ORDRE de 15 de març de 2000, per la qual s’estableix el procediment per
a l’homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació
professional agrària.
(DOGC núm. 3109 de 29/03/2000)

El Reglament 1257/99, de 17 de maig, de la CEE, sobre l’ajut al
desenvolupament rural determina que els agricultors han de tenir una capacitat
i competència professional adequades per accedir al règim d’ajuts a les
inversions en les explotacions agràries que fixa el mateix Reglament i proposa
també la conveniència d’introduir en el currículum de la formació dels
agricultors nous coneixements de protecció mediambiental.
La necessitat de controlar certes activitats potencialment perilloses, obliga
l’Administració a regular el seu desenvolupament i a exigir una formació prèvia
a les persones que les realitzen. D’altra banda cal assegurar uns nivells de
formació homogenis que garanteixin el reconeixement de la capacitat
professional suficient als efectes del que preveu la normativa comunitària.
Per això, d’acord amb l’experiència assolida en l’aplicació de l’Ordre de 25 de
gener de 1991, modificada per l’Ordre de 9 de juliol de 1993, i en ús de les
competències que m’han estat conferides,
Ordeno:

Article 1
Objecte i finalitat
1.1 S’estableix un procediment per a l’homologació dels cursos i les activitats
de formació agroalimentària i mediambiental referida al sector agrari que
permetin l’obtenció de la qualificació professional tant a efectes de sol·licitud
dels ajuts comunitaris que preveu el Reglament 1257/99, de 17 de maig, com
per a l’obtenció de l’acreditació que permeti la realització d’activitats regulades
per l’Administració.
La finalitat d’aquest procediment va adreçada a assegurar la idoneïtat dels
programes, dels continguts, del desenvolupament dels cursos esmentats i de
l’aprofitament acadèmic dels alumnes.
1.2 Es podran homologar i inscriure en el corresponent Registre les activitats
de formació que, promogudes per particulars i entitats públiques o privades,
necessitin que l’Administració les reconegui a efectes del que disposa el
Reglament 1275/99, de 17 de maig, així com per a la realització d’activitats
regulades per la legislació vigent.

Article 2
Contingut i modalitats
Podran ser homologats els cursos i les activitats de formació que s’ajustin a
alguna de les modalitats següents:
a) Cursos d’incorporació de joves a l’empresa agrària.
Cursos d’una durada mínima de 150 hores que integrin continguts en matèria
de comptabilitat i gestió, tecnologia agrària i altres coneixements
complementaris d’administració i gestió de l’empresa agrària.
Als efectes d’homologació d’aquests cursos es podrà computar la realització
d’activitats de formació parcials no continuades que responguin íntegrament a
algun o alguns dels tipus de matèries següents, sempre que globalment
s’acrediti l’assoliment de tots els seus continguts en una durada mínima de 150
hores:
1) Comptabilitat i gestió d’una durada no inferior a 50 hores, amb continguts
que permetin assolir les bases comptables i de gestió que serveixin
d’instrument de control i diagnosi de l’empresa agrària.
2) Perfeccionament tecnològic de durada no inferior a 60 hores, amb els
continguts mínims següents:
Agronomia general i conceptes mediambientals.
Tecnologia especial: fitotècnia, zootècnia o activitats complementàries.
Visites col·lectives a empreses i explotacions del sector.
3) Complements de l’empresa agrària de durada no inferior a 40 hores, amb els
continguts mínims següents:
Associacionisme agrari.
Comercialització agrària.
Legislació agrària.
Fiscalitat agrària.
Ajuts a l’empresa agrària.
Assegurances agràries.
Les comunitats europees.
b) Cursos i activitats de perfeccionament tecnològic i empresarial agrari.
S’inclouen en aquest apartat cursos i activitats de formació que tinguin com a
objectiu la millora de la qualificació professional, d’una durada mínima de 25
hores, per a la formació i el perfeccionament d’agricultors, col·laboradors
familiars i agricultors assalariats que hagin superat l’edat d’escolarització
obligatòria.

