SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ
SOL·LICITUD D’AMPLIACIÓ – Operador CT/
ELABORADORS

Registre d’operadors/es del Consell Català
de la Producció Agrària Ecològica
Model: ELABORADORS,
COMERCIALITZADORS, IMPORTADORS

/

COMERCIALITZADORS

IMPORTADORS

Dades del/de la titular
Nom i cognoms / Raó social

NIF/NIE/CIF

Gènere*
D
H
NC
Domicili postal

Codi Postal

Altres

Població

Municipi

Telèfon fix 1

Telèfon fix 2

Fax

Correu electrònic 1

Pàgina Web

Comarca
Telèfon mòbil 1

Telèfon mòbil 2

Correu electrònic 2

Xarxes socials 1

Xarxes socials 2

* D: Dona; H: Home; NC: No contesta

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*
D
H
NC
Altres
Nom i cognoms de la persona de contacte davant el CCPAE

Telèfon de contacte

NIF/NIE

* 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

C. del Dr. Roux, 80 3a – 08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
ccpae.daam@gencat.cat – www.ccpae.cat

Municipi
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Comarca

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)



Sol·licito establir un acord de certificació amb el CCPAE, en relació amb les activitats de control i certificació dels productes
agraris i/o alimentaris, i conseqüentment la meva inscripció en la secció corresponent del Registre d’operadors del CCPAE.I
complimento i signo el FR351 - Acord de Certificació, disponible a la pàgina web del CCPAE www.ccpae.cat.

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)

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

S’adjunten els següents documents:
(Marqueu les caselles que correspongui)
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 de tots els registres generals de les activitats que es comuniquen:
Registre d’indústries (RIAAC),
Registre de sanitat (RGS, RSIPAC),
Registre d’embotellador (RE),
Registre d’importadors del MAGRAMA, etc.
Altres:
Altres:
En cas que la seva activitat no necessiti disposar de RGS (registre general sanitari), caldrà adjuntar document justificatiu de
l’autoritat corresponent.
Plànol de situació i emplaçament de l’empresa.
Plànol de la planta general on figurin la maquinària i la zona d’emmagatzematge dels productes ecològics.
Diagrama de flux i descripció del procés de recepció, d’elaboració, d’emmagatzematge i d’expedició dels productes amb dret a les
indicacions protegides referents a la producció agrària ecològica.
ANNEX 1: “Memòria descriptiva de l’activitat”
ANNEX 2: “Comunicació prèvia d’empreses importadores de països tercers”, només en cas de sol·licitar la inscripció al registre
d’importadors del Consell.
“ANNEX 3: “comunicació d’autorització de serveis externs d’emmagatzematge”, només en cas de subcontractació del servei
C. del Dr. Roux, 80 3a – 08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
ccpae.daam@gencat.cat – www.ccpae.cat
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d’emmagatzematge:
Altres (indicar):

Activitats desenvolupades
(Marqueu les caselles que correspongui)

Exclusives ecològiques

Mixtes

Transformació de productes vegetals
Transformació de productes animals
Envasament i/o etiquetatge
Distribució de productes a l’engròs
Importació de països tercers (no UE)
Exportació de productes fora de la UE
Altres:

Activitats

Majoritàriament ecològiques
Majoritàriament convencionals

Especifiqueu-ne el productes:

Instal·lacions a inscriure
(Indiqueu les dades de les instal·lacions a inscriure)
Instal·lacions ubicades a la seu social
Núm.
d’ordre

Activitat:

Domicili d’instal·lació:
Registres preceptius

Població:
Núm. de registre

Comarca:
Activitat

Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de
Catalunya (RIAAC)

Registre General de Sanitat (RGS)

Registre Sanitari d’Indústries (RSIPAC)

Altres (Registre Embotellador, etc.)

Instal·lacions NO ubicades a la seu social
Núm.
d’ordre

Activitat:

Domicili d’instal·lació:
Registres preceptius

Població:
Núm. de registre

Activitat

Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de
Catalunya (RIAAC)

Registre General de Sanitat (RGS)

Registre Sanitari d’Indústries (RSIPAC)

Altres (Registre Embotellador, etc.)

