SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ – Operador CT/

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

Model: COMERÇOS MINORISTES
Dades del/de la titular
Nom i cognoms / Raó social

NIF/NIE/CIF

Domicili postal

Codi Postal

Població

Municipi

Telèfon fix 1

Telèfon fix 2

Fax

Correu electrònic 1

Comarca
Telèfon mòbil 1

Pàgina Web

Telèfon mòbil 2
Correu electrònic 2

Xarxes socials 1

Xarxes socials 2

Representant legal de la societat / representant davant del CCPAE
(Emplenar en cas que el titular sigui persona jurídica o no signi la sol·licitud)
Nom i cognoms del/la representant legal de la societat

NIF/NIE

Nom i cognoms de la persona nomenada com a representant davant el CCPAE

NIF/NIE

Domicili social
(Emplenar en cas que el domicili social de l’empresa sigui diferent al domicili postal)
Domicili social

Codi Postal

Població

Municipi

Comarca

S’adjunten els següents documents:
(Marcar les caselles que correspongui)
Fotocòpia del DNI/NIE del/de la titular o representant legal.
Fotocòpia del NIF/CIF i dels Estatuts de la societat (en cas que el titular sigui persona jurídica)
Nomenament i fotocòpia del DNI/NIE del/de la representant de l’empresa davant del Consell, efectuat per l’òrgan directiu de l’empresa
(en cas que el titular sigui persona jurídica o no signi la sol·licitud).

Comunica (Seleccionar una opció)
Al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, 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 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
de producció agrària ecològica.
Tipus de producció després de l’ampliació:

Exclusiva ecològica

Mixta (ecològica i convencional)

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:
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Activitats que l'empresa sol·licita inscriure al CCPAE
(Marcar les caselles que correspongui)
Venda fraccionada o a granel de productes ecològics a la vista del consumidor final en establiment comercial o mercat ambulant.
Elaboració, envasament i/o etiquetatge de productes ecològics a l'obrador i/o sala de envasament per a la venda al consumidor final
en establiment comercial o mercat ambulant. També la subcontractació d'aquesta activitat a un tercer.
Venda a distància (a través d’Internet, etc.) de productes ecològics que no estan envasats i etiquetats per al consumidor final.
Venda automàtica (màquines auto expenedores) de productes ecològics que no estan envasats i etiquetats per al consumidor final.

S'adjunten els següents documents comuns a tots els operadors
(Marcar les caselles que correspongui)
Plànol de situació i emplaçament de cadascun dels establiments a inscriure.
Plànol de planta de les instal·lacions de cadascun dels establiments a inscriure, indicant la situació dels productes ecològics al
magatzem, cambra frigorífica, sala de vendes, obrador, sala d’envasament, etc.
“Memòria tècnica de comerços minoristes”, complimentada segons les indicacions de l'annex 1 d'aquest document.
Si s'han d'utilitzar els serveis d'emmagatzematge d'empreses que no disposen del certificat de la producció ecològica, emplenar per a
cadascuna de les instal·lacions l'annex 6 d'aquest document "Comunicació de contractació de serveis externs d'emmagatzematge".

S'adjunten els següents documents específics segons el sistema de venda i l’activitat
(Marcar les caselles que siguin procedents)
Venda en establiment comercial (fraccionada o a granel i/o de productes d’elaboració, envasament i/o etiquetatge propi)
L’annex 2 d'aquest document “Dades de l’establiment comercial”, complimentat per cadascun dels establiments comercials que
l’empresa vol inscriure. Núm. total d’establiments que es volen inscriure:
Venda ambulant en mercats i fires (fraccionada o a granel i/o de productes d’elaboració, envasament i/o etiquetatge propi)
L’annex 3 d'aquest document “Dades de l’establiment de venda ambulant”, complimentat.
Venda a distància
L’annex 4 d'aquest document “Dades de l’establiment de venda a distància”, complimentat.
Venda automàtica
L’annex 5 d'aquest document “Dades de l’establiment de venda automàtica (vending)”, complimentat.

