Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

ORDRE
d’11 d’octubre de 2001, per la qual s’aprova el Reglament de règim intern
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
(DOGC 3498 de 23/10/2001)
_____________________________________________________________________

Mitjançant el Decret 28/1994, de 21 de gener, es va crear el Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica com a òrgan desconcentrat del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per exercir les funcions d’autoritat única de control en
el territori de Catalunya dels productes agraris i alimentaris ecològics, en aplicació del
sistema de control establert a l’article 9 del Reglament CEE 2092/91.
Per tal d’adaptar l’estructura i les funcions del Consell al compliment de la normativa
comunitària relativa als requisits que han de reunir les entitats de certificació s’ha
modificat aquesta estructura i funcions. Mitjançant la Llei 15/2000, de 29 de desembre,
de mesures fiscals i administratives, el Consell ha esdevingut corporació de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena capacitat d’obrar per al
compliment de les funcions derivades del règim aplicable a la producció agrícola
ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris.
En aquest sentit el Decret 180/2001, de 26 de juny, regula la composició i les funcions
del Consell en la nova etapa, adapta la normativa reguladora de la producció ecològica
a la nova configuració del Consell i encarrega l’elaboració d’un nou Reglament de
règim intern del Consell, el qual ha de substituir l’anterior, aprovat mitjançant l’Ordre de
26 de setembre de 1996.
Aquest Reglament suposa un pas endavant, ja que a més de recollir els canvis en les
funcions i l’estructura del Consell, incorporats per la Llei 15/2000 i el Decret 180/2001,
de 26 de juny, també serveix per revisar tots aquells altres aspectes que, d’acord amb
l’experiència assolida en l’etapa anterior, han dificultat l’aplicació del sistema de control
i l’agilitat de funcionament del Consell. També s’inclou la possibilitat que el Consell
endegui un procés de reconeixement de productes no agroalimentaris que intervinguin
en l’obtenció dels agroalimentaris, de serveis prestats a les explotacions i les
empreses del sector i dels establiments comercials, mitjançant l’aprovació de quaderns
de condicions tècniques.
La Junta Rectora del Consell ha proposat aquest Reglament al Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè l’aprovi en exercici de la funció atorgada per
l’article 2.d) i en compliment del que estableix la disposició transitòria 2 del Decret
180/2001, de 26 de juny, de regulació de la composició i les funcions del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica.
En ús de les atribucions que m’han estat conferides,
Ordeno:
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TÍTOL 1
Disposicions generals
Capítol 1
Àmbit competencial del Consell
Article 1
Disposicions generals
1.1 El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (en endavant Consell), com a
corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia econòmica i
plena capacitat d’obrar per al compliment de les funcions derivades del règim aplicable
a la producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i
alimentaris, exerceix les funcions establertes al Decret 180/2001, de 26 de juny.
1.2 L’àmbit de competències del Consell està determinat:
a) Pel que fa a l’àmbit territorial, per tot el territori de Catalunya.
b) En relació amb els productes, pels definits a l’article 1 del Reglament CEE 2092/91,
així com per tots aquells altres productes que participin en els seus processos de
producció i/o elaboració, i que estiguin inclosos al Quadern de normes tècniques del
Consell.
c) Per raó de les persones, tant per les físiques com per les jurídiques, que hagin
notificat degudament al Consell la seva activitat i se sotmetin al seu sistema de control.
Article 2
Productes, serveis i/o establiments recomanats pel Consell
2.1 El Consell podrà recomanar la utilització de tots aquells productes, diferents dels
esmentats a l’article 1 del Reglament CEE 2092/91, i que intervinguin en la seva
obtenció, directament o indirecta, així com d’aquells serveis prestats a les explotacions
i als operadors inscrits al Registre del Consell i també l’activitat de certs establiments
comercials, mitjançant la utilització de la indicació "Producte, servei o establiment
recomanat pel CCPAE".
2.2 Totes les empreses que vulguin utilitzar la indicació de recomanació hauran de
demostrar, a satisfacció dels serveis tècnics corresponents del Consell, que aquests
productes, serveis o establiments compleixen les condicions que estableixi el Consell a
l’efecte, als corresponents quaderns de condicions tècniques.
2.3 Correspondrà a la Junta Rectora del Consell aprovar els quaderns de condicions
tècniques per al reconeixement dels productes, els serveis o els establiments
esmentats a l’apartat 2.1, així com fixar els requisits i les obligacions que comportarà
per a les empreses l’obtenció i el manteniment d’aquest reconeixement, tant d’ordre
tècnic i econòmic com de règim de control al que s’hauran de sotmetre.
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2.4 A les empreses que s’acullin al règim de recomanació i incompleixin les
condicions establertes se’ls retirarà immediatament l’ús de les indicacions i hauran de
complir les sancions que estableixi el quadern de condicions tècniques corresponent.
2.5 Els quaderns de condicions tècniques per al reconeixement dels diferents tipus de
productes, serveis o establiments s’incorporaran al Quadern de normes tècniques del
Consell en un apartat específic.
2.6 Les associacions o les entitats representatives dels interessos dels titulars dels
serveis o els establiments recomanats seran consultats pel Consell en aquelles
qüestions que puguin afectar-los.
Capítol 2
Adquisició de la condició de membres
Article 3
Membres del Consell
3.1 Podran formar part del Consell totes les persones físiques i/o jurídiques que siguin
operadors titulars d’empreses de producció, d’elaboració, d’importació i/o de
comercialització de productes ecològics i que compleixin les condicions següents:
a) En el cas de les persones físiques, acreditar de manera fefaent la seva dedicació a
les activitats que configuren el sistema de la producció agrària ecològica. Aquesta
acreditació podrà fer-se mitjançant qualsevol dels mitjans de prova admissibles en
dret.
b) En el cas de les persones jurídiques, justificar documentalment la seva personalitat
jurídica i la dedicació a les activitats que configuren el sistema de la producció agrària
ecològica, que podrà fer-se mitjançant qualsevol dels mitjans de prova admissibles en
dret.
c) En ambdós supòsits s’haurà de presentar, juntament amb les acreditacions, una
sol·licitud d’inscripció adreçada al Consell, mitjançant els models d’impresos que
facilitarà el propi Consell. Les sol·licituds es podran presentar a les dependències del
Consell o bé per correu. En el cas de persones jurídiques s’haurà de presentar, alhora,
una certificació de l’acord del seu màxim òrgan de govern en el qual s’hagi resolt
formular la petició d’inscripció.
3.2 Tots els operadors que vulguin utilitzar les indicacions protegides de la producció
agrària ecològica que figuren al Reglament CEE 2092/91 hauran de notificar la seva
activitat al Consell i sotmetre’s al seu sistema de control.
