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CIRCULAR TÈCNICA 04/2008: 
 
Assumpte: Eliminació del Document de Circulació i dades que han de figurar en l'albarà i/o factura. 
 
Benvolgut senyor, benvolguda senyora, 
 
Us informem que a partir del 01-10-2008 tindran lloc els següents canvis en el sistema de control del    
CCPAE: 
 
1) S'elimina l'ús del document de circulació del CCPAE. 
 
2) En els albarans i/o factures que acompanyen els productes ecològics durant el seu transport a altres 

operadors certificats hi han de figurar les següents indicacions, segons el que estableix l’Annex III del 
Reglament (CEE) 2092/91: 

a) El nom i adreça de l'operador i, en el cas de serveis de maquila (es paga pel servei), també ha de 
constar el nom del propietari o venedor del producte expedit. 

b) La referència al mètode de producció ecològic que correspongui al producte: “agricultura 
ecològica”, “produït en conversió a l'agricultura ecològica”, “biològic”, “orgànic”, “bio”, 
“eco”, etc. 

c) La frase “Operador CT/XXXX/Y controlat per ES-CT-AE”, en la qual CT/XXXX/Y és el codi de   
l'operador en el Registre del CCPAE i ES-CT-AE el codi UE del CCPAE com a Autoritat de Control. 

d) El número de lot o qualsevol altra dada que permeti la traçabilitat del producte. 

 
3) Pels operadors productors (agricultors i/o ramaders) que ho desitgin, el CCPAE posa a la seva 

disposició un model d’albarà dissenyat per tal que al complimentar-ho constin totes les indicacions 
esmentades. Podeu fer la sol·licitud enviant al CCPAE el “Full de comanda” que trobareu a la web del 
Consell.  

 
4) La certificació ecològica dels productes indicats en l'albarà i/o factura sols serà vàlida si els clients 

disposen d'una còpia vigent del vostre certificat del CCPAE, en el qual figurin els productes ecològics 
que consten a l'albarà i/o factura. 

 
Per a facilitar la divulgació d'aquests canvis, adjuntem una circular del CCPAE que podeu enviar als 
vostres clients de fora de Catalunya quan aquests també siguin operadors certificats. 
 
A la pàgina web del Consell (www.ccpae.org) podeu trobar el document “Dades que han de figurar en 
l’albarà i/o factura dels productes ecològics” en el qual es desenvolupa amb major detall l'abast i l’aplicació 
pràctica del punt 2) d'aquesta circular, mitjançant exemples d’albarans per els diferents tipus d’operadors. 
 
 
Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte. 
 
Atentament, 
 
 
 
Amaya Prat Solís 
Directora tècnica 
 
Barcelona 08/07/2008 
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Asunto: Circular para los clientes de operadores certificados por el CCPAE 
 
 
Estimado/a señor/a: 
 
Le informamos que el CCPAE suprime a partir del 01-10-2008 la obligación de que sus operado-
res cumplimenten el Documento de Circulación cuando los productos van destinados a otros 
operadores certificados. 
 
Siguiendo la práctica habitual de los organismos de certificación de la UE, a partir de esta fecha 
toda la información necesaria para verificar los productos ecológicos en el momento de la recep-
ción deberá figurar en el albarán y/o factura de su proveedor: 
 

 La calificación del producto. 

 El número de su proveedor en el Registro del CCPAE. 

 El código UE del CCPAE como Autoridad de Control: ES-CT-AE. 

 La referencia al número de lote. 

 
La indicación referente al método de producción ecológico de los productos indicada en el alba-
rán y/o factura solo será válida si estos productos figuran en el Certificado del CCPAE. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier duda. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Amaya Prat Solís 
Directora técnica 
 
 
 
 
 
Barcelona 08/07/2008 
 
 
 
 
 

  