Els productes agroalimentaris que comercialitza l'empresa són:
(Marcar les caselles que correspongui)
El 100 % son ecològics (empresa exclusiva)
Ecològics i convencionals (empresa mixta):

predominen els ecològics

predominen els convencionals

La sol·licitud d’inscripció/ampliació es pot presentar a la oficina del CCPAE o enviar per correu postal certificat:
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) - Av. Meridiana, 38-4a planta – 08018 Barcelona
També es pot presentar per alguna de les diferents vies que preveu l'article 38.4 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
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 612614, 08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors del 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 sistema de gestió o registre que permeti conèixer l’origen dels productes i els ingredients utilitzats, les produccions
obtingudes, la seva destinació, 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 establiments, instal·lacions i magatzems, així com també a la comptabilitat i als corresponents
justificants, i la presa de mostres.
10. No utilitzar en la producció agrària ecològica organismes modificats genèticament (OGM), ni productes obtinguts a partir de, o
mitjançant OGM, com a ingredients, additius ni coadjuvants tecnològics.
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.

ANNEX 1
MEMÒRIA TÈCNICA DE COMERÇOS MINORISTES
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Juntament amb la sol·licitud, l’operador ha de presentar una memòria tècnica indicant les mesures concretes que adoptarà per garantir el
compliment de la normativa de la producció ecològica. Aquesta memòria ha d’estar formalment aprovada i signada per part de l’operador.
La podeu complimentar en l’ordinador si s'ha descarregat aquest document en format Word. Aquest annex 1 a més serveix com a llista de
verificació dels documents que s'han d'adjuntar a la memòria tècnica. També podeu redactar la vostra pròpia memòria tècnica
desenvolupant els mateixos apartats que figuren en aquest annex.
Per al control dels comerços minoristes s’aplica el Reglament (CE) 889/2008. També s’aplica, de la normativa catalana, la Secció 2 del
Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica.
En la pàgina web del CCPAE (www.ccpae.org) es pot descarregar la Guia pràctica per a la certificació dels comerços minoristes. També es
poden descarregar diversos models de registres que s'adapten a la normativa de la producció ecològica i que l'operador pot utilitzar com a
model o per emplenar: registres de proveïdors i subcontractistes, registres d'entrades, sortides i existències, registre setmanal per a la
venda fraccionada, registres d'elaboració i envasament, registre de reclamacions de clients, registres de neteges i control de plagues.

1. Activitats de l'empresa i productes en els quals s'utilitzaran les indicacions de la producció ecològica
(Marcar les caselles que siguin procedents)
Venda fraccionada o a granel:

exclusiva ecològica

mixta ecològica i convencional

Productes:

Elaboració, envasament i/o etiquetatge:

exclusiva ecològica

mixta ecològica i convencional

Productes:

Venda a distància:

exclusiva ecològica

mixta ecològica i convencional

exclusiva ecològica

mixta ecològica i convencional

Productes:

Venda automàtica:
Productes:

2. Si la instal·lació és mixta, indicar les mesures cautelars que s'adoptaran per evitar riscos de
contaminació, barreja i substitució amb productes convencionals (Marcar les caselles que siguin procedents)
Identificació dels productes ecològics durant la seva exposició per a la venda
Mesures cautelars:

Durant el fraccionament dels productes ecològics a la vista del consumidor final per a la venda
Mesures cautelars:

Durant l’elaboració, envasament i/o etiquetatge dels productes ecològics a l'obrador i/o sala d'envasament
Mesures cautelars:
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Durant l'emmagatzematge dels productes ecològics
Mesures cautelars:

Durant el transport dels productes ecològics entre establiments i instal·lacions de l'operador
Mesures cautelars:

Altres (indicar):
Mesures cautelars:

3. Models de registres per a l'autocontrol, gestió i traçabilitat dels productes ecològics
(Marcar les caselles que siguin procedents. Els models del CCPAE s'han de descarregar de la pàgina web del CCPAE)
Registre de proveïdors de productes ecològics (obligatori per a totes les activitats):
utilitzaré el meu propi model, que adjunto a la memòria tècnica
utilitzaré el model del CCPAE
Registre de subcontractistes (obligatori només si subcontracta amb tercers operacions amb productes ecològics)
utilitzaré el meu propi model, que adjunto a la memòria tècnica
utilitzaré el model del CCPAE
Registre d'entrades/compres (obligatori per a totes les activitats)
utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió i adjunto exemple

utilitzaré el model del CCPAE

Indiqueu on anotarà el resultat de les comprovacions que s'han de realitzar quan rep productes ecològics?
en el registre d'entrades/compres

en el següent registre (indicar i adjuntar exemple):