Article 4
Inscripció al Registre
4.1 D’acord amb el que disposa l’article 10 del Decret 180/2001, de 26 de juny, el
Consell portarà un Registre d’operadors, d’acord amb les consideracions següents:
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a) Els agricultors, els ramaders i els altres titulars d’empreses agràries de producció
figuraran a la secció d’operadors titulars d’empreses agràries de producció. També hi
figuraran els productors que d’acord amb la sol·licitud prèvia d’inscripció al Consell,
estiguin en procés de conversió cap a l’activitat agrària ecològica.
b) Els envasadors, els elaboradors o qualsevol persona que transformi productes que
provinguin de producció agrària ecològica degudament qualificats figuraran a la secció
d’operadors titulars d’indústries elaboradores.
c) Els importadors de països tercers de productes procedents de la producció agrària
ecològica, prèviament reconeguts segons el mecanisme que preveu el Reglament
CEE 2092/91, del Consell, de 24 de juny de 1991, i les seves disposicions
complementàries, figuraran inscrits a la secció d’operadors titulars d’empreses
importadores de països tercers, sens perjudici de la competència que correspon a
l’Estat espanyol en matèria de comerç exterior.
d) Els comercialitzadors de productes procedents de la producció agrària ecològica
figuraran inscrits a la secció d’operadors titulars d’empreses de comercialització.
4.2 Els operadors que realitzin activitats corresponents a més d’una de les seccions
del Registre figuraran inscrits en totes aquelles seccions en les que desenvolupin
aquestes activitats.
4.3 La inscripció en una secció del Registre, a més de les obligacions generals que
han de complir els operadors inscrits, pot comportar condicions particulars derivades
del tipus de producte o del procés utilitzat en la seva producció, envasat, elaboració i/o
conservació, així com qualsevol altra consideració que resulti oportuna com a
conseqüència de l’establiment d’aquestes condicions particulars, les quals s’hauran de
fer constar per escrit a la resolució d’inscripció corresponent. Qualsevol modificació
que afecti les activitats dels operadors i la qualificació dels productes de producció
agrària ecològica pot comportar l’establiment i/o la modificació d’aquestes condicions
particulars i l’expedició d’una nova resolució que actualitzi les condicions de la
inscripció o de la renovació.
4.4 La inscripció al Registre tindrà validesa d’un any natural, a comptar des de la data
de la resolució d’inscripció o de renovació, llevat que l’inscrit causi baixa voluntària, o
bé que la baixa estigui produïda per la resolució d’un expedient sancionador.
4.5 La sol·licitud d’inscripció, d’ampliació o de renovació al Registre d’operadors ha
d’anar acompanyada del justificant que acrediti l’ingrés de la taxa legalment establerta.
Capítol 3
Registre
Article 5
Registre d’operadors
5.1 D’acord amb el que estableix l’article 10 del Decret 180/2001, de 26 de juny, el
Consell tindrà al seu càrrec el Registre d’operadors amb les seccions següents:
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a) Secció d’operadors titulars d’empreses agràries de producció.
b) Secció d’operadors titulars d’empreses elaboradores.
c) Secció d’operadors titulars d’empreses importadores de països tercers.
d) Secció d’operadors titulars d’empreses de comercialització.
5.2 Les sol·licituds d’inscripció s’adreçaran al Consell i aniran acompanyades de la
documentació exigida en el corresponent procés d’inscripció aprovat pel Consell.
5.3 El Consell denegarà, totalment o parcial, les inscripcions que no s’ajustin als
preceptes del procés d’inscripció o quan les activitats a desenvolupar pel sol·licitant no
permetin el compliment de la normativa de producció agrària ecològica. Contra la
resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
5.4 Les inscripcions en aquest Registre no eximeixen els interessats de l’obligació
d’inscriure’s en els altres que amb caràcter general estiguin establerts, la certificació
actualitzada dels quals haurà d’acompanyar la sol·licitud d’inscripció al Registre
d’operadors.
5.5 Al Registre s’inscriuran les dades següents:
a) Nom i cognoms del titular o cotitulars de l’explotació, NIF i adreça, o bé CIF i raó
social si es tracta de persones jurídiques, així com nom i cognoms, NIF i nomenament
de la persona responsable davant del Consell.
b) Dades de les activitats agropequàries de l’explotació: situació, superfície, dades
registrals i cadastrals, tipus de conreu o explotació.
c) Dades de les construccions i les instal·lacions de l’explotació o l’empresa: tipus,
superfície, règim de tinença i dades registrals i cadastrals de la base territorial on
estiguin ubicades.
d) Si escau, dades de les instal·lacions, la maquinària o els serveis d’altres empreses
que s’utilitzin.
5.6 Anualment els operadors hauran de sol·licitar la renovació de la seva inscripció al
Registre del Consell. Les sol·licituds de renovació es presentaran a les dependències
del Consell o bé per correu, abans del final del termini anual comptat des de la data de
la resolució d’inscripció o des de la darrera renovació o actualització.
5.7 El Consell denegarà, totalment o parcial, les renovacions que no s’ajustin al
procés de renovació aprovat pel Consell, les presentades per operadors que no
acreditin estar al corrent del compliment de les obligacions econòmiques amb el
Consell, o altra tipus d’obligacions contretes entre l’operador i el Consell. Contra la
resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
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5.8 El Registre s’organitza amb els instruments següents:
Llibre d’inscripcions de cadascuna de les seccions previstes a l’apartat 5.1, on
figuraran el nom i els cognoms o la raó social, l’adreça i l’activitat.
Arxiu de cadascuna de les seccions on es dipositaran els documents que es presentin.
5.7 La funció d’actualització permanent dels registres que realitzin els serveis
administratius del Consell estarà sotmesa al control del director tècnic.
Capítol 4
Drets i obligacions dels operadors
Article 6
Drets
Els drets dels operadors són els següents:
a) Utilitzar les indicacions protegides a què fa referència el Reglament CEE 2092/91,
del Consell, de 24 de juny, en la comercialització dels productes agraris i alimentaris
procedents de producció agrària i alimentaria ecològica.
b) Estar informat de tots els procediments vigents utilitzats pel Consell.
c) Rebre informació referent a l’estat de la tramitació i dels possibles problemes o
mancances de totes les sol·licituds adreçades al Consell i que afectin directament a les
seves activitats.
d) Rebre informació i poder participar en totes les actuacions de promoció genèriques
dels productes agroalimentaris ecològics efectuades pel Consell.
e) Participar en els processos electorals del Consell com a elector dels seus
representants en la Junta Rectora, així com a candidat a membre de la Junta, d’acord
amb el que estableix el règim electoral definit per aquest Reglament.
f) Recórrer tots els actes realitzats pel Consell que considerin lesius per als seus drets
i activitats, així com per al desenvolupament general de les produccions
agroalimentàries ecològiques.
g) Figurar en el directori vigent d’explotacions i empreses inscrites al Consell, el qual
estarà a disposició de totes les persones interessades.
