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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Reglament d’execució (UE) 673/2016 

 
Maig 2016 
 

Darreres modificacions del Reglament (CE) 889/2008 que 
estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 
834/2007 sobre producció i etiquetatge dels productes 
ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu 
etiquetatge i el seu control 
 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica als operadors inscrits al 
registre que la Comissió Europea ha realitzat noves modificacions al Reglament (CE) 889/2008, 
que estableix les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 834/2007 sobre producció i 
etiquetatge dels productes ecològics, pel que fa a la producció ecològica, el seu etiquetatge i el 
seu control. 
  

Reglament (UE) 673/2016 
  
Així, la Comissió Europea ha aprovat el Reglament d’execució (UE) 673/2016, de la Comissió, de 
29 d'abril de 2016. Els principals canvis d'aquest Reglament són: 
 
Aqüicultura: 
 

 Article 6 bis: a partir del 7 de maig de 2017 s’inclouen les microalgues dins de l’abast de la 
certificació. 

 
 Article 25 sexies / sexdecies: les mesures transitòries per a l’entrada de juvenils no 

ecològics i de llavors de vivers bivalves es prorroga fins a 31/12/2016 atès que no hi ha 
disponibilitat suficient d’aquests animals en producció ecològica. 

 
 Article 47 lletra f: es pot renovar o reconstituir una població aqüícola amb animals no 

ecològics en cas d’elevada mortaldat per condicions catastròfiques i quan no hi hagi 
d’ecològics, sempre que al menys 2 terços del seu cicle de producció es facin segons la 
normativa de producció agrària ecològica. 

 
Vi: 
 

 Article 29 quinquies: es prorroga fins a l’1 d’agost de 2018 la revisió de les següents 
pràctiques, processos i tractaments enològics (es a dir, de moment continuen permesos): 

a) tractaments tèrmics a què es refereix l’annex I A, punt 2, del Reglament (CE) 
606/2009; 

b) ús de resines d’intercanvi iònic a què es refereix l’annex I A, punt 20, del 
Reglament (CE) 606/2009; 

c) osmosi inversa, d’acord amb l’annex XV bis, secció B.1, lletra b), del Reglament 
(CE) 1234/2007. 
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Ramaderia: 
 

 Article 47 lletra a: quan s’autoritzi la renovació o reconstitució d’un ramat amb animals no 
ecològics si no es disposa d’animals criats pel mètode ecològic en cas que una malaltia o 
una catàstrofe produeixin una elevada mortaldat d’animals, els animals han de passar el 
seu període de conversió. 

 
Annex II: plaguicides i productes fitosanitaris esmentats a l’article 5, apartat 1: 
 

S’afegeix la condició d’ús de totes les substàncies de l’annex II segons el que s’especifica 
al Reglament (UE) 540/2011. 
 
Es modifica substancialment l’estructura i el contingut d’aquest annex II. Els canvis més 
importants són: 

 La inclusió d’algunes substàncies bàsiques, concretament d’aquelles considerades 
aliments i d’origen vegetal o animal. 

 S’eliminen les condicions d’ús d’algunes substàncies com a per exemple de les 
proteïnes hidrolitzades i de les piretrines. 

 S’afegeix l’ús del diòxid de carbono i del Kieselgur (terra de diatomees). 
 
Annex VI: additius per a pinsos utilitzats en l’alimentació animal contemplats a l’article 22, lletra g), 
article 24, apartat 2, i article 25 quaterdecies, apartat 2: 
 

S’ha simplificat la seva presentació indicant el núm. d’identificació específic dels additius o 
grups funcionals i la seva classificació. Es modifica substancialment la part dels 
oligoelements, es a dir, els oligoelements que es poden fer servir per a l’elaboració de 
pinsos per a alimentació animal. 

 
Annex VIII: productes i substàncies destinats a la producció dels aliments ecològics transformats, 
llevats i productes de llevat a què es refereixen l’article 27, apartat 1, lletra a), i l’article 27 bis, lletra 
a). ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL 07 DE NOVEMBRE DE 2016: 
 

Es modifica l’ús d’alguns additius i coadjuvants tecnològics i/o les seves condicions d’ús: 
 

 MODIFICACIONS ADDITIUS: E220, E224, E306, E322, E330, E331, E334, E422, 
E500, E551, E524. 

 NOUS ADDITIUS: E418 – Goma gellan, E901 – cera d’abelles, E903 – cera de 
carnauba, E968 – eritriol (cal revisar les seves limitacions i/o condicions d’ús) 

 MODIFICACIONS COADJUVANTS: carbonats de sodi, àcid cítric, hidròxid de sodi, 
olis vegetals, bentonita, cera d’abelles, cera de carnauba. S’elimina el caolí. 

 NOUS COADJUVANTS PER A LA TRANSFORMACIÓ D’INGREDIENTS 
D’ORIGEN AGRARI: vinagre o àcid acètic, clorhidrat de tiamina, fosfat diamònic, 
fibra de fusta  

 NOUS COADJUVANTS TECNOLÒGICS PER A LA PRODUCCIÓ DE LLEVAT I 
PRODUCTES DE LLEVAT: fècula de patata, olis vegetals-  

 
 
Documentació relacionada: 
  
 Reglament (UE) 673/2016 [PDF] 
 
 
 
Barcelona, 27 de maig de 2016 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 

 
 

http://www.ccpae.org/docs/normativa/reglament_UE_2016_0673.pdf
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