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D EPA RTA MENT
D ’A GRICU LTU RA ,
RA MA D ERIA I PESCA
D ECRET
178/2001, de 26 de juny, pel qual es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració
parcel·lària de la z ona regable del term e m unicipal de Verdú.
E ls agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal SegarraGarrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió
parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Verdú, han presentat sol·licitud de concentració al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, la qual cosa ha fonamentat la
realització d’un estudi sobre les circumstàncies
i les possibilitats tècniques que concorren a l’esmentada zona, del qual s’ha deduït la conveniència de portar a terme la concentració parcel·lària per raó d’utilitat pública.
Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari; a proposta del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb
el G overn,
D E CR E TO :
A rticle 1
Es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable
del terme municipal de Verdú (U rgell).
A rticle 2
2.1 El perímetre de la zona a concentrar està
format, en principi, pels terrenys situats al terme municipal de Verdú compresos dins els límits
següents:
Nord: termes municipals de Vilagrassa i Tàrrega.
Sud: terme municipal de Sant Martí de R iucorb.
Est: límit de la zona regable del canal SegarraG arrigues, marge dret.
O est: terme municipal de Preixana.
2.2 A quest perímetre quedarà determinat
definitivament un cop realitzades les inclusions,
les rectificacions o les exclusions que, si s’escau,
s’acordin d’acord amb el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma
i desenvolupament agrari.
A rticle 3
E l D epartament d’A gricultura, R amaderia i
Pesca podrà dictar les disposicions que calguin
per a l’execució del que disposa aquest D ecret.
Barcelona, 26 de juny de 2001
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
J O SE P G R A U I SE R IS
Conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca
(01.159.021)

D ECRET
179/2001, de 26 de juny, pel qual es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració
parcel·lària de la z ona regable del term e m unicipal de Puigverd d’A gram unt.

E ls agricultors afectats per la posada en regadiu de la zona que comprèn el canal SegarraGarrigues, tenint en compte les acusades característiques de gravetat que ofereix la dispersió
parcel·lària de la zona regable del terme municipal de Puigverd d’A gramunt, han presentat sol·licitud de concentració al D epartament
d’A gricultura, R amaderia i Pesca, la qual cosa
ha fonamentat la realització d’un estudi sobre
les circumstàncies i les possibilitats tècniques
que concorren en la zona esmentada, del qual
s’ha deduït la conveniència de portar a terme la
concentració parcel·lària per raó d’utilitat pública.
Per això, de conformitat amb el que estableix
la Llei de 12 de gener de 1973, de reforma i desenvolupament agrari, a proposta del conseller
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, i d’acord amb
el G overn,
D E CR E TO :
A rticle 1
Es declara d’utilitat pública i d’urgent execució la concentració parcel·lària de la zona regable
del terme municipal de Puigverd d’A gramunt
(U rgell).
A rticle 2
2.1 El perímetre de la zona a concentrar està
format, en principi, pels terrenys situats al terme municipal de Puigverd d’Agramunt compresos dins els límits següents:
Nord: termes municipals d’Agramunt i Oliola.
Sud: termes municipals d’O ssó de Sió i Tàrrega i canal d’U rgell.
E st: terme municipal d’O ssó de Sió.
O est: termes municipals d’A gramunt i Tornabous.
2.2 A quest perímetre quedarà determinat
definitivament un cop realitzades les inclusions,
les rectificacions o les exclusions que, si s’escau,
s’acordin d’acord amb el que preveuen els articles 172, 187 i següents de la Llei de reforma
i desenvolupament agrari.
A rticle 3
E l D epartament d’A gricultura, R amaderia i
Pesca podrà dictar les disposicions que calguin
per a l’execució del que disposa aquest D ecret.
Barcelona, 26 de juny de 2001
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
J O SE P G R A U I SE R IS
Conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca
(01.159.016)

