SOL·LICITUD
INSCRIPCIÓ

Registre d’operadors/es del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica

AMPLIACIÓ
CT:

Model: PRODUCCIÓ RAMADERA

/

Dades de la persona física o jurídica
Nom i cognoms o raó social

NIF/NIE/CIF

Nom del/la representat legal

NIF/NIE

Domicili social

Codi Postal

Població

Municipi

Comarca

Dades a efecte de notificació
Nom de la persona nomenada per representar la persona física o jurídica davant del CCPAE

NIF/NIE

Domicili postal

Codi Postal

Població

Municipi

Telèfon 1

Telèfon 2

Fax

Correu electrònic 1

Web

Comarca
Mòbil 1

Mòbil 2
Correu electrònic 2

Xarxes socials 1

Xarxes socials 2

Documentació acreditativa:
Fotocòpia del DNI del titular o del representant legal
Fotocòpia del CIF i dels Estatuts de la societat (en cas de ser persona jurídica)
Nomenament i DNI del representant de l’empresa davant del Consell, efectuat per l’òrgan directiu de l’empresa (en cas de
ser persona jurídica).
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Comunica (seleccioneu una opció)
Al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat pública de control de la producció agrària ecològica a Catalunya:
L’inici de l’activitat, amb la documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de
producció agrària ecològica.
Tipus de producció:



Exclusiva ecològica

Mixta (ecològica i convencional)

Sol·licito establir un acord de certificació amb el CCPAE, en relació amb les activitats de control i certificació dels productes
agraris i/o alimentaris, i conseqüentment la meva inscripció en la secció corresponent del Registre d’operadors del CCPAE.

L’ampliació de l’activitat, amb la documentació necessària per al seu compliment de conformitat amb el que estableix la normativa
vigent de producció agrària ecològica.
Tipus de producció després de l’ampliació:

Exclusiva ecològica

Mixta (ecològica i convencional)

Documentació adjunta:
Còpia actualitzada del Full de Dades d’una Explotació Ramadera
Plànols a escala o croquis acotats dels allotjaments ramaders (coberts i patis) i dels magatzems.
Plànol d’emplaçament dels magatzems i dels allotjaments de l’explotació.
Pla de conversió de la producció ramadera. Imprès adjunt
Comunicació prèvia al Registre d’operadors del CCPAE - PRODUCCIÓ VEGETAL, amb la documentació que s’especifica a la mateixa.
Altres:

Pagament de les quotes
(Podeu consultar les tarifes vigents a la nostra pàgina web: Full de Quotes ES014)
Vull domiciliar el pagament de les quotes i adjunto emplenada i signada l’ordre de domiciliació inclosa al final de la sol·licitud.
Vull fer una transferència bancària i adjunto el justificant bancari d’ingrés indicant en el concepte el nom del sol·licitant
Dades bancàries del CCPAE:

IBAN: ES74 2100 3000 1122 0180 8846

Dades dels magatzem/s (sigui d’ús ecològic i/o convencional):
Adreça postal (si són dins de la població)
Núm.

Tipus*

Productes emmagatzemats
Municipi, polígon, parcel·la (si són al camp)

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

maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
Llavors i/o producte
*Tipus: eco = magatzem d’ús exclusiu ecològic / no eco = magatzem d’ús exclusiu convencional / mixt = magatzem d’ús ecològic i convencional
eco

no eco

mixt
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Superfície
(m 2)

Pastures comunals

Nom del comunal

Municipis

Òrgan gestor

Superfície pasturable (Ha)

Tot el comunal

Pasturen exclusivament animals registrats al CCPAE?

Nom del comunal

Sí

No

Municipis

Òrgan gestor

Superfície pasturable (Ha)

Tot el comunal

Pasturen exclusivament animals registrats al CCPAE?

Sí

No

Femer

Disposa de femer

Sí

No

Està pavimentat?

Sí

No

Polígon:

Població:
Està cobert?

Sí

Capacitat màxima:

No
m2
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Parcel·la:

Adjudicada

Allotjaments del bestiar a registrar

Núm. granja

Nom de la granja

Polígon

Parcel·la

Superfície
coberta
(m 2)

Municipi

Superfície a l’aire
lliure pavimentada
(m 2)

Superfície a
l’aire lliure (m 2)

Tipus de bestiar

Magatzem de farratge i maquinària (tant si és d’ús ecològic com convencional)

Núm.