Article 7
Obligacions
7.1 Les obligacions dels operadors són les següents:
a) Complir les normes que estableixen el Reglament CEE 2092/91, aquest Reglament,
el Quadern de normes tècniques del Consell, així com els acords adoptats pel Consell
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i, en general, la normativa vigent en matèria de producció agrària ecològica i
d’utilització de les seves indicacions protegides.
b) Col·laborar en la realització de les visites de seguiment i inspecció que realitzin els
serveis d’inspecció del Consell, i facilitar la tasca dels inspectors, proporcionant-los la
informació que sol·licitin. Permetre el lliure accés a totes les parcel·les, dependències i
edificacions de l’explotació i/o l’empresa, així com a la seva documentació tècnica,
industrial, mercantil i comptable.
c) Exhibir la documentació que serveixi de justificació del moviment de mercaderies i
de les transaccions realitzades i facilitar-ne als inspectors una còpia o reproducció
quan ho sol·licitin.
d) Permetre que es practiqui la presa de mostres dels productes o de les mercaderies
que produeixen, envasen, elaboren, distribueixen, importen o comercialitzen, i fer-se
càrrec del cost de les anàlisis repetides que s’originin com a conseqüència del possible
incompliment de les normes tècniques i de la normativa de producció agroalimentària
ecològica vigent.
e) Utilitzar les indicacions protegides a què fa referència el Reglament CEE 2092/91 i
els documents de circulació i de control de mercaderies exigits pel Consell, únicament
en aquells productes agraris i alimentaris que compleixin les disposicions incloses a
l’article 5 del Reglament CEE 2092/91, i les seves disposicions complementàries. En
tots els casos, l’operador haurà de figurar inscrit a la secció corresponent del Registre
d’operadors del Consell.
f) Comunicar per escrit al Consell totes les modificacions que afectin les parcel·les, els
conreus, els ramats, les indústries i/o els productes i els seus processos d’elaboració
i/o envasat i, en general, les que afectin la qualificació final dels productes que
provinguin del sistema de producció agrària ecològica. Aquesta comunicació s’haurà
d’efectuar de forma prèvia a la realització efectiva de la modificació de què es tracti en
tots aquells casos en què aquesta requereixi l’autorització del Consell.
g) Emmagatzemar els productes que hagin de portar o portin indicacions referents al
sistema de producció ecològica en llocs diferents als que es guardin productes sense
dret a les indicacions protegides. Aquests llocs hauran d’estar convenientment
identificats i retolats, assegurant una separació efectiva que impedeixi la barreja
accidental o la contaminació dels productes procedents de producció agrària
ecològica.
h) Pagar al Consell les taxes legalment establertes, així com totes les quotes
aprovades pel Consell que siguin d’aplicació. En el cas de la taxa per producte
emparat, i d’acord amb el que estableix la disposició addicional del Decret 180/2001,
de 26 de juny, es podrà sol·licitar el pagament fraccionat en quatre parts, el qual es
farà efectiu al Consell entre els dies 1 i 20 dels mesos de gener, abril, juliol i octubre
respecte al trimestre immediatament anterior. El càlcul de l’import de la taxa a pagar es
realitzarà en funció de la facturació de l’exercici anterior. Si de la facturació estimada
de l’exercici en curs resulta, a final del període anual de pagament, una quota diferent
de la taxa, la regularització del pagament s’efectuarà en la liquidació de la fracció
corresponent al darrer trimestre del període anual. En el cas d’operadors inscrits de
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nou que vulguin optar pel pagament trimestral, ho hauran de sol·licitar al Consell amb
la comunicació d’una estimació de facturació corresponent al primer exercici anual i
pagant la part de la taxa corresponent al primer trimestre, la regularització de la qual
s’efectuarà en la liquidació de la fracció corresponent al darrer trimestre del període
anual.
i) Fer efectives les sancions imposades com a conseqüència de la resolució d’un
expedient sancionador, un cop esdevinguin fermes en la via administrativa.
j) Sol·licitar autorització al Consell sobre els continguts de qualsevol material de
publicitat i promoció dels productes que hagin de portar indicacions referents al
mètode de producció agrària ecològica. Aquesta autorització és condició prèvia a la
impressió i la circulació d’aquest material.
k) Sol·licitar autorització al Consell per a la comercialització de qualsevol producte que
hagi d’utilitzar les indicacions protegides. Aquesta autorització inclourà el model
d’etiquetat que acompanyarà aquests productes. S’haurà de sol·licitar autorització per
a cada tipus de producte a comercialitzar i també sempre que es vulgui introduir
qualsevol modificació que afecti el producte i/o el seu etiquetat. Aquesta autorització
és condició prèvia a la circulació i la comercialització d’aquests productes.
l) Comprovar fefaentment que els productes que procedeixin de producció agrària
ecològica que entrin a les dependències de l’operador de què es tracti no plantegen
cap dubte pel que fa a la seva qualificació.
7.2 Tots els operadors que també produeixin, introdueixin, elaborin, envasin,
emmagatzemin o comercialitzin productes agraris sense dret a utilitzar les indicacions
protegides de la producció agrària ecològica en les seves explotacions o
dependències, o que vulguin fer-ho, hauran de presentar prèviament un protocol
detallat d’actuacions i mesures a adoptar i seguir per tal evitar qualsevol contaminació,
barreja o confusió dels productes que tinguin dret a portar les indicacions protegides
de la producció agrària ecològica de la resta de productes. El Consell podrà adoptar
normes generals i particulars per a aquests supòsits i vetllarà pel seu compliment.
7.3 En el cas d’abandonar el sistema de producció agrària ecològica, inclòs l’envasat i
l’elaboració dels productes que resulten o la importació de països tercers d’aquest
tipus de productes, els operadors hauran de comunicar immediatament per escrit al
Consell aquesta circumstància, deixar d’utilitzar les indicacions protegides i retornar
tots els documents de circulació i control de mercaderies lliurats pel Consell que no
s’hagin utilitzat. Tots els documents comercials i etiquetes amb referències a la
producció agroalimentària ecològica s’hauran de retirar de l’ús i la circulació.
Capítol 5
Control de productes
Article 8
Documentació i referències de control de mercaderies
8.1 Per tal de realitzar un control efectiu sobre els productes emparats amb la
indicació protegida, així com sobre els seus processos de producció, elaboració,
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envasat, emmagatzematge, circulació i comercialització, els operadors inscrits al
Registre del Consell estan obligats a complir les formalitats següents:
a) Els titulars d’empreses agràries de producció hauran de portar un quadern
d’explotació on consignaran totes les dades referents a l’entrada de factors i elements
de producció (insums), produccions que s’obtinguin i sortida de productes de
l’explotació, amb especificació del seu origen i destinació, així com totes les altres
dades que la direcció tècnica del Consell consideri necessàries. El Consell establirà el
model de quadern d’explotació a utilitzar pels operadors, o podrà aprovar els models
utilitzats pels productors, sempre que permetin un control eficaç de les seves activitats.
