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CIRCULAR TÈCNICA 06/2007:  
 
Comunicació sobre la publicació del Reglament (CE) 1319/2007 del Consell, de 
9 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament (CEE) 2092/91 sobre 
producció agrícola ecològica i la seva indicació en els productes agraris i 
alimentaris 
 
Benvolgut senyor, benvolguda senyora, 
 
 
Us informem que en data 10 de novembre de 2007, s’ha publicat al DOUE el Reglament (CE) 
1319/2007 del Consell, de 9 de novembre de 2007, pel qual es modifica l’annex I del 
Reglament (CEE) 2092/91 del Consell sobre la producció agrícola ecològica i la seva indicació 
en els productes agraris i alimentaris. 
 
Aquest nou Reglament modifica el punt 4.4. de la part B de l’annex I i afegeix que fins el 20% 
de la quantitat mitjana total de pinsos per alimentar el bestiar podrà procedir de pastures o de 
cultiu de pastures permanents o de parcel·les de farratge perennes en el seu primer any de 
conversió, sempre que formin part de la pròpia explotació i no hagin format part de la unitat de 
producció ecològica, d’aquesta explotació, en els últims 5 anys. Quan s’utilitzin de forma 
simultània aliments en conversió i aliments de parcel·les en el primer any de conversió, el 
percentatge total combinat d’aquests aliments no podrà excedir els percentatges descrits a 
continuació: 

1. Fins a 31 de desembre de 2008, s’autoritzarà fins a un 50% en la fórmula alimentària. 
Per als aliments que procedeixin de la pròpia explotació, el percentatge podrà ser del 
80%.  

2. Des de l’1 de gener de 2009, el percentatge que s’autoritzarà serà del 30% per 
aliments en que vinguin de fora de l’explotació i del 60% per aliments que procedeixin 
de la pròpia explotació. 

 
 
Us adjuntem a aquesta circular el Reglament (CE) 1319/2007, que també podreu trobar, a la 
pàgina web del Consell: 

 
www.ccpae.org 

 
Rebeu una cordial salutació, 
 
 
 
Amaya Prat Solís 
Directora tècnica 
 
Barcelona, 17 de desembre de 2007 