Tipus*

Polígon

eco

no eco

mixt

eco

no eco

mixt

eco

no eco

mixt

eco

no eco

mixt

eco

no eco

mixt

Parcel·la

Municipi

maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
Llavors i/o producte
Palla i/o farratge
maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
Llavors i/o producte
Palla i/o farratge
maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
Llavors i/o producte
Palla i/o farratge
maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
Llavors i/o producte
Palla i/o farratge
maquinària
fitosanitaris i/o fertilitzants
Llavors i/o producte
Palla i/o farratge

*Tipus: eco = magatzem d’ús exclusiu ecològic / no eco = magatzem d’ús exclusiu convencional / mixt = magatzem d’ús ecològic i convencional
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Superfície (m 2)

Producció animal a inscriure
Núm. ordre

Espècie

Tipus de cap (1)

Tipus de producció (carn, llet, ous, etc.)

Nombre de caps

Allotjament

Raça

Femelles
Mascles
Recria
Cria
Engreix

Núm. ordre

Espècie

Tipus de cap (1)

Tipus de producció (carn, llet, ous, etc.)

Nombre de caps

Allotjament

Raça

Femelles
Mascles
Recria
Cria
Engreix

Núm. ordre

Tipus de cap (1)

Espècie

Tipus de producció (carn, llet, ous, etc.)

Nombre de caps

Allotjament

Raça

Femelles
Mascles
Recria
Cria
Engreix

1

Aquest apartat s’entendrà de la manera següent per a cada espècia animal

Vaquí de llet o
carn

Ovelles o cabres

Femelles: vaques des del primer part o més de 2 anys
Mascles: sementals de més d’un any
Cria: mascles i femelles de menys de 4 mesos
Recria: femelles destinades a la reproducció dels 4 mesos als 2 anys.
Engreix: animals d’engreix de més de 4 mesos
Femelles: Ovelles o cabres de més d’un any
Mascles: Marrans o bocs de més d’un any
Cria: Xais, cabrits o cabrides menors d’un mes
Recria: Animals de reposició d’1 a 12 mesos
Engreix: xais o cabrits d’engreix de més d’1 mes
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Femelles: Eugues reproductores de més de dos anys i mig.
Mascles: Sementals de més de dos anys i mig
Cria: Pollins de menys de 4 mesos
Recria: Animals de reproducció de 4 mesos a 2 anys i mig.
Engreix: Animals de més de 4 mesos destinats a l’engreix.
Femelles: Truges destinades a la reproducció de més de 6
mesos.
Mascles: Verros reproductors de més de 6 mesos.
Cria: Garrins menors de 2 mesos.
Recria: Mascles i femelles destinades a la reproducció de 2 a 6
mesos
Engreix: Mascles i femelles d’engreix de més de 2 mesos.

A més dels animals a registrar al CCPAE, a l’explotació hi ha animals convencionals?

No |

Sí (indiqueu-ne l’origen) 

En cas afirmatiu, ompliu el quadre següent:

Núm. d’Ordre

Espècie
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Allotjament

Tipus de producció
(carn, llet, ous, etc.)

Pla de conversió de la producció ramadera
NOTA: us recomanem que llegiu atentament cada apartat abans de complimentar-lo i, si s’escau, consulteu els Reglaments (CE) 834/2007 i 889/2008 i el Quadern de Normes Tècniques
de la Producció Agrària Ecològica al portal web www.ccpae.org

A.

Dades generals

Nom del/a titular o de Representant:
Nom de l’empresa:
Orientació productiva del bestiar:

Boví carn
Boví llet
Oví carn
Oví llet
Cabrum carn
Cabrum llet

Equí carn
Porcí carn
Altres:
-

Estimació de la producció animal (producció de l’any anterior):

Espècie

Producte

Quantitat

Boví

Carn

Caps

Boví

Llet

Litres

Oví

Carn

Caps

Oví

Llet

Litres

Cabrum

Carn

Caps

Cabrum

Llet

Litres

Equí

Carn

Caps

Altres
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Unitats

bservacions

B.

Ramaderia

1.

Pla de gestió de la unitat de cria animal

1.1.

Alimentació

Especifiqueu la durada de la lactància:
Alimentació del bestiar en l’explotació:
Autosuficiència per a la producció d’aliments
Es compraran aliments fora de l’explotació:
Ecològics
En conversió

Convencionals

Especifiqueu els aliments procedents de la pròpia explotació (quantitats anuals aproximades)

Alimentació

Mes de collita

Quantitat (paques, bolos, kg)

En cas de comprar alimentació de fora de l’explotació, ompliu el quadre següent amb la previsió d’aliments que haureu de comprar
anualment:

Alimentació

Possibles proveïdors

Qualificació

Quantitat aproximada

Indiqueu els additius i auxiliars tecnològics per a l’ensitjat:
No es realitza ensitjat
Additius i/o auxiliars tecnològics:
En cas d’elaboració pròpia de pinso per a l’alimentació animal, s’han d’escriure en el quadre següent els ingredients que s’utilitzen:

% ingredients

Ingredients que consten en el pinso

Additius, complements vitamínics, correctors, additius i/o auxiliars tecnològics:
Feu servir complements vitamínics, correctors, additius i/i auxiliars tecnològics?
No |
En cas afirmatiu, especifiqueu quins (cal especificar-ne la composició o adjuntar-hi la fitxa tècnica):
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Sí

1.2.