Els quaderns d’explotació hauran d’estar permanentment actualitzats i a disposició del
Consell.
b) Els titulars d’empreses elaboradores, importadores i comercialitzadores hauran de
portar un sistema de gestió i comptabilitat que permeti conèixer l’origen dels productes
i els ingredients utilitzats, les produccions obtingudes, la seva destinació, així com
qualsevol altra informació que permeti assegurar la traçabilitat dels productes. El
Consell aprovarà els continguts mínims exigibles als sistemes de gestió i comptabilitat
adoptats per les empreses, les quals hauran de presentar un model propi que permeti
assegurar un control eficaç de les seves activitats. Aquest model haurà de ser aprovat
pel Consell, el qual verificarà la seva eficàcia un cop hagi entrat en funcionament. Els
sistemes que adoptin els operadors han de permetre disposar de la informació
permanentment actualitzada i a disposició del Consell.
c) Totes les expedicions de productes amb dret a utilitzar les indicacions protegides i
que es realitzin entre operadors inscrits als registres del Consell, o entre aquests i
operadors radicats fora de Catalunya i sota control d’altres organismes o autoritats de
control reconeguts, hauran d’anar acompanyades per un document de circulació on
s’hi consignaran les dades de l’expedidor i les del receptor de la mercaderia, així com
qualsevol altra informació rellevant. El Consell aprovarà els models de documents de
circulació que hauran de ser utilitzats pels operadors, així com el procediment
d’utilització.
d) Totes les factures dels productes amb indicacions del sistema de producció
ecològica, emeses i acceptades pels operadors inscrits han de fer constar la
qualificació del producte de què es tracti.
e) En les etiquetes dels envasos, a més de les dades que amb caràcter general
determini la legislació aplicable, haurà de constar el codi corresponent al Consell, que
és ESCTAE, precedit de la frase "Codi de l’autoritat de control:".
f) Qualsevol que sigui el tipus d’envàs que s’expedeixi, els productes amb dret a
utilitzar les indicacions protegides i destinats al consum dins del seu envàs final,
hauran de portar una numeració de control que serà proporcionada pel Consell, amb la
sol·licitud prèvia de la persona interessada, així com del logotip propi i identificador
dels productes agraris ecològics, juntament amb el nom del Consell.
g) Els operadors inscrits al Registre del Consell hauran de proveir-se de qualsevol altre
document que el Consell acordi utilitzar per a un millor control dels productes amb dret
a fer servir les indicacions protegides.

Reglament de regim intern del CCPAE

Pàgina 9 de 25

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

8.2 Tots els models de documents de circulació i control de mercaderies esmentats a
l’apartat anterior seran establerts i aprovats pel Consell.
Article 9
Suspensió cautelar de la inscripció
En el cas que els operadors inscrits al Registre incompleixin les obligacions que
estableix l’article 7.1 d’aquesta Ordre, així com les derivades del compliment de les
disposicions de l’article 8.1, a més d’iniciar el corresponent expedient sancionador, el
Consell, mitjançant acord de la Junta Rectora, podrà decidir la suspensió cautelar de la
inscripció d’aquests operadors al Registre per un termini no superior a sis mesos, amb
l’informe previ vinculant emès pel Comitè de certificació del Consell.
Article 10
Retirada de la certificació
En cas que el Consell descobreixi una irregularitat pel que fa a l’aplicació de la
normativa vigent de producció agrària ecològica, especialment al que estableix el
Quadern de normes tècniques del Consell, aquest farà que se suprimeixin les
indicacions que estableix l’article 2 del Reglament CEE 2092/91 a tot el lot o a tota la
producció afectada per la irregularitat de què es tracti.

Capítol 6
Òrgans del Consell
Article 11
Òrgans del Consell
11.1 Els òrgans de govern del Consell són la Junta Rectora i el president del Consell,
que exercirà les funcions de president de la Junta Rectora.
11.2 Els òrgans executius del Consell són el Comitè de certificació i el director tècnic.
Article 12
Composició de la Junta Rectora
12.1 La Junta Rectora estarà formada per:
El president del Consell.
Tres vocals representants dels titulars d’explotacions de producció.
Tres vocals representants dels titulars d’empreses elaboradores, d’empreses
importadores de països tercers i/o d’empreses comercialitzadores.
Tres vocals representants dels consumidors.
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Tres vocals en representació de la Generalitat de Catalunya: un del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, un del Departament d’Indústria, Comerç i Turisme, i
un del Departament de Medi Ambient.
12.2 El president del Consell serà nomenat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca, a proposta de la Junta Rectora i d’entre els seus vocals.
12.3 Els vocals de la Junta Rectora escolliran, d’entre els seus membres, un
vicepresident.
12.4 Els vocals representants de la producció, l’elaboració, la importació i la
comercialització seran elegits democràticament en cada subsector, d’acord amb les
normes que sobre procediment electoral estableix aquest Reglament, pels inscrits a la
secció corresponent del Registre i d’entre els mateixos inscrits.
12.5 Els vocals representants dels consumidors seran designats per l’Institut Català
de Consum d’entre les organitzacions representatives dels interessos dels
consumidors de l’àmbit territorial de Catalunya. Com a mínim un d’aquests vocals
haurà de representar els interessos dels consumidors de productes agroalimentaris
ecològics.
12.6 El mandat dels vocals de la Junta Rectora tindrà una durada de quatre anys amb
possibilitat de reelecció.
12.7 La condició de membre de la Junta Rectora és gratuïta i no dóna lloc a cap
retribució, llevat de les dietes i indemnitzacions que, si s’escau, es puguin establir.
Article 13
Funcionament de la Junta Rectora
La Junta Rectora funcionarà en Ple i en comissions de treball. Les comissions de
treball podran constituir-se de manera temporal o indefinida, i hauran de sotmetre les
seves conclusions, o donar compte del seu funcionament, al Ple de la Junta.
Article 14
Funcions i règim de funcionament de la Junta Rectora
14.1 La Junta Rectora, d’acord amb el que estableix el Decret 180/2001, de 26 de
juny, té atribuïdes les funcions següents:
a) Elaborar el Reglament de règim intern del Consell.
b) Proposar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el president del Consell
per al seu nomenament.
c) Aprovar la proposta de Quadern de normes tècniques de la producció agrària
ecològica.
d) Aplicar les disposicions del Decret 180/2001, de 26 de juny, i del present Reglament
de règim intern i vetllar pel seu compliment.
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e) Aprovar la contractació del director tècnic i de la resta del personal al servei del
Consell, així com la subcontractació de tasques pròpies en altres persones.
f) Aprovar la memòria anual d’activitats i de gestió econòmica del Consell, que es
presentarà al Departament d’Agricultura, Ramaderia abans del 31 de març de cada
any.
g) Practicar la liquidació del pressupost de l’exercici anterior i aprovar el pressupost
anual del Consell, que han de ser tramesos al Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca abans de l’1 de desembre de cada any.
h) Ratificar la gestió econòmica efectuada pel director tècnic del Consell i establir les
directrius generals d’aquesta gestió.
i) Establir el pagament de quotes a satisfer pels operadors inscrits, d’acord amb els
criteris que estableix el Reglament de règim interior.
14.2 La Junta Rectora es reunirà en sessió ordinària, mitjançant convocatòria del
president del Consell com a mínim un cop cada trimestre. Així mateix, es podrà reunir
extraordinàriament quan el president del Consell la convoqui amb aquest caràcter o a
sol·licitud d’almenys un terç dels membres de la Junta.