D ECRET
180/2001, de 26 de juny, de regulació de la com posició i les funcions del Consell Català de la Producció A grària E cològica.
E l R eglament CE E 2092/1991, del Consell,
de 24 de juny, sobre producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agrícoles i alimentaris, estableix les normes per a la
producció, l’elaboració, la importació de països
tercers i l’etiquetatge dels productes procedents

de l’agricultura ecològica, així com la utilització
de les indicacions referents al mètode ecològic
de producció.
El Reglament CE 1804/1999, de la Comissió,
de 19 de juliol, completa la regulació de l’anterior Reglament amb inclusió de les produccions
animals i estableix un seguit de normes en relació a la utilització de les indicacions referides
al mètode ecològic de producció.
E l D ecret 28/1994, de 21 de gener, crea el
Consell Català de la Producció A grària E cològica com a òrgan desconcentrat del D epartament d’A gricultura, R amaderia i Pesca, per
exercir les funcions d’autoritat única de control
en el territori de Catalunya i com a òrgan encarregat d’aplicar el sistema de control establert al
R eglament CE E 2092/1991.
L’experiència adquirida durant aquests anys
de funcionament del Consell Català de la Producció A grària E cològica, juntament amb la
necessitat d’adaptar la seva estructura i funcions al que estableix la normativa comunitària
relativa als requisits que han de reunir les entitats
de certificació de producte, han posat de manifest la necessitat de revisar la configuració de
l’esmentat Consell, i mitjançant la Llei 15/2000,
de 29 de desembre, de mesures fiscals i administratives, s’ha procedit a dotar-lo de la naturalesa
de corporació de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia, autonomia econòmica i plena
capacitat d’obrar.
Així mateix, l’article 19.5 de l’esmentada Llei
conté un habilitació al G overn per fer les adaptacions necessàries de la normativa vigent reguladora de la producció agrària ecològica a Catalunya.
En conseqüència, d’acord amb el dictamen de
la Comissió Jurídica A ssessora, a proposta del
conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca i
d’acord amb el G overn,
D E CR E TO :
A rticle 1
Consell Català de la Producció A grària E cològica
1.1 El Consell Català de la Producció Agrària E cològica creat per la Llei 15/2000, de 29 de
desembre, de mesures fiscals i administratives,
com a corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, autonomia i plena capacitat d’obrar, exerceix les funcions derivades del
règim aplicable a la producció agrícola ecològica
i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris que estableix el Reglament CEE 2092/
1991, del Consell, de 24 de juny.
1.2 A ls efectes del que disposa l’esmentat
R eglament comunitari, el Consell Català de la
Producció A grària E cològica és l’autoritat de
control encarregada d’aplicar el sistema de control que estableixen l’article 9 i l’annex III
d’aquest Reglament, al qual estan sotmesos tots
els operadors que produeixin, elaborin, importin i/o comercialitzin en l’àmbit territorial de
Catalunya els productes que preveuen els apartats a), b) i c) del seu article 1.
1.3 El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica es regeix per la Llei 15/2000, de 29
de desembre, i les seves disposicions de desplegament, el respectiu reglament de règim intern
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i la normativa d’aplicació general que li correspongui, en funció de l’àmbit, públic o privat, en
el que dugui a terme la seva activitat.
A rticle 2
Funcions del Consell Català de la Producció
A grària E cològica
D ’acord amb el que estableix l’article 19 de
la Llei 15/2000, de 29 de desembre, són funcions
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica les següents:
a) Aplicar el sistema de control que estableixen l’article 9 i l’annex 3 del R eglament CE E
2092/1991, al qual estan sotmesos tots els operadors a què fa referència l’article 3 d’aquest
D ecret.
b) Difondre el coneixement i l’aplicació dels
sistemes de producció ecològica i dels productes que se n’obtenen.
c) Proposar al D epartament d’A gricultura,
R amaderia i Pesca actuacions en matèria de
producció agrària ecològica.
d) Proposar al D epartament d’A gricultura,
Ramaderia i Pesca, per a la seva aprovació i publicació al D iari O ficial de la G eneralitat de
Catalunya, el R eglament de règim intern del
Consell Català de la Producció A grària E cològica.
