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PRODUCTES VEGETALS                       Declaració de l’activitat corresponent a l’any 20XX           
 
 
PRODUCCIÓ I VENDA 20XX (marqueu les caselles i els quadres que corresponguin) 

1)  Hi ha hagut collita (les produccions de l’any 20XX es troben detallades al quadern de camp)   
     No hi ha hagut collita. Sense producció. Indiqueu el/s motiu/s:_________________________________________________________________________ 
 
En el següent quadre cal indicar els productes de totes aquelles parcel·les inscrites i sota el control del CCPAE, independentment de la qualificació i de la 
destinació d’aquests productes. S’han d’indicar els imports de vendes de l’any 20XX, tant si provenen de la collita 20XX com de collites anteriors. 
 

Cultiu o producció any/campanya 20XX 
Qualificació de la 

collita 
Quantitat collida 

any/collita 20XX (Kg) 
Import vendes any 
20XX (sense IVA) 

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

 AE    CON    SQ   

Cultius campanyes anteriors:    

Cultius campanyes anteriors:    

Cultius campanyes anteriors:    

  TOTAL € 

 

Certifico que la informació facilitada en aquesta declaració és autèntica i correcta 

Data: 
 

Signatura i segell: 

  

CT/           / 
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Instruccions per emplenar aquest document 

Heu d’omplir totes les caselles i quadres que corresponguin a la vostra activitat. 
 
Productors vegetals 
 

✓ Indiqueu si heu tingut collita o no. En aquest últim cas, indiqueu el motiu (gelades, plagues,..) 
✓ Cultiu, qualificació del cultiu (AE: cultiu en agricultura ecològica, CON: cultiu en conversió a l’agricultura ecològica, SQ: cultiu sense qualificar), 
quantitat venuda, i el seu import en euros i sense IVA. L’import de vendes ha de ser el de l’any de la declaració. Si es tenen vendes corresponents a 
anys/collites anteriors només s’ha d’indicar el cultiu i l’import de vendes.  
 

Recordeu que heu d’indicar les vendes de tots els productes inscrits en el Consell, i per tant emparats, tant si tenen la qualificació AE, CON o encara no estan 
qualificats SQ, però estan inscrits.  
 
Pels productors vegetals que porten la seva producció a cooperatives, han d’indicar només l’import facturat o liquidat de l’any al que fa referència aquesta 
declaració, encara que procedeixi de collites anteriors. 
 
Productors vegetals i elaboradors 
 
Els productors que a més sou elaboradors i/o importadors heu d’emplenar els 2 impresos corresponents. 
 
A la declaració d’elaboradors i/o importadors (Formulari FR145) heu d’indicar les vendes produïdes tant dels productes transformats de la vostra explotació 
com dels productes transformats en què la matèria primera hagi estat comprada fora. 
 
En el cas de fruites i hortalisses:  

✓ Si el producte que es ven està autoritzat pel Consell com a producte elaborat (hortofructícola), haureu d’anotar les vendes en l’imprès d’elaboradors 
i/o importadors.  
✓ Si aquests productes es venen a granel, cal que ompliu la declaració de productors vegetals i indiqueu a la declaració d’elaboradors i/o importadors 
que no teniu producte autoritzat. 

 
Tots els impresos han d’anar signats i segellats, i no són vàlids els faxos. 
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