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CIRCULAR TÈCNICA 04/2009 
 
 

• Comunicació sobre canvis en l’autorització de pràctiques restringides.   
 
Benvolgut senyor, benvolguda senyora, 
 
Us informem que la substitució del Reglament (CE) nº 2092/91, de 24 de juny de 1991, pel 
Reglament (CE) nº 834/2007, de 25 de juny de 2007, i el Reglament (CE) nº 889/2008 de 5 
de setembre vigents a partir de l’1 de gener de 2009, comporta els següents canvis, en 
relació a les autoritzacions: 
 
A partir d’ara les autoritzacions queden de la següent manera: 
 
Autoritzacions que farà el CCPAE: 
 Ús de llavor convencional. 

 
Autoritzacions que farà el DAR: cal enviar les sol·licituds a la següent adreça o a 
les oficines comarcals: 

ATT. ISIDRE MARTÍNEZ 
UNITAT DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA 

DEPARTAMENT D’AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL 
GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES, 612-614 

08007 BARCELONA 
TELF. CONTACTE: 93.304.67.00 

 
 Mutilacions (Col·locació de gomes en la cua de les ovelles, tallat de la cua, retall de 

dents o del bec, desbanyat). 
 Lligat dels animals. 
 Entrada d’animals convencionals, solament aquests casos: 
 Constitució per primer cop d’un ramat: 

− aus ponedores menors de 18 setmanes 
− aus de corral menors de  3 dies 

 Renovació o reconstitució del ramat:  
− aus ponedores menors de 18 setmanes 
− aus de corral menors de  3 dies. 
− Elevada mortalitat causada per malaltia o catàstrofe 
− Reconstitució dels abellars per elevada mortalitat causada per malaltia o 

catàstrofe. 
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 Incrementar els següents percentatges (fins a un màxim d’un 40%), en cas de 
important ampliació de l'explotació, canvi de raça, nou tipus de producció o perill 
d’abandó de la raça 
− màxim del 10% del bestiar adult equí o boví (inclosos els de les espècies 

bubalus i bisó). 
− màxim del 20% del bestiar adult porcí, oví i caprí. 

 
 Reducció del període de conversió 
 Alimentació convencional per sequera. 

 
 
No cal autorització, les següents pràctiques s’hauran d’anotar al 
quadern: 
 Entrada d’animals convencionals, solament aquests casos: 
 Constitució per primer cop d’un ramat: 

− Búfals, vedells i cavalls menors de 6 mesos. 
− Ovelles i cabres menors de 60 díes. 
− Garrins amb menys de 35 kg. 

 Femelles nul·lípares: 
− màxim del 10% del bestiar adult equí o boví (inclosos els de les espècies 

bubalus i bisó). 
− màxim del 20% del bestiar adult porcí, oví i caprí. 

 Mascles per a reproducció. 
 Pastura d’animals convencionals en terres ecològiques. 
 Pràctiques per a la producció apícola. 
 Per NO HERBÍVORES: utilització de pinsos no ecològics d’origen agrari (màxim 25% 

en la ració diaria): 
 10% de l’01 de gener de 2009 fins 31 de desembre de 2009. 
 5% de l’01 de gener de 2010 fins el 31 de desembre de 2011. 

 Per animals per PRODUCCIÓ LLETERA: Reducció % percentatge farratges per 
animals (fins 50%). 

 Conversió de bestiar per excés de tractaments al·lopàtics. 
 
 
Aquesta circular s’adreça als titulars d’empreses agràries de producció. 
 
 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
 
 
Amaya Prat Solís 
Directora tècnica 
 
Barcelona,  16 de març de 2009 
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