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1. DADES PERSONALS 

Nom del titular   NIF 

                      

Nom de l’empresa CIF 

                      

Nom representant Càrrec que ocupa NIF 

                            

Domicili Codi Postal 

                      

Localitat Municipi 

                      

Telèfon 1 Telèfon 2 Telèfon mòbil 

                            

Mail  Fax 

                      

Tipus de Producció1 Pàgina web 

                      

Horari per telefonar Dates en que no es pot atendre la visita 

                      

 1Producció vegetal, Producció animal no apícola, Producció de sal, Apicultura, Recol·lecció de productes silvestres. 
 

2. DADES BANCÀRIES 

Autoritzo a domiciliar el cobrament de les quotes a l’entitat bancària: 

      

Nº de compte: 

Entitat Oficina Dígit control Nº de compte 

                                        

 
 
El Tècnic del CBPAE 
 
 

 
Registre de Entrada 

 Núm:  

 Data:    
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3. ZONES DE RECOL·LECCIÓ  

Nom de la zona Municipi Polígon Parcel·la Recinte Superfície (ha.) 
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3.1. HISTORIAL DE L’EXPLOTACIÓ I PLA DE RECONVERSIÓ A SEGUIR. Punts més importants: 
Procés d’extracció, transport del producte i emmagatzematge, Elaboració 

      

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4. PRODUCTES RECOL·LECTATS 

Nom  Època de recol·lecció Producció estimada 

                       

                       

                       

 
 
 

El sol·licitant esta assabentat de que no és 
permesa la producció paral·lela (ecològica i 
convencional) de la mateixa varietat en 
l’explotació 

Maquinària, arreus de l’explotació (especificau si 
és pròpia o subcontractada): 

 
  SI               NO             

Existeix perill de contaminació per carreteres, 
conreus convencionals,...? 

En cas afirmatiu, indiqueu les possibles fonts, les 
parcel·les i les mesures correctores: 
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5. DADES SOBRE L’EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES 

Construcció Localització 
(adreça postal o polígon/parcel·la) 

Superfície (m2) Productes emmagatzemats 

                        

                        

                        

Tècniques i productes emprats per a la conservació i desparasitació dels productes emmagatzemats  

           

5.1. PLA DE RECONVERSIÓ A SEGUIR. Punts més importants: Sanitat i desparasitació 
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6. DADES COMERCIALS 

Com comercialitzeu els vostres productes? 

           Comercialitzaré productes ecològics a l’engròs. 
           Comercialitzaré productes ecològics al detall. 
           Comercialitzaré productes ecològics envasat. 
           Comercialitzaré productes ecològics sense envasar. 
           Mitjançant la cooperativa:       

           Mitjançant una empresa comercial pròpia. 
           Venda directa a la finca. 
           Venda directa a mercats. 
           Venda directa a cooperatives de consumidors i tendes. 
           Venda a distribuïdors o indústries d’elaboració. 
           Mitjançant altres canal comercials. 
           Encara no comercialitzo els productes. 

Comercialitzeu actualment els vostres productes amb algun tipus d’aval o certificat de garantia? 

SI            NO          Des de            amb l’aval      

Amb quina marca comercialitzeu els vostres productes? 

Producte Marca Nº Registre sanitari 
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11. DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD 

 
       Fotocòpia del DNI del titular, o el CIF de la societat. 
 
       Fotocòpia del DNI del representant, i el document que ho acredita, si s’escau. 
 
       Estatuts  de la societat, si s’escau. 

 
       Acreditació de la titularitat de l’explotació (escriptures, contracte privat...). 

  
       Plànols de les parcel·les de l’explotació. 

 
       Altres documents (Registres d’extracció;de maquinària i transport, d’emmagatzematge,...). 

 

 
El sotasignant DECLARA que és certa tota la informació aportada en la present sol·licitud, ha llegit i està 
assabentat de les clàusules generals que hi figuren. D’acord amb la Legislació vigent, SOL·LICITA ser 
inscrit en el Registre d’Operadors del Consell Balear de Producció Agrària Ecològica. 
 