Maneig

Els animals tenen accés a pastures o en el cas d’animals no herbívors, a zones d’exercici?

No |

Sí

Si el bestiar roman tancat temps sense accés a pastures o zones d’exercici, indiqueu el període de temps i el motiu:

Descripció dels materials dels llits o zona de descans:
Productes utilitzats per a la desinfecció dels locals:

1.3.

Identificació dels lots per període de l’any i/o per fases de creixement

S’ha d’omplir el quadre que es detalla a les pàgines següents per a cada agrupació d’animals que segueixi un maneig diferenciat. En cas
que realitzeu la fase d’engreix, també s’haurà d’omplir el quadre d’engreix. Per exemple, un ramader que divideixi el seu bestiar en tres
lots: animals reproductors, animals de recria i animals d’engreix, ha d’omplir el quadre d’engreix i 2 quadres del lot (pels reproductors i
animals de recria).
Cada quadre de control de lot està dividit en dues parts: una per la gestió del lot a l’hivern i una altra, per l’estiu. Dins de cada període hi
ha quatre subapartats (A,B,C i D). A continuació s’exposa què hi ha de constar a cadascun d’ells:
A- Zona coberta (identifiqueu allotjament i superfície): empleneu si el lot roman un determinat temps a l’allotjament.
B- Zona de pastura (identificar zona de pastura i superfície): identifiqueu la zona de pastura. Per exemple, si el lot de reproductores va a un comunal a l’estiu,
especifiqueu el nom del comunal i la seva superfície global. Les parcel·les s’anotaran segons el número d’ordre de CCPAE anotat en el full d’inscripció de
parcel·les a inscriure en la sol·licitud de productors vegetals.
C- En cas de destinar alguna parcel·la freqüentment pel bestiar, identifiqueu quin temps hi roman el bestiar, quines parcel·les són i la superfície global: aquest
punt es refereix al cas que un ramader utilitzi freqüentment una determinada
zona de pastura. Per exemple, en cas que a l’hivern no tanqui el bestiar però, per controlar-lo, el tingui en una sola parcel·la.
D- Especifiqueu quina alimentació es dóna a l’animal o si és a dent: Anoteu quins aliments es dóna al bestiar. Per exemple, lot de cria: pinso i farratge al
període d’hivern i pastura al període d’estiu.

Ompliu els quadres següents
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LOT

Núm. d’animals:

Període hivernal
A – Zona coberta (identifiqueu allotjament i superfície):
B – Zona pastura/exercici (identifiqueu zona de pastura/exercici i superfície):
En cas de destinar alguna parcel·la freqüentment pel bestiar, identifiqueu quin
temps hi roman el bestiar, quines parcel·les són i superfície global:
D- Especifiqueu quina alimentació es dóna a l’animal o indiqueu si és a dent:

Parcel·la

Superfície

% de l’alimentació global

Temps d’estada

Alimentació donada a l’animal durant aquest període

Període estiuenc
A – Zona coberta (identifiqueu allotjament i superfície):
B – Zona pastura/exercici (identifiqueu zona de pastura/exercici i superfície):
Parcel·la

Superfície

Temps d’estada

C – En cas de destinar alguna parcel·la freqüentment pel bestiar, identifiqueu
quin temps hi roman el bestiar, quines parcel·les són i superfície global:
D- Especifiqueu quina alimentació es dóna a l’animal o indiqueu si és a dent:

LOT ANIMALS D’ENGREIX (des del desmamat fins a la matança)

% de l’alimentació global

Núm. d’animals:

Es realitza fase d’engreix a l’explotació?
Zona coberta (identifiqueu allotjament i superfície):
Descriure el període de temps durant el qual tenen accés a pastures/zona
d’exercici a l’aire lliure (porcí)
En cas de destinar alguna parcel·la freqüentment pel bestiar, identifiqueu quin
temps hi roman el bestiar, quines parcel·les són i superfície global:
D- Especifiqueu quina alimentació es dóna a l’animal o indiqueu si és a dent:

No |

Sí

Parcel·la

% de l’alimentació global

Especifiqueu temps d’estabulació de l’animal:
Especifiqueu edat prevista de sortida de l’animal i el seu destí
(per exemple, 12 mesos escorxador, 10 mesos venda en viu...)

Quants lots d’engreix està previst fer al cap de l’any?