14.3 Per a la seva vàlida constitució es requerirà la presència del president o del
vicepresident, i de la meitat com a mínim dels seus membres.
14.4 La convocatòria la farà el president del Consell, o persona en qui delegui, amb
una anticipació de deu dies naturals en el cas de convocatòria ordinària, o amb
l’anticipació que sigui possible en el cas de les extraordinàries, sempre que s’asseguri
que els convocats han estat informats de la convocatòria amb un mínim de 48 hores, i
s’hi farà constar la data, el lloc i l’ordre del dia de la reunió. No es podrà tractar cap
tema que no figuri a l’ordre de convocatòria, excepte quan sigui declarada la urgència
de l’assumpte pel vot favorable de tres quartes parts de la totalitat dels membres de la
Junta Rectora.
14.5 Els acords seran adoptats per majoria de vots presents.
14.6 D’acord amb el que estableix l’article 6.4 del Decret 180/2001, de 26 de juny, no
s’admetrà la delegació de vot.
14.7 Una persona designada pel Consell actuarà com a secretària de la Junta
Rectora, estendrà acta de cada sessió, la qual especificarà l’ordre del dia de la reunió,
la relació d’assistents, la data, l’hora i el lloc de la realització i el contingut dels acords
adoptats i s’ocuparà del seguiment del compliment dels acords presos per la Junta
Rectora. Els membres assistents a la reunió de què es tracti i que discrepin de l’acord
majoritari, podran formular vot particular per escrit dins les 48 hores següents a la
realització de la reunió, vot que s’inclourà a l’acta de la reunió.
14.8 Cada acta serà enviada al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca en el
termini dels set dies hàbils següents comptat des de la reunió.
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Article 15
President del Consell
15.1 El president del Consell tindrà com a funcions les que li atribueix el Decret 180
/2001, de 26 de juny, que són les següents:
a) La representació del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
b) La convocatòria, la presidència i la direcció de les sessions i els debats de la Junta
Rectora.
c) L’emissió de vot de qualitat decisiu en cas d’empat.
d) La resolució sobre la inscripció o la desqualificació en les seccions del Registre del
Consell dels operadors de productes agroalimentaris ecològics amb informe previ
vinculant del Comitè de certificació.
e) La imposició de sancions d’acord amb el règim establert a l’article 21 de la Llei
15/2000, de 29 de desembre.
f) Totes les altres que li puguin ser encomanades.
15.2 El president del Consell podrà delegar temporalment, en un o més membres de
la Junta Rectora, l’exercici de les seves funcions en els termes següents:
a) La delegació s’haurà de fer constar per escrit.
b) En l’escrit de delegació constarà la persona o les persones en qui es delega, i, si
s’escau, el període de vigència de la delegació.
c) Quan la persona o les persones en qui el president delegui n’exerceixin les funcions
delegades, hauran de fer constar aquesta circumstància.
d) La delegació serà revocable en qualsevol moment.
e) El president no podrà delegar les funcions que preveuen les lletres c), d) i e) de
l’apartat anterior.
Article 16
Comitè de certificació
16.1 El Comitè de certificació estarà format per dos responsables tècnics de l’àrea de
certificació del Consell i per un tècnic qualificat designat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
16.2 Els informes emesos pel Comitè de certificació tindran caràcter vinculant i
correspondrà al president del Consell dictar la proposta de resolució. L’interessat
disposarà d’un termini de deu dies per fer les al·legacions que trobi oportunes.
Transcorregut aquest termini el president dictarà l’oportuna resolució, contra la qual es
podrà presentar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
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16.3 Les funcions del Comitè de certificació són les següents:
a) Informar sobre les sol·licituds d’inscripció i/o d’ampliació de la inscripció al Registre
d’operadors.
b) Informar sobre la qualificació i la desqualificació dels productes que han de portar
indicacions de la producció agrària ecològica.
c) Informar sobre la conveniència d’iniciar un expedient sancionador.
d) Informar sobre la suspensió cautelar de la inscripció, d’acord amb el que preveu la
normativa vigent sobre procediment administratiu.
e) En general, vetllar pel bon compliment de la normativa vigent de producció agrària
ecològica, així com de les disposicions del Decret 180/2001, de 26 de juny.
16.4 El Comitè de certificació funcionarà en ple, sens perjudici de poder encarregar
l’estudi, per motius de racionalització del treball, a un o dos dels seus membres. Els
informes del Comitè, però, seran emesos i signats pels seus tres components, que
decidiran per majoria.
16.5 El Comitè, per majoria dels seus membres, podrà recaptar l’assessorament
d’especialistes independents i de reconegut prestigi quan ho consideri convenient per
emetre els seus informes.
16.6 Els membres de la Junta Rectora podran tenir accés als informes elaborats pel
Comitè de certificació.
Article 17
Director tècnic
17.1 El director tècnic assumirà les funcions següents:
a) L’organització dels serveis que presti el Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica, d’acord amb les directrius generals que a l’efecte estableixi la Junta
Rectora.
b) La direcció i la coordinació de tot el personal que presta els seus serveis al Consell i
la supervisió del correcte funcionament de totes les seves àrees d’actuació.
c) La coordinació de la tasca d’inspecció i d’assaig.
d) L’avaluació i el seguiment de les tasques pròpies del Consell encomanades a
organismes aliens al Consell, si és el cas.
e) La gestió econòmica del Consell, amb l’elaboració del projecte de memòria anual de
funcionament i de gestió econòmica i del projecte de pressupost per a la seva
presentació a la Junta Rectora per a la seva aprovació.
f) Participar a les sessions de la Junta Rectora amb veu però sense vot.
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g) Vetllar pel correcte compliment de la normativa vigent en matèria de producció
agroalimentària ecològica.
h) Assegurar la col·laboració dels serveis del Consell amb el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
i) Totes les altres que li puguin ser encomanades mitjançant acord de la Junta Rectora
i per indicació del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
17.2 D’acord amb el Decret 180/2001, de 26 de juny, la contractació del director tècnic
del Consell serà comunicada al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Article 18
Estructura del Consell
18.1 El Consell s’estructura en tres àrees de treball, certificació, inspecció, i afers
generals, sota la direcció i la coordinació del director tècnic.
18.2 L’àrea de certificació comptarà amb responsables tècnics especialistes en les
diferents tipologies d’operadors inscrits i vetllarà per la qualitat de la certificació emesa
pel Consell.
18.3 L’àrea d’inspecció comptarà amb responsables tècnics especialistes en els
diferents tipus de produccions realitzades pels operadors sotmesos al règim de control
del Consell, els quals vetllaran per la qualitat d’aquest règim i coordinaran l’actuació
dels inspectors.
18.4 L’àrea d’afers generals comptarà amb un responsable que assumirà els temes
relacionats amb els recursos humans i materials, la gestió econòmica, les actuacions
de promoció i l’administració i la secretaria del Consell, així com qualsevol altra qüestió
de caràcter general no atribuïda a les altres àrees de treball.
