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Annex 1: DESCRIPCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I MESURES PER A LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
Heu d'emplenar tots els apartats d'aquest document. Si l'apartat no s'aplica a la vostra explotació, marqueu la casella de
“no és procedent” que figura a la part superior de l'apartat. Per exemple, si l'explotació és de secà, a l'apartat 9 sobre el
regadiu, marqueu:  No és procedent, no es reguen les parcel·les inscrites.
1.

Dades generals

Nom del/de la titular / representant legal:
Nom de la Societat:

2.

Conreus que inscriu al Registre del Consell
Superfície (Ha)
de secà

Conreu

Superfície (Ha)
de regadiu

Superfície (Ha)
sota plàstic

Total (Ha)

3.

Conreus que no inscriu al Registre del Consell

No és procedent, sol·licito inscriure tots els conreus
Superfície (Ha)
de secà

Conreu

Superfície (Ha)
de regadiu

Superfície (Ha)
sota plàstic

Total (Ha)

4.

Darrer tractament amb productes no autoritzats

No és procedent, cap tractament no autoritzat

(Indiqueu el darrer tractament amb productes no autoritzats en agricultura ecològica que s’ha realitzat als conreus que inscriu)
Conreu
tractat
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Dades del/s magatzem/s de l’explotació

5

No és procedent, no hi ha magatzems a l'explotació (sigui d’ús ecològic i/o convencional)

Núm.

Adreça postal (si són dins de la població)
Municipi, polígon, parcel·la (si són al camp)

Tipus*

Productes emmagatzemats

eco

no eco

mixt

maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
llavors i/o producte

eco

no eco

mixt

maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
llavors i/o producte

eco

no eco

mixt

maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
llavors i/o producte

eco

no eco

mixt

maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
llavors i/o producte

Superfície
(m2)

*Tipus: eco = magatzem d’ús exclusiu ecològic / no eco = magatzem d’ús exclusiu convencional / mixt = magatzem d’ús ecològic i convencional

Dades de la maquinària agrícola utilitzada a l’explotació
No és procedent, cultius no mecanitzats (sigui d’ús ecològic i/o convencional)

6

Maquinaria agrícola

De la explotació / subcontractada

Tipus*

maquinària de la explotació
de serveis què es subcontracten

eco

no eco

mixt

maquinària de la explotació
de serveis què es subcontracten

eco

no eco

mixt

maquinària de la explotació
de serveis què es subcontracten

eco

no eco

mixt

maquinària de la explotació
de serveis què es subcontracten

eco

no eco

mixt

maquinària de la explotació
de serveis què es subcontracten

eco

no eco

mixt

*Tipus: eco = maquinària d’ús exclusiu ecològic / no eco = maquinària d’ús exclusiu convencional / mixt = maquinària d’ús ecològic i convencional

7.

Regadiu

No és procedent, no es reguen les parcel·les inscrites

Especifiqueu el sistema de reg:
Per gravetat

Goteig

Exsudació

Aspersió

Microaspersió

Altres (indiqueu-los):

Especifiqueu l’origen de l’aigua de reg:
Aigua de canal o de sèquia
Aigua de pou
Aigua de riu
Aigua de la xarxa pública

Aigua pluvial
Aigua regenerada
Aigües residuals
Altres (indiqueu-los):

Aplica productes de neteja en la instal·lació de reg?

8.

No

Rotació de cultius

Sí (indiqueu-los):

No és procedent, no inscric cultius herbacis ni hortalisses

En cas d’inscriure cultius herbacis (cereals, farratges, etc.) o hortalisses, indiqueu-ne el programa de rotació:

Teniu previst incloure en la rotació la sembra d’adob verd (plantes expressament cultivades per a incorporar-les al sòl com a adob)?
No

Sí - Indiqueu quines espècies:

 Per als cultius herbacis, a excepció de les pastures permanents i els conreus inundables, el/la operador/a adquireix el compromís
d’establir i seguir un programa plurianual de conreus que inclogui el conreu d’alguna espècie lleguminosa i/o adob en verd cada tres
anys de conreu dins de la rotació, com a mínim. El conreu d’un adob en verd haurà de tenir una durada mínima de 70 dies. (Punts 4.1 i
4.2 de la Secció 1 del Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica.).
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9. Origen de les llavors i de les patates de sembra

No és procedent, no hi ha sembra

En cas d’inscriure cultius herbacis o hortalisses, completeu la següent informació referent a la llavor i la patata de sembra que s’utilitzarà
(també s’ha d’anotar la llavor dels adobs verds):
Cultiu

Origen de la llavor

Qualificació de la llavor

Pròpia explotació
Proveïdor extern

Ecològica o en conversió
No ecològica (*)

Pròpia explotació
Proveïdor extern

Ecològica o en conversió
No ecològica (*)

Pròpia explotació
Proveïdor extern

Ecològica o en conversió
No ecològica (*)

Pròpia explotació
Proveïdor extern

Ecològica o en conversió
No ecològica (*)

(*) Només si no hi ha disponible al mercat llavor ecològica.
 En cas d’utilitzar llavors i patates de sembra no ecològiques, el/la operador/a adquireix el compromís de demanar prèviament
l’autorització al CCPAE i, en cas de llavors susceptibles de ser modificades genèticament (OGM) o de contaminació amb OGM, com
ara el blat de moro, soja o la colza oleaginosa convencionals, presentar també el formulari d’OGM. (L'imprès per sol·licitar aquesta
autorització i el formulari d’OGM es poden descarregar del web del CCPAE.)

