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 SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 

 SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ – Operador CT/       /       
 

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

Model: PRODUCCIÓ RAMADERA 

Dades del/de la 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.  

 

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(1) 

D  H  NC  Altres      

  

Nom i cognoms de la persona de contacte davant el CCPAE 

      

Telèfon de contacte 

      

NIF/NIE 

      

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

 

Domicili social 
(Empleneu en cas que el domicili social de l’empresa sigui diferent al domicili postal) 

Domicili social 

      

Codi Postal 

      

Població 

      

Municipi 

      

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

 L’inici 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) 

 L’ampliació 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 després de l’ampliació:    Exclusiva ecològica     Mixta (ecològica i convencional) 

 
 

Documentació obligatòria a adjuntar : 
(Documentació requerida per realitzar el tràmit d’inscripció/ampliació) 

 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 actualitzada del Full de Dades de l’Explotació Ramadera 

 Sol·licitud d’inscripció prèvia al registre d’operadors de la producció vegetal del CCPAE, amb la 
documentació que s’especifica a la mateixa.  

 Plànols a escala o croquis acotats dels allotjaments ramaders (coberts i patis) i dels magatzems. 

 Plànols d’emplaçament dels magatzems i dels allotjaments de l’explotació 

   Acord de Certificació (FR351), complimentat i signat (obligatori en el tràmit d’inscripció). 

  Annex 1: Descripció general de l’explotació, complimentat i signat. Excepte en el cas de la producció 
helicícola (consultar següent punt). 

 

Documentació a adjuntar, si s’escau, segons la tipologia de producció ramadera a inscriure i/o ampliar: 
(Documentació a adjuntar només en el cas que sigui procedent segons la tipologia de producció ramadera que es vol 

inscriure i/o ampliar) 

 

 Annex 2: Descripció de l’explotació ramadera d’herbívors. Cal adjuntar aquest annex complimentat i signat 
a la sol·licitud d’inscripció i/o ampliació ramadera, en cas de voler inscriure i/o ampliar producció ramadera de 
boví, oví, cabrum, equí, cunícola i cèrvids. 

 Annex 3: Descripció de l’explotació ramadera avícola. Cal adjuntar aquest annex complimentat i signat a la 
sol·licitud d’inscripció i/o ampliació ramadera, en cas de voler inscriure i/o ampliar la producció d’avicultura de 
Gallus gallus (pares, polletes, ponedores i engreix), capons, pulardes, gall d’indi, oques, ànecs de Pequín,  
ànecs de Berberia, ànecs Mulard, pintades i guatlles per a carn. 

 Annex 4: Descripció de l’explotació ramadera porcina. Cal adjuntar aquest annex complimentat i signat a la 
sol·licitud d’inscripció i/o ampliació ramadera, en cas de voler inscriure i/o ampliar la producció ramadera de 
porcí. 

 Annex 5: Descripció general i de l’explotació ramadera helicícola. Cal adjuntar aquest annex complimentat 
i signat a la sol·licitud d’inscripció i/o ampliació ramadera, en cas de voler inscriure i/o ampliar la producció 
helicícola. 

 Altres (indicar):       
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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 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:       
 

 

Notificació d’inici del període de conversió 

L’establiment d’un sistema de producció ecològic requereix un període transitori anomenat període de conversió, 
durant el qual s’aplicaran les disposicions relatives a la producció ecològica. 

Per a que a les parcel·les i els diferents cultius o produccions animals puguin tenir la qualificació “d’agricultura 
ecològica”, han d’haver-se aplicat les normes per a la producció vegetal i animal descrites al Reglament (UE) 
2018/848 de 30 de maig de 2018, durant un període de conversió, comptant des de la data en la qual s’ha presentat 
aquesta sol·licitud en un registre oficial. 
 

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) 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. 

 
El Servei d’Inspecció del CCPAE verificarà properament el compliment de l’aplicació dels requisits del sistema de 

control dins de la seva explotació. En cas de trobar-se amb incompliments de la normativa, el Comitè de 
Certificació, podrà traslladar la data d’inici del període de conversió al moment en què es compleixin tots els 
requisits, o denegar la inscripció. 

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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Compromisos de la sol·licitud d’inscripció / ampliació 

Nom i cognoms del/de la 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 els seus actes delegats 
(DA) i actes d’execució (IA), 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 els 
seus actes delegats (DA) i actes d’execució (IA) 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.  Portar un quadern o registre que permeti conèixer l’alimentació per als diferents animals, la compra 
d’aliments, les entrades i sortides d’animals, els tractaments individuals i col·lectius, així com qualsevol 
altra informació sol·licitada pel l’organisme o l’autoritat de control a l’efecte d’una verificació adequada. 

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 
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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. 

 
 

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 (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’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 Doctor Roux, 80 3a planta 08017 
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):       
 

 
 
 