Article 19
Selecció del personal
La selecció del personal que ha de prestar serveis al Consell ha de realitzar-se
mitjançant convocatòria que garanteixi la suficient publicitat i on es faran constar els
requisits de participació dels aspirants i els mèrits a valorar, els quals seran
determinats per la Junta Rectora.
Capítol 7
Règim sancionador
Article 20
Tipificació
20.1 Té la consideració d’infracció administrativa l’incompliment de les normes
relatives a la producció, l’elaboració, la transformació, la importació i la
comercialització, i qualsevol altra obligació que estableixi per als operadors el
Reglament CEE 2092/91.
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20.2 Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molts greus.
20.3 Són infraccions lleus les actuacions o les omissions de caràcter administratiu que
no impliquen cap variació en el mètode de producció agrari ecològic que estableix el
Reglament CEE 2092/91, i les que no poden ser qualificades com a greus o molt
greus.
20.4 Són infraccions greus les derivades de la manca de control propi o de precaució
exigible en l’activitat, les instal·lacions o els processos de producció o elaboració i
transformació, i també les que comporten una reincidència en la comissió d’infraccions
lleus durant un període d’un any.
20.5 Són infraccions molt greus les que impliquen prescindir totalment del mètode de
producció agrari ecològic i de la seva indicació en els productes agraris alimentaris i
les que comporten una reincidència en la comissió d’infraccions greus durant un
període d’un any.
Article 21
Sancions
21.1 Les infraccions són sancionades amb les multes següents, les quals s’han
d’incrementar fins al total del benefici obtingut per l’infractor, en el cas que n’hi hagi
hagut:
a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a 50.001 pessetes (300,51 euros).
b) Les infraccions greus, amb una multa de 50.002 pessetes (300,52 euros) a
1.000.000 de pessetes (6.010,12 euros) i retirada de la indicació del mètode de
producció agrari ecològic en tota la producció de l’operador infractor durant un període
de tres mesos a un any.
c) Les infraccions molt greus, amb una multa d’1.000.001 pessetes (6.010,13 euros) a
5.000.000 de pessetes (30.050,61 euros) i la retirada del dret d’utilització de la
indicació per a tota la producció de l’operador infractor durant un període mínim d’un
any i màxim de cinc.
La reincidència en la comissió d’infraccions molt greus en el període de dos anys,
implicarà que l’infractor sigui donat de baixa de la secció corresponent del Registre
d’operadors.
21.2 Les sancions greus i molt greus poden anar acompanyades del decomís de la
mercaderia o el producte afectat per la infracció, en aquest cas les despeses que
s’originen han de ser assumides per l’infractor.
21.3 Les sancions s’han de graduar d’acord amb la gravetat del fet constitutiu de la
infracció, tenint en compte el volum de producció o de vendes afectat, l’efecte
perjudicial que la infracció hagi produït sobre els preus o sobre els mateixos sectors
implicats, el nombre de consumidors o usuaris afectats i, en general, els danys i els
perjudicis produïts.
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21.4 Els ingressos derivats de la imposició de les sancions resten afectats al
finançament del cost dels serveis prestats pel Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica.
Article 22
Competència
22.1 Són competents per a la imposició de les sancions els òrgans següents:
a) El president o la presidenta del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
b) La persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en cas
d’imposició de sancions de quantia superior a les molt greus per raó del benefici més
gran obtingut per l’infractor.
Article 23
Procediment
En la seva actuació sancionadora el Consell seguirà els preceptes corresponents de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competències de la Generalitat, així
com les disposicions específiques de caire sectorial que siguin aplicables per raó de la
matèria.
TÍTOL 2
Règim electoral
Capítol 1
Disposicions generals
Article 24
Dret de sufragi actiu
24.1 Als efectes de l’elecció dels membres operadors titulars d’empreses de
producció, elaboració, importació i comercialització de la Junta Rectora, seran
considerats electors els següents:
a) Les persones físiques, majors d’edat, que estiguin degudament inscrites al Registre
d’operadors segons la seva activitat productora, elaboradora, importadora i/o
comercialitzadora.
b) Les persones jurídiques que constin degudament inscrites a la secció corresponent
del Registre d’operadors segons la seva activitat, i compleixin el que disposa l’article 3
d’aquest Reglament. En aquest cas, es considerarà elector el seu representant legal,
que haurà d’acreditar-ne la condició mitjançant escriptura d’apoderament o qualsevol
altre mitjà de prova admissible en dret.
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24.2 Els operadors que realitzin diverses activitats per les quals figurin inscrits en més
d’una secció del Registre a què fa referència l’article 4 d’aquesta Ordre, podran emetre
el seu vot en cadascun dels corresponents subsectors als que pertanyin.
24.3 Per tal de poder exercir el dret de vot s’hauran de reunir, a més, els requisits
exigits per la legislació electoral general.
Article 25
Dret de sufragi passiu
25.1 Podran ser elegides membres de la Junta Rectora tant les persones físiques com
les jurídiques que reuneixin els requisits que estableix l’article anterior.
25.2 No podran ser elegides les persones físiques o jurídiques que estiguin incloses
en alguna de les circumstàncies següents:
a) Haver estat condemnades, per sentència judicial ferma, per delictes contra la
propietat.
b) Trobar-se en fallida, suspensió de pagaments o concurs de creditors.
c) No reunir els requisits de candidat exigits en aquest Reglament.
d) Estar sancionades pel Consell sense haver complert la sanció imposada.
e) No trobar-se al corrent de les obligacions de caràcter econòmic amb el Consell.
f) Incórrer en qualsevol altra causa d’inelegibilitat de les que estableix la legislació
reguladora del règim electoral general.
25.3 Els requisits relacionats a l’apartat precedent seran exigits també per al
manteniment de la condició de vocal de la Junta Rectora o qualsevol altre càrrec
derivat de l’elecció.
Article 26
Cens
26.1 Amb la finalitat de determinar el nombre i la identitat dels electors amb dret de
vot, el Consell, per mitjà del seu director tècnic, elaborarà un cens exhaustiu prenent
com a base els registres d’operadors inscrits. Als efectes del tancament del cens
electoral es consideraran electors i elegibles els membres que hagin estat admesos
fins a l’últim Comitè de certificació que hagi tingut lloc abans de la convocatòria de les
eleccions.
26.2 Als efectes que preveu l’apartat anterior, el cens es dividirà en les seccions
següents:
a) Cens d’operadors titulars d’empreses agràries de producció.
b) Cens d’operadors titulars d’empreses elaboradores.
Reglament de regim intern del CCPAE

Pàgina 18 de 25

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

c) Cens d’operadors titulars d’empreses importadores de països tercers.
d) Cens d’operadors titulars d’empreses de comercialització.
A cada secció figuraran de manera separada les persones físiques i les persones
jurídiques.
26.3 El cens, un cop elaborat, serà lliurat al Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca.
26.4 El cens serà objecte d’exposició pública a les oficines comarcals del
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca a partir del cinquè dia posterior al de la
convocatòria de les eleccions i durant un termini d’un mes per tal que s’hi puguin
formular les al·legacions o les rectificacions que es considerin procedents davant la
Junta Electoral. Un cop exhaurit aquest termini, les reclamacions presentades seran
resoltes per la Junta Electoral en un període màxim de dos dies hàbils.
