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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Quadern de camp vegetal 

 
Abril 2014 

 

Nou quadern de camp de la unitat de producció vegetal 
 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) ha adaptat el quadern de camp de la 
producció vegetal a la nova normativa vigent aprovada mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de 
setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació per aconseguir un ús sostenible de productes fitosanitaris. 
 
El nou document i les instruccions per emplenar-ho ja estan disponibles al web del Consell per a la seva 
descàrrega 

 
El Consell va participar a les reunions organitzades pel Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), per estudiar l’aplicació de la nova reglamentació. Així, el 
CCPAE, amb la supervisió del Departament, ha actualitzat el seu model de quadern de camp per acomplir els 
requisits de la normativa. 
 
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha considerat la producció ecològica com un 
sistema de cultiu de baixa utilització de productes sanitaris, amb la qual cosa les explotacions inscrites dedicades 
exclusivament a l’agricultura ecològica no necessiten assessor en gestió integrada de plagues ni hauran de disposar 
d’un document d’assessorament. En el cas d’explotacions mixtes, però, sí que necessitaran l’assessor per a la part 
convencional. 
 
D’altra banda, un dels requisits que estableix la nova normativa és que els agricultors han de portar al dia un 
quadern d’explotació i un registre de tractaments. Amb el nou model de quadern de camp que ofereix el CCPAE, 
adaptat a la norma, els operadors ecològics només hauran de gestionar aquest únic document. 
 
Els quaderns de camp 

 
Tots els operadors inscrits al Consell han de portar un control de les activitats que realitzen tal i com estableix la 
normativa de producció ecològica. Els quaderns de camp són una eina bàsica per registrar les dades necessàries 
per tal que els agricultors puguin acreditar davant el CCPAE que les tècniques de cultiu aplicades en les parcel·les 
inscrites en el Consell, així com la comercialització dels productes obtinguts a aquestes parcel·les, es realitzen 
conforme les disposicions que estableix la normativa. Aquests registres són auditats pels tècnics inspectors del 
Consell durant les visites. 
 
 
Documentació relacionada: 
 

Quadern de camp de la producció vegetal [DOC] 

Instruccions per emplenar el Quadern de camp de la producció vegetal [PDF] 
 
 
 
Barcelona, 11 d’abril de 2014 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via postal. 
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