Els cursos i activitats de formació es classificaran d’acord amb els continguts
següents:
Cursos de 1amb l’activitat agrària, que ajudin a complementar el nivell de renda
dels agricultors.
Cursos mixtos de perfeccionament: que integrin elements generals o específics
en determinades tècniques agràries, complementats amb continguts adreçats a
la millora de la gestió econòmica de l’explotació.
c) Cursos de dirigents, gerents i personal d’associacions i cooperatives
agràries.
S’inclouen en aquest apartat els cursos i les activitats de formació per a
dirigents, gerents i personal d’associacions i cooperatives agràries adreçats a la
millora de l’organització econòmica dels associats i de la transformació i la
comercialització de les produccions agràries.
d) Cursos adreçats a agricultors i a personal d’empreses del sector
agroalimentari i mediambiental per a l’obtenció dels coneixements necessaris
per desenvolupar activitats regulades per l’Administració.
Els coneixements adquirits en aquest tipus de formació donaran dret a
l’obtenció dels carnets d’aplicadors fitosanitaris que regulen l’Ordre de 8 de
març de 1994, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i l’Ordre de 4 de
març de 1997, del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
També podran servir per desenvolupar altres activitats que en un futur reguli
l’Administració i per a les quals s’exigeixi una formació prèvia.
Article 3
Procediment
3.1 Els promotors dels cursos i activitats a què fa referència l’article 2
d’aquesta Ordre que desitgin homologar-los, han de presentar una sol·licitud a
la Direcció General d’Estructures Agràries com a mínim 20 dies abans de l’inici
de les activitats.
3.2 A la sol·licitud s’especificaran les dades següents:
Denominació i objectius del curs.
Continguts.
Lloc de realització. S’ha d’adjuntar una fotocòpia de la pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil referent a les dependències on es realitzarà el curs.
Calendari i horari.
Professorat amb indicació de la seva qualificació professional.
Destinataris del curs.
Places ofertes.
Sistema o mètode que se seguirà per a l’avaluació dels coneixements adquirits
pels alumnes.

3.3 La Direcció General d’Estructures Agràries, mitjançant el Servei de
Capacitació Agrària, supervisarà i inspeccionarà el desenvolupament de les
activitats de cadascun dels cursos i activitats dels quals s’hagi sol·licitat
l’homologació i si s’escau controlarà l’avaluació dels coneixements adquirits
pels alumnes.
3.4 L’òrgan promotor haurà de trametre al Servei de Capacitació Agrària,
mitjançant certificació del responsable del curs o activitat, les llistes signades
pels alumnes que hi assisteixen, amb la periodicitat que aquest Servei
especifiqui.
3.5 La Direcció General d’Estructures Agràries a proposta del Servei de
Capacitació Agrària, resoldrà l’homologació del curs o l’activitat un cop hagi
finalitzat, d’acord amb el programa presentat, i procedirà a la inscripció al
Registre corresponent. Contra la resolució que denegui l’homologació del curs
o activitat es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
3.6 Un cop finalitzat el curs o activitat, el promotor notificarà a l’esmentat
Servei la relació dels alumnes als quals se’ls lliurarà el certificat d’assistència,
sempre que hagin assistit a un mínim del 80% de les activitats programades, i,
si escau, el d’aprofitament. Les certificacions d’assistència i aprofitament que
lliuri el promotor faran referència a l’homologació del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca, i inclouran el codi del curs, el programa i el nombre d’hores
lectives.
Article 4
Registre
4.1 Es crea dins el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca el Registre
de cursos i activitats de capacitació professional agrària homologats que serà
gestionat pel Servei de Capacitació Agrària de la Direcció General
d’Estructures Agràries.
4.2 En aquest Registre s’inscriuran la totalitat dels cursos homologats pel
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb indicació de la seva
denominació, les hores de durada, les dates d’inici i d’acabament i el lloc on es
facin. Les dades del Registre no seran públiques, únicament les persones o
entitats que acreditin un interès legítim per conèixer-les podran demanar
certificació del contingut registral pel que fa al curs o activitat concreta en la que
tinguin l’esmentat interès.
4.3 Els cursos i les activitats en els quals el Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca intervingui com a organitzador i participi en la seva
programació, seguiment i avaluació, tenen la condició d’homologats i figuraran
inscrits a l’esmentat Registre.
4.4 El Registre s’organitza mitjançant els instruments següents:

Un llibre d’inscripcions que es podrà portar amb suport informàtic, on figuraran
les dades d’inscripció a què fa referència l’apartat 4.2.
Un arxiu en el qual es dipositaran les llistes de persones que han obtingut els
certificats d’assistència i/o d’aprofitament.
El llibre d’inscripcions tindrà dues seccions, una per als cursos i activitats
homologats promoguts per particulars i entitats públiques o privades i una altra
per als cursos i activitats en els quals el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca intervingui com a organitzador i participi en la seva programació,
seguiment i avaluació.
Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions següents:
Ordre de 25 de gener de 1991, per la qual s’estableix un procediment per a
l’homologació de cursos i activitats per a la millora de la qualificació
professional agrícola, i es crea el registre corresponent (DOGC núm. 1410, de
22.2.1991).
Ordre de 9 de juliol de 1993, de modificació de l’Ordre de 25 de gener de 1991,
per la qual s’estableix un procediment per a l’homologació de cursos i activitats
per a la millora de la qualificació professional agrícola (DOGC núm. 1775, de
26.7.1993).
Disposició final
Les inscripcions de cursos i activitats homologats que figurin al Registre creat
per l’Ordre de 25 de gener de 1991 són vàlides i s’integraran al Registre que es
crea mitjançant l’actual Ordre.
Barcelona, 15 de març de 2000
Josep Grau i Seris
Conseller d’Agricultura, Ramaderia