C. del Dr. Roux, 80 3a – 08017 Barcelona
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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 dels Reglaments (CE) núm. 834/2007 i 889/2008 i hagin estat degudament autoritzats pel Consell.
3. Acceptar, en cas d’infracció o irregularitat, les mesures indicades en els Reglaments (CE) núm. 834/2007 i 889/2008 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 registre que permeti conèixer els proveïdors de producte ecològic, els subcontractistes, les entrades i sortides, les
elaboracions, la traçabilitat dels productes, 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 registre de reclamacions dels clients.
9. Permetre al Consell l'accés a les instal·lacions d’elaboració i magatzems, així com també a la comptabilitat i als corresponents
justificants, i la presa de mostres.
10. No utilitzar en la producció agrària ecològica organismes modificats genèticament (OGM), ni productes obtinguts a partir de, o
mitjançant OGM.
11. 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.
12. 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.
13. 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
14. 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.
15. Comunicar al Consell qualsevol canvi d’aquesta sol·licitud al CCPAE.
16.Comunicar la baixa al Registre d’operadors del CCPAE quan ja no sigui vigent l’activitat que va comunicar al Consell.
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):
El CCPAE contrau amb el sol·licitant les següents obligacions:
1. El CCPAE és responsable de la gestió de tota la informació obtinguda o creada durant el desenvolupament de les activitats de certificació. Amb excepció de
la informació que l’operador/a posi a disposició del públic, la resta d’informació es considerarà informació privada i de caràcter confidencial.
2. El CCPAE es compromet a tractar com a confidencial qualsevol informació obtinguda de fonts diferents a l’operador/a.
3. El CCPAE ha de permetre l’accés de les autoritats competents a les seves oficines i instal·lacions, i ha de proporcionar tota la informació i l’assistència que
les autoritats competents considerin necessàries.
4. El CCPAE té l’obligació d’informar a les autoritats i/o organismes de control, a l’autoritat competent i/o a l’Estat Membre sobre casos d’incompliments que
afectin el caràcter ecològic d’un producte.
5. El CCPAE ha d’intercanviar amb les autoritats competents i les autoritats i organismes de control la informació pertinent sobre els resultats dels seus controls
prèvia petició degudament justificada. També podrà intercanviar l'esmentada informació per pròpia iniciativa.
C. del Dr. Roux, 80 3a – 08017 Barcelona
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ANNEX 1: MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ACTIVITAT
Juntament amb la sol·licitud, el sol·licitant / l’operador ha de presentar aquesta memòria descriptiva de
l’activitat a desenvolupar, indicant les mesures concretes que adoptarà per garantir el compliment de la
normativa de la producció ecològica. Aquesta memòria ha d’estar formalment aprovada i signada per part de
l’operador.
Aquesta memòria es pot complimentar en l’ordinador sobre aquest formulari o també l’operador pot redactar
una memòria pròpia desenvolupant els mateixos apartats que figuren en aquest annex.
Per al control de les empreses elaboradores i/o comercialitzadores i/o importadores s’apliquen el Reglament
(CE) 834/2007 i el Reglament (CE) 889/2008 (a més, per a les empreses importadores també s’aplica el
Reglament (CE) 1235/2008). També és d’aplicació, de la normativa catalana, la Secció 1 i 2 del Quadern de
Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica i les Normes tècniques i criteris d’aplicació de la
normativa europea de producció i etiquetatge dels productes ecològics.
En la pàgina web del CCPAE (www.ccpae.cat) es poden descarregar els diversos models de registres que
s'adapten a la normativa de la producció ecològica i que l'operador pot utilitzar com a model o per emplenar:
registres de proveïdors, registre de subcontractistes, registres d'entrades, de sortides i d’existències, registres
d'elaboració i d’envasament, registre de reclamacions de clients, registres de neteges i control de plagues (per
als escorxadors hi ha, a més, un model de registre específic).

1. Activitats de l'empresa i productes en els quals s'utilitzaran les indicacions de la
producció ecològica. (Marcar les caselles que siguin procedents)
ELABORACIÓ:

exclusiva ecològica
mixta ecològica i convencional
Productes a elaborar:
Especificar els processos/ productes utilitzats per a garantir la conservació dels productes
elaborats:

ENVASAMENT: exclusiva ecològica
mixta ecològica i convencional
Productes a envasar:
Especificar els processos/ productes utilitzats per a garantir la conservació dels productes
envasats:

ETIQUETATGE: exclusiva ecològica
Productes a etiquetar:
DISTRIBUÏDOR MAJORISTA:
exclusiva ecològica
Productes a elaborar:

mixta ecològica i convencional

mixta ecològica i convencional

En cas que el sol·licitant / l’operador elabori, envasi o etiqueti aliments ecològics i no ecològics a les seves
instal·lacions, cal indicar amb quina periodicitat es realitzaran les operacions amb productes ecològics:
diària

Seleccionar horari:

Matí

Tarda

setmanalment (especificar dies d’elaboració ecològica si no és diari):
Seleccionar dies:
C. del Dr. Roux, 80 3a – 08017 Barcelona
Tel. 93 552 47 90
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Dijous

Divendres

Seleccionar horari:

Matí

Tarda

esporàdicament:

 l’operador que elabori, envasi o etiqueti aliments ecològics i no ecològics a les seves instal·lacions,
assumeix el compromís de comunicar al CCPAE les dates de les operacions amb productes ecològics,
segons l’establert al punt 8.1 del Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agrària Ecològica
(avisos@ccpae.cat). Concretament:
- Si les operacions s’efectuen de forma contínua durant una campanya, s’haurà de notificar a l’entitat de
control, amb un mínim de 5 dies d’antelació, l'inici de l’elaboració, així com els dies de la setmana i
l’horari previst per a l’elaboració dels productes ecològics. En finalitzar la campanya d’elaboració, el seu
acabament s’haurà de comunicar immediatament a l’entitat de control.
- Si les operacions d’elaboració no s’efectuen en dates i hores fixes, s’haurà de notificar a l’entitat de
control, amb un mínim de 5 dies d’antelació, cada vegada que s’hagi previst elaborar productes de
l’agricultura ecològica. En la comunicació s’indicarà el dia i l’horari de les operacions.
- En el cas que l’operador, per les especials característiques de determinat procés d’elaboració, no pugui
complir el que es disposa en els dos guions anteriors, acordarà amb l’entitat de control el sistema de
notificació previ de les operacions d’elaboració. Indicar quines:

2. Activitats que subcontracta relacionades amb el producte ecològic
SI, subcontracto l’activitat d’emmagatzematge.
Adjunto l’Annex 3: “comunicació d’autorització de serveis externs d’emmagatzematge”
SI, subcontracto alguna activitat.
Cal indicar i descriure aquelles activitats que l’empresa subcontracta dins del seu procés productiu:
NO, no subcontracto cap activitat.

3. Llistat de maquinària
Núm. d’ordre de la
instal·lació

Llistat de la maquinària

D’ús exclusiu per a productes
ecològics
Sí
No
Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Sí

No

4. Instal·lacions mixtes (en la mateixa instal·lació conviuen productes ecològic i
convencionals)
Les instal·lacions a inscriure/ampliar són:
D’ús exclusiu per als productes ecològics.
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Mixtes: conviuen producte ecològic i convencional. En aquest cas, cal emplenar els següents apartats
referents a les mesures que prendreu per evitar barreja o intercanvi del producte ecològic amb el convencional.
Cal especificar per cada part del procés, els productes convencionals que conviuen amb els ecològics i marcar i
fer una descripció de cada una de les mesures adoptades per evitar l’esmentada barreja o contaminació:

4.1. DURANT LA RECEPCIÓ DEL PRODUCTE:

NO ÉS PROCEDENT (exclusiu eco)

PRODUCTE CONVENCIONAL:
Descripció de les mesures que prendreu:
La recepció dels productes ecològics es farà a l’inici de l’activitat amb les instal·lacions netes. Disposaré
del registre de neteja de les instal·lacions.
Realitzaré una neteja de les instal·lacions prèvia a la recepció de producte ecològic i registraré aquesta
neteja prèvia.
Altres mesures cautelars per evitar la barreja i/o contaminació durant la recepció del producte:

4.2. DURANT L’ELABORACIÓ DEL PRODUCTE:

NO ÉS PROCEDENT (exclusiu eco)

