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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Reglament d’execució (UE) 836/2014 

 
Setembre 2014 
 
A/a productors de porcí i d’avicultura de posta 

 

Reglament d'execució (UE) 836/2014 que modifica el Reglament (CE) 
889/2008 

 
 
El 31 de juliol de 2014 la Comissió Europea va aprovar una nova modificació del Reglament (CE) 889/2008 
que estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007. Concretament, es modifiquen 
disposicions que tenen a veure amb les produccions ecològiques d’avicultura de posta i de porcí 

 
Per una banda, el nou Reglament d’execució (UE) 836/2014, de 31 de juliol, modifica la lletra b) de l’article 42 del 
Reglament (CE) 889/2014 allargant fins el 31 de juliol de 2017, amb caràcter excepcional i en determinades 
condicions, la disposició excepcional que permet introduir en una unitat ramadera ecològica polletes criades de 
forma no ecològica de no més de 18 setmanes destinades a la producció d’ous. Aquesta excepció es permet 
sempre i quan no es disposi de polletes criades de forma ecològica, i si es compleixen les disposicions pertinents 
establertes en les seccions 3 i 4 del capítol 2 del Reglament (CE) 889/2008 referents a l’alimentació i la profilaxi dels 
animals. 
 
D’altra banda, el nou Reglament d’execució modifica l’article 43 prorrogant per als anys civils 2015, 2016 i 2017 la 
disposició per la qual, amb caràcter excepcional, es pot utilitzar fins un 5% de percentatge màxim de pinsos proteics 
no ecològics per atendre les necessitats nutricionals dels porcins i de les aus de corral criats a explotacions 
ecològiques, sempre i quan els ramaders no puguin obtenir pinsos proteics únicament procedents de la producció 
ecològica. 
 
 
Informació relacionada: 
 
 Reglament (UE) 836/2014 [PDF] 
 Apartat de normativa sobre la producció agrària ecològica a la Unió Europea 
 
 
 
Barcelona, 8 de setembre de 2014 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via postal. 

 
 

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica · Av. Meridiana, 38 4a 08018 Barcelona · Tel. 93 552 47 90 · Fax. 93 552 47 91 
info@ccpae.org · www.ccpae.org · www.facebook.com/ccpae · www.twitter.com/ccpae 

 

 
 

http://www.ccpae.org/docs/normativa/reglament_UE_2014_0836.pdf
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=148&lang=ca_ES
mailto:info@ccpae.org
http://www.ccpae.org/
http://www.facebook.com/ccpae
http://www.twitter.com/ccpae

