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FULL DE QUOTES 

(Quotes revisades per Junta Rectora del CCPAE de 26 de gener de 2023) 

Tarifes vigents des del 18 de febrer de 2023 

 
CERTIFICACIÓ EUROPEA (Reglament (UE) 2018/848)   
 

-Quota d’inscripció: 300 € (+21% d’IVA) 
Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’inscripció al registre. Serà requisit indispensable el seu 
pagament per poder tramitar la sol·licitud. S’informa que, un cop iniciat el tràmit, no es procedirà a la devolució 

de la quota corresponent. 
 

-Quota de certificació: 240,54 € (+21% d’IVA) 
Es factura durant el mes de gener per la renovació i manteniment del registre a tots els operadors inscrits 
a data 31 de desembre de l’any immediatament anterior. Serà requisit indispensable el seu pagament per 
poder renovar i mantenir la certificació.   

 
-Quota per producte emparat: import variable (+21% d’IVA) 
Es factura durant el mes de juliol pels serveis d’inspecció prestats per al compliment de la normativa, 
excepte el primer any d’inscripció que es facturarà en funció de la data d’alta en el registre, entre els 
mesos de juliol a desembre. Aquesta quota és d’import variable i es calcula segons l’annex 1. Serà 
requisit indispensable el seu pagament per poder portar a terme la visita de control anual, o primera visita 
en el cas de noves inscripcions.  

 
-Quota d’ampliació o canvi de nom: 84,35 € (+21% d’IVA) 
Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’ampliació al registre de les explotacions, instal·lacions o 
activitats corresponents, o bé quan es presenta la sol·licitud de canvi de nom del titular del registre, i 
sempre i quan suposi un canvi de NIF. Únicament tindran la consideració de canvi de nom aquells que 
suposin una continuïtat amb el sistema de treball i la gestió de les explotacions, instal·lacions o activitats 
de l’antic titular prèviament ja inscrit en el registre del CCPAE; en cas contrari es considerarà una nova 
inscripció. Serà requisit indispensable el seu pagament per poder tramitar la sol·licitud. S’informa que, un 

cop iniciat el tràmit, no es procedirà a la devolució de la quota corresponent. 

 
Altres quotes  
 

-Quotes per la sol·licitud de marcatge del producte 
Sol·licitud de precintes (sèries de 10 unitats): 1,36 € (+21% d’IVA) 
Sol·licitud de contraetiquetes (bobines de 2.000 unitats): 42,28 € (+21% d’IVA) 
Sol·licitud d’albarans (talonaris de 50 unitats): 6,72 € (+21% d’IVA) 

 
-Quota per l’emissió de certificats sota comanda: 50 €/certificat (+21% d’IVA) 
Es factura per l’emissió de certificats demanats sota comanda excepte: 

 
-Quan hi hagi un canvi en la qualificació dels productes (passin de ser convencionals o en conversió a 
ser ecològics). 

 
-Quan es demani el mateix certificat que s’emet en la resolució en algun dels idiomes preestablerts en 
l’aplicació informàtica (castellà, anglès, francès i/o alemany). En aquest cas, però, s’emetrà gratuïtament 
un màxim d’un certificat anual per idioma, amb el mateix contingut que el que consta en el certificat en 
català. 
 
-Quan hi hagi una ampliació de productes certificats: 
   -amb un màxim d’1 certificat per trimestre 
   -sempre que contingui la mateixa informació que el certificat original afegint els productes ampliats 

 
-Quan coincideixi més d’un d’aquests requisits (sol·licitud per ampliació i emissió en un idioma diferent, 
per exemple), es considerarà un màxim de 5 certificats l’any per operador de manera gratuïta. 

 
-Quota per l’emissió de certificats d’exportació: 50 €/certificat (+21% d’IVA) 
Es factura per l’emissió de certificats d’exportació sol·licitats. 

