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SOL·LICITUD DE CANVI DE NOM 

Operador CT/       /       

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

Model: PRODUCCIÓ VEGETAL 

Dades del/de la NOU/NOVA titular 

Nom i cognoms / Raó social 

      

NIF/NIE/CIF 

      

Gènere(1) 

D  H  NC  Altres      

 

Domicili postal 

      

Codi Postal 

      

Població 

      

Municipi 

      

Comarca 

      

Telèfon fix 1 

      

Telèfon fix 2 

      

Telèfon mòbil 1 

      

Telèfon mòbil 2 

      

Adreça electrònica a efectes de notificacions (2): 

       

Telèfon mòbil a efectes de notificacions (3): 

       

Pàgina Web 

      

Xarxes socials 1 

      

Xarxes socials 2 

      

1: D: Dona; H: Home; NC: No contesta 

2: Adreça on rebreu un correu electrònic on hi ha l’enllaç per accedir a la vostra notificació electrònica.   

3: Telèfon mòbil on rebreu l’avís de que ha arribat una notificació electrònica a la vostra adreça electrònica associada.  

   

NOU Representant legal de la societat 
(Empleneu en cas que el titular sigui persona jurídica) 

Nom i cognoms del/la representant legal de la societat 

      

Telèfon de contacte 

      

NIF/NIE 

      

Gènere* 

D  H  NC  Altres      

  

Nom i cognoms de la persona de contacte davant el CCPAE 

      

Telèfon de contacte 

      

NIF/NIE 

      

*D: Dona; H: Home; NC: No contesta   

   

Domicili social del NOU/NOVA titular 
(Empleneu en cas que el domicili social de l’empresa sigui diferent al domicili postal) 

Domicili social 

      

Codi Postal 

      

Població 

      

Municipi 

      

Comarca 

      

 

Dades del/de la ANTIC/ANTIGA inscrit/a 

Nom i cognoms / Raó social 

      

CT 

      

Nom i cognoms del/la representant legal de la societat 
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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 i signada l’Ordre de domiciliació (FR386) disponible a la 
pàgina web del CCPAE www.ccpae.cat. 

 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 

 
 Vull activar la facturació electrònica en el següent mail       

 

 

Comunica  
Al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat pública de control de la producció agrària ecològica a Catalunya: 

 El canvi de titularitat 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. .I 
complimento i signo el FR351 - Acord de Certificació, disponible a la pàgina web del CCPAE www.ccpae.cat. 

 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:       Data:       

Nom i cognoms ANTIC INSCRIT:       
 
Signatura:  
 
 
 
 
 
 
 

Nom i cognoms NOU INSCRIT:       
 
Signatura:  
 
 
 
 
 
 
 

Conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el CCPAE és el responsable 
del tractament de les dades personals de l’operador. La finalitat del tractament de les dades serà l’exercici de les funcions de registre i 
certificació atribuïdes al CCPAE, i la base legal del tractament serà l’execució de la relació contractual i l’exercici de les funcions públiques 
del CCPAE. Els destinataris de la informació seran el CCPAE i les altres entitats i administracions públiques que, en exercici de les seves 
funcions públiques i en compliment d’una obligació legal, hagin de tractar les dades, com ara el Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural DACC. Les dades proporcionades seran conservades mentre el/la propi/a interessat/da no es doni de baixa 
del registre d’operadors. Un cop es constati la baixa d’un inscrit, les dades es conservaran pels períodes necessaris de prescripció de 
responsabilitat que siguin aplicables, i després seran suprimides. L’operador/a podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, 
limitació del tractament, portabilitat i oposició, adreçant-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades, a Carrer del Doctor Roux, 80, 3a 
planta, 08017 de Barcelona, o bé per correu electrònic a dpd@ccpae.cat, per a la qual cosa cal adjuntar còpia del DNI o un altre 
document que n’acrediti identitat. En cas de no estar d'acord amb el tractament, també té dret a acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades. 

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 (CCPAE) sota la seva responsabilitat i per tant 
haurà de complir amb tots els requisits de la normativa. 

Al portal web del CCPAE (www.ccpae.cat) 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. 

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.cat. El desconeixement d’aquesta normativa no eximeix el seu compliment. 
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S’adjunten els següents documents: 
(Marqueu les caselles que correspongui) 

 Fotocòpia del DNI/NIE del/de la titular o representant legal. 

 Fotocòpia del NIF/CIF (en cas que el titular sigui persona jurídica). 

 Estatuts de la societat (en cas que el titular sigui persona jurídica). Nomenament del/de la representant legal de 
l’empresa, efectuat per l’òrgan directiu de l’empresa si el representant no figura en els Estatuts. 

 Còpia de la DUN (Declaració Única Agrària) signada i amb el resguard de presentació al DAAM (Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural). 

 Annex 1 “Descripció de l’explotació i mesures per a la producció ecològica” complimentat i signat. 

 En el cas de realitzar producció paral·lela (producció en ecològic i en convencional de la mateixa varietat) de cultius 
perennes segons l’article 9.8 del Reglament (CE) 2018/848, cal adjuntar complimentat i signat l’annex7 Pla de 
conversió i/o de mesures de control de producció paral·lela. 

 En el cas d'utilitzar serveis d'emmagatzematge d'empreses que no disposen del certificat de la producció ecològica (per 
exemple, la contractació d'una cambra frigorífica per a l'emmagatzematge de producte), cal adjuntar complimentat i 
signat per a cadascuna de les parts el document "Comunicació de contractació de serveis externs d'emmagatzematge" 
de l'annex 3. 

   En el cas d’inscriure l’activitat de proveïdors de material de reproducció vegetativa, cal presentar: 

 Annex 4: Memòria Tècnica per a proveïdors de plantes de viver  

 Justificant d’inscripció al Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal. 

 Plànol de situació i emplaçament de cadascun de les instal·lacions a inscriure. 

 Plànol o croquis de les instal·lacions a inscriure: magatzems (de maquinària, de llavors/material vegetal, fertilitzants, 
fitosanitaris, substrats) cambra de pre-germinació, hivernacles, túnels, zona de manipulació de les llavors/material 
vegetal. 

 Altres (indicar):       

 

Parcel·les a inscriure en el Registre del Consell i acreditació de la titularitat 
(Marqueu les caselles que siguin procedents) 

 Canvi de titularitat de parcel·les que figuren a la DUN que s'adjunta a la sol·licitud (la titularitat d'aquestes parcel·les 
queda acreditada amb la còpia de la DUN): 

 Faig el canvi de titularitat de totes les parcel·les i recintes que figuren a la meva DUN. 