Av. Meridiana 38 4a planta – 08018 Barcelona
Tel: 93 552 47 90 – Fax: 93 552 47 91
ccpae.daam@gencat.cat – www.ccpae.org

Alimentació donada a l’animal durant aquest període

FR 016/09

Pàgina 10 de 22

Superfície

Temps d’estada

Alimentació donada a l’animal durant aquest període

1.4

Reproducció

Especifiqueu el tipus de cubrició:
Monta natural
Inseminació artificial
Altres:
Estimació de núm. de parts per any:
Agrupeu els parts en una època determinada?
En cas afirmatiu, especifiqueu el mètode:

1.5

No |

Sí

Profilaxi

Especifiqueu quin tipus de tractaments de sanitat animal realitzeu:

Vacunes

Sí

No

Sí

No

Motiu:
Producte:
Moment:
Dosi:
Per a quins animals?

Desparasitacions
Motiu:
Producte:
Moment:
Dosi:
Per a quins animals?

Si és el cas, especifiqueu la data de l’últim sanejament oficial i el seu resultat (qualificació sanitària):

L’operador/a adquireix el compromís:
de comunicar al CCPAE si cap animal ha sofert més de tres tractament al·lopàtics (per exemple antibiòtics) o més d’un tractament
si el seu cicle de vida reproductiu és inferior a un any (si es vol sotmetre a conversió).

1.6

Pràctiques zootècniques

Realitzeu tallat de banyes?
No |
Sí
En cas afirmatiu, especifiqueu edat dels animals, qui ho realitzarà i quin mètode es farà servir:

Realitzeu tallat de cues?
No |
Sí
En cas afirmatiu, especifiqueu edat dels animals, qui ho realitzarà i quin mètode es farà servir:

Especifiqueu si realitza lligat dels animals, explicant el motiu:

No |

Sí

Especifiqueu qualsevol altra pràctica zootècnica que realitzi a la seva explotació (ex: retall de dents):

El sol·licitant adquireix el compromís:
Si es realitza qualsevol de les operacions esmentades anteriorment en el punt de pràctiques zootècniques, es demanarà
l’autorització necessària per fer aquesta pràctica.
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1.7

Origen dels animals

Especifiqueu d’on prové la incorporació d’animals:

Pròpia explotació

Compra

Indiqueu el percentatge de reposició anual aproximat:

1.8

Pla d’escampat de fems

Per a poder justificar la utilització de fems de l’explotació, heu de presentar un dels casos següents:
Presenteu pla de dejeccions ramaderes (sempre i quan els polígons i parcel·les siguin de la mateixa titularitat o d’explotacions
ecològiques)
Contractes amb agricultors i/o ramaders ecològics per escampar els fems
Altres. Sempre justificant que les parcel·les són ecològiques

2.

Relació de serveis

Subcontracteu algunes de les operacions realitzades en la vostra explotació?

Descripció de les activitats

3.

No |

Sí (especifiqueu) 

Observacions

Control documental

L’operador/a adquireix el compromís (marqueu l’opció escollida):
Omplir i portar actualitzat el quadern de ramaderia facilitat pel CCPAE
Portar un registre propi amb la mateixa informació que el quadern del CCPAE. En aquest cas, s’haurà de presentar còpia del model
signat.

Localitat:

Data:

Nom i cognoms:
Signatura:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran
registrades en un fitxer automatitzat custodiat pel Consell i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició per escrit a l’atenció de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Gran Via de les Corts Catalanes 612-614,
08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors inscrits en el Consell.
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Pla de conversió de la producció avícola
NOTA: en el cas d’explotacions amb més d’una espècie d’aus de corral és necessari complimentar un ”Pla de conversió de la producció
avícola” per a cada espècie.
NOTA: us recomanem que llegiu atentament cada apartat abans de complimentar-lo i, si s’escau, consulteu els Reglaments (CE) 834/2007
i 889/2008 i el Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica al portal web www.ccpae.org

1 Dades generals
Nom del/a titular o Representat legal:
Nom de l’empresa:

S’adjunta la següent documentació:
Plànol dels galliners on figurin les perxes, nius, trapes i la resta de components d’aquest. Indicar les mides
de galliner i els components d’aquest.
Plànol dels galliners amb la distribució dels seus patis. Indicar la superfície del galliner i dels patis.

2 Pla de gestió de la unitat de cria animal

2.1 Detall de les aus que es crien a l’explotació
recria de polletes
gallines ponedores
pollastre d’engreix
gall d’indi femella d’engreix
gall d’indi mascle d’engreix
guatlles d’engreix
oques d’engreix
ànecs d’engreix
pintades d’engreix