 
-Quotes derivades de la presa de mostres de parcel·les no inscrites que sol·liciten reducció del 
període de conversió: import variable (+21% d’IVA) 
Es repercutirà i facturarà el cost de les mostres preses quan se sol·liciti el reconeixement d’inici del 
període de conversió de terrenys agrícoles on les pràctiques agronòmiques que si hagin dut a terme 
durant un període no inferior a tres anys compleixen amb el sistema de producció ecològica. 
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-Quota per la gestió d’incompliments greus i crítics: 100 €/gestió d’incompliment (+21% d’IVA) 
Es factura per la gestió d’incompliments greus i crítics motivats per l’operador. 

 
-Quota per la gestió de visites d’inspecció addicionals no planificades i sobrevingudes l’any en 
curs : 100 €/gestió visita d’inspecció (+21% d’IVA) 
Es factura per cada visita d’inspecció addicional a les planificades. 

 
 
 
CERTIFICACIÓ BRASIL 
 

1. Quota d’inscripció:  
Productors vegetals: 180 € (+21% d’IVA)   
Elaboradors/Comercialitzadors: 250 € (+21% d’IVA) 
Productors vegetals i elaboradors/comercialitzadors: 350 € (+21% d’IVA) 
Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’inscripció al registre. Serà requisit indispensable el seu 
pagament per poder tramitar la sol·licitud i procedir a la primera visita d’inspecció. 
 

2. Quota de certificació:  
Productors vegetals: 180 € (+21% d’IVA) 
Elaboradors/Comercialitzadors: 250 € (+21% d’IVA) 
Productors vegetals i elaboradors/comercialitzadors: 350 € (+21% d’IVA) 
Es factura durant el primer trimestre de l’any quan l’operador sol·licita la renovació anual dels 
serveis de control i certificació del compliment de la normativa brasilera. Serà requisit indispensable 
el seu pagament per poder portar a terme la visita de control anual. 
 
 

CERTIFICACIÓ SUÏSSA (Bio Suisse) 
 

1. Quota d’inscripció:  
Productors vegetals: 150 € (+21% d’IVA) 
Elaboradors/Comercialitzadors: 200 € (+21% d’IVA) 
Productors vegetals i elaboradors/comercialitzadors: 300 € (+21% d’IVA) 
Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’inscripció al registre. Serà requisit indispensable el seu 
pagament per poder tramitar la sol·licitud i procedir a la primera visita d’inspecció. 
 

2. Quota de certificació:  
Productors vegetals: 150 € (+21% d’IVA) 
Elaboradors/Comercialitzadors: 200 € (+21% d’IVA) 
Productors vegetals i elaboradors/comercialitzadors: 300 € (+21% d’IVA) 
Es factura durant el primer trimestre de l’any quan l’operador sol·licita la renovació anual dels 
serveis de control i certificació del compliment de la normativa suïssa. Serà requisit indispensable el 
seu pagament per poder portar a terme la visita de control anual. 

 

 
CERTIFICACIÓ NATURLAND 
 

1. Quota d’inscripció: 250 € (+21% d’IVA)per dia de visita d’inspecció 
Es factura un cop es presenta la sol·licitud d’inscripció al registre. Serà requisit indispensable el seu 
pagament per poder tramitar la sol·licitud i procedir a la primera visita d’inspecció. 
 

2. Quota de certificació: 250 € (+21% d’IVA) per dia de visita d’inspecció 
Es factura durant el primer trimestre de l’any quan l’operador sol·licita la renovació anual dels 
serveis de control i certificació del compliment de la normativa Naturland. Serà requisit 
indispensable el seu pagament per poder portar a terme la visita de control anual. 
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Notes:  
El venciment i pagament de qualsevol de les quotes esmentades serà a 30 dies data de factura, i la forma 
de pagament podrà ser mitjançant domiciliació bancària,transferència bancària o ingrés en compte. 