 Faig el canvi de titularitat només de les parcel·les i recintes retolats de color groc a la meva DUN. 

 Inscripció de parcel·les que no figuren a la DUN o si no es fa la DUN: 

 Complimento l'annex 2 indicant les parcel·les i recintes de l'explotació per les quals sol·licito el canvi de titularitat. 

 Per a acreditar la titularitat d'aquestes parcel·les a nom del titular o de la societat que sol·licita el canvi de titularitat, 
adjunto la següent documentació (seleccionar la opció escollida): 

 Contracte d’arrendament  

 Escriptures de la propietat. 

 Còpia de les cèdules cadastrals amb el nom del nou titular. 

Nota: Si existeixen dos titulars per una mateixa parcel·la s’haurà d’adjuntar un escrit de cessió de la parcel·la al titular 
que sol·licita la seva inscripció. 

 Inscripció de comunals que no figuren a la DUN que s'adjunta a la sol·licitud: 

 Adjunto Certificat de l’Ajuntament o entitat gestora del Comunal. 

 En el certificat ha de constar: nom del comunal, nombre d’hectàrees totals del Comunal, nombre d’hectàrees 
adjudicades, les dades SIGPAC de les parcel·les adjudicades, nombre de caps de bestiar totals que accedeixen al 
comunal per espècies. Especifiqueu si tots els animals que pasturen al Comunal provenen de la ramaderia 
ecològica. També cal fer constar que no s’ha fet cap tractament durant els tres darrers anys amb productes no 
autoritzats a l’Annex I del Reglament d’Execució (CE) 2021/1165. 
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Productes autoritzats per l’antic inscrit                                                                                   No és procedent 
(empleneu només si l’antic inscrit disposava de productes autoritzats pel Consell) 
 

 Sol·licito donar de baixa tots els productes autoritzats a nom de l’antic inscrit.  
 

 Adjunto la sol·licitud de comercialització corresponent i l’esborrany de l’etiqueta actualitzada per a cada producte que vull 
comercialitzar (podeu trobar les sol·licituds al web del Consell). 
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Compromisos de la sol·licitud de canvi de nom 

Nom i cognoms del/de la nou/nova 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 del Reglament (UE ) núm. 2018/848 i dels diferents Reglaments Delegats i d’Execució dependents d’aquest i hagin 
estat degudament autoritzats pel Consell. 

3. Acceptar, en cas d’infracció o irregularitat, les mesures indicades en el Reglament (UE) núm. 2018/848 i dels diferents Reglaments 
Delegats i d’Execució dependents d’aquest 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. Notificar anualment el seu programa de producció vegetal, fent-ho per a cada parcel·la i diferenciant les parcel·les inscrites de les no 

inscrites en cas de producció mixta. Els operadors que complimentin la DUN (Declaració Única Agrària) podran enviar-ne una còpia 
signada i amb el resguard de presentació al DAAM (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural). 

8. Portar un quadern o registre que permeti conèixer els treballs, adobats i tractaments fitosanitaris realitzats a l'explotació, l'origen de les 
matèries primeres comprades, 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. 

9.  Portar un registre de reclamacions dels clients.  
10. 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. 
11. 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. 

12. 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.  

13. Comunicar al Consell qualsevol canvi d’aquesta sol·licitud al CCPAE. 
14.   Autoritzar la publicació de les dades de contacte professionals (telèfon, fax, correu-e, web, xarxes socials) com a dades de contacte 

d’operador/a a la Guia d’Operadors del CCPAE. 
15.  Acceptar  que el Consell enviï per via electrònica els butlletins de notícies i les convocatòries de participació per conèixer les activitats 

que organitza o promou l’entitat, per efectiu el seu dret de rebre informació i participar en aquestes 
16. En compliment de la normativa, el CCPAE comunicarà qualsevol canvi o novetat que pugui afectar la certificació de la producció 

ecològica, ja sigui de normativa o tràmits, a través de circulars tècniques i comunicacions generals per via electrònica, prioritàriament, 
o en paper. 

17. Comunicar la baixa al Registre d’operadors del CCPAE quan ja no sigui vigent l’activitat que va comunicar al Consell. 

mailto:ccpae@ccpae.cat
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Per a la inscripció al registre del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), o l'ampliació d'activitat al registre, 
s'han de presentar obligatòriament el documents corresponents signats, a través d'una de les opcions següents: 

- Telemàticament: Tràmits en línia 

- Per correu certificat: C. del Doctor Roux, 80 3a planta 08017 Barcelona 

- Presencialment amb cita prèvia, de dilluns a divendres de 9 a 14h 

- Per oficines comarcals o serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
(DACC) -només amb cita prèvia- 

 

 

Conforme al Reglament (CE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (RGPD), el 
CCPAE és el responsable del tractament de les dades personals de l’operador. La finalitat del tractament de les 
dades serà l’exercici de les funcions de registre i certificació atribuïdes al CCPAE, i la base legal del tractament 
serà l’execució de la relació contractual i l’exercici de les funcions públiques del CCPAE. Els destinataris de la 
informació seran el CCPAE i les altres entitats i administracions públiques que, en exercici de les seves 
funcions públiques i en compliment d’una obligació legal, hagin de tractar les dades, com ara el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Prodeca, SA, i el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Les 
dades proporcionades seran conservades mentre el/la propi/a interessat/da no es doni de baixa del registre 
d’operadors. Un cop es constati la baixa d’un inscrit, les dades es conservaran pels períodes necessaris de 
prescripció de responsabilitat que siguin aplicables, i després seran suprimides. L’operador/a podrà exercir els 
seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, adreçant-se per escrit 
al Delegat de Protecció de Dades, a C. del Dr. Roux, 80, 3a planta, 08017 de Barcelona, o bé per correu 
electrònic a dpd@ccpae.cat, per a la qual cosa cal adjuntar còpia del DNI o un altre document que n’acrediti 
identitat. En cas de no estar d'acord amb el tractament, també té dret a acudir a l’Autoritat Catalana de 
Protecció de Dades. 

 

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):       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ccpae@ccpae.cat
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Annex 1 

DESCRIPCIÓ DE L’EXPLOTACIÓ I MESURES PER A LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 
 

 

Heu d'emplenar tots els apartats d'aquest document. Si l'apartat no s'aplica a la vostra explotació, marqueu la casella de “no 
és procedent” que figura a la part superior de l'apartat. Per exemple, si l'explotació és de secà, el l'apartat 9 sobre el 
regadiu, marqueu:  No és procedent, no es reguen les parcel·les inscrites. 
 