2.2 Procedència dels animals (especifiqueu d’on prové la incorporació dels animals):
Explotacions de carn:
ecològic. Indicar edat d’entrada i explotació d’on prové (nº d’inscrit):
animals que provenen d’un altre operador amb qualificació SQ (sense qualificació) i que hauran de
passar el període de conversió. Indicar edat d’entrada i explotació d’on prové (nº d’inscrit):
convencional (animals de menys de 3 dies, amb autorització prèvia del DARP, que hauran de passar
un període de conversió de 10 setmanes).
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Explotacions de posta:
ecològic. Indicar edat d’entrada i explotació d’on prové (nº d’inscrit):
polletes que provenen d’un altre operador amb qualificació SQ (sense qualificació) i que hauran de
passar el període de conversió. Indicar edat d’entrada i explotació d’on prové (nº d’inscrit):
polletes convencionals criades segons l’article 42.b del Reglament (CE) 889/2008 relatiu a
l’alimentació i a la sanitat animal (animals de menys de 18 setmanes, amb autorització prèvia del
DARP, que hauran de passar un període de conversió de 6 setmanes). Només fins a 31/12/2017.
convencional (animals de menys de 3 dies, amb autorització prèvia del DARP, que hauran de passar
un període de conversió de 6 setmanes).

2.3 Maneig de la explotació
-

Explotació amb producció:
Cicle complet
Només part del cicle

-

Número de lots que es volen realitzar a l’any:

-

Temps d’estada dels animals en cada pati:

-

Numero de patis per cada galliner:

-

Es realitza un descans dels patis en acabar la cria de cada lot d’una duració de:

-

Es realitzarà un buit sanitari després de la cria de cada lot per a netejar i desinfectar els galliners i el
material d’una duració de:
(mínim de 7-12 dies)

-

En cas d’utilització de llum artificial:
• Hores de llum artificial:
• Hores de descans:
(mínim 8 hores)
-

Si els animals romanen tancats un temps sense accés a patis, indiqueu:
• Període de temps:
• Motiu:

-

Accés als espais a l’aire lliure:

(mínim 40 dies)

Els patis estan dotats d’instal·lacions de protecció
Els patis disposen d’abeuradors i menjadores
Les aus tenen accés a zones de sorra
-

Indicar quines mesures es prenen per tal de que es renovi la vegetació dels patis:
Sembrat dels patis per millorar la vegetació
Els patis no es sembren ja que tenen suficient vegetació espontània
Els patis no es sembren, es fa rotació.
-

En cas d’aus aquàtiques, hauran de tenir accés a un corrent d’aigua, un toll, un llac o un estany a fi de
respectar les necessitats específiques de les espècies i els requisits de benestar animal. Indiqueu:
• Número de punts d’aigua a cada pati:
• Distribució dels punts d’aigua als patis:

Av. Meridiana 38 4a planta – 08018 Barcelona
Tel: 93 552 47 90 – Fax: 93 552 47 91
ccpae.daam@gencat.cat – www.ccpae.org

FR016/09

Pàgina 14 de 22

2.4 Allotjaments
Galliners fixes

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nom del galliner
Ubicació (referència
SIGPAC)
Capacitat d’animals
Superfície del galliner
2
(m )
Superfície sòlida del
galliner (sense reixa o
2
1
llistons) (m ) *
Material del jaç que
s’utilitza al galliner
Longitud total de perxes
2
(cm) *
Longitud total de trapes
d’entrada i sortida (m)
2

Número de nius *

Superfície de nius
2
2
comuns (cm ) *
Número de patis del
galliner
2
Superfície (m ) de cada
pati
Galliners mòbils
Nom del galliner
Ubicació (referència
SIGPAC)
Capacitat d’animals
Superfície del galliner
(m2)
Superfície sòlida del
galliner (sense reixa o
1
llistons) (m2) *
Material del jaç que
s’utilitza al galliner
Longitud total de perxes
(cm) (només per
pintades)
Longitud total de trapes
d’entrada i sortida (m)
2

Número de nius*

Superfície de nius
2
comuns (cm2) *
Número de patis del
galliner
Superfície (m2) de cada
pati
1
* Almenys 1/3 del sòl serà de construcció sòlida.
2
* Només en cas d’explotacions de posta.
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En cas de galliners mòbils: (segons el QNT galliner mòbil és el que desplaça la superfície coberta a un pati nou, per tant, els
galliners que es desplacen dins un mateix pati no es consideren mòbils)

-

El galliner disposa de sòl ferm (estanc i impermeable)?

No |

Sí

-

En cas de que el galliner no disposi de sòl ferm, indicar si aquest es desplaça per el pati:
El galliner es desplaça durant l’engreix per el pati. En aquest cas, indicar:
• com:
• cada quan:
El galliner no es desplaça durant l’engreix per el pati. En aquest cas, un cop surt el lot, el galliner es
desplaça a l’altre pati (especificar al punt 3 “Pla d’escampat de fems” d’aquest pla la gestió dels fems).

