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Comunicació als productors d’ous 

Circular Tècnica · Harmonització del procediment d’autorització per a la 
introducció de polletes no ecològiques 
 
Gener 2015 
 

Nou procediment harmonitzat a tot l'Estat per a l'autorització 
de la introducció de polletes criades de forma no ecològica a 
explotacions avícoles ecològiques 
 

 
Aquest procediment serà d'aplicació a partir de l'1 de setembre de 2015. A 
partir d'aleshores, en cas de no complir les disposicions de la normativa, la 
infracció serà valorada com una "infracció greu" de la normativa 
 
Es recorda que el 31 de desembre de 2017 finalitza la norma excepcional per 
a l’entrada de polletes de fins a un màxim de 18 setmanes d’edat d’origen 
convencional a explotacions ecològiques, establerta a l'article 42 del 
Reglament (CE) 889/2008 
 
 
La Taula de Coordinació de la Producció Ecològica (MECOECO), recentment constituïda pel 
govern central, i que reuneix les autoritats competents en matèria de producció ecològica, ha 
aprovat un procediment harmonitzat a tot el territori estatal per a la introducció de polletes criades 
de forma no ecològica a explotacions avícoles ecològiques. 
 
El nou procediment harmonitzat ja s’havia establert a Catalunya però serà d’aplicació a tot 
l’Estat a partir de l’1 de setembre de 2015. 
 
El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient (MAGRAMA) ha publicat les directrius al seu 
web: 
 

 Directrius per a la introducció d’animals no ecològics en explotacions avícoles 
ecològiques [PDF] 

 
 

Què estableix la normativa europea de producció ecològica? 
 
Segons l’Article 42 lletra a) 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 l’Article 42 lletra b) del Reglament (CE) 889/2008, s’estableix una excepció que permet 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. Aquesta excepció ha estat prorrogada fins el 31 
de desembre del 2017 mitjançant el Reglament d'execució (UE) 836/2014 de la Comissió de 31 de 
juliol e 2014. 
 
 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/N_03-2014-VER.0_Directrices_para_la_introducci%C3%B3n_de_animales_no_ecol%C3%B3gicos_en_explotaciones_av%C3%ADcolas_ecol%C3%B3gicas._tcm7-359492.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/N_03-2014-VER.0_Directrices_para_la_introducci%C3%B3n_de_animales_no_ecol%C3%B3gicos_en_explotaciones_av%C3%ADcolas_ecol%C3%B3gicas._tcm7-359492.pdf
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El procediment per a l'autorització 
 
Per al subministrador de polletes que vulgui vendre polletes de menys de 18 setmanes que 
hagin aplicat les disposicions relatives a l’alimentació i la profilaxi previstes en la normativa 
de producció ecològica: 
 

1) Comunicació a l'autoritat competent en matèria de producció ecològica de la 
Comunitat Autònoma corresponent, per part del subministrador de polletes criades de 
forma no ecològica destinades a la producció d'ous ecològics, que compleix allò 
disposat en les seccions 3 i 4 del capítol 2 del Títol II del Reglament (CE) 889/2008 i que 
les polletes tenen un màxim de 18 setmanes 
 
2) Verificació per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Medi Natural (DAAM) del control d'aquests requisits així com la comprovació de la 
veracitat de la documentació aportada 
 
3) Elaboració per part de l'autoritat competent en matèria de producció ecològica de cada 
Comunitat Autònoma d'un llistat d'empreses subministradores de polletes no 
ecològiques que hagi comunicat a aquella autoritat competent la disposició a servir 
polletes d'acord amb l'article 42.b). Aquest llistat estarà actualitzat i disponible als webs del 
DAAM i del MAGRAMA. 

 
Per al productor d’ous: 
 

1) Sol·licitud per part de l'operador, a l'autoritat competent en matèria de producció 
ecològica on està ubicada l'explotació, en el cas de Catalunya al DAAM, per introduir 
animals no ecològics en la seva explotació avícola destinada a producció d'ous ecològics 
que tinguin un màxim de 18 setmanes i que compleix allò disposat en les seccions 3 i 4 del 
capítol 2 del Títol II del Reglament (CE) 889/2008. 
 Procediment 42 – Introducció d’animals no ecològics en explotacions avícoles 
ecològiques 

 
 

 
 
Barcelona, 29 de gener de 2015 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. En cas que algú la necessiti en paper, la pot sol·licitar a ccpae.daam@gencat.cat. 
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