1. Dades generals 
 

Nom del/de la nou/nova titular / representant legal:       

Nom de la Societat:       

 

2. Conreus que inscriu al Registre del Consell 
 

Conreu 
Superfície (Ha) 
de secà 

Superfície (Ha) 
de regadiu 

Superfície (Ha) 
sota plàstic 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Total (Ha)                   

 

3. Conreus que no inscriu al Registre del Consell  No és procedent, sol·licito inscriure tots els conreus 
 

Conreu 
Superfície (Ha) 
de secà 

Superfície (Ha) 
de regadiu 

Superfície (Ha) 
sota plàstic 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Total (Ha)                   

 
 

4. Darrer tractament amb productes no autoritzats  No és procedent, cap tractament no autoritzat 
 

(Indiqueu el darrer tractament amb productes no autoritzats en agricultura ecològica realitzat als conreus que inscriu) 
 

Conreu 
tractat 

Últim producte aplicat (fitosanitari, fertilitzant, herbicida, etc.) no autoritzat, 
indiqueu marca comercial i matèria activa 

Data 
(mes i any) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

mailto:ccpae@ccpae.cat
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5 Dades del/s magatzem/s de l’explotació  
 No és procedent, no hi ha magatzems a l'explotació (sigui d’ús ecològic i/o convencional) 

 

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

Productes emmagatzemats 
Superfície 
(m2) 

       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 

 

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

 

Maquinaria agrícola  De la explotació / subcontractada Tipus* 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixt 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixt 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixt 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixt 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixt 

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

 

 
7. Regadiu  No és procedent, no es reguen les parcel·les inscrites 
 

Especifiqueu el sistema de reg: 

 Per gravetat    Goteig    Exsudació    Aspersió    Microaspersió    Altres (indiqueu-los):       

Especifiqueu l’origen de l’aigua de reg: 

 Aigua de canal o de sèquia  Aigua pluvial 

 Aigua de pou  Aigua regenerada 

 Aigua de riu  Aigües residuals 

 Aigua de la xarxa pública  Altres (indiqueu-los):       

Aplica productes de neteja en la instal·lació de reg?  No    Sí (indiqueu-los):       

 

8. Rotació de cultius  No és procedent, no inscric cultius herbacis ni hortalisses 
 

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

      

Teniu previst incloure en la rotació la sembra d’adob verd (plantes expressament cultivades per a incorporar-les al sòl com a adob)? 

 No           Sí - Indiqueu quines espècies:       

 Per als cultius herbacis, a excepció de les pastures permanents i els conreus inundables, el/la operador/a adquireix el compromís 
d’establir i seguir un programa plurianual de conreus que inclogui el conreu d’alguna espècie lleguminosa i/o adob en verd cada tres 
anys de conreu dins de la rotació, com a mínim. El conreu d’un adob en verd haurà de tenir una durada mínima de 70 dies. (Punts 3 de 
la Secció 1 del Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica.) 
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9. Origen de les llavors y de les patates de sembra  No és procedent, no hi ha sembra 
 

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

Cultiu Origen de la llavor Qualificació de la llavor 

      
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

 
(*) Només si no hi ha disponible al mercat llavor ecològica. 

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

 

10. Origen del planter d’hortalisses  No és procedent, no hi ha trasplantaments 
 

En cas d’inscriure hortalisses, indiqueu l’origen del planter que s’utilitzarà: 

 Extern ecològic 

 Ecològic de la pròpia finca. Especifiqueu la composició i l’origen o nom comercial dels substrats que utilitzareu: 

      

 

11. Control de males herbes  No és procedent, no es controlen les males herbes 
 

Indiqueu els mètodes que s’aplicaran per al control de les males herbes: 

 Mitjans mecànics  Pasturatge 

 Programa de rotació  Desherbatge tèrmic 

 Selecció de varietats i espècies adequades  Encoixinat  

 Altres (indiqueu-los):       

 

 

12. Tractament de plagues i malalties  No és procedent, no es controlen les plagues i malalties 
 

Indiqueu els mètodes que aplicareu per a la prevenció i control de les plagues i malalties: 

 Mètodes que protegeixin i afavoreixin els enemics naturals de les plagues i incrementin la resistència de les plantes conreades. 

 Selecció d'espècies i varietats resistents a les plagues i malalties. 

 Tècniques de control biològic: confusió sexual, trampes, aplicació de microorganismes, etc. 

 Tractaments fitosanitaris amb els productes que s'indiquen a continuació: 

Plaga o malaltia a controlar Nom comercial i composició del producte a utilitzar 

            

            

            

            

            

            

 
 En el cas de realitzar tractaments fitosanitaris amb productes de coure, el/la operador/a adquireix el compromís de que el total 

de coure pur aplicat no excedirà en cap cas la dosi de 4 Kg/ha i any o els 4 Kg/ha de mitjana durant els darrers 7 anys. 
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13. Fertilització  No és procedent, els cultius no s'adoben 
 

Indiqueu com mantindreu o incrementareu la fertilitat del sòl: 

 Mitjançant un programa de rotació plurianual adequat que inclogui el cultiu de lleguminoses i plantes d'arrelament profund. 

 Cultivant plantes, preferentment lleguminoses, per incorporar-les al sòl com a adob verd. 

 Incorporant al sòl rostolls i restes de cultius. 

 Incorporant al sòl la vegetació espontània (males herbes) i/o les restes de poda triturats. 

 Aplicant preparats biodinàmics. 

 Aplicant fems de bestiar, de preferència compostats. - En aquest cas ompliu el quadre següent: 

Tipus de bestiar Procedència Sistema de cria (*) 

       granja pròpia    d’altres ramaders  ecològica    extensiva    no intensiva 

       granja pròpia    d’altres ramaders  ecològica    extensiva    no intensiva 

       granja pròpia    d’altres ramaders  ecològica    extensiva    no intensiva 

(*) Sistemes de cria: 

1. Ramaderia ecològica: animals inscrits al CCPAE o un altre organisme de control de l'agricultura ecològica. 

2. Ramaderia extensiva: explotacions amb menys de 2 UBM per Ha 

3. Ramaderia no intensiva: sistemes de cria en els quals no s’esdevingui cap de les circumstàncies següents: 

a) Els animals es mantenen en absència de llum natural o en condicions de llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu. 

b) Els animals estan permanentment estabulats sobre paviments engraellats o gàbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu. 
4. Prohibit en agricultura ecològica el fem de ramaderia intensiva. 

 En el cas d’aplicar fems de bestiar, el/la operador/a adquireix el compromís de que el total aportat no excedirà en cap cas la dosi 
corresponent als 170 kg/ha i any de nitrogen. 