e) Proposar al D epartament d’A gricultura,
R amaderia i Pesca per a la seva aprovació i
publicació al D iari O ficial de la G eneralitat de
Catalunya, el Q uadern de normes tècniques de
la producció agrària ecològica.
f) G estionar el R egistre d’operadors a què
fa referència l’article 10 d’aquest D ecret.
g) Totes les altres funcions l’exercici de les
quals li puguin ser delegades pel D epartament
d’A gricultura, R amaderia i Pesca per resultar
necessàries per al compliment de les finalitats
que té encomanades.
A rticle 3
Com posició del Consell Català de la Producció
A grària E cològica
3.1 Formaran part del Consell Català de la
Producció A grària E cològica els operadors titulars d’empreses de producció, d’elaboració,
d’importació i/o comercialització de productes
ecològics que figurin degudament inscrits al
R egistre que estableix aquest D ecret.
3.2 Els òrgans de govern del Consell Català
de la Producció A grària E cològica són la Junta R ectora i el president del Consell, que exercirà les funcions de president de la Junta R ectora.
3.3 Són òrgans executius del Consell Català
de la Producció A grària Ecològica el Comitè de
certificació i el director tècnic.
A rticle 4
Junta R ectora
4.1 La Junta R ectora estarà integrada pels
membres següents:
a) Q uatre vocals en representació dels titulars d’explotacions de producció.
b) D os vocals en representació dels titulars
d’empreses elaboradores.
c) U n vocal en representació dels titulars
d’empreses importadores.
d) U n vocal en representació dels titulars
d’empreses comercialitzadores.
e) U n vocal en representació dels consumidors.
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f) U n vocal en representació del D epartament d’A gricultura, R amaderia i Pesca.
g) U n vocal en representació del D epartament d’Indústria, Comerç i Turisme.
h) U n vocal en representació del D epartament de Medi A mbient.
i) El president, que serà nomenat pel Departament d’A gricultura, R amaderia i Pesca, a
proposta de la Junta R ectora i d’entre els seus
vocals.
4.2 E ls vocals representants de la producció, de les empreses elaboradores, de les empreses importadores i de les comercialitzadores,
seran elegits democràticament, en cada subsector, pels inscrits a la secció del registre respectiu i d’entre els mateixos inscrits. El vocal representant dels consumidors serà proposat per
l’Institut Català del Consum d’entre membres
de les diferents organitzacions representatives
dels interessos dels consumidors a Catalunya.
4.3 E ls vocals es renovaran cada quatre
anys, amb possibilitat de reelecció. E l sistema
electoral i el procediment d’elecció s’ajustarà al
que disposi la normativa específica.
4.4 E l nomenament dels membres de la
Junta R ectora i del seu president serà efectuat
pel conseller del D epartament d’A gricultura,
R amaderia i Pesca.
A rticle 5
Funcions de la Junta R ectora
La Junta R ectora té les funcions següents:
a) E laborar el projecte de R eglament de
règim intern del Consell.
b) Proposar al D epartament d’A gricultura,
R amaderia i Pesca el president del Consell per
al seu nomenament.
c) A provar el projecte de Q uadern de normes tècniques de la producció agrària ecològica i proposar-lo al D epartament d’A gricultura,
R amaderia i Pesca, per a la seva aprovació definitiva i posterior publicació al D O G C.
d) A plicar les disposicions d’aquest D ecret
i del R eglament de règim intern del Consell i
vetllar pel seu compliment.
e) A provar la contractació del director tècnic.
f) Aprovar la memòria anual d’activitats i de
gestió econòmica del Consell, que es presentarà
al D epartament d’A gricultura, R amaderia i
Pesca 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 D epartament d’A gricultura, R amaderia i Pesca
abans de l’1 de desembre de cada any.
h) R atificar la gestió econòmica efectuada
pel director tècnic del Consell i establir les directrius generals d’aquesta gestió.
i) E stablir el pagament de quotes a satisfer
pels operadors inscrits, d’acord amb els criteris
establerts al R eglament de règim interior.
A rticle 6
Sessions de la Junta R ectora
6.1 La Junta R ectora, convocada pel president o per la persona en qui delegui, es reuneix
en sessió ordinària amb la periodicitat que els
seus membres estableixin i, en qualsevol cas,
almenys quatre cops l’any.
6.2 La Junta R ectora es reuneix en sessió
extraordinària quan sigui convocada pel president del Consell o a sol·licitud, almenys, d’un
terç dels seus membres.