 
 
 
Data:            de                 de          Nom:                 
 
Signatura 

 
 
 
 
Sr. PRESIDENT DEL CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA. 
 
Aquesta sol·licitud ha estat revisada pel tècnic-veedor: 
 
Data:                 de       de       

 
Nom:           

 
Signatura 
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CLÀUSULES GENERALS 

Les clàusules que es presenten en aquesta sol·licitud són un extracte de la legislació i normativa vigent en 
matèria d’agricultura ecològica. Volem remarcar l’obligació dels operadors de conèixer aquesta normativa, la 
qual , el CBPAE posarà a la seva disposició si ho sol·licita. 
 
1.-L’operador és compromet al compliment del Reglament (UE) Nº 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell de la 
Unió Europea, de 30 de maig de 2018, i els actes delegats o d’execució adoptats de conformitat amb aquest Reglament. 
Així mateix, es compromet al compliment del Quadern de Normes Tècniques i les Resolucions del Comitè de 
Qualificació del CBPAE, acceptant, en cas d’infracció, l’aplicació de les mesures, i les sancions previstes en les 
Directrius d’inspecció del CBPAE. 
 
2.-Comunicar per escrit al CBPAE qualsevol canvi respecte al que consta en aquesta sol·licitud o en la documentació 
que s’adjunta, de manera que siguin fidels i estiguin sempre actualitzades. Igualment, l’interessat té dret a accedir, 
rectificar, cancel·lar o oposar-se a qualsevol  dada personal que hagi facilitat el Consell. 
 
3.- Mantenir, i tenir a disposició del CBPAE,  un registre de les reclamacions que l’inscrit pugui rebre, on es documenti 
les propostes de correcció i les mesures correctores preses.  
  
4.- No és permesa la producció paral·lela (ecològica i convencional) de la mateixa varietat en l’explotació. 
 
5.- Quan hi hagin parcel·les de cultiu convencional que limiten amb les parcel·les inscrites, s'haurà de sembrar una 
bardissa o deixar una banda de separació de 2 m. com a protecció en els llindars.  
 

6.- La producció s'ha de dur a terme en una unitat on les parcel·les, zones de producció i magatzems estiguin clarament 
separats de qualsevol altra unitat que no produeixi d'acord amb les normes de l'Agricultura Ecològica. 
 
7.-  Si la zona s'hagués de tractar contra plagues o malalties des de aeronaus, s'haurà de senyalitzar amb banderes el 
perímetre del les parcel·les sotmeses a control i notificar-ho al Servei de Sanitat Vegetal per a que no es tractin les 
parcel·les marcades. En cas de que aquestes mesures resultassin insuficients i es detectassin residus en els productes, 
l'Òrgan de Control els desqualificarà i analitzarà el terreny a efectes d'una nova qualificació. 
 
8.- Les vendes de productes amb indicació d'agricultura ecològica, o produïts en conversió a l'agricultura ecològica, de 
les finques a operadors inclosos en el Sistema de Control, s'han d'acompanyar de volants de circulació  o les  
contraetiquetes que corresponguin al tipus d'indicació concedida.  
 
9.- Sols els productes pels quals es sol·licita la certificació podran comercialitzar-se amb les indicacions assenyalades 
anteriorment. En cas d’introduir canvis en el programa de cultius, aquests s'hauran de comunicar al Consell Balear de la 
Producció Agrària Ecològica per escrit o carta certificada. 
 
10.- En les parcel·les i els seus magatzems inclosos en el Sistema de Control, no se permet la presència d'adobs, 
insecticides, herbicides i altres productes no autoritzats a l'esmentat Reglament.  
 
11.- En cas d'abandonar la pràctica de l'agricultura ecològica, s'haurà de sol·licitar immediatament i per carta certificada 
dirigida al CBPAE la baixa en el Sistema de Control. 
 
