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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Etiquetatge i documents d’acompanyament 

 
Juny 2013 

 

El CCPAE actualitza les especificacions d’etiquetatge i dels documents 
d’acompanyament 
 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) facilita als operadors inscrits unes actualitzades 
instruccions a seguir per a l’etiquetatge correcte dels aliments ecològics i per als requisits mínims que han de figurar 
en els documents d’acompanyament dels productes ecològics certificats segons la normativa europea. 
 
 
Etiquetatge ecològic general 

 
A partir de l’1 de juliol de 2012 tots els productes transformats que compleixen el Reglament (UE) 834/2007 ja 
havien d’incorporar el logotip de producció ecològica de la Unió Europea (“eurofulla”) de forma obligatòria. Per 
aquesta raó, i per a facilitar l’etiquetatge i la comercialització dels productes certificats pel CCPAE, la Junta Rectora 
del Consell va decidir que sigui opcional incloure el logotip del CCPAE en aquells productes que ja han d’incorporar 
l’eurofulla. 
 
Les excepcions són els productes en conversió, aquells que contenen un únic ingredient vegetal d’origen agrari en 
conversió, aquells l’ingredient principal dels quals sigui un producte de la caça o de la pesca i la resta d’ingredients 
agraris siguin ecològics, o aquells productes transformats amb <95% dels ingredients d’origen agrícola procedeixen 
d’agricultura ecològica. Aquests productes no poden portar el logotip europeu i, per tant, continuarà sent obligatori 
que incorporin el segell del CCPAE. 
 
 Descarrega i consulta l’Especificació d’etiquetatge ecològic general 
 
 Model d’etiquetatge segons la normativa de la Unió Europea 
 Model d’etiquetatge segons la normativa NOP (Estats Units) 
 
 
Etiquetatge per als vins ecològics 

 
Per al cas dels vins, la casuística és diferent. A partir de l’1 d’agost de 2012, els vins ecològics elaborats a partir de 
la verema 2012 han de complir el nou Reglament (UE) 203/2012 que regula les pràctiques i els processos 
d’elaboració del vi, i per tant han d’incorporar el logotip de la UE, amb la qual cosa també serà opcional incloure el 
logotip del CCPAE a partir d’ara. 
 
Per als casos de vins elaborats amb raïm de veremes anteriors a les de l’any 2012, afectarà de la manera següent: 
 

- El vi es podrà anomenar ‘ecològic’ i podrà incorporar el logotip de la UE, i per tant el logotip del CCPAE 
serà opcional, si: 

o S’ha elaborat segons el nou Reglament (UE) 203/2012 
o L’empresa porta la traçabilitat 
o Guarda els registres durant els darrers 5 anys 

 
- El vi no es podrà anomenar ‘ecològic’, haurà d’esmentar-se que és ‘vi procedent de raïm ecològic’, no 

podrà incorporar el logotip de la UE i haurà d’incorporar el logotip del CCPAE, si: 
o El vi compleix l’antic Quadern de Normes Tècniques i no compleix almenys un dels tres requisits 

abans esmentats. 
 
 Descarrega i consulta l’Especificació d’etiquetatge per a vins i derivats 

http://www.ccpae.org/docs/normativa/ES012-09_etiquetatge_agricultura_ecologica.pdf
http://www.ccpae.org/docs/comercialitzacio_etiquetatge/model_etiqueta_ecologica_UE.pdf
http://www.ccpae.org/docs/comercialitzacio_etiquetatge/model_etiqueta_ecologica_NOP.pdf
http://www.ccpae.org/docs/normativa/ES041-00_etiquetatge_vi_agricultura_ecologica.pdf
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 Model d’etiquetatge del vi segons la normativa de la Unió Europea 
 Model d’etiquetatge del vi segons la normativa NOP (Estats Units) 
 
 
Autoritzacions de producte 

 
El CCPAE recorda que, a l’hora de comercialitzar qualsevol producte amb les indicacions protegides de producció 
ecològica, s’ha de presentar la sol·licitud de comercialització al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) i el Consell ha d’autoritzar-ho. 
 
Per als casos de sol·licitud de comercialització de producte hortícola fresc o de producte transformat, reenvasat o 
reetiquetat, juntament amb la sol·licitud, s’ha d’adjuntar la prova d’impremta de l’etiquetatge. 
 
Per contra, no és necessari adjuntar la prova d’impremta de l’etiquetatge per a la sol·licitud de comercialització de 
producte que es distribueix a l’engròs i sense reetiquetar. 
 
 Apartat web de Comercialització de producte i l’etiquetatge 
 
 
Els documents d’acompanyament 

 
El Consell també ha publicat una especificació concreta on es detallen els requisits mínims obligatoris que han de 
figurar en els albarans o factures dels productes certificats pel CCPAE que han d’acompanyar els productes 
ecològics durant el seu transport. Aquestes especificacions no s’apliquen als documents d’acompanyament de 
productes envasats i etiquetats per al consumidor final perquè aquestes denominacions ja apareixen a l’etiqueta. 
 
 Descarrega i consulta l’Especificació per als documents d’acompanyament 
 
 
Simplificació de la secció de tràmits al web del CCPAE 

 
El CCPAE també ha simplificat l'accés online amb un sol índex per accedir als tràmits dels operadors i als formularis 
i arxius descarregables. La majoria d'aquests tràmits han passat a estar en obert, per tant no caldrà identificar-se 
amb l’accés d’operador per accedir-hi. Continua sent necessari, però, identificar-se com a operador per a la 
descàrrega dels logotips i els tràmits econòmics. 
 
Aquesta actuació s'emmarca en l'objectiu de la direcció tècnica del CCPAE de millora contínua dels continguts web 
del CCPAE per a què sigui una eina informativa i de suport administratiu per als operadors. 
 
 Secció de Tràmits 
 Secció de descàrrega de Guies, documents i logotips 
 
 
---------- 
 
Per a qualsevol consulta al respecte, podeu posar-vos en contacte amb el CCPAE a través del correu electrònic 
ccpae.daam@gencat.cat o al telèfon 93 552 47 90 en horari de consultes tècniques (de dilluns a divendres de 10h a 
14h). 
 
 
 
Barcelona, juny de 2013 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via postal. 
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