PRODUCTE CONVENCIONAL:
Descripció de les mesures que prendreu:
L’elaboració dels productes ecològics es farà a l’inici de l’activitat amb les instal·lacions netes. Disposaré
del registre de neteja de les instal·lacions.
Realitzaré una neteja de les instal·lacions prèvia a l’elaboració de producte ecològic si prèviament s’ha
elaborat producte convencional. Disposaré del registre de neteja de les instal·lacions.
Faré neteja per arrossegament (emplenar els següents apartats):
NETEJA 1:
Producte que faig servir per la neteja:
Quantitat descartada:
Part del procés / màquina on es fa la neteja per arrossegament:
NETEJA 2:
Producte que faig servir per la neteja:
Quantitat descartada:
Part del procés / màquina on es fa la neteja per arrossegament:
Faré servir maquinària que es neteja en circuit tancat (Clean in Place)
Altres mesures cautelars per evitar la barreja i/o contaminació durant l’elaboració del producte:
Identificació del producte ecològic per diferenciar-ho del convencional:

4.3. DURANT L’ENVASAMENT DEL PRODUCTE:

NO ÉS PROCEDENT (exclusiu eco)

PRODUCTE CONVENCIONAL:
Descripció de les mesures que prendreu:
Realitzaré l’envasament del producte ecològic a l’inici de l’activitat amb les instal·lacions netes.
Realitzaré i registraré la neteja prèvia a l’elaboració de producte ecològic si prèviament s’ha elaborat
producte convencional.
Faig neteja per arrossegament (emplenar els següents apartats):
NETEJA 1:
C. del Dr. Roux, 80 3a – 08017 Barcelona
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Producte que faig servir per la neteja:
Quantitat descartada:
Part del procés / màquina on es fa la neteja per arrossegament:
NETEJA 2:
Producte que faig servir per la neteja:
Quantitat descartada:
Part del procés / màquina on es fa la neteja per arrossegament:
Faig servir maquinària que es neteja en circuit tancat (Clean in Place)
Altres mesures cautelars per evitar la barreja i/o contaminació durant l’envasament del producte:
Identificació del producte ecològic per diferenciar-ho del convencional:

4.4. AL MAGATZEM DE MATÈRIA PRIMERA:

NO ÉS PROCEDENT (exclusiu eco)

PRODUCTE CONVENCIONAL:
EMMAGATZEMATGE SEPARANT FÍSICAMENT PRODUCTE ECOLÒGIC I CONVENCIONAL
EMMAGATZEMATGE SEPARANT EN EL TEMPS PRODUCTE ECOLÒGIC I CONVENCIONAL
Altres mesures cautelars per evitar la barreja i/o contaminació durant l’emmagatzematge de la matèria
primera:
Identificació del producte ecològic per diferenciar-ho del convencional:

4.5. AL MAGATZEM DE PRODUCTE ACABAT:

NO ÉS PROCEDENT (exclusiu eco)

PRODUCTE CONVENCIONAL:
EMMAGATZEMATGE SEPARANT FÍSICAMENT PRODUCTE ECOLÒGIC I CONVENCIONAL
EMMAGATZEMATGE SEPARANT EN EL TEMPS PRODUCTE ECOLÒGIC I CONVENCIONAL
Altres mesures cautelars per evitar la barreja i/o contaminació durant l’emmagatzematge de producte acabat:
Identificació del producte ecològic per diferenciar-ho del convencional:

4.6. EN EL TRANSPORT ALS CLIENTS:

NO ÉS PROCEDENT (exclusiu eco)

PRODUCTE CONVENCIONAL:
Altres mesures cautelars per evitar la barreja i/o contaminació durant el transport de producte ecològic:
Identificació del producte ecològic per diferenciar-ho del convencional:

5. Models de registres per l’autocontrol, gestió i traçabilitat dels productes ecològics
Cal que l’operador disposi d’un sistema documental de control i registres per tal d’assegurar un correcte
autocontrol i traçabilitat dels productes ecològics. A la nostra pàgina web podeu trobar uns exemples de tots
aquests registres (excepte els relatius al pla de neteja i desinfecció i el pla de control de plagues i altres animals
indesitjables), que inclouen els requisits mínims que s’han de complir segons la normativa de producció
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Tel. 93 552 47 90
ccpae.daam@gencat.cat – www.ccpae.cat

