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Comunicació als ramaders 

Circular Tècnica · Canvis a la Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la 
normativa europea 
 
Juny 2018 
 

Novetats de la Guia de criteris d'aplicació de la normativa 
europea: lligat dels animals 
 

 
 
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha publicat una nova 
versió de la Novetats de la Guia de criteris d'aplicació de la normativa europea de producció 
i etiquetatge dels productes ecològics, amb la incorporació de la definició de petites 
explotacions per a l’aplicació de l’article 39 del Reglament (CE) 889/2008 sobre el lligat dels 
animals, que està en vigor des del 30 de maig de 2018. 
 

Novetats 
 
En relació a l’Article 39 del Reglament (CE) 889/2008, sobre el lligat dels animals, quan el text de 
la norma europea diu que: 
 
[...] les autoritats competents podran autoritzar que els animals de les petites explotacions es 
mantinguin lligats. 

 
el criteri d’aplicació serà el següent: 
 
1. En l’àmbit d’aplicació de l’Article 39 del R. (CE) 889/2008, es considera petita explotació 
bovina aquella que té un màxim de 60 caps de bestiar adult destinats a la producció de carn 
o 30 caps de bestiar adult destinats a la producció de llet.  
 
2. Aquesta autorització tindrà validesa en tant que es mantinguin les condicions que l’han 
motivat.  
 
Abans d’aquesta modificació, els criteris per definir una petita explotació eren diferents i, a més, 
l’autorització s’havia de presentar cada vegada que es necessités realitzar aquesta actuació 
excepcional. 
 

La Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació 
 
Tant les normes tècniques com els criteris d'aplicació es presenten juntes en un únic document: 
Guia de normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge 
dels productes ecològics. Aquesta Guia és una instrucció orientada a una millor aplicació 
d’aquesta normativa. 
 
 
Documentació relacionada: 
 
 Guia de normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i 
etiquetatge dels productes ecològics [PDF] 

http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_estatics/QNT_GI.pdf
http://pae.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al01_pae/02_normativa/fitxers_estatics/QNT_GI.pdf
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 Apartat de ‘Normativa’ al web del CCPAE 
 
 
 
6 de juny de 2018 
 
Per normativa, el CCPAE ha de comunicar qualsevol canvi que pugui afectar la certificació de la 
producció ecològica. 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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