26.5 Un cop incorporades les al·legacions declarades pertinents, la Junta Electoral
procedirà a l’aprovació del cens definitiu.
Article 27
Convocatòria
Correspon al president del Consell, d’acord amb el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, determinar la data de les eleccions.
Article 28
Candidats
28.1 El trentè dia posterior al de la convocatòria electoral, la Junta Electoral obrirà un
termini de deu dies naturals per a la presentació de candidatures.
28.2 Als efectes de les eleccions regulades per aquesta Ordre s’entendrà per:
Subsector de la producció: l’integrat pels operadors que figuren inscrits a la secció a
què fa referència l’article 5.1.a) d’aquest Reglament.
Subsector de l’elaboració, la importació de països tercers i/o la comercialització:
l’integrat pels operadors inscrits a les seccions del Registre a què fan referència els
apartats b), c) i d) de l’article 5.1 d’aquest Reglament.
28.3 Les candidatures per a cada subsector són individuals a efectes de votació i
escrutini encara que puguin agrupar-se en llistes a efectes de presentació i campanya
electoral. Cada candidat haurà de presentar la seva candidatura avalada per un mínim
de cinc signatures d’entre els inscrits al subsector corresponent.
28.4 Els candidats del subsector de la producció, si estan avalats per una organització
professional agrària que hagi obtingut la condició de més representativa en les
eleccions a cambres agràries no hauran d’avalar la seva candidatura amb el nombre
de signatures abans esmentat.
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28.5 Els candidats hauran de reunir els requisits següents:
a) Ser membres del Consell, per la qual cosa han de constar degudament inscrits a la
secció corresponent del Registre. Els representants legals de les persones jurídiques
hauran de demostrar la seva vinculació a l’empresa que concorri com a candidata a
través dels mitjans relacionats a l’article 24.1.b) d’aquesta Ordre.
b) Presentar-se per al subsector que li correspongui, és a dir, pel subsector de la
producció i pel de l’elaboració, la importació o la comercialització, sense que cap
elegible es pugui presentar com a candidat a membre de la Junta Rectora per un
subsector diferent d’aquell en què consta inscrit. En el cas dels operadors que figurin
inscrits en diverses seccions del Registre a què fa referència l’article 4 d’aquesta
Ordre, només es podrà presentar com a candidat a un dels subsectors.
c) Fer constar de manera precisa i inequívoca el seu nom, cognoms i DNI vigent, així
com l’adreça i altres mitjans de contacte a efectes de notificacions.
28.6 Un cop exhaurit el termini que estableix l’apartat 1 d’aquest article, la Junta
Electoral proclamarà, en el període de tres dies hàbils, els candidats que hagin estat
acceptats. En el decurs d’aquest període, es comunicaran als candidats totes les
anomalies, les errades o els defectes susceptibles de correcció que s’hagin observat, a
fi i efecte que siguin rectificats oportunament.
En el cas que només hagi estat proclamada una única candidatura no es durà a terme
l’acte de la votació per al subsector o subsectors de què es tracti.
28.7 Un cop proclamats els candidats s’obrirà un nou termini de dos dies hàbils per
recórrer contra la no-proclamació de candidats, quan es doni aquest supòsit. El recurs
s’haurà de presentar davant la Junta Electoral, que l’haurà de resoldre en un màxim de
dos dies hàbils.
Article 29
29.1 L’elecció directa dels membres de la Junta Rectora del Consell per a cada
subsector s’ajustarà a les normes següents:
a) Els electors de cada subsector podran donar el seu vot al màxim que s’especifica a
continuació:
Tres candidats, en el cas de pertànyer al subsector d’explotacions de producció.
Tres candidats, en el cas de pertànyer al subsector d’empreses elaboradores,
d’empreses importadores de països tercers i d’empreses comercialitzadores.
b) Seran proclamats els candidats que obtinguin el major nombre de vots fins a
completar el nombre total de membres establert per a cada subsector.
29.2 La provisió de les vacants que es puguin produir en la composició de la Junta
Rectora determinada a l’apartat precedent seran cobertes pel candidat més votat
següent dins el subsector de què es tracti.
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Article 30
Campanya electoral
Després de la proclamació dels candidats, la Junta Electoral determinarà les formes i
els requisits que hauran de reunir els actes promocionals que es desenvolupin al llarg
de la campanya electoral, la durada de la qual no podrà excedir de deu dies naturals.
Article 31
Paperetes i sobres electorals
La Junta Electoral confeccionarà un model oficial de paperetes i sobres electorals, i
verificarà l’adequació a aquest model dels que puguin confeccionar els candidats.
Article 32
Junta Electoral
Als efectes de garantir la transparència i l’objectivitat del procés electoral,
l’Administració electoral estarà formada per:
32.1 Una única Junta Electoral que es constituirà el tercer dia posterior al de la
convocatòria de les eleccions, tindrà la seva seu a les dependències del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica i estarà formada per:
President: el subdirector general d’Agricultura.
Quatre vocals: un en representació de cada subsector d’operadors del Consell,
proposats pels membres de la Junta Rectora que hagi de ser renovada.
Secretari: el responsable de l’àrea d’afers generals del Consell.
32.2 Una única mesa electoral, que serà constituïda a la seu del Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica. La mesa electoral estarà integrada per un president i un
vocal, càrrecs que recauran respectivament en un funcionari de la subdirecció general
d’Agricultura i un membre del personal del Consell.
Article 33
Funcions de la Junta Electoral
33.1 La Junta Electoral, amb la composició que fixa l’article anterior, tindrà les
funcions següents:
a) Rebre i proclamar els candidats.
b) Proposar la normativa necessària per a la regulació dels procés electoral, en tot el
que no prevegi aquest Reglament.
c) Efectuar el recompte definitiu de les votacions.
d) Efectuar la proclamació dels electes.
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e) Aprovar el cens definitiu.
f) Resoldre els problemes d’interpretació que li siguin sotmesos en relació a la
normativa electoral a aplicar en aquest procediment electoral.
g) Qualsevol altra que sigui necessària per a la millor conducció del procés electoral.
33.2 El secretari de la Junta Electoral aixecarà acta de totes les seves sessions i en
lliurarà còpia als membres de la Junta després de la seva aprovació. Així mateix,
aixecarà acta dels resultats definitius de les eleccions.
Capítol 2
Votació
Article 34
Votació
34.1 La votació es realitzarà a la seu del Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica. En cap cas no s’admetrà la delegació de vot.
34.2 La votació es desenvoluparà al llarg d’un sol dia en l’horari de 10 h a 17 h.
34.3 Cada candidat podrà designar un interventor, per la qual cosa abans del desè dia
anterior al de la votació haurà de trametre a la Junta Electoral l’esmentada designació
per escrit on es faran constar nom, cognoms i DNI vigent del candidat, i nom, cognoms
i DNI vigent de l’interventor.