FR 019/16

Pàgina 8 de 14

ecològica. Tot i així, es poden utilitzar aquests registres, en suport paper o en suport informàtic, o qualsevol que
s’adaptin a les vostres necessitats i que recullin aquests requisits mínims. En cas de portar registres propis, cal
adjuntar els models per poder verificar-los. (Marcar les caselles que siguin procedents)
REGISTRE DE PROVEÏDORS DE PRODUCTES ECOLÒGICS
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
Utilitzaré el model del CCPAE.
REGISTRE DE SUBCONTRACTISTES (només si subcontracteu a terceres operacions amb productes
ecològics)
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
Utilitzaré el model del CCPAE.
REGISTRE D’ENTRADES / COMPRES DE PRODUCTES ECOLÒGICS
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
Utilitzaré el model del CCPAE.
Indiqueu com registrareu el resultat de la VERIFICACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ de productes ecològics
Utilitzaré el model del CCPAE de registre d’entrades/compres de productes ecològics
Utilitzaré el meu propi model/sistema de verificació, l’adjunto a la sol·licitud
REGISTRE DE SORTIDES / VENDES DE PRODUCTES ECOLÒGICS
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
Utilitzaré el model del CCPAE.
REGISTRE D’EXISTÈNCIES (matèria primera i producte acabat) DE PRODUCTES ECOLÒGICS
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
Utilitzaré el model del CCPAE.
REGISTRE D’ELABORACIÓ DE PRODUCTES ECOLÒGICS (només en el cas que elaboreu els productes
ecològics)
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
Utilitzaré el model del CCPAE.
REGISTRE D’ENVASAMENT DE PRODUCTES ECOLÒGICS (només en el cas que envaseu els productes
ecològics)
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
Utilitzaré el model del CCPAE.
REGISTRE DE RECLAMACIONS DE CLIENTS REFERENTS A PRODUCTES ECOLÒGICS (només en el
cas que envaseu els productes ecològics)
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
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Utilitzaré el model del CCPAE.

6. Pla de traçabilitat i lotejat dels productes ecològics
Presento, adjunto a la sol·licitud, el pla de traçabilitat que portaré a terme pels meus productes ecològics, on
especifico:
 el sistema d’identificació de les matèries primeres, productes intermedis i/o semielaborats i productes
finals produïts i/o envasats a l’empresa,
 el sistema de relació de les matèries primeres amb el producte final i el seu destinatari immediat
 els canals de comunicació amb els proveïdors i destinataris per tal d’assegurar una retirada ràpida i eficaç
en cas de detectar qualsevol irregularitat.

7. Pla de neteja de les instal·lacions i els equips (maquinària, superfícies de treball,
estris de treball, forns, màquines d’envasament,...)
Presento, adjunto a la sol·licitud, el pla de neteja que portaré a terme, indicant també els productes que faig
servir (a les instal·lacions disposaré de totes les fitxes tècniques dels productes de neteja que faig servir).
REGISTRE DE NETEJA. Disposaré d’un registre on anotaré les mesures de neteja i la seva eficàcia.
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud

8. Pla de desinfecció, desinsectació i desratització de les instal·lacions
Presento, adjunto a la sol·licitud, el pla de desinfecció, desinsectació i desratització, indicant també els
productes que faig servir.
REGISTRE DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I DESRATITZACIÓ.
Utilitzaré el meu propi model/sistema de gestió, l’adjunto a la sol·licitud
Per evitar el risc de contaminació dels productes ecològics a causa dels tractaments realitzats a les
instal·lacions (incloses les càmeres frigorífiques), prendreu les següents mesures:
no es realitzarà cap tipus de tractament aeri (nebulització), només s’utilitzaran trampes amb o sense
atraients i esquers
aplicaré les següents mesures cautelars:
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9. Compromisos de la memòria descriptiva de l’activitat
 Assumeixo el compromís de presentar al CCPAE la sol·licitud de comercialització de producte amb el model
d’etiqueta per a la seva autorització, prèviament a la comercialització de qualsevol producte amb les
denominacions protegides.

 En cas que subcontracti qualsevol etapa del procés d’elaboració a un tercer, verificaré que aquest compleix
amb les disposicions del Reglament (CE) 834/2007 i Reglament (CE) 889/2008 (i les seves modificacions) i que
disposi del seu certificat de conformitat en vigor.

 És la meva obligació adoptar les mesures necessàries per tal que les persones que intervinguin en la
manipulació i elaboració dels productes ecològics rebin la formació que els hi permeti estar qualificades per
aplicar, dins l’àmbit de les seves activitats, totes les mesures necessàries per evitar problemes de
contaminació, barreja i/o substitució accidental dels productes ecològics.

 Comunicaré al CCPAE la modificació de qualsevol aspecte contemplat dins aquesta memòria de forma
prèvia a la seva aplicació.