10. Origen del planter d’hortalisses

No és procedent, no hi ha trasplantaments

En cas d’inscriure hortalisses, indiqueu l’origen del planter que s’utilitzarà:
Extern ecològic
Ecològic de la pròpia finca. Especifiqueu la composició i l’origen o nom comercial dels substrats que utilitzareu:

11. Control de males herbes

No és procedent, no es controlen les males herbes

Indiqueu els mètodes que s’aplicaran per al control de les males herbes:
Mitjans mecànics
Programa de rotació
Selecció de varietats i espècies adequades
Altres (indiqueu-los):

Pasturatge
Desherbatge tèrmic
Encoixinat

12. Tractament de plagues i malalties

No és procedent, no es controlen les plagues i malalties

Indiqueu els mètodes que aplicareu per a la prevenció i control de les plagues i malalties:
Mètodes que protegeixin i afavoreixin els enemics naturals de les plagues i incrementin la resistència de les plantes conreades.
Selecció d'espècies i varietats resistents a les plagues i malalties.
Tècniques de control biològic: confusió sexual, trampes, aplicació de microorganismes, etc.
Tractaments fitosanitaris amb els productes que s'indiquen a continuació:
Plaga o malaltia a controlar

Matèria activa del producte a utilitzar

 En el cas de realitzar tractaments fitosanitaris amb productes de coure, el/la operador/a adquireix el compromís de que el total
de coure pur aplicat no excedirà en cap cas la dosi de 4 Kg/ha i any o els 4 Kg/ha de mitjana durant els darrers 7 anys.
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13. Fertilització

No és procedent, els cultius no s'adoben

Indiqueu com mantindreu o incrementareu la fertilitat del sòl:
Mitjançant un programa de rotació plurianual adequat que inclogui el cultiu de lleguminoses i plantes d'arrelament profund.
Cultivant plantes, preferentment lleguminoses, per incorporar-les al sòl com a adob verd.
Incorporant al sòl rostolls i restes de cultius.
Incorporant al sòl la vegetació espontània (males herbes) i/o les restes de poda triturats.
Aplicant preparats biodinàmics.
Aplicant fems de bestiar. - En aquest cas ompliu el quadre següent:
Tipus de bestiar

Procedència

Sistema de cria (*)

granja pròpia

d’altres ramaders

ecològica

extensiva

no intensiva

granja pròpia

d’altres ramaders

ecològica

extensiva

no intensiva

granja pròpia

d’altres ramaders

ecològica

extensiva

no intensiva

(*)
1.
2.
3.

Sistemes de cria:
Ramaderia ecològica: animals inscrits al CCPAE o un altre organisme de control de l'agricultura ecològica.
Ramaderia extensiva: explotacions amb menys de 2 UBM per Ha
Ramaderia no intensiva: sistemes de cria en els quals no s’esdevingui cap de les circumstàncies següents:
a) Els animals es mantenen en absència de llum natural o en condicions de llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu.
b) Els animals estan permanentment estabulats sobre paviments engraellats o gàbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu.
4. Prohibit en agricultura ecològica el fem de ramaderia intensiva.

 En el cas d’aplicar fems de bestiar, el/la operador/a adquireix el compromís de que el total aportat no excedirà en cap cas la dosi
corresponent als 170 kg/ha i any de nitrogen.
Aplicant els fertilitzants comercials que s'indiquen a continuació:
Composició

Cultius adobats

14. Post collita, emmagatzematge i transport

No és procedent, sense producció i/o emmagatzematge

Teniu previst aplicar mètodes de control o fer tractaments als magatzems o als productes per al control de plagues?
No
Plaga

Sí - Ompliu el quadre següent:
Mètode de control o tractament (nom comercial i composició)

 El/la operador/a adquireix els compromisos següents:
La manipulació del producte després de la collita (assecat de grans, neteja i selecció de grans, pelada d’ametlles, neteja d’olives, etc.) o
el seu emmagatzematge fora de l’explotació (lloguer de cambra frigorífica, etc.) només es realitzarà en instal·lacions sotmeses al
control del CCPAE o qualsevol altre organisme o autoritat de control de la producció agrària ecològica.
Prèviament al transport dels productes ecològics es verificarà la neteja dels envasos, recipients i vehicles.