2.5 Alimentació
Indiqueu tipus d’alimentació:
Compraré aliments fora de l’explotació. En aquest cas especificar:
Alimentació:
Pinso
Farratge

Proveïdor (nº inscrit)

Qualificació

Quantitat (kg)

Elaboraré el meu propi pinso:
Ingredients

Quantitat (%)

Faré servir complements vitamínics, correctors, additius i/o auxiliars tecnològics. En aquest cas
indicar quins:

Tinc autosuficiència per a la producció d’aliments:
Tipus d’alimentació
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Quantitat (kg)

2.6 Producció (especifiqueu tipus de producció):
Explotació de carn:

Espècie
Raça
Edat d’entrada dels animals a l’explotació
Edat mínima de sortida dels animals a l’explotació
Pes viu de sortida/sacrifici dels animals a l’explotació

- Sortida dels animals del mateix lot:
Esglaonat. En aquest cas indicar:
Edat màxima de sortida (edat en que surt l’últim grup d’animals d’un lot):
Els animals que constitueixen un mateix lot surten al mateix temps.

Explotació de posta:

Espècie
Raça
Edat d’entrada dels animals a l’explotació
Edat de sortida/sacrifici dels animals a l’explotació

- Destí dels ous produïts:
Centre d’embalatge d’ous per el consum (extern a l’explotació)
Embalatge en la pròpia explotació. S’adjunta sol·licitud d’inscripció/ampliació al CCPAE com a
empresa elaboradora (formulari FR019).
- Es marquen els ous a la mateixa explotació ramadera?
Indicar el codi de marcatge:

2.7 Profilaxi
Especifiqueu tipus de tractament de sanitat animal que realitzeu:

Vacunes

Sí

No

Motiu:
Producte:
Moment:
Dosi:
Per a quins animals?
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No |

Sí

Desparasitacions

Sí

No

Motiu:
Producte:
Moment:
Dosi:
Per a quins animals?
Desinfecció dels galliners

Sí

No

Motiu:
Producte:
Moment:

3 Pla d’escampat de fems

Justificar la utilització de fems de l’explotació indicant un dels casos següents:
Els fems del mateix galliner es reparteixen per tot el pati.
Els fems del galliner es recullen i s’escampen a parcel·les de l’explotació.
Els fems del galliner es recullen i s’escampen a parcel·les d’altres operadors amb els que s’ha
realitzat un contracte de cessió de parcel·les per realitzar l’escampat de fems.
En aquest cas, cal adjuntar un contracte de cessió de parcel·les per realitzar l’escampat de fems, on hi
consti:
- Número d’operador
- Referència SIGPAC
- Superfície de cada parcel·la.

4 Relació de serveis

Subcontracteu algunes de les operacions realitzades en la vostra explotació?

Descripció de les activitats

No |

Sí (especifiqueu):

Empresa subcontractada

4.1 Explotació ramadera integradora:
Formo part d’una explotació ramadera integradora:
Com a integrador
Com a integrat
Adjunto contracte d’integració facilitat pel DARP.
Adjunto contracte d’integració propi. En aquest cas, el contracte haurà de contenir la mateixa informació que
el facilitat pel DARP.
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5 Control documental

L’operador/a adquireix el compromís:
Omplir i portar actualitzat el quadern d’avicultura facilitat pel CCPAE
Portar un registre propi amb la mateixa informació que el quadern del CCPAE. En aquest cas, s’haurà de
presentar còpia del model signat.

6 Compromisos del pla de conversió de la producció avícola
- Alimentació:
 En el cas de que les aus es mantinguin en l’interior per restriccions o obligacions imposades per la normativa
comunitària, aquestes tindran accés en tot moment a quantitats suficients de farratges frescos i d’altres
materials adequats per satisfer les seves necessitats etològiques a partir de les 4 setmanes.
 Almenys el 20% dels pinsos hauran de procedir de la pròpia explotació o, si això no és possible, s’hauran de
produir en la mateixa zona en col·laboració amb altres explotacions eclògiques o empreses de pinsos.
 L’operador es compromet a inscriure com a mínim una parcel·la agrícola on es realitzi un cultiu relacionat
amb l’alimentació de l’espècie que es vol inscriure atès que la producció ramadera sempre implica la gestió de
terrenys agrícoles i queda prohibida la inscripció d’aquesta sense terrenys.
- Maneig:
 Les aus tenen accés a un espai a l’aire lliure durant almenys un terç de la seva vida.
 L’edifici garanteix una abundant ventilació i entrada de llum natural.
- Allotjaments:
 En gallines ponedores, una part del sòl s’haurà de poder utilitzar per a la recollida de les dejeccions de les
mateixes.
 La superfície total utilitzable dels galliners per a la producció de carn de cada unitat de producció no excedirà
2
els 1600m . En cas de naus amb una superfície superior a aquesta, es delimitarà la superfície amb una paret
sòlida.
 La suma total dels animals a cada galliner no podrà superar l’establert al punt 3 lletra e) de l’Article 12 del
Reglament 889/2008. En cas de guatlles d’engreix i polletes destinades a la producció d’ous, la suma total dels
animals a cada galliner no podrà superar l’establert al punt 4.4 de la Secció 1 del “Quadern de normes
tècniques de la producció agroalimentària ecològica”.
 Sempre que hi hagi modificacions de superfície o d’ubicació dels patis i coberts, s’enviarà còpia actualitzada
dels plànols al CCPAE.
- Producció:
 No està permès l’ús de olis o parafines per cobrir els ous.
 Els ous produïts durant el període de conversió es destinaran al mercat convencional i estaran identificats
amb la forma de cria campera o terra segons correspongui.
- Profilaxi:
 Comunicar al CCPAE si cap animal ha sofert més de tres tractament al·lopàtics (per exemple antibiòtics) o
més d’un tractament si el seu cicle de vida reproductiu és inferior a un any.
Localitat:

Data:

Nom i cognoms:
Signatura:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran
registrades en un fitxer automatitzat custodiat pel Consell i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició per escrit a l’atenció de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Gran Via de les Corts Catalanes 612-614,
08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors inscrits en el Consell.
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Compromisos de la sol·licitud d’inscripció / ampliació
Nom i cognoms del/de la titular / Raó social

NIF/NIE/CIF

Si es tracta d'una societat, nom i cognoms del/de la representant legal

Càrrec

NIF/NIE

El/la sol·licitant manifesta conèixer i acceptar la normativa de la producció agrària ecològica i es compromet a:
1. Respectar, seguir i fer complir, pel desenvolupament de la seva activitat dins de l’àmbit de la producció agrària ecològica, la normativa de
la producció agrària ecològica aplicable a l’àmbit de Catalunya a cada moment i les seves disposicions i modificacions.
2. Utilitzar les indicacions referents al mètode de producció ecològica únicament en aquells productes agraris i alimentaris que compleixin
les disposicions dels Reglaments (CE) núm. 834/2007 i 889/2008 i hagin estat degudament autoritzats pel Consell.
3. Acceptar, en cas d’infracció o irregularitat, les mesures indicades en els Reglaments (CE) núm. 834/2007 i 889/2008 i la resta de
normativa que sigui d’aplicació. Si escau, informar per escrit als compradors del producte a fi de garantir que les indicacions relatives al
mètode ecològic de producció es retiren de la producció afectada.
4. En cas de suspensió o retirada de la certificació, iniciar els procediments corresponents per retirar d’aquests productes afectats i de la
seva publicitat qualsevol referència al mètode ecològic de producció o bé per a separar i identificar els productes com a convencionals, així
com a retornar els documents originals de certificació dels quals es disposi.
5. Quan un operador consideri o sospiti que un producte que ell ha produït, elaborat, importat o rebut d’altre operador, no compleix les
disposicions de la normativa de producció ecològica, iniciarà procediments bé per retirar d’aquest producte qualsevol referència al mètode
de producció ecològic o bé per a separar i identificar el producte.
6. Mantenir un registre de les accions correctores de divergència i no conformitat obertes pel Consell.
7. Portar un quadern o registre que permeti conèixer l’alimentació per als diferents animals, la compra d’aliments, les entrades i sortides
d’animals, els tractaments individuals i col·lectius, així com qualsevol altra informació sol·licitada pel l’organisme o l’autoritat de control a
l’efecte d’una verificació adequada.
8. Portar un registre de reclamacions dels clients.
9. Permetre al Consell l'accés als locals d’emmagatzematge i producció i a les parcel·les i locals per a l’allotjament dels animals per
inspeccionar-les, així com també a la comptabilitat i als corresponents justificants, i la presa de mostres.
10. No utilitzar en la producció animal ecològica organismes modificats genèticament (OGM), ni productes obtinguts a partir de, o
mitjançant OGM, com a pinsos i altres aliments, llavors, material de reproducció vegetativa, productes fitosanitaris, adobs, condicionadors
del sòl ni microorganismes.
11. Consentir que el CCPAE cedeixi al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural les dades relatives al
registre en el Consell declarades per l’operador i/o el sol·licitant.
12. Comunicar al Consell qualsevol canvi d’aquesta sol·licitud al CCPAE.
13.Comunicar la baixa al Registre d’operadors del CCPAE quan ja no sigui vigent l’activitat que va comunicar al Consell.