 
Als comercialitzadors en règim de parceria que compleixin tots els requisits indicats al punt 7.2 de l’annex 1 
del full de quotes se’ls aplicarà un coeficient multiplicador de 0,7 a les quotes de certificació i producte 
emparat.  
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RESUM QUOTES CCPAE 
 
CERTIFICACIÓ EUROPEA (Reglament (UE) 2018/848) 
 

 

 

 
 
CERTIFICACIÓ BRASIL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICACIÓ SUÏSSA (Bio Suisse) 

 

CERTIFICACIÓ NATURLAND 

 

Concepte 
Quota 

Import 
1r any 2n any i successius 

Inici d’activitat Quota d’inscripció  - 300 € (+21% d’IVA) 

Renovació i manteniment del registre - Quota de certificació 240,54 € (+21% d’IVA) 

Supervisió  
i control 

Quota per producte 
emparat 

Quota per producte 
emparat 

Variable segons 
annex 1 (+21% d’IVA) 

Concepte Quota Import 

Ampliació de finques, instal·lacions, 
activitats, o canvi de nom 

Quota d’ampliació o canvi de nom 84,35 € (+21% d’IVA) 

Concepte Unitats Import 

Precintes de ramaderia Sèries de 10 unitats 1,36 € (+21% d’IVA) 

Bobines de contraetiquetes Bobines de 2.000 unitats 42,28 € (+21% d’IVA) 

Albarans Talonaris de 50 unitats 6,72 € (+21% d’IVA) 

Emissió de certificats sota comanda 1 unitat 50 € (+21% d’IVA) 

Emissió de certificats d’exportació 1 unitat 50 € (+21% d’IVA) 

Presa de mostres reducció període de 
conversió  

- Variable (+21% d’IVA) 

Quota per les gestió d’incompliments 
greus i crítics 

1 unitat 100 € (+21% d’IVA) 

Quota per la gestió de visites 
d’inspecció addicionals no planificades 

1 unitat 100 € (+21% d’IVA) 

Concepte 
Quota 

Import 
1r any 2n any i successius 

Inici d’activitat 

Quota d’inscripció 
 -Productors 
 -Elaboradors/Comercialitzadors 
 -Productors i 
  elaboradors/comercialitzadors 

- 
- 
- 

 
180 € (+21% d’IVA) 
250 € (+21% d’IVA) 
350 € (+21% d’IVA) 

Renovació de la 
certificació anual 

- 
- 
- 

Quota de certificació 
-Productors 
-Elaboradors/Comercialitzadors 
-Productors i 
 elaboradors/comercialitzadors 

 
180 € (+21% d’IVA) 
250 € (+21% d’IVA) 
350 € (+21% d’IVA)) 

Concepte 
Quota 

Import 
1r any 2n any i successius 

Inici d’activitat 

Quota d’inscripció 
 -Productors 
 -Elaboradors/Comercialitzadors 
 -Productors i 
  elaboradors/comercialitzadors 

- 
- 
- 

 
150 € (+21% d’IVA) 
200 € (+21% d’IVA) 
300 € (+21% d’IVA) 

Renovació de la 
certificació anual 

- 
- 
- 

Quota de certificació 
-Productors 
-Elaboradors/Comercialitzadors 
-Productors i 
 elaboradors/comercialitzadors 

 
150 € (+21% d’IVA) 
200 € (+21% d’IVA) 
300 € (+21% d’IVA) 

Concepte 
Quota 

Import 
1r any 2n any i successius 

Inici d’activitat Quota d’inscripció - 
250 € (+21% d’IVA) 

per dia de visita d’inspecció 

Renovació de la 
certificació anual 

- 
Quota de certificació 

 
250 € (+21% d’IVA) 

per dia de visita d’inspecció  
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ANNEX 1 
 

La quota per producte emparat es calcula segons el sistema següent: 
(S’ha de sumar el 21% d’IVA a la quota resultant final) 
 
 
 

PRODUCTORS 
 
1. S'estableix una quota base de 131,08 € per als operadors 
productors. Es fa la següent distinció: 

 
 -Fins a 4 hectàrees en conreu de llenyosos. 
 
 -Fins a 8 hectàrees en conreu d'herbacis (cereals). 
 
 -Fins a 80 hectàrees en conreu d'herbacis (prats, pastures,   
  guaret i recol·lecció silvestre). 
 
 -Fins a 1 hectàrea en conreu d'hortícoles. 
 
S'inclou el control de les hectàrees detallades anteriorment 
només pel que fa al conreu més significatiu de l'explotació 
inscrita. 