12.- Deixar d’emprar, una vegada suspesa o retirada la seva certificació, tota la publicitat que contengui i en faci 
qualsevol referència. També es retornarà qualsevol  document relacionat amb ella quan ho demani el Consell Balear 
d’agricultura ecològica. 
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13.- S'ha  de dur un quadern d’explotació actualitzat i correctament emplenat, en el qual es reflecteixi el  sistema de 
gestió de l’empresa, i la comptabilitat mitjançant  arxiu de documents i anotacions, de forma que permeti al CBPAE 
saber l'origen, naturalesa i quantitat de matèries primeres adquirides; així com també les quantitats i destinataris dels 
productes venuts, i qualsevol altre informació sol·licitada per l’autoritat de control a efectes d’una verificació adequada. 
 
14.-S’ha de permetre a l’organisme de control l’accés als magatzems, àrees de producció i a les parcel·les per a la seva 
inspecció, així com la recollida de mostres, a la comptabilitat i als corresponents justificants. 
  
15.-Consentir, en nom propi i en nom deis seus subcontractistes, que quan l’operador i els seus subcontractistes siguin 
inspeccionats per diferents organismes o autoritats de control, aquests organismes o autoritats de control puguin 
intercanviar informació referent a les operacions objecte de la inspecció. 
  
16.-Permetre la subcontractació de treballs relacionats amb la certificació a una entitat o persona externa al CBPAE.  
 
17.-Permetre la inclusió a la Guia Directori que publica el CBPAE. Si l’operador no vol formar part d’aquest directori cal 
sol·licitar-ho per escrit. 
 
18.-Permetre que el CBPAE cedeixi a la Conselleria  d’Agricultura i Pesca les dades relatives a la inscripció en el 
Consell declarades per l’operador. Aquestes dades seran cancel·lades un cop el sol·licitant es doni de baixa dels 
registres d’operadors inscrits en el Consell (Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal).  
 
19.-L’operador ha d’acceptar, en cas d’infracció o irregularitats, informar per escrit als compradors del producte a fi de 
garantir que les indicacions relatives al mètode de producció ecològic es retiren de l’esmentada producció. 
  
20.-És obligació de l’operador que totes les persones que intervinguin, directa o indirectament, en la producció, 
elaboració, importació i/o comercialització de productes agraris amb dret a les indicacions d’ agricultura ecològica, 
coneguin la normativa d’agricultura ecològica que afecti a l’àmbit de les seves activitats i estiguin qualificades per evitar 
els problemes originats per el seu incompliment. 
  
21.-L’operador adquireix el compromís de no utilitzar productes modificats genèticament. 
  
22.-Quan un operador consideri o sospiti que un producte que elI ha produït, elaborat, importat o rebut d’altre operador, 
no compleix el present Reglament, iniciarà procediments bé per retirar d’aquest producte qualsevol referència al mètode 
de producció ecològic o bé per a separar i identificar el producte.  
 
23.-No emprar la certificació de manera que pugui perjudicar el prestigi del CBPAE i no fer cap declaració referent a la 
seva certificació de producte que el Consell pugui considerar com impròpia o no autoritzada. 
 
24.-L’operador adquireix el compromís de que cap document o informe, ni part del mateix, és emprat de manera 
enganyosa. 
 
25.-Una vegada rebuda la sol·licitud, es registrarà i es remetrà una copia al sol·licitant. En el cas de que la 
documentació requerida no estigui completa el CBPAE la sol·licitarà per escrit en un termini màxim de 10 dies hàbils. 
Una vegada transcorregut aquest termini sense que estigui completa. La sol·licitud serà anul·lada. 
 
26.-L’inici de la tramitació de la sol·licitud d’inscripció té un cost mínim de 30 Euros, que s’hauran de liquidar mitjançant 
domiciliació bancària en un termini màxim de 15 dies, a partir del moment en que la sol·licitud es registrada pel CBPAE. 
Una vegada transcorregut aquest termini sense que s’hagi efectuat el pagament,  la sol·licitud serà anul·lada.  
 