Declaro que les dades especificades en aquesta sol·licitud i en la documentació que s’adjunta són exactes, i que accepto els
compromisos adquirits. La inexactitud, falsedat o omissió en les dades i documents de la sol·licitud pot comportar deixar sense
efecte aquest tràmit.
Localitat i data:
Signatura del/de la titular / representant legal i, si es tracta d’una societat, segell:

Signant (nom i cognoms):

El CCPAE contrau amb el sol·licitant les següents obligacions:
1. El CCPAE és responsable de la gestió de tota la informació obtinguda o creada durant el desenvolupament de les activitats de
certificació. Amb excepció de la informació que l’operador/a posi a disposició del públic, la resta d’informació es considerarà informació
privada i de caràcter confidencial.
2. El CCPAE es compromet a tractar com a confidencial qualsevol informació obtinguda de fonts diferents a l’operador/a.
3. El CCPAE ha de permetre l’accés de les autoritats competents a les seves oficines i instal·lacions, i ha de proporcionar tota la informació
i l’assistència que les autoritats competents considerin necessàries.
4. El CCPAE té l’obligació d’informar a les autoritats i/o organismes de control, a l’autoritat competent i/o a l’Estat Membre sobre casos
d’incompliments que afectin el caràcter ecològic d’un producte.
5. El CCPAE ha d’intercanviar amb les autoritats competents i les autoritats i organismes de control la informació pertinent sobre els
resultats dels seus controls prèvia petició degudament justificada. També podrà intercanviar l'esmentada informació per pròpia iniciativa.
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Registre d’operadors del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica

NOTIFICACIÓ D’INICI DEL
PERÍODE DE CONVERSIÓ

L’establiment d’un sistema de producció ecològic requereix un període transitori anomenat període de conversió, durant el qual s’aplicaran
les disposicions relatives a la producció ecològica.
Per a què els animals i els seus productes puguin tenir la qualificació “d’agricultura ecològica”, han d’haver-se aplicat les normes per a la
producció ramadera descrites al Reglament (CE) 834/2007 de 28 de juny de 2007 i el Reglament (CE) 889/2008 de 5 de setembre de
2008, durant un període de conversió, comptant des de la data en la qual s’ha presentat aquesta sol·licitud en un registre oficial.

D’acord amb aquesta sol·licitud presentada, a partir de la data de registre d’entrada, la seva explotació queda
sotmesa al sistema de control del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i per tant haurà de complir amb
tots els requisits de la normativa.

Al portal web del CCPAE (www.ccpae.org) pot descarregar-se el quadern d’explotació facilitat pel CCPAE que ha de
complimentar i portar actualitzat. En el cas que no disposi d’accés a Internet por sol·licitar-ho trucant al telèfon 93
552 47 90 i se li facilitarà a través del correu postal.

El Servei d’Inspecció del CCPAE verificarà properament el compliment de l’aplicació dels requisits del sistema de control dins de la seva
explotació. En cas de trobar-se amb incompliments de la normativa, el Comitè de Certificació, traslladarà la data de començament del
període de conversió al moment en què es compleixin tots els requisits.
En cap cas es podrà vendre el producte sota les denominacions protegides referents a la producció agrària ecològica, si no es disposa del
certificat de conformitat amb els productes sol·licitats.

NOTA: tota la informació referent a la normativa europea de producció agrària ecològica la pot consultar al portal web www.ccpae.org. El desconeixement
d’aquesta normativa no eximeix el seu compliment.

Localitat:

Data:

Nom i cognoms:
Signatura:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades seran
registrades en un fitxer automatitzat custodiat pel Consell i que només seran usades per als fins indicats. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició per escrit a l’atenció de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, Gran Via de les Corts Catalanes 612-614,
08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors inscrits en el Consell.
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ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE
DÈBIT DIRECTE SEPA

Registre d’operadors del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica

A complimentar pel creditor

Referència de l’ordre de domiciliació:
Identificador del creditor:

ES57000S0800044J

Nom del Creditor:

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

Adreça:

Av. Meridiana, 38, 4a planta

Codi Postal-Població-Província:

08018 Barcelona (Barcelona)

País:

Espanya

Mitjançant la firma d'aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza al creditor a enviar instruccions a l'entitat del deutor per fer càrrecs al
seu compte i a l'entitat per efectuar els càrrecs en el seu compte seguint les instruccions del creditor. Com a part dels seus drets, el deutor
està legitimat al reemborsament per la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit per la mateixa. La sol·licitud de
reemborsament s'ha d'efectuar dins de les vuit setmanes següents a la data de càrrec en compte. Pot obtenir informació addicional sobre
els seus drets a la seva entitat financera.

A complimentar pel deutor

Nom del deutor/inscrit:
Adreça del deutor:
Codi Postal-Població-Província:
Swift-BIC del banc deutor:
Número de compte-IBAN:

Tipus de pagament: Pagament recurrent

X

Pagament únic

Aquest mandat es pot utilitzar per a càrrecs recurrents

Aquest mandat únicament es pot utilitzar una sola vegada

Data – Localitat:

Signatura/es i segell del deutor/es:

TOTS ELS CAMPS HAN DE SER COMPLIMENTATS OBLIGATÒRIAMENT.
UNA VEGADA SIGNADA AQUESTA ORDRE DE DOMICILIACIÓ HA DE SER ENVIADA AL CREDITOR PER A LA SEVA CUSTÒDIA.
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