Registre de sortides/vendes (obligatori per a totes les activitats):
utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió i adjunto exemple

utilitzaré el model del CCPAE

Registre d'existències de productes ecològics (obligatori per a totes les activitats):
utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió i adjunto exemple
utilitzaré el model del CCPAE
Registre setmanal d'entrades/sortides/existències per a la venda fraccionada (només per a la venda fraccionada):
utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió i adjunto exemple
utilitzaré el model del CCPAE
Registre d'elaboració (només si s'elabora):
utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió i adjunto exemple

utilitzaré el model del CCPAE

Registre d'envasament (només si s'envasa):
utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió i adjunto exemple

utilitzaré el model del CCPAE

Registre de reclamacions de clients (obligatori per a totes les activitats):
utilitzaré el meu propi model, que adjunto a la memòria tècnica
utilitzaré el model del CCPAE
Altres registres (indicar):
adjunto models/exemples a la memòria tècnica

4. Pla de neteja d'instal·lacions i equips (maquinària, superfícies de treball, estris de cuina, forns,
màquines de tallar embotits, envasadores, etc.)
Adjunto a la memòria tècnica el pla de neteja, indicant també els productes utilitzats
(L'operador ha de disposar en les instal·lacions de les fitxes tècniques dels productes de neteja utilitzats)
Registre de neteges de instal·lacions i equips (obligatori per a totes les activitats):
utilitzaré el meu propi model, que adjunto a la memòria tècnica
utilitzaré el model del CCPAE

5. Pla de desinfecció, desinsectació i desratització
Adjunto a la memòria tècnica el pla de desinfecció, desinsectació i desratització, indicant també els productes utilitzats
(L'operador ha de disposar en les instal·lacions de les fitxes tècniques dels productes utilitzats)
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Registre de desinfecció, desinsectació i desratització (obligatori per a totes les activitats):
utilitzaré el meu propi model, que adjunto a la memòria tècnica
utilitzaré el model del CCPAE


Indiqueu com evitarà el risc de contaminació dels productes ecològics a causa dels tractaments realitzats a les instal·lacions (incloses
les cambres frigorífiques):
no es realitza cap tipus de tractament aeri, només s'utilitzen trampes amb o sense atraients i esquers
aplicaré les següents mesures cautelars (indicar):

Observacions importants


És obligació de l'operador adoptar les mesures necessàries perquè les persones que intervinguin en la manipulació i
elaboració dels productes ecològics rebin la formació que els permeti estar qualificades per aplicar, en l'àmbit de les
seves activitats, totes les mesures de neteja, identificació i separació necessàries per evitar problemes de
contaminació, barreja o substitució accidental dels productes ecològics.
 La modificació de qualsevol aspecte contemplat en aquesta memòria s'haurà de comunicar al CCPAE de forma prèvia a
la seva aplicació.
Localitat i data:
Signatura i segell

Signat (nom i cognoms):

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 612614, 08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors del Consell.
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ANNEX 2
DADES DE L’ESTABLIMENT COMERCIAL

Núm. d’ordre
de l’establiment:

de

Dades del operador/a
(Si ja està inscrit en el registre del CCPAE, indiqueu també el número d'operador)
Nom i cognoms / Raó social

Núm. d’operador al CCPAE

CT/

Dades d’identificació i localització de l’establiment comercial
S'ha d'emplenar aquesta pàgina per a cada un dels establiments que es vol inscriure, que s'han de numerar correlativament
Núm. de treballadors

Denominació o rètol de l’establiment

Nom del centre comercial o del mercat (en cas que l’establiment s’ubiqui en un centre comercial o un mercat municipal)
Codi Postal

Domicili de l’establiment
Població
Telèfon fix

Municipi
Telèfon mòbil

Comarca

Fax

Correu electrònic
Pàgina Web

Horari d’obertura al públic (mesos/dies/hores)
Nom i cognoms de la persona responsable de l’establiment

Telèfon mòbil

S’adjunten els següents documents:
(Marcar les caselles que correspongui)
Llicència municipal núm.:
Activitat:
Autorització sanitària / Registre sanitari (RGSEAA / RSIPAC) núm.:
Activitat:
Autorització de la parada al mercat municipal núm.:
Activitat:

Característiques de l'establiment comercial
(Marcar les caselles que correspongui)
Activitat:
venda fraccionada o a granel

elaboració, envasament i/o etiquetatge

Dependències de les quals es disposa:
sala de vendes
zona de degustació

obrador

forn

Modalitat de venda:
amb venedor
autoservei

sala d'envasament

magatzem

Des d'aquest establiment, s'envien productes ecològics a altres establiments de l'empresa?:

sí

mixta

cambra frigorífica

no

(Per exemple, carnisseries amb sucursals, obradors amb adreça diferent al punt de venda, etc.)
Localitat i data:
Signatura i segell

Signat (nom i cognoms):

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 612614, 08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors del Consell.
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ANNEX 3
DADES DE L’ESTABLIMENT DE VENDA AMBULANT
Dades del operador/a
(Si ja està inscrit en el registre del CCPAE, indiqueu també el número d'operador)
Nom i cognoms / Raó social

Núm. d’operador al CCPAE

CT/

Dades de la parada i l’establiment on es realitzen les activitats vinculades a la venda ambulant
(emmagatzematge, elaboració, envasament, etc.)
Denominació o rètol de la parada

Núm. de treballadors

Domicili de l’establiment

Codi Postal

Població
Telèfon fix

Municipi
Telèfon mòbil

Comarca

Fax

Correu electrònic

Nom i cognoms de la persona responsable de l’establiment

Telèfon mòbil

S’adjunten els documents marcats a les caselles següents:
Relació de cadascun dels mercats i fires que actualment atenc, indicant dies, nom del mercat/fira, lloc d'emplaçament i municipi.
(Si atén nous mercats/fires no inclosos en la relació, ho haurà de comunicar al CCPAE amb 5 dies d'antelació com a mínim)
Autorització sanitària de funcionament / Registre sanitari (RGSEAA / RSIPAC) núm.:
Activitat:
Autorització de venda ambulant núm.:
Activitat:

Característiques de l'establiment i la parada
(Marcar les caselles que correspongui)
Dependències de les quals es disposa a l’establiment:
magatzem
cambra frigorífica
obrador
forn

sala d'envasament

altres (indicar):

Productes ecològics venuts de forma fraccionada a la parada:
fruita fresca
hortalisses
altres (indicar):
Parada exclusiva ecològica / mixta?
el 100% dels productes són ecològics o en conversió (exclusiva)

a la parada també es venen productes convencionals (mixta)

Localitat i data:
Signatura i segell

Signat (nom i cognoms):

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 612614, 08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors del Consell.
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ANNEX 4
DADES DE L’ESTABLIMENT DE VENDA A DISTÀNCIA
Dades del operador/a
(Si ja està inscrit en el registre del CCPAE, indiqueu també el número d'operador)
Nom i cognoms / Raó social

Núm. d’operador al CCPAE

CT/

Dades de l'establiment en què es confeccionen les cistelles de productes ecològics
Pàgina web

Denominació o rètol de les cistelles

Codi Postal

Domicili de l’establiment
Població

Municipi

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Comarca

Fax

Correu electrònic

Nom i cognoms de la persona responsable de l’establiment

Telèfon mòbil

S’adjunten els documents marcats a les caselles següents:
Autorització sanitària de funcionament / Registre Sanitari (RGSEAA / RSIPAC) núm.:
Activitats:
Comunicació per a la inclusió en el registre d'empreses de venda a distància
Data d'enviament del formulari de comunicació de dades al Registre:

Productes i tècniques de venda a distancia
(Marcar les caselles que correspongui)
Productes ecològics no envasats i etiquetats per al consumidor final venuts a distància:
fruita fresca
hortalisses
carn
altres (indicar):
Cistelles exclusives ecològiques / mixtes?:
el 100% dels productes són ecològics o en conversió (exclusiva)

la cistella també conté productes convencionals (mixta)

Tècniques de venda a distància:
Internet

telèfon

catàleg

altres (indicar):

Forma d'enviament de les cistelles:
lliurades a domicili pel mateix operador

mitjançant agències de transport

el client les recull en un punt de lliurament

Localitat i data:
Signatura i segell

Signat (nom i cognoms):

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 612614, 08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors del Consell.
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ANNEX 5
DADES DE L’ESTABLIMENT DE VENDA AUTOMÀTICA (VENDING)
Dades del operador/a
(Si ja està inscrit en el registre del CCPAE, indiqueu també el número d'operador)
Nom i cognoms / Raó social