 Aplicant els fertilitzants que s'indiquen a continuació: 

Composició Cultius adobats 

            

            

            

            

            

 
 
 

 

14. Post collita, emmagatzematge i transport  No és procedent, sense producció i/o emmagatzematge 
 

Teniu previst aplicar mètodes de control o fer tractaments als magatzems o als productes per al control de plagues? 

 No           Sí - Ompliu el quadre següent: 
 

Plaga Mètode de control o tractament (nom comercial i composició) 

            

            

 
 El/la operador/a adquireix els compromisos següents: 

 La manipulació del producte després de la collita (assecat de grans, neteja i selecció de grans, pelada d’ametlles, neteja d’olives, etc.) o 
el seu emmagatzematge fora de l’explotació (lloguer de cambra frigorífica, etc.) només es realitzarà en instal·lacions sotmeses al control 
del CCPAE o qualsevol altre organisme o autoritat de control de la producció agrària ecològica. 

 Prèviament al transport dels productes ecològics es verificarà la neteja dels envasos, recipients i vehicles. 
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15. Risc de contaminació per deriva des de parcel·les no ecològiques veïnes 
 

Si les parcel·les que inscriu en el CCPAE limiten amb parcel·les de cultius llenyosos (fruiters, oliveres, vinya, etc.) cultivades de forma no 
ecològica, l’operador adquireix el compromís següent: 

 Per disminuir el risc de contaminació per deriva des de parcel·les no ecològiques veïnes aplicaré les mesures cautelars indicades a 
l’Annex 6 “ Mesura Cautelar de Risc de Contaminació per Deriva”. 

Durant la primera visita, l’inspector/a del CCPAE verificarà conjuntament amb l’operador/a les parcel·les afectades i les mesures cautelars 
que s’han proposat aplicar per disminuir el risc de contaminació per deriva. En cas que s’estableixin franges de seguretat, el/la operador/a 
adquireix el compromís següent: 

 Els productes collits en les franges de seguretat no es podran comercialitzar usant cap de les indicacions protegides de la producció 
agrària ecològica. El destí d’aquests productes s’haurà d’acreditar mitjançant factures o altres documents que justifiquin que s’han venut 
sense fer ús d’aquestes indicacions. (Punt 4.3 de la Secció 1 del Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica.) 

 

 

 

16. Mesures cautelars per a explotacions mixtes i subcontractació de serveis  
 

Si l'explotació és mixta (conreu ecològic i convencional en la mateixa explotació) o es subcontracten serveis (recol·lectora de cereal, 
tractaments fitosanitaris, etc.), poden haver punts crítics en què hi hagi risc de contaminació dels productes ecològics o de barreja 
accidental amb productes convencionals. Durant la primera visita, l’inspector/a del CCPAE verificarà conjuntament amb l’operador/a els 
punts crítics de l'explotació i les mesures cautelars que s'hauran d'adoptar per evitar-los. Alguns exemples serien: 

- L'ús de magatzems compartits i, com a mesura cautelar, la separació física i identificació dels productes ecològics emmagatzemats; 
- L'ús de maquinària de tractament fitosanitari compartida i, com a mesura cautelar, la neteja prèvia al tractament de cultius ecològics i el 

registre de la neteja realitzada. (Un model de registre de neteja de maquinària no exclusiva pot descarregar-se al web www.ccpae.cat). 

 
Descripció de punts crítics 
 

Mesures cautelars que s’adoptaran 

            

 

 

 

17. Sistema de registre de la producció vegetal 
 

El/la operador/a adquireix el compromís (escolliu una opció i marqueu-la): 

 Complimentar i portar actualitzat el quadern d’explotació facilitat pel Consell (pot descarregar-se al web www.ccpae.cat). 

 Portar un quadern d’explotació equivalent al del Consell o un programa de gestió de l’explotació que com a mínim reculli les mateixes 
dades que el quadern del Consell i adjunto el model per a la seva avaluació. 

 El/la operador/a adquireix el compromís de mantenir a disposició del CCPAE el quadern d’explotació i la següent documentació: 

 - etiquetes o fitxes tècniques dels productes fitosanitaris, adobs comercials i substrats utilitzats; 
 - albarans i factures de les matèries primeres utilitzades en la producció ecològica: fitosanitaris, fems, adobs, llavors, planter, etc.; 
 - tiquets o albarans de lliurament i factures de venda de les collites de l’explotació. 

 

 

18. Registre de reclamacions dels clients 
 

El/la operador/a adquireix el compromís (escolliu una opció i marqueu-la): 

 Complimentaré el model de registre de reclamacions del Consell (forma part del quadern d’explotació facilitat pel Consell) 

 Portaré un registre de reclamacions propi i adjunto el model per a la seva avaluació. 
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19. Indicacions en els albarans de venda de productes ecològics o en conversió a altres operadors ecològics 
 

El/la operador/a adquireix el compromís (escolliu una opció i marqueu-la): 

 Complimentaré els albarans facilitats pel Consell. Aquests albarans es poden sol·licitar al Consell quan les parcel·les inscrites tinguin 
la qualificació “en conversió a l’agricultura ecològica” o “agricultura ecològica”. El full de comanda per a sol·licitar la tramesa de 
talonaris d’albarans pot descarregar-se al web www.ccpae.cat. 

 Complimentaré albarans propis en els quals figuraran les indicacions següents, segons el que estableix l’Annex III punt 2.1 del 
Reglament (CE) 2018/848 i l’Annex punt 2.1.1 del DA (CE) 2021/642: 

- El nom i l’adreça de l’operador/a. 
- La referència al mètode de producció ecològic que correspongui al producte: “agricultura ecològica”, “produït en conversió a 

l’agricultura ecològica”, “biològic”, “orgànic”, “bio”, “eco”, etc. 
- La frase “Operador CT/XXXX/Y controlat per ES-ECO-019-CT, en la qual CT/XXXX/Y és el número de l’operador en el Registre del 

CCPAE i ES-ECO-019-CT el codi UE del CCPAE com a Autoritat de Control. 
- La traçabilitat del producte (les dades Sigpac de la parcel·la recol·lectada, o el nom de la parcel·la, o el número de lot del producte). 

