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Annex 4 

COMUNICACIÓ D’AUTORITZACIÓ DE 
SERVEIS EXTERNS D’EMMAGATZEMATGE 

Núm. d’ordre 
del magatzem: 

      de       

Dades del operador/a que fa ús del 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 

      

Tipus de magatzem / cambra frigorífica 

 d’ús exclusiu per a productes ecològics 
 d’ús per a productes ecològics i convencionals (emplenar l’apartat 4 de la pàgina següent). Justifiqueu els motius: 

 circumstàncies logístiques 
 volum de producte 
 altres:       

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. 

    Només es subcontracta el servei d’emmagatzematge extern, en cap cas es subcontracta l’ús dels envasos, ni qualsevol altra eina. 

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 Núm. CCPAE Nom i cognoms 

CT/            CT/            

CT/                CT/            

  Ús compartit amb productes convencionals que no han rebut tractaments post-collita no permesos segons la normativa de 
producció agrària ecològica. En aquest cas cal emplenar l’apartat 4 d’aquesta pàgina. 

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       L’empresa que ofereix el servei d’emmagatzematge 

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

  Detall del protocol de neteja i desinfecció que es portarà a terme a les instal·lacions (productes emprats a la neteja, tècniques de 
neteja dels elements per on passen els productes amb dret a les indicacions d'agricultura ecològica, ...):       

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

Si la instal·lació d’emmagatzematge és mixta poden haver punts crítics en què hi hagi risc de contaminació dels productes ecològics o 
de barreja accidental amb productes no ecològics. Alguns dels punts crítics són les mesures de separació i la identificació dels 
productes ecològics a les instal·lacions. 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.).(Annex III punt 7 del Reglament (UE) 
2018/848). 

Descripció dels punts crítics Mesures cautelars que s’adoptaran 

MESURES DE SEPARACIÓ       

IDENTIFICACIÓ PRODUCTE ECO       

ALTRES:       

            

            

5. Sistema de registres 

Indiqueu qui portarà els registres:       El/la operador/a       L’empresa que ofereix 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. 