6.3 E l règim de funcionament de les sessions i el de la presa d’acords són establerts al
R eglament de règim intern.
6.4 E n cap cas no es pot admetre la delegació de vot.
6.5 La Junta R ectora pot crear comissions
delegades per a l’estudi d’aquells temes que siguin de la seva competència, el funcionament
de les quals és el que s’estableixi al R eglament
de règim intern del Consell Català de la Producció A grària E cològica.
A rticle 7
President del Consell de la Producció A grària
E cològica
7.1 Són funcions del president:
a) La representació del Consell Català de la
Producció A grària E cològica.
b) La convocatòria, la presidència i la direcció de les sessions i els debats de la Junta R ectora.
c) Emetre vot de qualitat decisiu en cas d’empat.
d) R esoldre sobre la inscripció o la desqualificació en les seccions del Registre del Consell
dels operadors de productes agroalimentaris
ecològics.
e) La imposició de sancions, d’acord amb el
règim que estableix l’article 21 de la Llei 15/2000,
de 29 de desembre.
f) Totes les altres que li puguin ser encomanades.
7.2 E l president del Consell pot delegar les
seves funcions en un o més membres de la Junta
R ectora, en els termes que s’estableixin al R eglament de règim intern.
A rticle 8
Com itè de Certificació
8.1 E l Comitè de Certificació, que té com
a funció informar sobre la naturalesa i la qualitat dels productes elaborats pels operadors
inscrits al Registre del Consell Català de la Producció A grària E cològica i vetllar perquè es
compleixi la normativa vigent en matèria de
producció agrària ecològica, l’integren fins a un
màxim de 6 tècnics qualificats i amb experiència en aquesta matèria.
8.2 E n compliment de la seva funció el Comitè de Certificació ha d’emetre informe vinculant amb caràcter previ a les resolucions relatives
a la inscripció, la desqualificació o la imposició
de sancions als operadors inscrits, per a la qual
cosa podrà recabar l’assessorament que cregui
necessari.
8.3 E l funcionament del Comitè de Certificació s’ha de regular al R eglament de règim
intern.
A rticle 9
Director tècnic del Consell Català de la Producció
A grària E cològica
9.1 E l director tècnic exerceix les funcions
següents:
a) L’organització dels serveis que presti el
Consell d’acord amb les directrius que a l’efecte
estableixi la Junta R ectora.
b) La direcció del personal que presta els seus
serveis al Consell.
c) La coordinació de la tasca d’inspecció i
d’assaig.
d) La gestió econòmica del Consell, amb
l’elaboració del projecte de memòria anual d’ac-
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tivitats i de gestió econòmica i del projecte de
pressupost que haurà de presentar a la Junta
R ectora per a la seva aprovació.
e) Participar en les sessions de la Junta Rectora amb veu però sense vot.
f) Vetllar pel correcte compliment de la normativa vigent en matèria de producció agroalimentària ecològica.
g) Totes les altres que li puguin ser encomanades mitjançant acord de la Junta R ectora.
9.2 La contractació del director tècnic del
Consell serà comunicada al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca .

sell Català de la Producció A grària E cològica.
E n compliment d’aquesta atribució i sens perjudici de la tutela derivada de la delegació de
competències que pugui acordar en favor del
Consell, correspon a l’esmentat D epartament,
a més de les funcions que preveu aquest Decret,
la supervisió de les activitats realitzades pel
Consell i la resolució dels recursos administratius
que s’interposin contra els actes del Consell subjectes al dret administratiu.