 
 
2. S'apliquen altres quotes sumades a la quota base de 

productors en els casos següents: 
 
-Quota per a productors ramaders................................. 89,38 € 

    S’inclou el control de fins a quinze unitats de bestiar 
major (UBM) en ramaderia, tant si són remugants com 
no remugants, i fins a setanta-cinc  arnes en 
apicultura. 

 
      -Quota per a productors ramaders amb activitat 

ramadera d'engreix........................................................ 29,81 € 
S’inclou el control de fins a quinze UBM en  
ramaderia d'engreix 
 
-Quota per a productors elaboradors............................. 95,38 € 
 Sempre que compleixin els requisits mínims  
establerts en l'apartat 3.5 perquè se'ls pugui 
considerar productors elaboradors. 

 
 
3. A partir de la quota resultant d'aplicar els apartats 1 i 2, se 

sumen els imports per dimensió de l'explotació següents: 
 
 
 
3.1. Producció vegetal 

 
-Conreus llenyosos: a partir de 4 hectàrees s'aplica una quota 
de 4,81 €/ha afegida. 
 
-Conreus herbacis (cereals): a partir de 8 hectàrees s'aplica una 
quota de 2,43 €/ha afegida. 
 
-Conreus herbacis (prats, pastures, guaret i recol·lecció 
silvestre): a partir de 80 hectàrees s'aplica una quota de 0,26 
€/ha afegida. 
 
-Conreus hortícoles: a partir d'1 hectàrea s'aplica una quota de 
10,76 €/ha afegida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
3.2. Producció ramadera 

 
-Remugants: 
UBM engreix: a partir de quinze UBM s'aplica una quota 
d’1,71 €/UBM. 
 
UBM no engreix:a partir de quinze UBM s'aplica una quota  
d’1,04 €/UBM. 
 
-No remugants: 
UBM no remugant: a partir de quinze UBM s'aplica una 
quota de 4,81 €/UBM. 
  
 Arna: a partir de setanta-cinc arnes s'aplica una quota de 
0,67 €/arna. 

 
3.3. Producció de sal 

-S’aplica una quota de 0,14€/ha inscrita de dipòsits,  
evaporadors i cristal·litzadors. 

 
3.4. Producció d’algues i fitoplàncton 

-S’aplica una quota de 0,17€/m2 d’instal·lacions de  
producció de terra inscrites. 

 
3.5.  Producció elaboració 

 
Producte autoritzat a partir de l’onzè producte s'aplica una 
quota de 2,43 €/producte. 
 
Es consideren productors elaboradors els que compleixen 
un dels dos primers requisits i el tercer requisit dels 
següents: 
 
-L'envasament en camp (autorització de producte 
hortofructícola). 
 
-La facturació d'elaboració representa menys del 50% de la 
facturació total, tenint en compte l'envasament i l'elaboració 
dels productes procedents de la mateixa explotació. 
 
-La facturació de la part d'elaboració és inferior a 50.000 €. 

 
 

4. A partir de l'import resultant, s'aplica, si escau, el 
coeficient multiplicador per tipus d'explotació següent: 
 
Grup professional d'agricultors o ramaders: coeficient 
multiplicador 0,7. 
 
Es consideren grups professionals els agricultors o 
ramaders que compleixen aquests requisits: 
 
-Porten tota la gestió documental centralitzada. 
 
-En el grup hi ha un mínim de cinc agricultors o ramaders. 
 
-Tots els agricultors o ramaders tenen un mateix cultiu o una 
mateixa espècie animal. 
 
-Les parcel·les estan en una mateixa zona de control 
(s'inspeccionen en una mateixa visita d'inspecció). 

 
 

5. A partir de l'import resultant, s'apliquen els coeficients 
multiplicadors per tipus de producció següents: 
 
-Producció exclusivament ecològica: coeficient multiplicador 
1. 
 
