
 
  

 

 
COMPROMISOS ADQUIRITS PEL SOL·LICITANT
  
D’acord amb l’article 53 del Reglament (UE)848/2018, aquesta sol·licitud correspon a una excepció en l’aplicació de la normativa de 
producció ecològica. Per poder-ne gaudir, cal una autorització expressa del Consell abans de la sembra. 
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Document propietat de CCPAE Prohibida la seva reproducció.                                          

SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ PER L’ÚS DE MATERIAL DE REPRODUCCIÓ VEGETAL NO 
ECOLÒGIC PER A AGRICULTORS  

 

Jo                                         , amb NIF/CIF            com a titular de l'empresa 
de producció inscrita al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica amb el número de registre 
CT/     /     , sol·licito autorització per a utilitzar material de reproducció vegetal no ecològic, no tractat 
amb productes diferents als que figuren a l’annex I del Reglament (UE) 2021/1165 i certificat d’acord amb els 
reglaments vigents de comercialització de materials de reproducció vegetal.  
 
El MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) ha elaborat una base de dades de materials de 
reproducció vegetativa ecològics i en conversió, a excepció de les plàntules i incloses les patates de 
sembra, conforme el Reglament (UE) 2018/848. Podeu consultar aquesta base de dades a la següent adreça:   
 

https://servicio.mapa.gob.es/ecosidwai/ 
 

L’ús de material de reproducció vegetal convencional i no tractat es pot autoritzar abans de la sembra o 
plantació i sempre que es sol·liciti degut a una de les següents justificacions: 
 

a) si a l’esmentada base de dades no hi ha cap varietat de l’espècie que es vol sembrar en ecològic o 
en conversió.  

b) La varietat està a la base de dades, però cap proveïdor pot realitzar el lliurament del material de 
reproducció vegetativa ecològic o en conversió abans de la sembra o plantació (sempre que s’hagi 
sol·licitat amb suficient antelació) o no disposa de prou quantitat. En aquest cas, és obligatori adjuntar 
una evidència conforme el material de reproducció vegetal no s’ha pogut lliurar a temps. 

c) si la varietat que es vol sembra o plantar no esta inscrita a la base de dades i el sol·licitant pot 
demostrar que cap de les varietats inscrites a la base de dades de la mateixa espècie, en ecològic o 
en conversió, són adequades, en particular, a les condicions agronòmiques i edafoclimàtiques i a les 
propietats tecnològiques necessàries per a la producció.  

d) si esta justificat per motius d’investigació, assaigs de proves de camp a petita escala o per conservació 
de varietats, amb l’aprovació de l’autoritat competent de l’Estat Membre. Cal adjuntar una memòria 
tècnica justificativa del projecte de la investigació, dels assaigs de proves de camp, etc, indicant a 
quines parcel·les es durà a terme. 
 

Per tal de poder tramitar aquesta sol·licitud, és obligatori adjuntar l’Annex I - FR090: 
 
Annex I - FR090 – Llistat de material de reproducció vegetal no ecològic per agricultors. És 
imprescindible indicar el material de reproducció, l’espècie, la varietat i en la columna ‘Justificació’  la lletra 
que correspongui en funció del vostre cas. Cal indicar la “justificació” per a cada  varietat sol·licitada. I cal 
enviar el document en format Word al CCPAE. Així mateix, en cas de material de reproducció vegetal 
susceptible d’OGM cal adjuntar la declaració del proveïdor conforme el producte no s’obté d’OGM o a partir 
d’OGM. 
 
Li recordem que el material de reproducció vegetal ha d’estar degudament certificat d’acord amb els 
reglaments vigents de producció i comercialització de materials de reproducció i no ha d’estar tractat amb cap 
producte fitosanitari diferent dels inclosos en l’annex I del Reglament (UE) 2021/1165. 
 
Nom i signatura del sol·licitant: Lloc i data de signatura: 
      
 
      ,      de        de  20      
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