A rticle 10
R egistre d’operadors
10.1 El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica té al seu càrrec la gestió i l’actualització permanent del R egistre d’operadors.
10.2 El Registre d’operadors s’estructura en
les seccions següents:
a) Secció d’operadors titulars d’empreses
agràries de producció.
b) Secció d’operadors titulars d’indústries
elaboradores.
c) Secció d’operadors titulars d’empreses
importadores de països tercers.
d) Secció d’operadors titulars d’empreses de
comercialització.

—1 A efectes d’adaptar-se a la nova estructura
establerta mitjançant la Llei 15/2000, de 29 de
desembre, de mesures fiscals i administratives,
el Consell podrà mantenir l’estructura actual fins
que s’aprovi el Reglament de règim interior del
Consell Català de la Producció A grària E cològica.

A rticle 11
Finançament del Consell Català de la Producció
A grària E cològica
11.1 E l finançament del Consell s’efectua
amb els recursos següents:
a) E l producte de les taxes establertes legalment, d’acord amb el que estableix l’article 20
de la Llei 15/2000, de 29 de desembre.
b) E ls imports derivats de l’execució de les
sancions, d’acord amb el que estableix l’article
21 de la Llei 15/2000, de 29 de desembre.
c) E l producte de les quotes fixades per la
Junta R ectora.
d) Les subvencions, les aportacions o les
donacions que li siguin concedides procedents
d’altres administracions, ens públics o de particulars.
e) Les transferències que, si s’escau, s’estableixin als pressupostos de la G eneralitat.
f) Les quantitats que pugui percebre en concepte d’indemnització per danys i perjudicis ocasionats al Consell o als interessos que representa.
g) Els béns que constitueixin el seu patrimoni
i els productes o la seva venda.
h) Els imports derivats dels preus públics establerts o els que es puguin establir en el futur.
i) Tots aquells altres que per qualsevol títol
li corresponguin.
11.2 Correspon al Consell Català de la Producció A grària E cològica la gestió dels ingressos i les despeses que figuren al seu pressupost.
A rticle 12
A utoritat com petent
12.1 La G eneralitat, mitjançant el D epartament d’A gricultura, Ramaderia i Pesca, exerceix en el territori de Catalunya les funcions
d’autoritat competent que estableixen els articles 8 i 9 del R eglament CE E 2092/1991, del
Consell, de 24 de juny.
12.2 D ’acord amb el que estableix l’article
19 de la Llei 15/2000, de 29 de novembre, el Departament d’A gricultura, R amaderia i Pesca
exerceix la tutela administrativa sobre el Con-

D ISPO SICIO NS TR A NSITÒ R IE S

—2 La Junta Rectora del Consell, amb la seva
composició actual, continuarà exercint fins a la
constitució de la nova Junta R ectora les seves
funcions d’òrgan de govern. R esta encarregada d’elaborar el projecte de R eglament de règim intern que haurà d’incloure el sistema electoral i el procediment d’elecció que asseguri la
representació que preveu aquest Decret, el qual
serà proposat al D epartament d’A gricultura,
R amaderia i Pesca, abans del 30 de juliol de
2001, per a la seva aprovació i publicació al
D O G C, moment després del qual es prepararà el corresponent procés electoral per escollir
els membres de la Junta R ectora.
D ISPO SICIÓ