-Producció mixta (producció ecològica i convencional dins la 
mateixa explotació): coeficient multiplicador 1,2. 
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ELABORADORS I/O IMPORTADORS 
 
 
6. S'estableix una quota base de 213,05 € per a les empreses 
elaboradores i/o importadores*. A aquesta quota base se sumen 
els imports dels apartats 6.1.1, 6.1.2 i 6.1.3, i s’apliquen els 
coeficients multiplicadors dels apartats 6.2, 6.3, i 6.4: 
 
 
6.1.    Dimensions de la indústria: 
 

 
6.1.1  Nombre de productes autoritzats 

 
 
Monoingredients (ingredients agraris) 

 
-Entre 0 i 10 referències.......................................  0,00 € 

 -Entre 11 i 80 referències.................................... 92,15 € 
 -Entre 81 i 300 referències................................ 155,45 € 
 -Més de 300 referències.................................... 213,05 € 

 
 

Multiingredients (ingredients agraris) 
 

-Entre 0 i 10 referències....................................... 0,00 € 
-Entre 11 i 80 referències................................. 138,20 € 
-Entre 81 i 300 referències............................... 236,05 € 
-Més de 300 referències................................... 362,70 € 

 
 
6.1.2. Nombre de productes autoritzats a l'engròs o a granel 
  
 Monoingredients (ingredients agraris) 
 

-Entre 0 i 20 referències......................................  0,00 € 
-Entre 21 i 100 referències................................. 57,60 € 
-Entre 101 i 400 referències............................. 115,15 € 
-Més de 400 referències................................... 207,25 € 

 
Multiingredients (ingredients agraris) 
 

-Entre 0 i 20 referències......................................  0,00 € 
-Entre 21 i 100 referències............................... 126,65 € 
-Entre 101 i 400 referències............................. 259,10 € 

      -Més de 400 referències....................................345,45 € 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
6.1.3. Nombre de certificats d'exportació emesos 

 
 

-Entre 0 i 10 certificats/any..................................  0,00 € 
-Entre 11 i 50 certificats/any............................. 138,20 € 
-Entre 51 i 200 certificats/any........................... 259,10 € 
-Entre 201 i 400 certificats/any......................... 431,80 € 
-Més de 400 certificats/any............................... 518,15 € 

 
6.2.   Control complementari (aplicar només si s’escau): 
 

Control específic d'anàlisi de riscos: coeficient 1,2 
 
Maquila: coeficient 0,8 

 
 
6.3.   Tipus d'activitat: 
 

Elaboració i/o importació de productes exclusivament 
ecològics: coeficient multiplicador 1 
 
Elaboració i/o importació mixta (elaboració i/o importació 
de productes ecològics i convencionals sota la mateixa 
persona física o jurídica): coeficient multiplicador 1,2 
 
 

6.4.  Volum de la facturació anual de productes  
      ecològics sotmesos a control: 
 
 

-Fins a 30.000€: coeficient multiplicador 0,99 
-De 30.001€ a 60.000€: coeficient multiplicador 1,65 
-De 60.001€ a 100.000€: coeficient multiplicador 2,2 
-De 100.001€ a 200.000€: coeficient multiplicador 2,75 
-De 200.001€ a 400.000€: coeficient multiplicador 3,3 
-De 400.001€ a 700.000€: coeficient multiplicador 3,85 
-De 700.001€ a 1.000.000€: coeficient multiplicador 4,4 
-De 1.000.001 € a 3.000.000€: coeficient multipl. 5,5 
-De 3.000.001€ a 6.000.000€: coeficient multipl. 5,6 
-De 6.000.001€ a 12.000.000€: coeficient multipl. 5,7 
-De 12.000.001€ a 20.000.000€: coeficient multipl. 5,8 
-Més de 20.000.000 €: coeficient multiplicador 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Quan una empresa estigui donada d’alta a les seccions d’elaboradors i/o importadors, i alhora a la de 
comercialitzadors, només es tindran en compte en el càlcul les dades de la secció en la que la facturació anual 
declarada en euros sigui major.  Per tant, per calcular la quota s’aplicaran els apartats següents: 
-Del 6 al 6.4 si la facturació anual declarada és major a la secció d’elaboradors i/o importadors 
-Del 7 al 7.4 si la facturació anual declarada és major a la secció de comercialitzadors 
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COMERCIALITZADORS 
 
