PROTOCOL PER AL SEGUIMENT
DEL DISTINTIU DELS PRODUCTES
AGROALIMENTARIS DE LA
NOGUERA

Protocol per al seguiment del distintiu dels productes agroalimentaris de la
Noguera

Aquest protocol ha de permetre facilitar l’aplicació del reglament general d’ús
del distintiu dels productes agroalimentaris de la Noguera ‘noguerament bo’ i el
seguiment i control dels productes emparats sota el distintiu ‘noguerament bo’.

Sol·licitud d’ús del distintiu

Per poder utilitzar el distintiu per primera vegada, l’empresa agroalimentària ha
d’emplenar el full de sol·licitud d’ús del distintiu i compromís (vegeu Annex 1),
acompanyar-lo de la documentació que es demana i presentar-ho al Consorci
Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.
Un cop la Comissió de Seguiment ha revisat la sol·licitud amb la documentació
corresponent, en el marc de la reunió ordinària de seguiment prevista 2 cops a
l’any, emetrà un informe favorable o contrari sobre l’ús del distintiu i els
productes que el poden utilitzar. Si hi ha moltes sol·licituds pendents de revisió i
la data de la reunió ordinària és molt enllà, es poden tractar les sol·licitud
d’adhesió en el marc d’una reunió extraordinària.
L’informe d’autorització sobre l’ús del distintiu i els productes que el poden
utilitzar la Comissió de Seguiment el presentarà a l’Assemblea d’empreses
agroalimentàries adherides al distintiu per a la seva aprovació definitiva, en el
marc de la reunió ordinària. I un cop ha passat per l’Assemblea, s’enviarà la
comunicació a l’empresa corresponent. També se li farà entrega dels
reglaments d’ús i específics del distintiu i del protocol. L’informe haurà de ser
signat per l’empresa, un cop aquesta el rebi.
L’informe favorable autoritza l’empresa agroalimentària a utilitzar el distintiu.
L’autorització té una vigència de caràcter indefinit des de la data de signatura
de l’informe, tot i que anualment l’empresa ha de presentar la documentació
corresponent en el sí de l’Assemblea de les empreses adherides al distintiu, i
sempre i quan es segueixi complint amb el Reglament d’ús general i específics.
L’empresa ha de guardar l’informe i els reglaments d’ús i específics i tenir-los a
mà per poder-lo presentar a les corresponents visites de verificació.

Renovació de l’ús del distintiu
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Les empreses agroalimentàries autoritzades per utilitzar el distintiu, per poder
seguir utilitzant-lo, han de presentar anualment la darrera traçabilitat de l’any o
bé el quadern de camp, segons s’escaigui en funció de la tipologia d’empresa.
Aquesta documentació s’aportarà en la reunió anual de l’Assemblea
d’empreses agroalimentàries adherides al distintiu.

Registre de les empreses agroalimentàries i dels productes del distintiu
La Comissió de Seguiment portarà un registre dels productes del distintiu, on es
detallaran els productes i els seus productors i/o elaboradors, i s’aniran
actualitzant les altes, modificacions i baixes (vegeu Annex 2).

Pla de verificacions
La Comissió de Seguiment és l’encarregada de realitzar el control i seguiment
de l’ús correcte del distintiu.
En el marc de la reunió ordinària anual, la Comissió de Seguiment elabora el Pla
de verificacions. Aquest Pla es basa en el següent:
•

Cada any la Comissió de Seguiment farà una visita de verificació (visita
de seguiment i control) a un 20% de les empreses que operen sota el
distintiu. Els criteris per escollir les empreses a visitar seran definits per la
pròpia Comissió de Seguiment (per exemple, selecció per zones
geogràfiques o per vies de comunicació viària).

•

Per a la realització del seguiment i les visites de verificació, la Comissió de
Seguiment podrà requerir demanar a les empreses elaboradores d’una
determinada tipologia de producte i que utilitzen el distintiu que participin
en alguna reunió de la Comissió de Seguiment o bé que participin en
alguna visita de verificació (en qualitat d’experts amb coneixement sobre
algun tipus de producte en concret, si així s’escau). La Comissió de
Seguiment ho donarà a conèixer a l’empresa en qüestió amb temps
suficient d’antelació.

•

Es procurarà que les visites de verificació es realitzin fora de la temporada
de màxima activitat productiva.