 
 

Localitat i data:       

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

 

 

 

 

 

Signant (nom i cognoms):       
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Annex 2 

INSCRIPCIÓ DE PARCEL·LES QUE NO FIGUREN A LA DUN O SI NO ES FA LA DUN (S'han d'emplenar els llistats A i B i signar les pàgines) 
 

A - Llistat de parcel·les i recintes pels quals sol·licito el canvi de nom al Registre del Consell i no figuren a la DUN: 
 

Nom de parcel·la Comarca Municipi 

DADES SIGPAC 

Cultiu actual i varietat 
Número RVC 

(per vinya) Polígon Parcel·la Recinte 
Superfície 

(Ha) 
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Localitat i data: 

      

Signant (nom i cognoms):  

      

Signatura del/de la titular / representant legal i segell: 
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Inscriu al Registre del Consell totes les parcel·les conreades de l’explotació?: 

 Sí      No, tinc parcel·les conreades que no inscric al Registre del Consell i no figuren a la DUN (cal complimentar el llistat següent) 
 
B - Llistat de parcel·les i recintes de conreu que NO s’inscriuen al Registre del Consell i no figuren a la DUN: 
 

Nom de parcel·la Comarca Municipi 

DADES SIGPAC 

Cultiu actual i varietat 
Número RVC 

(per vinya) Polígon Parcel·la Recinte 
Superfície 

(Ha) 
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Localitat i data: 

      

Signant (nom i cognoms):  

      

Signatura del/de la titular / representant legal i segell: 
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Annex 3 

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 

      

Municipi 

      

Comarca 

      

Telèfon fix 

      

Telèfon mòbil 

      

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) 

Domicili del magatzem / cambra frigorífica 

      

Codi Postal 

      

Població 

      

Municipi 

      

Comarca 

      

S’adjunten els documents marcats a les caselles següents: 

 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. 

   La “Memòria tècnica pels serveis externs d’emmagatzematge” que forma part d’aquest annex 4 complimentada i signada 

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

 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. 

  El producte es mantindrà en tot moment dins el seu envàs original sense fer cap manipulació i per tant fent només el servei 
d’emmagatzematge de producte. En cas contrari s’emplenarà la sol·licitud d'empreses elaboradores del Consell.  

 

Localitat i data:       

L’OPERADOR 

Signatura i, si es tracta d’una societat, segell 

 

 

 

 

 

Signant (nom i cognoms):  

      

L’EMPRESA QUE OFEREIX EL SERVEI 

Signatura i, si es tracta d’una societat, segell 

 

 

 

 

 

Signant (nom i cognoms):  
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MEMÒRIA TÈCNICA PELS SERVEIS EXTERNS D’EMMAGATZEMATGE 
 

 

1. Indiqueu l’ús que es farà del magatzem / cambra frigorífica: 

  Ús exclusiu per als meus productes ecològics 

  Ús compartit amb els següents operadors ecològics: 

Núm. CCPAE Nom i cognoms 

CT/            

CT/            

CT/            

CT/            

CT/            

 

2. Relació de productes que es volen emmagatzemar 

  Fruita       Hortalisses       Cereals       Farratges       Altres (indiqueu-los):       
 

3. Neteja i desinfecció del magatzem / cambra frigorífica 

Es netejarà / desinfectarà el local d’emmagatzematge? 

  No       Si (indiqueu amb quins productes):       

Qui serà el responsable de la neteja / desinfecció? 

  L’operador inscrit al CCPAE       El propietari del servei extern d’emmagatzematge 

  Altres (indiqueu qui serà l’encarregat de fer-ho):       
 

4. Mesures de separació i identificació dels productes ecològics en les instal·lacions 

Si la instal·lació d’emmagatzematge és mixta (encara que el magatzem / cambra frigorífica ha de ser d’us exclusiu per a productes 
ecològics) poden haver punts crítics en què hi hagi risc de contaminació dels productes ecològics o de barreja accidental amb 
productes no ecològics. Identifiqueu els punts crítics i indiqueu les mesures cautelars que s'adoptaran. Per exemple, per evitar 
barreges accidentals (punt crític), senyalització amb rètols dels magatzems / cambres frigorífiques utilitzats per els productes 
ecològics, identificació del producte ecològic des de l’entrada fins la sortida de les instal·lacions, etc. 

Descripció dels punts crítics Mesures cautelars que s’adoptaran 

            

            

            

 

5. Sistema de registres 

Indiqueu qui portarà els registres:       El/la operador/a       El servei d’emmagatzematge 

El/la responsable dels registres adquireix el compromís de (escolliu una opció i marqueu-la): 

 Complimentar i portar actualitzats els registres de: proveïdors, entrades, sortides, neteja i inventari anual facilitats pel Consell 
(poden descarregar-se al web www.ccpae.cat). 

 Portar uns registres equivalents als del Consell o un programa de gestió que com a mínim reculli les mateixes dades que els 
registres del Consell. Cal adjuntar el model d'aquests registres per a la seva avaluació. 

Localitat i data:       

L’OPERADOR 

Signatura i, si es tracta d’una societat, segell 

 

 

 

 
 

Signant (nom i cognoms):  

      

L’EMPRESA QUE OFEREIX EL SERVEI 

(Només en cas que l’empresa sigui responsable d’algun dels punts anteriors) 

Signatura i, si es tracta d’una societat, segell 

 

 

 

 

Signant (nom i cognoms):  

      

La modificació de qualsevol aspecte contemplat en la memòria 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. 
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Annex 4 

MEMÒRIA TÈCNICA PER A PROVEÏDORS DE PLANTES DE VIVER (PRODUCCIÓ SENSE SÒL) 
 

Heu d'emplenar tots els apartats d'aquest document. Si l'apartat no s'aplica a la vostra explotació, marqueu la casella de 
“no és procedent” que figura a la part superior de l'apartat. Per exemple, si l'explotació és de secà, a l'apartat 9 sobre el 
regadiu, marqueu:  No és procedent, no es reguen les parcel·les inscrites 

 

1. Dades generals 

Nom del/de la titular/representant legal:       

Nom de la Societat:       

 

2. Productes en els quals s’utilitzaran les indicacions protegides referents a la producció agrària ecològica 

(Marcar les caselles que siguin procedents) 

 Producció en safates de:  Planter d’hortalisses  Planter d’ornamentals  Planter d’aromàtiques i/o medicinals  

 Altres produccions en safates:      

 Només faig servir safates d’ús exclusiu per als productes ecològics o safates d’un sol ús. 

 Producció en test de:  Planter d’hortalisses  Planter d’ornamentals  Planter d’aromàtiques i/o medicinals 

 Altres produccions en test:       

 

3. Espècies que inscriu al registre del Consell  

 

Espècies (nom vulgar i nom científic) Tipus de producció Ubicació (1) 

       exclusiu ECO   mixta*        

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*        

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

       exclusiu ECO   mixta*       

*Mixta: conreu ecològic i convencional (no ecològic) en la mateixa explotació. 
(1):Indicar el número o nom de l’hivernacle, túnel, instal·lació, etc. on es realitzarà el planter. 
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4. Espècies que NO inscriu al registre del Consell (i diferents a la que sol·licita inscriure)              

 No és procedent, no es produeixen més espècies a l’explotació diferents a les que es sol·liciten inscriure. 

