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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Nou Reglament (UE) 392/2013 

 
Desembre 2013 

 

Modificacions en el règim de control de la producció agrària ecològica 
 

El passat 30 d'abril es va publicar el Reglament (UE) 392/2013, de la Comissió, que modifica el 
Reglament (CE) 889/2008 en alguns aspectes del règim de control de la producció agrària 
ecològica. Aquestes modificacions seran d'aplicació, és a dir, entraran en vigor, a partir de l'1 de 

gener de 2014. 
 
Les modificacions més rellevants són les següents: 

 
 

S'amplien els compromisos que ha d'assumir l'operador per escrit 

 
 Si un operador o els seus subcontractistes són inspeccionats per diferents autoritats o organismes de 

control, ha d'acceptar l'intercanvi d'informació entre elles. 
 

 Si un operador o els seus subcontractistes canvien d'autoritat o organisme de control, ha d'acceptar la 
transmissió dels seus expedients de control. 

 
 Informar sense demora l'Autoritat Competent i a l'Autoritat o Organisme de Control si decideix donar-se 

de baixa del sistema. 
 

 Acceptar que el seu expedient es conservi durant almenys cinc anys en cas que decideixi donar-se de 
baixa. 

 
 Informar sense demora a l'Autoritat o Organisme de Control pertinent de tota irregularitat o infracció que 

afecti als seus productes ecològics o als que rebi d'altres operadors o subcontractistes. 
 

Obligatorietat de realitzar presa de mostres per l'Autoritat o Organisme de Control 

 
 Aquest requisit ja el compleixen les autoritats de control d'Espanya, complint un pla analític anual 

d'acord amb les exigències del control oficial, però la normativa ho incorpora com a obligació. 
 

 Bé per a la detecció de productes no autoritzats, bé per comprovar si s'han fet servir tècniques no 
conformes o bé per detectar contaminacions. 

 
 Com a mínim al 5% dels operadors subjectes al control. 

 
 Sempre que se sospiti que s'estan utilitzant productes o tècniques no autoritzats per les normes de la 

producció ecològica. 
 

 Introdueix la selecció dels operadors en funció d'una avaluació del risc que han de fer les autoritats o 
organismes de control. 

 

Obligacions d'intercanvi d'informació 

 
 Descriu àmpliament les obligacions d'intercanvi d' informació entre les autoritats de control, els 

organismes de control i les autoritats competents , així com entre els estats membres i la Comissió . 
 

 Inclou per exemple l'obligació de comunicar a l'autoritat competent quan un operador es canviï 
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d'autoritat o organisme de control i l'obligació d'aquest de revisar que s'hagi resolt o estiguin resolent els 
incompliments indicats en l'informe de l'anterior autoritat o organisme de control. 

 
 
Informació relacionada: 
 

Reglament (UE) 392/2013 
 
 
 
Barcelona, 2 de desembre de 2013 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via postal. 
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