•

Les visites poden ser prèviament acordades amb l’empresa, comunicantli la setmana en la qual es realitzarà la visita. No obstant, la Comissió de
Seguiment pot fer visites de verificació sense concertar, si així ho decideix.
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Per a la visita de verificació, es seguirà el model de qüestionari de visita de
verificació (vegeu Annex 3). En finalitzar la visita de verificació, la Comissió de
Seguiment ha d’entregar a l’empresa agroalimentària una còpia del qüestionari
de la visita de verificació realitzada, signat per l’empresa.
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[Annex 1]. Full de sol·licitud d’autorització per a l’ús del distintiu i

declaració de compromisos
DADES SOBRE L’EMPRESA
Nom o raó social
Nom comercial
Tipus d’activitat
agroalimentària
principal
Nom i cognoms titular/s
NIF/ CIF
Any de constitució
Adreça
Població
Telèfon / Mòbil
Correu electrònic
Pàgina web
Xarxes Socials
SOL·LICITO:
L’autorització per a poder utilitzar el distintiu ‘noguerament bo’ com a titular de
 l’explotació agrària/  ramadera /  empresa agroalimentària (nom de
l’empresa) ______________________________________________________ , ubicada a
(localitat)___________________________________
per als següent/s producte/s:

 Carn de corder
 Carn de conill
 Carn de vedella
 Carn de porc
 Embotits
 Melmelades i conserves
 Vi
 Productes làctics
 Nou producte: quin?
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INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE/S PELS QUALS SOL·LICITA L’AUTORITZACIÓ

Descripció de l’activitat de producció / elaboració del producte/s (detallar el
procés productiu o d’elaboració del producte des de l’obtenció de la matèria
primera fins al producte final fresc, elaborat o transformat)

Volum de producció del producte del darrer exercici (any tancat)

Lloc de manipulació / elaboració / envasat del producte (en el cas de les carns,
caldrà també identificar els escorxadors)

Punts de venda del producte:

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR juntament amb aquesta sol·licitud (marcar la
casella de la documentació que es presenta, segons la que correspongui per a
l’empresa)

 Registre sanitari
 Llicència ambiental
 Declaració de traçabilitat, o llibre de camp, o guia de bones pràctiques


Declaració del compliment del reglament general i el reglament específic
del producte o productes que elabori

DECLARACIÓ RESPONSABLE:
Conec i accepto el contingut del Reglament d’Ús del distintiu dels productes
agroalimentaris de la Noguera ‘noguerament bo’, i en conseqüència:
 Em comprometo a complir amb el Reglament general i amb el Reglament
específic del producte o productes que elabori amb les obligacions que el ús
comporta, estant disposat/ada a formar part de la Comissió de Seguiment quan
pertoqui, a participar de les activitats conjuntes que es realitzin sota el distintiu i
a participar a l’assemblea anual d’empreses agroalimentàries adherides al
distintiu.

Localitat, dia, mes i any
Signatura de conformitat per part de l’empresa
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Annex 2. Model de registre dels productes del distintiu i les

empreses agroalimentàries

Tipus de producte:

 Carn de corder

 Carn de conill

 Carn de vedella

 Carn de porc

 Embotits

 Melmelades i conserves

 Vi

 Productes làctics

Empreses productores / elaboradores del producte:

Nom empresa

Municipi

Alta (any) i
renovacions

Baixa (any)

Visita de
verificació

Observacions
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Annex 3. Model de qüestionari de visita de verificació

VISITA DE VERIFICACIÓ
Data de realització (dia, mes i any):
Hora d’inici:
Hora de finalització:
Nom empresa agroalimentària:
Productes del distintiu que elabora:
Adreça:
Municipi:
Persona de l’empresa que atén la visita:
Visita realitzada per (noms membres de la Comissió de Seguiment):

DOCUMENTACIÓ REVISADA DURANT LA VISITA:
 Documentació de control de la seguretat alimentària o Guia de Pràctiques
Correctes d’Higiene.
 Factures de proveïdors de matèries primeres.
 Llibre de camp o pla de traçabilitat.
 DUN de l’any en vigor
 Registre dels productes elaborats (lots).
 Registre de vendes dels productes a tercers.
 Reglament del distintiu.
 Informe d’aprovació de l’ús del logotip.
 Fulls de reclamació.
 Altra documentació.
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DESENVOLUPAMENT DE LA VISITA DE VERIFICACIÓ
Explicar esquemàticament què s’ha fet: recorregut per les instal·lacions, revisió
de la documentació per comprovar que es compleix amb els requisits del
Reglament general i del reglament específic, comprovació ús correcte del
logotip, etc.

 L’empresa compleix amb el Reglament general d’ús i amb els Reglaments
específics del producte o productes que elabora.

 L’empresa utilitza correctament el logotip del distintiu a les etiquetes del
producte o productes que elabora.

OBSERVACIONS O DETECCIÓ D’INCOFORMITATS
Cal detallar les observacions o les inconformitats detectades durant la visita
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RESULTAT DE LA VISITA DE VERIFICACIÓ

 Favorable
 Favorable amb observacions. Especificar quines:
 Desfavorable. Caldrà adoptar les mesures previstes establertes en l’Article 9
del Reglament d’ús general del distintiu ‘noguerament bo’

Cal entregar 1 còpia del qüestionari de la visita de verificació a l’empresa
agroalimentària, signada per la mateixa empresa i per la Comissió de
Seguiment.

Localitat, dia, mes i any
Signatura per part de l’empresa

Signatura per part de la Comissió de Seguiment
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