 

Espècies (nom vulgar i nom científic) Ubicació (1) 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

(1):Indicar el número o nom de l’hivernacle, túnel, instal·lació, etc. on es realitzarà el planter. 

 

5. Dades del/s magatzem/s de l’explotació (sigui d’ús ecològic i/o convencional)  

 No és procedent, no hi ha magatzems a l’explotació 

 

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

Productes emmagatzemats 
Superfície 

(m2) 

       eco   no eco   mixt1       
 maquinària 
 fitosanitaris i/o fertilitzants 
 llavors i/o producte 

      

       eco   no eco   mixt1       
 maquinària 
 fitosanitaris i/o fertilitzants 
 llavors i/o producte 

      

       eco   no eco   mixt1       
 maquinària 
 fitosanitaris i/o fertilitzants 
 llavors i/o producte 

      

       eco   no eco   mixt1       
 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 
1 En cas de magatzem mixt, cal emplenar l’apartat 14 

 

6. Dades de la maquinària agrícola utilitzada a l’explotació (sigui d’ús ecològic i/o convencional)  

 No és procedent, no hi ha magatzems a l’explotació 

 

Maquinària agrícola (incloure motxilles de tractaments, tren de sembra,...) De la explotació / subcontractada Tipus* 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixta1 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixta1 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixta1 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixta1 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixta1 
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 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixta1 

      
 maquinària de la explotació 
 de serveis què es subcontracten 

 eco   no eco   mixta1 

*Tipus: eco = magatzem d’ús exclusiu ecològic / no eco = magatzem d’ús exclusiu convencional / mixt = magatzem d’ús ecològic i convencional 
1 En cas de magatzem mixt, cal emplenar l’apartat 14 

 

7. Sistema de reg                                                                          No es procedent, no es rega la producció a inscriure 

Especifiqueu el sistema de reg: 

 Per gravetat  Per degoteig  Per exsudació  Per aspersió  Per microaspersió  Altres (indiqueu quins):       

 

Especifiqueu l’origen de l’aigua de reg: 

 De canal o de sèquia  

 De pou   

 De riu   

 De la xarxa pública  

 Pluvial  

 Regenerada  

 Residual  

 Altres (indiqueu quins):       

 

Apliqueu productes de neteja a les instal·lacions de reg?  

 NO  

 SI. Especifiqueu quins: 

 Àcid sulfúric  

 Àcid acètic  

 Àcid cítric  

 Hidròxid sòdic  

 Hidròxid càlcic  

 Carbonat sòdic  

 Hipoclorits  

 Peròxid hidrogen  

 àcid peracètic  

 Alcohols (etanol, propan-1-ol, propan-2-ol)  

 Ozó  

 Altres (indiqueu quins):       

 

8. Origen de la llavor / material de reproducció vegetativa  

 

Tipus de planter (horta, aromàtiques,...) Tipus de material vegetal Origen Qualificació 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

      
 Llavor o patata de sembra 

 Material de propagació vegetatiu 
 Pròpia explotació 

 Proveïdor extern 

 Ecològica o en conversió 

 No ecològica (*) 

(*) Només si no hi ha disponible al mercat ecològic. 

 El/la operador/a adquireix el compromís següent en cas d’utilitzar llavor i patata de sembra no ecològica: Demanarà prèviament l’autorització al CCPAE i, 
en cas de llavors susceptibles de ser modificades genèticament (OGM) o de contaminació amb OGM, com ara el blat de moro o la colza oleaginosa 
convencionals, presentarà també el formulari d’OGM.(L'imprès per sol·licitar aquesta autorització es pot descarregar del web del CCPAE.) 
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9. Ús de substrats   

Empleneu la següent taula amb les dades referents al/s substrat/s que fareu servir a la vostra explotació: 

Nom comercial Composició i/o origen 
Quantitat utilitzada  
(litre /tipus de safata o test) 

Tipus de planter (horta, 
aromàtiques,...) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

10. Tractament de plagues i malalties                                  No és procedent, no es controlen les plagues i malalties 

 

Plaga o malaltia a controlar Mètode de control o tractament a fer (cal indicar les matèries actives) 

            

            

            

            

            

            

 

11. Fertilització                                                                                                       No és procedent, no es fa fertilització 

Indiqueu quins mètodes aplicareu per a la fertilització: 

1. Teniu previst aplicar fems de bestiar? 

 NO 

 SI. Empleneu la següent taula: 

Tipus de bestiar Procedència Sistema de cria (*) 

       granja pròpia    d’altres ramaders  ecològica    extensiva    no intensiva 

       granja pròpia    d’altres ramaders  ecològica    extensiva    no intensiva 

       granja pròpia    d’altres ramaders  ecològica    extensiva    no intensiva 

(*) Sistemes de cria: 

1. Ramaderia ecològica: animals inscrits al CCPAE o un altre organisme de control de l'agricultura ecològica. 

2. Ramaderia extensiva: explotacions amb menys de 2 UBM per Ha 

3. Ramaderia no intensiva: sistemes de cria en els quals no s’esdevingui cap de les circumstàncies següents: 

a) Els animals es mantenen en absència de llum natural o en condicions de llum controlada artificialment durant tot el cicle productiu. 

b) Els animals estan permanentment estabulats sobre paviments engraellats o gàbies o, en qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu. 
4. Prohibit en agricultura ecològica el fem de ramaderia intensiva. 

 En el cas d’aplicar fems de bestiar a les parcel·les, el/la operador/a adquireix el compromís de que el total aportat no excedirà en 
cap cas la dosi corresponent als 170 kg/ha i any de nitrogen. 

2. Teniu previst adobar amb productes diferents del fem de bestiar (amb productes comercials)? 

 NO 

 SI. Empleneu la següent taula: 

Nom comercial Composició 
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12. Emmagatzematge i transport del producte ecològic                                                                       No és procedent  

Teniu previst aplicar tractaments o mètodes de control de plagues al/s magatzem/s? 

 NO 

 SI. Empleneu la següent taula: 

Plaga Mètode de control o tractament en agricultura ecològica 

            

            

            

            

 

  El/la operador/a adquireix els compromisos següents: 

 Prèviament al transport dels productes ecològics verificaré la neteja dels envasos, recipients i vehicles. 

