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Comunicació als operadors 

Circular Tècnica · Nou sistema digital d’exportacions i importacions ‘BIO SUISSE 
Supply Chain Monitor’ 
 
Març 2017 
 

BIO SUISSE posa en marxa un nou sistema digital per al 
control de les exportacions i importacions 
 

 
En data 16 de febrer de 2017, una representació del 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) vam assistir a una jornada de formació sobre 
la certificació BIO SUISSE a la fira BIOFACH, a 
Nuremberg. Durant aquesta sessió, ens van explicar el 
nou sistema 'BIO SUISSE Supply Chain Monitor', 
mitjançant el qual s’introduiran les dades que fins ara 
anaven incloses al document BIO SUISSE 
ATTESTATION.  
 
Per tal de garantir un major control de seguretat, així 
com un cicle del procés més eficient, des de BIO 
SUISSE han implantat un sistema electrònic per al flux 
de mercaderies anomenat 'BIO SUISSE Supply Chain 
Monitor'. 
 
Des de l’1 de març de 2017, els certificats d’inspecció 
de BIO SUISSE seran substituïts per aquest nou sistema. Això comporta que, per a totes les 
importacions de productes BIO SUISSE cap a Suïssa, tant l’exportador (últim propietari de la 
mercaderia fora de Suïssa) com l’importador han de presentar el flux de les seves mercaderies 
mitjançant aquest nou sistema. D'aquesta manera, ja no és necessari que el CCPAE posi el segell 
als documents per a les exportacions de la Unió Europea cap a Suïssa.  
 
Segons el que ens van informar, entre els passats 20 i 21 de febrer, BIO SUISSE us hauria d’haver 
enviat les claus d’accés a l’aplicació, ja que a partir del dia 1 de març, ja s'ha d’enviar la informació 
de les exportacions de producte BIO SUISSE mitjançant la nova eina de gestió. En tot cas, us fem 
un recordatori amb els enllaços a la pàgina web de BIO SUISSE on podeu trobar tota la informació 
referent a aquest tema: 
 
 BIO SUISSE SUPPLY CHAIN MONITOR: podeu trobar la informació general d’aquest sistema 
 
 Carta d’Informació i Registre per a la formació a Biofach (per als exportadors) 
 
 Carta d’Informació i Registre per al SMC (per als exportadors) 
 
 Carta d’Informació - GoLive 1 de març de 2017 
 
 

http://www.bio-suisse.ch/es/scm.php
http://us10.campaign-archive2.com/?u=8cc133bd8b6a8e734b714174a&id=3ee1880303
http://us10.campaign-archive1.com/?u=8cc133bd8b6a8e734b714174a&id=f30e980c11
http://us10.campaign-archive2.com/?u=8cc133bd8b6a8e734b714174a&id=092c2eb2d2
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Més informació: 
 
Per a qualsevol dubte o aclariment al respecte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres o 
directament amb BIO SUISSE: 
 

Oliver Gaede 
Supply Chain Import 
Tlf. ++41 61 204 66 69 (directo) 
oliver.gaede@bio-suisse.ch 
 
Bio Suisse  
Departament d’importacions 
Tlf. ++41 61 204 66 66 (central) 
Fax ++41 61 204 66 11 
import@bio-suisse.ch 
www.bio-suisse.ch 

 
 
3 de març de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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