Núm. d’operador al CCPAE

CT/

Dades de l’establiment on es realitzen les activitats prèvies al subministrament a les màquines
expenedores (emmagatzematge, envasament, etc.)
Denominació o rètol de les màquines expenedores

Núm. de màquines

Domicili de l’establiment

Codi Postal

Població
Telèfon fix

Municipi
Telèfon mòbil

Fax

Comarca
Correu electrònic

Nom i cognoms de la persona responsable de l’establiment

Telèfon mòbil

S'adjunta el següent document:
Registre Sanitari (RGSEAA / RSIPAC) núm.:
Activitats:

Activitats amb productes ecològics
(Marcar les caselles que correspongui)
Activitats de l’establiment:
emmagatzematge
fraccionament de productes envasats i etiquetats

elaboració, envasament i/o etiquetatge

Tipus de màquines expenedores
cafè i begudes calentes

peces de fruita fresca

altres (indicar):

Compromisos específics per a la venda automàtica assolits per l’operador/a
 Portar un registre amb la ubicació de cada tipus de màquina.
 Totes les màquines disposaran d'un comptador automàtic certificat dels serveis realitzats.
 Complimentar un registre de sortides desglossat per a cada màquina, en què s'indiqui la seva ubicació, tipus de màquina,
nombre comptador darrera lectura, nombre comptador nova lectura i nombre de serveis.
Localitat i data:
Signatura i segell

Signat (nom i cognoms):

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 612614, 08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors del Consell.
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ANNEX 6 – COMUNICACIÓ DE CONTRACTACIÓ
DE SERVEIS EXTERNS D’EMMAGATZEMATGE

Núm. d’ordre
del magatzem:

de

Dades del operador/a que contracta el servei d’emmagatzematge
(Si ja està inscrit en el registre del CCPAE, indiqueu també el número d'operador)
Nom i cognoms / Raó social

Núm. d’operador al CCPAE

CT/

Dades d’identificació de l’empresa que ofereix el servei d'emmagatzematge
Nom i cognoms o raó social

NIF/NIE/CIF

Domicili de l’empresa

Codi Postal

Població
Telèfon fix

Municipi
Telèfon mòbil

Comarca

Fax

Correu electrònic

Dades de localització del magatzem/cambra frigorífica
(Emplenar en cas que el domicili de l’empresa sigui diferent al domicili del magatzem/cambra frigorífica)
Codi Postal

Domicili del magatzem / cambra frigorífica
Població

Municipi

Comarca

S’adjunten els documents marcats a les caselles següents:
Contracte entre l’operador i l’empresa que ofereix els serveis d'emmagatzematge. En cas de no tenir contracte, qualsevol
documentació que justifiqui la seva relació.
Còpia del registre sanitari (RGSEAA / RSIPAC) del magatzem/cambra frigorífica.
Plànol de planta del magatzem/cambra frigorífica indicant la ubicació dels productes ecològics de l'operador.

Compromisos assolits per l’operador/a i l’empresa que ofereix el servei d'emmagatzematge







Els productes ecològics estaran separats físicament de la resta de productes emmagatzemats.
Els productes ecològics estaran identificats per diferenciar-los dels productes convencionals. Si es tracta de productes que no estan
envasats i etiquetats per a la venda, els envasos portaran una etiqueta que indiqui el nom del propietari o venedor del producte, el nom
del producte i la seva qualificació (producte ecològic o en conversió), i el codi que identifica el lot del producte.
En cas de realitzar tractaments amb productes no autoritzats per a la neteja i desinfecció del magatzem/cambra frigorífica, el
compromís que aquests tractaments es realitzaran quan a la instal·lació no hi hagi producte ecològic i que s’anotaran a un registre.
En cas de ser una cambra frigorífica de conservació de fruita, el compromís que a la cambra no s'emmagatzemarà fruita que hagi estat
tractada per la seva conservació amb productes no autoritzats per la normativa de producció ecològica.
L’empresa arrendadora del magatzem no posarà cap impediment a realitzar les tasques de control i de presa de mostres en el
magatzem per part dels auditors del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i facilitarà els registres d'entrades, sortides i
existències dels productes emmagatzemats per l'operador.

Localitat i data:
L’OPERADOR

L’EMPRESA QUE OFEREIX EL SERVEI

Signatura i segell

Signatura i segell

Signat (nom i cognoms):

Signat (nom i cognoms):

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 612614, 08007 Barcelona. Les dades de caràcter personal seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa del Registre d’operadors del 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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