13. Risc de contaminació per deriva des de parcel·les no ecològiques veïnes 

 No és procedent, no hi ha risc de contaminació per deriva 

Si les parcel·les que inscriu en el CCPAE limiten amb parcel·les de cultius llenyosos (fruiters, oliveres, vinya, etc.) cultivades de forma no 
ecològica, l’operador adquireix el compromís següent: 

 Per disminuir el risc de contaminació per deriva des de parcel·les no ecològiques veïnes aplicaré les mesures cautelars indicades a 
l’Annex 6 “ Mesura Cautelar de Risc de Contaminació per Deriva”. 

Durant la primera visita, l’inspector/a del CCPAE verificarà conjuntament amb l’operador/a les parcel·les afectades i les mesures cautelars 
que s’han proposat aplicar per disminuir el risc de contaminació per deriva. En cas que s’estableixin franges de seguretat, el/la operador/a 
adquireix el compromís següent: 

 Els productes collits en les franges de seguretat no es podran comercialitzar usant cap de les indicacions protegides de la producció 
agrària ecològica. El destí d’aquests productes s’haurà d’acreditar mitjançant factures o altres documents que justifiquin que s’han venut 
sense fer ús d’aquestes indicacions (Normes tècniques i criteris d’aplicació de la normativa europea de producció i etiquetatge dels 
productes ecològics). 

 
 

14. Mesures cautelars per a explotacions mixtes i subcontractació de serveis. (Marcar les caselles que siguin 

procedents)         No és procedent, la/les instal·lació/ns són d’ús exclusiu per a la producció agrària ecològica 

Si l’explotació és mixta (producció ecològica i convencional en la mateixa explotació) o es subcontracten serveis, poden haver punts crítics 
en què hi hagi risc de contaminació dels productes ecològics o de barreja accidental amb productes convencionals. Durant la primera 
visita, l’inspector/a del CCPAE verificarà conjuntament amb l’operador/a els punts crítics de l’explotació i les mesures cautelars que 
s’hauran d’adoptar per evitar-los. Alguns exemples serien: 

− Hivernacles o túnels de producció mixtes i, com a mesura cautelar, la separació física i identificació dels productes ecològics, i les 
mesures per evitar la contaminació del producte ecològic amb els tractaments que es facin a la part convencional. 

− L’ús de magatzems compartits o mixtes i, com a mesura cautelar, la separació física i identificació dels productes ecològics 
emmagatzemats 

− Transport mixt a altres establiments o instal·lacions i, com a mesura cautelar, la separació i identificació inequívoca dels productes 
ecològics. 

− Subcontractació dels tractaments fitosanitaris o maquinària de tractaments fitosanitaris compartida i, com a mesura cautelar, la neteja 
prèvia al tractament de cultius ecològics i el registre de la neteja realitzada. (Un model de registre de neteja de maquinària no 
exclusiva pot descarregar-se al web www.ccpae.cat).  

 
A continuació es detallen alguns dels punts crítics en una explotació de proveïdors de plantes de vivers. Empleneu les caselles 

corresponents: 

1.  Identificació i segregació dels productes ecològics durant el procés de sembra: 

1.1.   Tremuja de substrat:  exclusiva eco  mixta 

1.2.   Omplidora de substrat:  exclusiva eco  mixta 

1.3.   Sembradora:  exclusiva eco  mixta 
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1.4.   Safates / tests:   exclusius eco  

 Només faig servir safates d’ús exclusiu per als productes ecològics o safates d’un sol ús. 

 Mesures cautelars que es prendran durant el procés de sembra:         

 

2.  Identificació i segregació dels productes ecològics durant el procés de germinació/producció: 

2.1. Sala de pre-germinació:  exclusiva eco  mixta 

2.2. Hivernacles/túnels de producció:  exclusiva eco  mixta  

2.3. Safates / tests:   exclusius eco  

 Només faig servir safates d’ús exclusiu per als productes ecològics o safates d’un sol ús. 

 Mesures cautelars que es prendran durant el procés de germinació/producció:         

 

3.  Sistema de reg i/o fertirrigació: 

3.1. Sistema de reg i/o fertirrigació: :  exclusiva eco  mixta 

 Mesures cautelars que es prendran durant el procés de reg/fertirrigació:       

 

4.  Tractaments fitosanitaris: 

4.1. Màquina de tractaments:  exclusiva eco  mixta 

4.2. Magatzem de fitosanitaris:  exclusiva eco  mixta 

 Mesures cautelars que es prendran durant el procés de reg/fertirrigació:       

 

5.  Transport de productes ecològics a altres establiments o instal·lacions: 

5.1. Transport:  exclusiva eco  mixta 

 Mesures cautelars que es prendran durant el procés de trasnport:       

 

6.  Altres punts crítics de l’explotació:  

 

 
Descripció de punts crítics 
 

Mesures cautelars que s’adoptaran 

            

            

            

 

15. Sistema de registres per a l’autocontrol, gestió i traçabilitat del sistema dels productes ecològics 

Cal que l’operador disposi d’un sistema documental de control i registres per tal d’assegurar un correcte autocontrol i traçabilitat dels 
productes ecològics. A la nostra pàgina web (www.ccpae.cat) podeu trobar uns exemples de tots aquests que inclouen els requisits 
mínims que s’han de complir segons la normativa de producció ecològica. Tot i així, es poden utilitzar aquests registres, en suport 
paper o en suport informàtic, o qualsevol que s’adaptin a les vostres necessitats i que recullin aquests requisits mínims. En cas de 
portar registres propis, cal adjuntar els models per poder verificar-los. (Marcar les caselles que siguin procedents). 

1. Registre de PROVEÏDORS de productes ecològics 

 utilitzaré el model del CCPAE (FR322)                               utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 

2. Registre de SUBCONTRACTISTES (només si subcontracteu a tercers operacions amb productes ecològics) 

 utilitzaré el model del CCPAE (FR323)                               utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 

3. Registre de ENTRADES/COMPRES de productes ecològics 

 utilitzaré el model del CCPAE (FR324)                            utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 
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4. Registre de SORTIDES/VENDES de productes ecològics 

 utilitzaré el model del CCPAE (FR325)                               utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 

 

 

5. Registre de EXISTÈNCIES DE LLAVORS I/O MATERIAL VEGETAL 

 utilitzaré el model del CCPAE (FR326)                               utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 

6. Registre de PRODUCCIÓ DE PLANTER 

 utilitzaré el model del CCPAE (FR375)                               utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 

7. Registre de TREBALLS I ADOBATS  

 utilitzaré el model del CCPAE (FR262)                               utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 

8. Registre de TRACTAMENTS FITOSANITARIS I ALTRES MITJANS DE LLUITA 

 utilitzaré el model del CCPAE (FR262)                               utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 

9. Registre de RECLAMACIONS DE CLIENTS referents als productes ecològics 

 utilitzaré el model del CCPAE (FR264)                               utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud 

10. Altres registres 

 adjunto a la sol·licitud el meu propi model/sistema de gestió  

 

 El/la operador/a adquireix el compromís de mantenir a disposició del CCPAE els registres i la següent documentació: 

− etiquetes o fitxes tècniques dels productes fitosanitaris, adobs comercials i substrats utilitzats. 