15. Risc de contaminació per deriva des de parcel·les no ecològiques veïnes
Si les parcel·les que inscriu en el CCPAE limiten amb parcel·les de cultius llenyosos (fruiters, oliveres, vinya, etc.) cultivades de forma no
ecològica, l’operador adquireix el compromís següent:
 Per disminuir el risc de contaminació per deriva des de parcel·les no ecològiques veïnes aplicaré les mesures cautelars indicades a
l’Annex 6 “ Mesura Cautelar de Risc de Contaminació per Deriva”.
Durant la primera visita, l’inspector/a del CCPAE verificarà conjuntament amb l’operador/a les parcel·les afectades i les mesures cautelars
que s’han proposat aplicar per disminuir el risc de contaminació per deriva. En cas que s’estableixin franges de seguretat, el/la operador/a
adquireix el compromís següent:
 Els productes collits en les franges de seguretat no es podran comercialitzar usant cap de les indicacions protegides de la producció
agrària ecològica. El destí d’aquests productes s’haurà d’acreditar mitjançant factures o altres documents que justifiquin que s’han venut
sense fer ús d’aquestes indicacions. (Punt 4.3 de la Secció 1 del Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica.)
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16. Mesures cautelars per a explotacions mixtes i subcontractació de serveis
Si l'explotació és mixta (conreu ecològic i convencional en la mateixa explotació) o es subcontracten serveis (recol·lectora de cereal,
tractaments fitosanitaris, etc.), poden haver punts crítics en què hi hagi risc de contaminació dels productes ecològics o de barreja
accidental amb productes convencionals. Durant la primera visita, l’inspector/a del CCPAE verificarà conjuntament amb l’operador/a els
punts crítics de l'explotació i les mesures cautelars que s'hauran d'adoptar per evitar-los. Alguns exemples serien:
-

L'ús de magatzems compartits i, com a mesura cautelar, la separació física i identificació dels productes ecològics emmagatzemats;
L'ús de maquinària de tractament fitosanitari compartida i, com a mesura cautelar, la neteja prèvia al tractament de cultius ecològics i el
registre de la neteja realitzada. (Un model de registre de neteja de maquinària no exclusiva pot descarregar-se al web www.ccpae.cat).
Mesures cautelars que s’adoptaran

Descripció de punts crítics

17. Sistema de registre de la producció vegetal
El/la operador/a adquireix el compromís (escolliu una opció i marqueu-la):
Complimentar i portar actualitzat el quadern d’explotació facilitat pel Consell (pot descarregar-se al web www.ccpae.cat).
Portar un quadern d’explotació equivalent al del Consell o un programa de gestió de l’explotació que com a mínim reculli les mateixes
dades que el quadern del Consell i adjunto el model per a la seva avaluació.
 El/la operador/a adquireix el compromís de mantenir a disposició del CCPAE el quadern d’explotació i la següent documentació:
- etiquetes o fitxes tècniques dels productes fitosanitaris, adobs comercials i substrats utilitzats;
- albarans i factures de les matèries primeres utilitzades en la producció ecològica: fitosanitaris, fems, adobs, llavors, planter, etc.;
- tiquets o albarans de lliurament i factures de venda de les collites de l’explotació.

18. Registre de reclamacions dels clients
El/la operador/a adquireix el compromís (escolliu una opció i marqueu-la):
Complimentar el model de registre de reclamacions del Consell (forma part del quadern d’explotació facilitat pel Consell)
Portar un registre de reclamacions propi i adjunto el model per a la seva avaluació.

19. Indicacions en els albarans de venda de productes ecològics o en conversió a altres operadors ecològics
El/la operador/a adquireix el compromís (escolliu una opció i marqueu-la):
Complimentar els albarans facilitats pel Consell. Aquests albarans es poden sol·licitar al Consell quan les parcel·les inscrites tinguin la
qualificació “en conversió a l’agricultura ecològica” o “agricultura ecològica”. El full de comanda per a sol·licitar la tramesa de talonaris
d’albarans pot descarregar-se al web www.ccpae.cat.
Complimentar albarans propis en els quals figuraran les indicacions següents, segons el que estableix l’Article 31.1 del Reglament
(CE) 889/2008:
-

El nom i l’adreça de l’operador/a.
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.
La frase “Operador CT/XXXX/Y controlat per ES-ECO-019-CT, en la qual CT/XXXX/Y és el número de l’operador en el Registre del
CCPAE i ES-ECO-019-CT el codi UE del CCPAE com a Autoritat de Control.
La traçabilitat del producte (les dades Sigpac de la parcel·la recol·lectada, o el nom de la parcel·la, o el número de lot del
producte).

Localitat i data:
Signatura del/de la titular / representant legal i, si es tracta d’una societat, segell:

Signant (nom i cognoms):
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