SOL·LICITUD DE COMERCIALITZACIÓ
1.

Model: PRODUCTE HORTOFRUTÍCOLA

DADES DEL TITULAR DEL PRODUCTE

Nom de l’empresa o societat

Núm. Registre:

CT/
2.

MARCA COMERCIAL

Marca:

3.

LLISTAT DE PRODUCTES

Producte

Envàs

(1)
(2)

Material

Qualificació (1)

Capacitat

Producció
pròpia (2)

Zones recol·lecció
(per recol·lectors silvestres)

Procedència: poseu “ECO” si és d’agricultura ecològica i “CON” si és en conversió.
Producció pròpia: poseu “SÍ” si l’ingredient és produït pel propi elaborador i “NO” si és comprat (en aquest cas el producte us haurà d’arribar amb el corresponent albarà
que contingui totes les dades escaients, i amb una còpia del certificat de producte.
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4.

PROCEDIMENTS EMPRATS

4.1.

Envasament dels productes

Envasament al camp sense instal·lacions
Envasament en instal·lacions o magatzems a l’efecte (és necessari tenir registre d’indústries i de sanitat i que ens feu arribar la seva còpia)
4.2.

Emmagatzematge

Especifiqueu el lloc d’emmagatzematge dels productes ecològics:

Els locals d’emmagatzematge són exclusius per a productes ecològics
Els locals d’emmagatzematge són mixtes

(expliqueu quines mesures adoptareu per mantenir-los separats i la forma d’identificar-los per evitar que es puguin barrejar

amb els productes convencionals):

4.3.

Etiquetatge del producte

Especifiqueu amb una X la casella corresponent:
El logotip del CCPAE s’incorpora dins de l’etiquetatge del producte.
El logotip del CCPAE s’incorpora en forma de contraetiqueta adhesiva.
L’etiquetatge del producte no porta logotip, ja que es tracta d’un producte a l’engròs (s’haurà d’utilitzar el corresponent albarà que
contingui totes les dades escaients, juntament amb una còpia del certificat de producte).
NOTA: cal que adjunteu la prova d’impremta o esborrany de tots els elements que conformen l’etiquetatge de cada envàs utilitzat.

5.

COMPROMISOS ADQUIRITS PEL SOL·LICITANT

Enviar al CCPAE aquesta sol·licitud i la documentació corresponent completa, correcta i acceptar que si les mancances o
incorreccions comunicades pel CCPAE no són solventades en un termini màxim de 6 mesos a partir de la data de l’enviament d’aquesta
sol·licitud es procedeixi a la seva nul·litat.
Complir amb tota la normativa general d’etiquetatge.

SR. PRESIDENT DEL CONSELL CATALÀ DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA

Declaro que la informació facilitada en aquesta sol·licitud és autèntica i correcta i que accepto els compromisos adquirits en aquesta sol·licitud.
En cas d’introduir-hi modificacions em comprometo a comunicar-ho al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.
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