27.-Una vegada comprovat que la sol·licitud d’inscripció i tota la documentació requerida està completa, i s’ha efectuat el 
pagament de la tarifa mínima d’inici del tràmit, el tècnic-veedor concertarà amb el sol·licitant una visita d’inspecció a 
partir del dia del registre de la sol·licitud. 
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28.-Una vegada realitzada la visita d’inspecció, en el cas de que es detecti un incompliment, se li comunicarà per escrit 
al sol·licitant, el qual disposarà de 10 dies hàbils  per presentar al·legacions.  
 
29.-El sol·licitant rebrà per part de l’administració del CBPAE comunicació que inclogui la resolució del Comitè de 
Qualificació, juntament amb la quota d’inscripció que haurà d’abonar via domiciliació bancaria en un termini màxim de 10 
dies hàbils. Una vegada transcorregut aquest termini sense haver efectuat el pagament la sol·licitud serà anul·lada.   
 
30.- El termini per rebre la resolució del Comitè de Qualificació es realitzarà en un termini màxim de 90 dies hàbils  a 
partir del dia del registre de la sol·licitud.  
 
31.- L’operador es compromet a sotmetre’s a les inspeccions incloses en el programa d’inspecció aprovat pel CBPAE, a 
facilitar tota la informació necessària i l’accés a les seves instal·lacions i a acceptar les sancions previstes en les 
Directrius d’inspecció aprovat pel CBPAE, incloses les mesures correctores i els corresponents terminis. 
 
32.-L’incompliment en el pagament de les quotes de renovació es contemplarà com una no conformitat que pot donar 
lloc a una sanció a determinar pel Comitè de Qualificació. 
 
33.-Fer referència a la condició de certificació dels seus productes pel CBPAE en els documents comercials i publicitaris amb 
les marques i logotips establerts pel CBPAE, en les condicions i amb les restriccions establertes en el PT-15. Utilització de 
Marca de conformitat i logotips. Aquesta referència es limitarà als productes que compten amb la certificació i que apareixen 
relacionats al Certificat de producte emès pel CBPAE i en vigència. 
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INFORMACIÓ TARIFES 
 
 
Quota d'inscripció productors 

• Base fixa: 120 € (30,00 € que corresponen a l’elaboració de l’informe i que no es retornaran 
en cas de que no es pugui inscriure) 

• Taxa proporcional: 3,01 €/H/E o unitat ramadera 

 
Quota de renovació productors 

• Base fixa: 30,05 € 

• Taxa proporcional: 1,2 €/H/E o unitat ramadera 

• 35 € x nivell de  risc 

• 10 € x per certificat 
 
Quota d’ampliació de parcel·les 

• Base fixa: 40 € per visita 
 
Taxa d’elements de traçabilitat: 

• Contraetiquetes: 0,035 €  

• Contraetiquetes preimpreses 0,015 € 

• Marxamos aviram: 0.08 € 

• Marxamos oví, caprí, porcí, vacu i estruç: 0.15 
 
Quotes altres certificacions:  30 € / certificació 

 
 
Nombre d’hectàrees equivalents i unitats ramaderes: 

RAMADERIA CONREUS 

Vacú: 0,6 -     Garriga: 0,1 
Vacú reproductor: 1 - Secà anual: 0,5 
Porquí reproductor: 0,5 - Secà llenyós: 1 
Ovella: 0,2 - Tàperes: 2 
Porquí: 0,2 - Tàperes reguiu: 4 
Caprí: 0,2 - Hort secà i vinya: 3 
Avícola: 50 unitats= 1 - Reguiu extensiu: 4 
 - Sal: 5 

 - Reguiu llenyós i raïm de taula: 7 

 - Hort intensiu: 12 
 - Hivernacle: 20 
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