SOL·LICITUD
INSCRIPCIÓ

AMPLIACIÓ
CT:

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

/

Model: PRODUCCIÓ SILVESTRE

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:
Plànol de situació del domicili de l’operador/a, si és fora de la població.
Ortofotomapa escala 1/25000 amb el perímetre de les zones de recol·lecció clarament identificat
Permisos de recol·lecció de productes silvestres per als terrenys de titularitat pública.
Pla de conversió de la producció silvestre. Imprès adjunt
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

eco

no eco

mixt

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
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Superfície
(m 2)

Zones de recol·lecció

Nom de la zona

Comarca

Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

Superfície (has)

* Si comuniqueu més zones que les que caben en aquesta taula, fotocopieu aquell full, adjunteu les còpies degudament empleades a la comunicació prèvia i numereu correctament les
pàgines.

Productes recol·lectats

Nom comú

Nom científic

Època de recol·lecció

* Si recolliu més productes que els que caben en aquesta taula fotocopieu aquest full, adjunteu les còpies emplenades a la comunicació prèvia i numereu correctament les pàgines.

Recol·lecció silvestre convencional
No |

Sí (ompliu el quadre següent) 

Nom de la zona

Comarca

Municipi

Polígon

Parcel·la

Recinte

* Si teniu més zones que les que caben en aquesta taula fotocopieu aquest full, adjunteu les còpies emplenades a la sol·licitud i numereu correctament les pàgines.
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Superfície (has)

Pla de conversió a l’agricultura ecològica de la producció silvestre
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 de Representant:
Nom de l’empresa:
Superfície en recol·lecció (Ha):

2. Relacionar les garanties documentals ofertes per terceres parts de què les zones on es realitzarà la recol·lecció no han estat sotmeses a
tractaments amb productes diferents als autoritzats en els Annexos I i II del Reglament (CE) 889/2008 en els tres últims anys abans de la
recol·lecció, amb les zones que es comuniquen al CCPAE, a més de citar i/o aportar més documentació que ratifiquin les garanties
mínimes necessàries per formar part del registre d’operadors del CCPAE.
3.

Sistema documental de control i registre

L’operador/a adquireix el compromís de (marcar l’opció escollida):
Omplir i portar actualitzat el quadern de recol·lecció silvestre facilitat pel CCPAE
Portar un registre propi amb tota la informació que es detalla (1)
(1)

Registre d’entrades: ha de permetre conèixer les quantitats, origen i natura de tots els productes recol·lectats, així com l’ús que se li ha donat (venda,
autoconsum, etc.).
Registre d’existències: en cas necessari, s’haurà de mantenir un registre de les quantitats de producte emmagatzemat, realitzant aforaments anuals
complerts dels productes amb dret a la indicació protegida d’agricultura ecològica
Registre de la recol·lecció: s’han de registrar les operacions de recol·lecció, detallant-les per zones de recol·lecció i productes recol·lectats, i especificar
les quantitats recol·lectades en cada operació.
Registre de sortides: aquest registre ha de permetre conèixer les quantitats i destinataris de tots els productes de recol·lecció venuts. S’ha de presentar
el model a seguir signat.
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4.

Per a produccions mixtes ecològiques i no ecològiques

L’operador/a realitza recol·lecció simultània ecològica i no ecològica
No |

Sí

Detallar els productes no ecològics recol·lectats:

Nom comú

Nom científic

Identificació de tots els punts crítics on pot existir risc de contaminació i/o confusió dels productes i quines mesures es pensen prendre al
respecte: (per exemple, un punt crític seria el magatzem de productes i com a mesura correctora seria disposar de magatzems físicament separats)

Descripció de punts crítics

5.

Mesures correctores

Observacions

Relació de subcontractistes

Subcontracta alguna de les operacions realitzades (especificar):
No |

Sí

Descripció d’activitats

Observacions

NOTA: per exemple, en el cas de recol·lectors que comparteixin magatzems o assecadors. Si s’escau, a l’apartat d’observacions s’hauria d’especificar les mesures que es portaran a
terme per evitar contaminacions.

6.

Contaminacions per fonts adjacents a les zones de recol·lecció

Existeix alguna zona on l’operador/a pugui tenir problemes de contaminació per carreteres, autopistes, conreus convencionals, zones de
tractaments aeris, etc.?
No |

Sí

Identificar totes aquelles parcel·les o zones on l’operador/a pugui tenir problemes de contaminació i quines mesures de prevenció es
prendran per evitar la contaminació (per exemple, no recol·lectar productes a menys de 5 metres de les carreteres)

Ordre i nom parcel·la o zona (comunicació prèvia)

Descripció de la font de contaminació (carreteres,
cultius convencionals, etc.)

Observacions:
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Mesures correctores

Observacions importants:
1. Un cop estigui realitzat tot el pla de conversió ha d’estar aprovat pel productor i signat.
2. És obligatori disposar d’un sistema documental de control i registre d'entrades, produccions, moviments i sortides de productes amb dret
a les indicacions d'agricultura ecològica, per tal d’assegurar un correcte autocontrol i traçabilitat dels mateixos. El Consell facilitarà als
operadors quaderns estandaritzats per al manteniment dels registres que es sol·liciten. El seu us és opcional, però si no són usats,
l’operador haurà de mantenir uns registres equivalents, en els que, com a mínim, haurà de constar-hi la informació indicada en el punt 3.
3. Cal disposar d’un registre de reclamacions, on s’anotaran les possibles reclamacions que obtingui el productor. L’operador podrà utilitzar
el model estandaritzat que facilita el Consell o podrà utilitzar-ne un de propi sempre i quan inclogui la informació requerida pel Consell.
4. És obligació de l'operador que totes les persones que intervinguin, directa o indirectament, en la producció i manipulació dels productes
amb dret a les indicacions d'agricultura ecològica, han de conèixer i estar qualificats per a evitar problemes de contaminació o incompliment
de la normativa de producció i manipulació de productes agraris ecològics, en l'àmbit de les seves activitats.
5. La modificació de qualsevol aspecte contemplat en el pla de conversió que finalment s'adopti per part de l'operador s'haurà de comunicar
a l'autoritat de control (CCPAE) de forma prèvia a la seva aplicació.
6. Qualsevol aportació d’informació complementaria que es cregui interessant d’aportar o bé no estigui contemplada en els apartats
anteriors o els espais adjudicats a cada punt no són suficients, es farà adjuntant més fulls a aquesta memoria tècnica.

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 les zones de recol·lecció, els treballs, les produccions obtingudes i el seu destí, 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 per inspeccionar-les, així com també a la
comptabilitat i als corresponents justificants, i la presa de mostres.
10. No utilitzar en la producció vegetal ecològica organismes modificats genèticament (OGM), ni productes obtinguts a partir de, o
mitjançant OGM, com a 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 les parcel·les i les seves collites puguin tenir la qualificació “d’agricultura ecològica”, han d’haver-se aplicat les normes per a la
producció vegetal 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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Registre d’operadors del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE
DÈBIT DIRECTE SEPA

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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