− albarans i factures de compra les matèries primeres utilitzades en la producció ecològica: llavors, material vegetal, fitosanitaris, fems, 
adobs, substrats, etc. 

− tiquets o albarans de lliurament i factures de venda de les plantes de viver produïdes a l’explotació 

 

16. Indicacions en els albarans de venda de productes ecològics a altres operadors 

El/la operador/a adquireix el compromís (escolliu una opció i marqueu-la): 

 Complimentar els albarans facilitats pel Consell. Aquests albarans es poden sol·licitar al Consell quan el producte tingui la qualificació 
“agricultura ecològica”. El full de comanda per a sol·licitar la tramesa de talonaris d’albarans pot descarregar-se al web 
www.ccpae.cat. 

 Complimentar albarans propis en els quals figuraran les indicacions següents, segons el que estableix l’Annex III punt 2.1 del 
Reglament (CE) 2018/848 i l’Annex punt 2.1.1 del DA (CE) 2021/642: 

 - El nom i l’adreça de l’operador/a. 

- La referència al mètode de producció ecològic que correspongui al producte: “agricultura ecològica”, “produït en conversió a 
l’agricultura ecològica”, “biològic”, “orgànic”, “bio”, “eco”, etc. 

- La frase “Operador CT/XXXX/Y controlat per ES-ECO-019-CT, en la qual CT/XXXX/Y és el número de l’operador en el Registre del 
CCPAE i ES-ECO-019-CT el codi UE del CCPAE com a Autoritat de Control. 

- La traçabilitat del producte (les dades Sigpac de la parcel·la recol·lectada, o el nom de la parcel·la, o el número de lot del 
producte). 

 

Localitat i data: 

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

 

 

 

 

 

Signant (nom i cognoms):       
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Annex 6 

MESURA CAUTELAR DE RISC DE CONTAMINACIÓ PER DERIVA 
 

 

Risc 
detectat: 

Les parcel·les de cultiu ecològic que es relacionen a la següent taula limiten amb parcel·les cultivades de 
forma no ecològica, considerant que hi ha risc de contaminació per deriva dels possibles tractaments amb 
productes no autoritzats en P.A.E. que es facin. 

Dades de les parcel·les de cultiu ecològic 
Dades de les parcel·les veïnes 

(cultiu convencional) 

Terme municipal Pol. Parc. Recinte(s) Cultiu i varietat actual  Pol Parc. orientació Cultiu 

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

Referència normativa: Article 28, punt 1 Reglament (UE) 2018/848 

Mesures proposades 
per l’operador: 
 
 

Per disminuir el risc de contaminació per deriva dels tractaments no permesos en agricultura 
ecològica realitzats a les parcel·les veïnes, l’operador proposa aplicar les mesures cautelars 
que s’indiquen a continuació: 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localitat i data: 

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

 

 

 

 

 

Signant (nom i cognoms):       
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Annex 7. Pla de conversió i/o de mesures de control de producció paral·lela  

 
 
Dades del/de la sol·licitant 

Cognoms i nom o raó social 
      

Número de registre del 
CCPAE 

      

DNI/NIF/NIE 
      

 
SOL·LICITO un pla de conversió i/o de mesures de control de producció paral·lela d’acord amb l’article 9.8 del Reglament 

(UE) 848/2018, de 30 de maig de 2018. 
 
 
 
DECLARO que tinc inscrites, o en tràmit d’inscripció, en el Registre d’operadors ecològics del CCPAE, les següents 

parcel·les de cultius perennes que requereixen un període de cultiu d’almenys 3 anys 
 
 

Referència SIGPAC de la parcel·la 
(municipi, polígon, parcel·la, recinte) 

Cultiu Varietat 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  
 
 

EXPOSO que en la mateixa zona també soc titular de les següents parcel·les que vull mantenir en producció no ecològica i 
que en el termini màxim de cinc anys, en el cas de cultius perennes que requereixin un període de cultiu d’almenys 3 
anys, procediré a inscriure en el Registre d’operadors ecològics del CCPAE: 

 

Referència SIGPAC de la parcel·la 
(municipi, polígon, parcel·la, recinte) 

Cultiu Varietat 

 
Data prevista d’inscripció 

al CCPAE 
(dd/mm/aaaa) 
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1. Pla de conversió de les parcel·les de cultiu perenne no ecològic 
 

 
1.1 Gestió de la fertilitat 

Indiqueu el tipus d’adob que aplicareu a les parcel·les 
 

Referència SIGPAC de la parcel·la  
(municipi, polígon, parcel·la, recinte) 

Tipus d’adob Dosi (Kg/ha) 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 
 
1.2 Sanitat 

Indiqueu quin maneig i tractament realitzareu de les principals plagues i malalties  
 

Referència SIGPAC de la parcel·la  
(municipi, polígon, parcel·la, recinte) 

Plaga o malaltia Matèria activa Dosi (Kg/ha) 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 
 
1.3 Control de les males herbes 

Indiqueu els mètodes utilitzats pel control de les males herbes  
 

Referència SIGPAC de la parcel·la  
(municipi, polígon, parcel·la, recinte) 

Control Matèria activa Dosi (Kg/ha) 
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1.4 Altres tècniques culturals 

Indiqueu si realitzeu algun altra tècnica de conreu no permesa en producció ecològica (aclarida 
química, aplicació de fitoreguladors,...) 

 

Referència SIGPAC de la parcel·la  
(municipi, polígon, parcel·la, recinte) 

Tècnica cultural Matèria activa Dosi (Kg/ha) 

                        

                        

                        

                        
 
 

 
 
2. Mesures de control de producció paral·lela 

Indiqueu les mesures adoptades de control i/o separació de la producció convencional en relació a la 
producció ecològica 

 
Magatzem de productes fitosanitaris 
 

      

Maquinària  
 

      

Mesures de separació de la collita 
 

      

I em comprometo a: 

 Notificar al CCPAE el moment de la collita convencional i ecològica, amb una antelació d’almenys de 48 hores 

 Notificar al CCPAE les quantitats collides en les parcel·les de cultiu no ecològiques, per espècie i varietat, un cop acabada la 
collita 

 Portar registres adequats que demostrin la separació efectiva de les unitats de producció i productes ecològics en relació als 
convencionals 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA I SIGNATURA SOL·LICITANT 
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