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Comunicació als ramaders de porcí i aus de corral 

Circular Tècnica · Reglament d'execució (UE) 2273/2017 

 
Desembre 2017 
 

Nou Reglament d'execució (UE) 2273/2017 que modifica els 
articles 42 i 43 del Reglament 889/2008 pel que fa a diverses 
excepcions 
 

 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) comunica als operadors ramaders 
de porcí i aus de corral 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) 872/2017 
  
Així, ha aprovat el Reglament (UE) 2273/2017, de la Comissió, de 8 de desembre de 2017, que 
modifica els articles 42 i 43. 
 
Els canvis són: 
 
 ARTICLE 42b: relatiu a la utilització d’animals no ecològics en explotacions ecològiques. S’ha 

ampliat el termini de l’excepció recollida en aquest article fins el 31 de desembre de 
2018. 
 
L’article quedaria de la següent manera: 
 

Quan siguin d’aplicació les condicions establertes en l’article 22, apartat 2, lletra b), del 
Reglament (CE) 834/2007, i prèvia autorització de l’autoritat competent:  
b) es podran introduir en una unitat ramadera ecològica fins el 31 de desembre de 2018 
polletes criades de manera no ecològica destinades a la producció d’ous que tinguin un 
màxim de 18 setmanes quan no es disposi de polletes criades de forma ecològica i sempre 
que es compleixin les disposicions pertinents establertes en les seccions 3 i 4 del capítol 2. 

 
S’ha ampliat aquest termini un any més atès que la producció de polletes ecològiques 
destinades a la producció d’ous no és suficient qualitativa ni quantitativament en la UE per a 
cobrir les necessitats dels productors de gallines ponedores.  
 

 ARTICLE 43: relatiu a la utilització de pinsos no ecològics d’origen vegetal i animal per als 
animals ecològics (pinsos proteics per al bestiar porcí i aus de corral). S’ha ampliat el 
termini de l’excepció recollida en aquest article fins l’any 2018. 
 
L’article quedaria de la següent manera: 
 

Quan siguin d'aplicació les condicions establertes a l'article 22, apartat 2, lletra b), del 
Reglament (CE) 834/2007, quedarà autoritzada la utilització d'una proporció limitada 
de pinsos proteics no ecològics per al bestiar porcí i les aus de corral si els ramaders 
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no poden obtenir pinsos proteics únicament procedents de la producció ecològica. 
 
El percentatge màxim de pinsos proteics no ecològics autoritzats per període de 12 
mesos per a aquestes espècies serà del 5% en l’any civil 2018.  
 
Aquestes xifres s'hauran de calcular anualment com a percentatge de la matèria seca dels 
pinsos d'origen agrícola.  

 
L'agent econòmic haurà de guardar documents justificatius de la necessitat d'aplicar 
aquesta disposició. 

 
S’ha ampliat aquest termini atès que el subministrament de proteïnes ecològiques no és 
suficient qualitativa ni quantitativament en el mercat de la UE per a cobrir les necessitats 
nutricionals dels porcs i les aus de corral criats en granges ecològiques.  

 
Aquest Reglament és aplicable a partir de l’1 de gener de 2018 (fins ara aquestes excepcions 
també estaven permeses). 
  
 
Documentació relacionada: 
  
 Reglament (UE) 2273/2017 [PDF] 
 
 
 
15 de desembre de 2017 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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