A D D ICIO NA L

E l pagament de la taxa per producte emparat es podrà satisfer trimestralment en els terme següents:
1. Totes les quotes a què es refereix l’article
319 quinquies de la Llei 15/1997, de 24 de desembre, de taxes i preus públics de la Generalitat de
Catalunya, amb excepció de les següents: 1.a),
1.b), 2.a) i 2.b).
2. E ls imports a satisfer es calcularan sobre
la base del volum de facturació corresponent a
l’anualitat immediatament anterior.
3. L’import final de la taxa a satisfer serà
calculat en funció del volum de facturació final
de l’exercici, coincidint amb l’últim pagament
fraccionat.
D ISPO SICIÓ

D E R O G ATÒ R IA

E s deroguen el D ecret 28/1994, de 21 de gener, pel qual es crea el Consell Català de la Producció A grària Ecològica i se’n regulen la composició i les funcions (D O G C núm. 1863, de
21.2.1994), i el Decret 325/1995, de 28 de novembre, que el modifica (D O G C núm. 2141, de
13.12.1995) i l’Ordre de 26 de setembre de 1996,
per la qual es deroga l’Ordre de 2 d’agost de 1995
i s’aprova el nou R eglament del Consell Català de la Producció A grària E cològica (D O G C
núm. 2268, de 14.10.1996).
D ISPO SICIO NS FINA LS
—1 A quest Decret entrarà en vigor l’endemà
de la seva publicació al D O G C.
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—2 Es faculta el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca perquè, en l’àmbit de les seves competències, dicti les normes que calguin per al desenvolupament i l’aplicació del que preveu aquest
Decret.
Barcelona, 26 de juny de 2001
J O R D I P U JO L
President de la G eneralitat de Catalunya
J O SE P G R A U I SE R IS
Conseller d’A gricultura, R amaderia i Pesca
(01.166.105)

ORD RE
de 9 de juliol de 2001, per la qual es declaren nous
focus de pesta porcina clàssica i s’estableixen
noves z ones de protecció i de vigilància.
Mitjançant les ordres corresponents han estat declarats diversos focus de pesta porcina clàssica i s’han establert les corresponents zones de
protecció i de vigilància.
Davant l’aparició de dos nous focus d’aquesta
malaltia en explotacions del terme municipal
d’A rbeca, cal procedir a la seva declaració, així
com establir les zones de protecció i de vigilància.
D ’acord amb els reials decrets 2459/1996, de
2 de desembre, pel qual s’estableix la llista de
malalties d’animals de declaració obligatòria i
es dóna la normativa per a la seva notificació,
i 2159/1993, de 13 de desembre, pel qual s’estableixen mesures relacionades amb la pesta porcina clàssica;
En ús de les atribucions que m’han estat conferides,
O R D E NO :
A rticle 1
E s declara oficialment la presència de dos
nous focus de pesta porcina clàssica en explotacions del terme municipal d’A rbeca (Lleida).
A rticle 2
2.1 S’estableixen les zones de protecció,
amb un radi mínim de 3 quilòmetres, que engloben els focus de la malaltia, les quals es delimiten
a l’annex 1 d’aquesta disposició.
2.2 L’annex 1 de l’O rdre de 5 de juliol de
2001, per la qual es declaren nous focus de pesta
porcina clàssica, queda substituït per l’annex 1
de la present disposició.
A rticle 3
3.1 S’estableixen les zones de vigilància,
amb un radi mínim de 10 quilòmetres, al voltant
dels focus de la malaltia, les quals es delimiten
a l’annex 2 d’aquesta disposició.
3.2 L’annex 2 de l’O rdre de 5 de juliol de
2001, per la qual es declaren nous focus de pesta
porcina clàssica, queda substituït per l’annex 2
de la present disposició.
A rticle 4
A ls focus declarats, a les zones de protecció
i de vigilància i a tot el terme municipal dels municipis afectats parcialment per aquestes zones,