 
7. S'estableix una quota base de 213,05 € per a les empreses 
comercialitzadores. A aquesta quota base se sumen els imports 
dels apartats 7.1.1 i 7.1.2 i s'apliquen els coeficients multiplicadors 
dels apartats 7.2 (si s’escau), 7.3 i 7.4: 
 
 
7.1.     Dimensions de l’empresa: 
 

 
7.1.1.  Nombre de productes distribuïts autoritzats 

 
 -Entre 0 i 20 referències........................................ 0,00 € 
 -Entre 21 i 100 referències.................................. 30,00 € 

-Entre 101 i 400 referències................................ 60,00 € 
 -Més de 400 referències.................................... 120,00 € 

 
7.1.2.  Nombre de certificats d'exportació emesos 

 
 

-Entre 0 i 10 certificats/any................................... 0,00 € 
-Entre 11 i 50 certificats/any............................. 138,20 € 
-Entre 51 i 200 certificats/any........................... 259,10 € 
-Entre 201 i 400 certificats/any......................... 431,80 € 
-Més de 400 certificats/any.............................. 518,15 € 

 
 

7.2.     Comercialitzadors en règim de parceria que compleixin 
tots els següents requisits (aplicar únicament si s’escau): 

 
- Que l’única activitat com a operador ecològic sigui la 
comercialització del producte que li correspon pel règim de 
parceria. 
- Que el propietari es comprometi a que el control que es 
faci de la seva activitat coincideixi amb la data en que es 
faci la visita de control al titular o a l’operador receptor del 
producte. 
- Que en tots els documents comercials (tiquet de bàscula, 
albarà i factura) relatius a la collita de les parcel·les en 
règim de parceria hi aparegui obligatòriament la 
identificació de la parcel·la i la qualificació del producte, 
per poder assegurar-ne en tot moment la seva traçabilitat. 
 
Coeficient multiplicador 0,7  

 
 
7.3.     Tipus d'activitat: 

 
Comercialització de productes exclusivament ecològics: 
coeficient multiplicador 1 

 
Comercialització mixta (comercialització de productes 
ecològics i convencionals  sota la mateixa persona física o 
jurídica): coeficient multiplicador 1,2 

 
 

7.4.     Volum de la facturació anual de productes  
   ecològics sotmesos a control: 

 
-Fins a 30.000 €: coeficient multiplicador 0,99 
-De 30.001€ a 60.000 €: coeficient multiplicador 1,1 
-De 60.001 € a 100.000 €: coeficient multiplicador 1,32 
-De 100.001 € a 200.000 €: coeficient multiplicador 1,65 
-De 200.001 € a 400.000 €: coeficient multiplicador 1,98 
-De 400.001 € a 700.000 €: coeficient multiplicador 2,31 
-De 700.001 € a 1.000.000 €: coeficient multiplicador 2,64 
-De 1.000.001 € a 3.000.000€: coeficient multipl. 3,3 
-De 3.000.001€ a 6.000.000€: coeficient multipl. 3,4 
-De 6.000.001€ a 12.000.000€: coeficient multipl. 3,5 
-De 12.000.001€ a 20.000.000€: coeficient multipl. 3,6 
-Més de 20.000.000 €: coeficient multiplicador 3,7 

 
COMERÇOS MINORISTES 
 
 
8. S'estableix una quota base de 263,93 € per als 
comerços minoristes. A aquesta quota base se sumen els 
imports dels apartats 8.1.1 i 8.1.2 i s'apliquen els coeficients 
multiplicadors de l’apartat 8.2 : 
 
 
8.1.     Dimensions de l’empresa: 
 
8.1.1.  Nombre de productes elaborats autoritzats 

(exclosos el fraccionament i l’etiquetatge) 
 

-Import per producte elaborat autoritzat............5,18 € 

 
 
8.1.2.  Nombre de botigues inscrites (només aplica si hi 

ha més d’una botiga)  
 

-Import per botiga afegida.............................103,50 € 

 
 

8.2.     Tipus d'activitat: 
 

Venda de productes exclusivament ecològics: 
coeficient multiplicador 1. 
 
Venda mixta (venda de productes ecològics i 
convencionals dins la mateixa botiga): coeficient 
multiplicador 1,2. 

 
 
 
 
 
 