La Junta Electoral emetrà abans del cinquè dia anterior al de la votació una certificació
que acrediti la condició d’interventor per triplicat, un exemplar per al candidat, un altre
per a l’interventor i el tercer per a la mesa electoral.
Els interventors acreditaran la seva condició davant el president de la mesa mitjançant
la certificació emesa per la Junta Electoral i s’incorporaran a la mesa electoral en el
moment de la seva constitució.
Un cop constituïda la mesa no s’acceptarà cap nova incorporació, sens perjudici que
l’interventor que arribi amb retard pugui exercir el seu dret de vot si té la condició
d’elector, però no podrà exercir la funció d’intervenció.
34.4 La mesa electoral es constituirà a les 9 hores; un cop obert el termini per a la
votació, els electors es dirigiran a la mesa electoral i, després d’identificar-se
degudament, lliuraran al president de la mesa el sobre en el qual prèviament hagin
introduït la papereta. El president, llavors, introduirà el sobre a l’urna.
Article 35
Vot per correu
35.1 Els electors que prevegin que en la data de la votació no podran desplaçar-se a
la mesa electoral constituïda per exercir el seu dret de vot, podran emetre el seu vot
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per correu, amb la sol·licitud prèvia a la Junta Electoral i d’acord amb els requisits
següents:
a) L’elector sol·licitarà per escrit a la Junta Electoral durant els trenta-cinc dies
posteriors al de la convocatòria d’eleccions exercir el seu dret de vot per correu.
b) La sol·licitud, que no haurà de ser formalitzada en imprès oficial, s’haurà d’adreçar a
la Junta Electoral i ser presentada bé davant d’aquesta o bé a les oficines comarcals,
les quals un cop comprovada la identitat del sol·licitant trametran la sol·licitud a la
Junta Electoral.
c) La sol·licitud es presentarà personalment exhibint el DNI davant del funcionari o
membre de la Junta Electoral corresponent. En cas de malaltia o incapacitat que
impedeixi la presentació personal de la sol·licitud, aquesta podrà ser efectuada en nom
de l’elector per una persona degudament autoritzada, la qual haurà d’acreditar la seva
identitat i representació mitjançant document autenticat per notari o cònsol.
35.2 Un cop rebuda la sol·licitud, la Junta Electoral comprovarà la inscripció, i
realitzarà l’anotació pertinent en el cens, a fi que el dia de les eleccions no es realitzi el
vot personalment, i estendrà el certificat d’inscripció corresponent.
35.3 La Junta Electoral trametrà a l’elector les paperetes i el sobre electoral al domicili
que ell indiqui en la sol·licitud o, si hi manca, al que figuri en el cens, juntament amb el
certificat esmentat a l’apartat anterior, així com un sobre on figurarà l’adreça de la
mesa electoral.
35.4 Un cop l’elector hagi escollit o emplenat la papereta de vot, la introduirà en el
sobre de la votació i el tancarà. En el sobre, adreçat a la mesa electoral, inclourà el de
la votació i el certificat, i, com a molt tard cinc dies abans del de la votació, el lliurarà a
l’oficina comarcal a la qual pertanyi per la seva ubicació territorial, la qual farà arribar
oportunament l’esmentada documentació a la Junta Electoral.
35.5 La Junta Electoral ubicada a la seu del Consell Català de la Producció Agrària
Ecològica, on s’haurà de constituir la mesa electoral, custodiarà els sobres dels vots
emesos per correu fins al dia de la votació, en què en farà lliurament al president de la
mesa electoral, amb la finalitat d’anotar el vot en l’acta de votació.
Capítol 3
Escrutini
Article 36
Escrutini
36.1 L’escrutini es durà a terme mitjançant el procediment següent:
a) Un cop finalitzat el període de votació, s’obrirà l’urna i es procedirà a extreure els
sobres de la votació i, un cop oberts, se’n llegirà el contingut en veu alta, s’exhibirà la
papereta als interventors i s’anotarà el vot corresponent a cada candidat.
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b) Una vegada finalitzada la lectura de totes les paperetes i efectuat el recompte, el
secretari de la mesa estendrà acta del recompte i del resultat obtingut en els quatre
subsectors, i farà constar-hi el nombre de vots obtingut per cada candidat, els vots nuls
i els vots en blanc, així com també totes les incidències produïdes al llarg de la votació
i les que vulguin fer-hi constar els interventors.
c) L’acta serà signada per tots els membres de la mesa i també pels interventors, als
quals se’n lliurarà una còpia certificada.
d) L’acta d’escrutini serà introduïda en un sobre, juntament amb l’acta de constitució
de la mesa, que anirà signat pels membres de la mesa de manera que les signatures
es creuin en la part del sobre on posteriorment s’hauran d’obrir, i serà tramès a la
Junta Electoral per tal que procedeixi al recompte definitiu dels vots emesos.
e) Una vegada la Junta Electoral hagi rebut l’acta de la mesa electoral, procedirà al
recompte definitiu i proclamarà els candidats que hagin obtingut el major nombre de
vots en cada subsector.
36.2 En cas d’empat entre dos o més candidats prevaldrà el més antic en la inscripció
al Registre.
36.3 Els sobres en què no hi hagi cap papereta o que hi hagi la papereta sense
assenyalar cap candidat es computaran com a vots en blanc.
36.4 Seran considerats vots vàlids:
a) Els corresponents a sobres en què hi hagi dues o més paperetes on es votin els
mateixos candidats d’un mateix sector. Als efectes de còmput es comptarà com un sol
vot.
b) Els corresponents a sobres en què un o més dels noms de la llista apareguin
marcats amb una creu, encerclats, subratllats o bé on consti alguna inscripció o
manifestació no ofensiva o injuriosa, sempre que les addicions no impedeixin llegir cap
dels noms dels candidats.
36.5 Seran considerats vots nuls:
a) Els corresponents a sobres on hi hagi noms ratllats o esborrats, o bé on constin
inscripcions ofensives o injurioses.
b) Els corresponents a sobres en què s’hagin introduït dues o més paperetes on es
votin diferents candidats o candidats de diferents subsectors.
c) Els que siguin emesos en paperetes que no corresponguin al model aprovat per la
Junta Electoral.
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Article 37
Recurs contra la proclamació d’electes
37.1 Dins dels tres dies hàbils següents a l’acte de proclamació d’electes es podrà
interposar recurs davant la Junta Electoral.
37.2 Estan legitimats per interposar aquest recurs els candidats proclamats i els no
proclamats.
37.3 La resolució dictada per la Junta Electoral podrà ser recorreguda davant el
conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca mitjançant recurs d’alçada.
Article 38
Provisió dels llocs a la Junta Rectora
La Junta Rectora es constituirà el vintè dia posterior a la realització de les eleccions,
excepte quan s’hagi interposat recurs contra la proclamació d’electes, cas en què es
constituirà el quarantè dia posterior a la data de les eleccions.
Disposició addicional
En tot el que no preveu el règim electoral establert en aquesta Ordre serà d’aplicació la
normativa vigent reguladora del règim electoral general.

Barcelona, 11 d’octubre de 2001
Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
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