10. Signatura de la memòria descriptiva de l’activitat

Localitat:

Data:

Nom i cognoms:
Signatura:

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 Carrer del Doctor Roux, 80, 3a planta, 08017 de 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.
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ANNEX 2: COMUNICACIÓ PRÈVIA D’EMPRESES IMPORTADORES DE PAÏSOS TERCERS
DOCUMENTS ESPECÍFICS
(marqueu les caselles de la documentació que adjunteu)
Descripció completa de la unitat que inclogui els locals de l’importador i de les seves activitats d’importació.
Aquesta descripció ha d’incloure els punts d’entrada dels productes a la Comunitat i qualsevol altra instal·lació
que l’importador vulgui fer servir com a magatzem dels productes importats en espera del lliurament al primer
destinatari.
En el cas de primer destinatari s’ha de realitzar una descripció completa de la unitat indicant les
instal·lacions que s’utilitzaran per a la recepció i magatzem dels productes importats.
CONTINGUTS MÍNIMS MEMÒRIA TÈCNICA ELABORADORS ESPECÍFICS D’IMPORTADORS




Llistat de productes que vulgui importar procedents de països tercers relacionat amb els països
d’origen i els organismes o autoritats de control que certifiquen aquests productes.
Itinerari complet dels productes que importarà des del país d’origen fins les instal·lacions de la unitat
indicant els mitjans de transport.
Model de control i registres d’entrades, moviments i sortides de productes importats.

COMPROMISOS QUE ASSOLEIX L’OPERADOR/A
 Comunicar qualsevol canvi significatiu de les dades d’aquesta comunicació prèvia i/o de la memòria
d’activitats presentada.
 Garantir que totes les instal·lacions que l’importador vagi a utilitzar com a magatzem de productes estiguin
sota control. En el cas que l’importador realitzi operacions d’importació utilitzant unitats o locals ubicats fora de
Catalunya haurà de tenir a disposició dels serveis d’inspecció del Consell els certificats d’inscripció i informes
d’inspecció de l’organisme o autoritat de control que correspongui per cadascuna de les instal·lacions.
 Informar, com a termini màxim, en el moment de presentar el certificat de control original a l’autoritat
competent de l’Estat membre, al Consell de tota remesa que hagi de ser importada a la Comunitat, i facilitar:
nom i adreça del primer destinatari, còpia del certificat de control per la importació a la UE i facilitar còpia del
certificat de control a l’organisme de control del primer destinatari.
 Conservar els certificats de control un mínim de 5 anys.
 Avisar al CCPAE i, si s’escau, a l’autoritat competent del primer destinatari, amb una antelació mínima de 5
dies de qualsevol importació de productes ecològics (Model 002, document de notificació prèvia).
 Remetre una còpia del certificat de control al CCPAE en un termini màxim de 15 dies des de la data
d’entrada de les mercaderies.
Localitat:

Data:

Nom i cognoms:
Signatura:
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ANNEX
3:
COMUNICACIÓ
D’EMMAGATZEMATGE

D’AUTORITZACIÓ

DE

SERVEIS

EXTERNS

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

Telèfon fix

Telèfon mòbil

Comarca

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
Població

Codi Postal
Municipi

Comarca

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” 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.
Localitat i data:
L’OPERADOR

L’EMPRESA QUE OFEREIX EL SERVEI

Signatura i, si es tracta d’una societat, segell

Signatura i, si es tracta d’una societat, segell

Signant (nom i cognoms):

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 a productes ecològics
Ús mixta (productes ecològics i convencionals)

2.

Relació de productes que es volen emmagatzemar
Producte envasat i etiquetat

3.

Fruita

Hortalisses

Cereals

Altres (indiqueu-los):

Neteja i desinfecció del magatzem / cambra frigorífica
Es netejarà / desinfectarà el local d’emmagatzematge?
No

Si (indiqueu amb quins productes):

Qui farà la neteja / desinfecció?
L’operador inscrit al CCPAE

El propietari del servei extern d’emmagatzematge

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

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. Identifiqueu els punts crítics i 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.
Descripció dels punts crítics

4.

Mesures cautelars que s’adoptaran

Sistema de registres
Indiqueu qui portarà els registres:

El/la operador/a

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

L’EMPRESA QUE OFEREIX EL SERVEI

Signatura i, si es tracta d’una societat, segell

(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):

Signant (nom i cognoms):
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