Annex 8 FR012 – Sol·licitud de reconeixement d’inici del període de conversió

Annex 8. Sol·licitud de reconeixement d’inici del període de conversió
Dades generals
(Si ja està inscrit en el registre del CCPAE, indiqueu també el número d'operador/a)

Nom del/de la titular / representant legal:

Núm. operador/a al CCPAE: CT/

Raó social:

Aquesta sol·licitud de reconeixement d’inici del període de conversió, sempre ha d’anar annexa a una
sol·licitud d’inscripció/ampliació.

Dades de les parcel·les
DECLARO que les parcel·les de les quals sol·licito el reconeixement d’inici del període de conversió són:
Referència SIGPAC
Municipi

Polígon Parcel·la Recinte

Superfície de la
qual se sol·licita
el reconeixement
(Ha)*

Situació actual
(prats naturals, zones forestals,
rompudes forestals, terrenys agrícoles )

Ús futur
(cultiu, espai a l’aire lliure per
espècies no herbívores**)

*: Adjuntar plànol de la parcel·la delimitant gràficament la superfície de la qual se sol·licita el reconeixement d’inici del
període de conversió, només en el cas en que la superfície sol·licitada no sigui la totalitat del recinte amb la referència
SIGPAC indicada.
**: El període de conversió pot quedar reduït a un any per a terrenys associats a la producció animal, pastures i espais a
l’aire lliure utilitzats per espècies no herbívores segons estableix el punt 1.7.5.b de l’annex II Part I del Reglament (UE)
2018/848.

Adjunto annex amb la mateixa informació indicada al quadre per manca d’espai.
EXPOSO que, segons la casuística detallada a l’article 10.3b del Reglament (UE) 848/2018 de la Comissió,
de 30 de maig de 2018, les parcel·les indicades es troben en alguna de les següents situacions:

1. Les parcel·les estan sotmeses a mesures definides en un programa executat seguint el Reglament UE 1305/2013.
2. Les parcel·les eren zones naturals o agrícoles que no s’han tractat amb productes no autoritzats per a la producció
ecològica durant un període mínim de tres anys.
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En el darrer cas (cas 2), ADJUNTO les proves satisfactòries següents: (per poder gestionar la sol·licitud és
indispensable adjuntar les proves satisfactòries):
2.1. Són terrenys agrícoles abandonats o sense conreu en els darrers tres anys destinats a cultiu (aquesta situació
s’ha de mantenir fins a la visita del personal inspector). El CCPAE podrà comprovar que (seleccionar una o més
de les següents opcions):
Manca declaració a la DUN de les parcel·les en els darrers tres anys.
Presència de vegetació espontània plurianual.
S’adjunta l’estudi de fotografies aèries corresponents a les parcel·les, o per qualsevol altre medi que es
consideri satisfactòriament probatori.
2.2. Són terrenys agrícoles abandonats o sense conreu en el darrer any i destinats a espais a l’aire lliure per
espècies no herbívores (aquesta situació s’ha de mantenir fins a la visita del personal inspector). El CCPAE
podrà comprovar que (seleccionar una o més de les següents opcions):
Manca declaració a la DUN de les parcel·les en el darrer any.
Presència de vegetació espontània plurianual.
S’adjunta l’estudi de fotografies aèries corresponents a les parcel·les, o per qualsevol altre medi que es
consideri satisfactòriament probatori.
2.2. Són terrenys forestals que han estat autoritzats per fer conreu com a conseqüència d’una Sol·licitud
d’autorització per a la rompuda de terreny forestal amb finalitat agropecuària, coincidint temporalment amb la
sol·licitud d’inscripció en el Registre d’operadors del CCPAE.
✓ S’adjunta l’autorització de rompuda.
2.3. Són terrenys naturals per l’aprofitament del bestiar: prats i pastures naturals i pastures arbrades i arbustives.
2.4. Són terrenys agrícoles destinats a cultiu, on les pràctiques agronòmiques que s’hi han dut a terme durant un
període no inferior a tres anys compleixen amb el sistema de producció ecològica. Cal adjuntar la següent
documentació:
✓ Quadern de camp on es recullen totes les pràctiques agronòmiques dutes a terme els darrers tres anys.
✓ S’adjunten còpies de les factures de compra dels productes fitosanitaris, fertilitzants i llavors utilitzats en els
darrers tres anys.
✓ Respecte a la presa de mostres* de cada recinte dels quals se sol·licita el reconeixement del període de
conversió, ACCEPTO:
✓ Assumir les despeses derivades d’aquestes. Serà necessari el seu pagament per poder iniciar els
tràmits corresponents.
✓ Que el CCPAE agafarà un únic exemplar de cada mostra
*El resultat negatiu de les mostres no és vinculant per l’aprovació o no de la sol·licitud de reducció del període
de conversió.
2.5. Són pastures o terrenys agrícoles destinats a espais a l’aire lliure per espècies no herbívores, on les
pràctiques agronòmiques que s’hi han dut a terme durant un període no inferior a un any compleixen amb el
sistema de producció ecològica. En cas de terrenys agrícoles destinats a espais a l’aire lliure, cal adjuntar la
següent documentació:
✓ Quadern de camp on es recullen totes les pràctiques agronòmiques dutes a terme el darrer any.
✓ S’adjunten còpies de les factures de compra dels productes fitosanitaris, fertilitzants i llavors utilitzats en el
darrer any.
✓ Respecte a la presa de mostres de cada recinte dels quals se sol·licita el reconeixement del període de
conversió, ACCEPTO:
✓ Assumir les despeses derivades d’aquestes. Serà necessari el seu pagament per poder iniciar els
tràmits corresponents.
✓ Que el CCPAE agafarà un únic exemplar de cada mostra.
*El resultat negatiu de les mostres no és vinculant per l’aprovació o no de la sol·licitud de reducció del període
de conversió.

SOL·LICITO el reconeixement d’inici del període de conversió agrícola de les parcel·les esmentades.
Data:

DATA I SIGNATURA SOL·LICITANT
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