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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) 

                        
                        
                        
                        
                        
                        

 
 
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) 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


