
 
Aquest document és propietat del CCPAE. Queda prohibida la seva reproducció.  Página 1 de 2 

 

 
  

 

Comunicació als productors d’ous ecològics 

Circular Tècnica · Avicultura de posta 

 
Març 2014 

 

El 31 de desembre de 2014 finalitzarà la mesura excepcional per a 
l’entrada de polletes de fins a un màxim de 18 setmanes d’edat d’origen 
convencional a explotacions ecològiques 
 

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) us informa que el 31 de desembre del 2014 
finalitzarà la mesura excepcional, proposada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (DAAM), aplicada a les explotacions de producció d’ous ecològics a Catalunya per la qual es 
considerava divergència, la introducció de polletes d’origen convencional que tinguin un màxim de 18 
setmanes d’edat. 

 
 
REUNIÓ INFORMATIVA 
 
Atesa aquesta situació, convoquem als productors d’ous ecològics registrats al CCPAE a una reunió 
informativa: 
 
Dia: dimarts 25 de març de 2014 
Hora: 16:30h  
Lloc: Serveis Centrals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 – 08007 Barcelona). 
 
Per raons d’aforament, preguem que confirmeu la vostra assistència contestant aquesta comunicació 
o a l’adreça info@ccpae.org. 
 
 

Per què finalitza l’excepció? 
 
En el seu moment, considerant la dificultat per trobar polletes certificades ecològiques o que s’hagin criat complint 
les normes ecològiques d’alimentació i profilaxi, per manca de proveïdors, es va establir aquesta mesura 
excepcional. Atès que es considera que aquesta situació s’ha allargat prou en el temps, abans de l’1 de gener de 
2015 haureu d’haver adaptat l’entrada de polletes al que estableix la normativa vigent o es considerarà una 
infracció. 
 
Què estableix la normativa de producció ecològica? 
 
Segons s’estableix a la normativa, a l’Art. 38 punt 1 lletra c) del Reglament (CE) 889/2008, les polletes d’origen no 
ecològic que es volen introduir en una unitat ramadera ecològica de producció d’ous han d’haver estat criades de 
forma ecològica a partir dels 3 dies d’edat. 
 
A més, segons l’Art. 42 lletra b) del Reglament (CE) 889/2008, estableix una excepció fins el 31 de desembre del 
2014 que permetia que les polletes puguin ser introduïdes tenint fins a màxim 18 setmanes d’edat, sempre i quan 
provinguin d’unitats de producció que hagin aplicat les disposicions relatives a l’alimentació i la profilaxi previstes en 
la normativa de producció ecològica. 
 
 
Barcelona, 11 de març de 2014 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via postal. 
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