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1. OBJECTE  
  
Aquest Procediment té per objecte regular la catalogació dels incompliments detectats als operadors en la 
certificació.  
  
2. ABAST  
  
Aquest Procediment és d’aplicació a les activitats realitzades pel CBPAE com la catalogació dels 
incompliments detectats als operadors.   
  
3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA  
  

− Norma EN 17065.  
  

− PT-05: Procediment General de Certificació.  
  

− PT-12: Gestió de la Certificació.  
  

− PT-13: Procediment Tècnic de la Certificació.  
  

− Capítol 6 del Manual de Qualitat.  
  

− Decret 27/2009, de 17 d'abril, d'adaptació del règim jurídic i econòmic del Consell Balear de la Producció 
Agrària Ecològica al Decret 49/2004 de 28 de maig, de règim jurídic i econòmic dels consells reguladors i 
d'altres ens de gestió i de control de denominació de qualitat.  

  

− Reglament CE 834/2007, DEL CONSEJO de 28 de juny de 2007 sobre producció i etiquetat dels 
productes ecològics i pel que se deroga el Reglament (CEE) nº 2092/91  
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− Reglament 889/2008, pel que s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) nº 834/2007 del 
Consell sobre producció i etiquetat dels productes ecològics respecte a la producció ecològica, el seu 
etiquetat i el seu control.  

  

− Reglament  CE 1235/2008, pel que s’estableixen les disposicions d’aplicació del Reglament (CE) nº 
834/2007 del Consell en allò que es refereix a les importacions de productes ecològics procedents de 
tercers països.  

 
- Reglament CE 1234/2007, pel que s’estableixen disposicions específiques per a la producció ecològica 

dels productes del sector del vi. 
  

− Quadern de Normes Tècniques.  
  

− Llei Balear 1/1998, del 10 de març, que aprova l’Estatut de Consumidors i Usuaris.  
  

− Llei Balear 1/1999, de 17 de març, que aprova l’Estatut dels productors i industrials agroalimentaris de les 
Illes Balears.  

  

− Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.  

  

− Decret 14/1994, de 10 de febrer, que aprova el Reglament del procediment a seguir per l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l’exercici de la potestat sancionadora.  

  
4. DESCRIPCIÓ  
  
4.1 Incompliments  
  
Els incompliments, detectats als operadors, de les obligacions contretes amb el CBPAE i que emanen  de la 
normativa vigent en matèria d’agricultura ecològica derivaran en un procediment sancionador, i se 
catalogaran segons les especificacions indicades en el present procediment. El procediment a seguir en el 
cas de detectar incidències se realitzarà segons les especificacions del PT-13.   
  
L’article 30 del Reglament CE Nº 834/2007, i article 91 del Reglament CE Nº 889/2008 fan referència  a les 
mesures a prendre per l’Organisme de Control en cas de que es descobreixin irregularitats i infraccions.  
  
La Guia ISO 65 es refereix a les no-conformitats, que en les Directrius de IAF (International Acreditation 
Forum) per a l’aplicació de l’esmentada Guia, se defineixin de la manera següent:  
  
“Desviació d’un producte davant  els requisits establerts o, si el sistema de certificació de producte inclou 
l’avaluació d’un sistema de gestió del subministrador, absència o error sistemàtic a la implantació i el 
manteniment d’un o més dels elements exigits d’aquest sistema, o una situació que podria, en funció de les 
evidències objectives disponibles, plantejar dubtes raonables sobre la conformitat dels productes 
subministrats pel subministrador”.  
  
Se considera que existeixen dos tipus d’incompliments: la desviació i la no-conformitat.   
  
La desviació és, fonamentalment, un incompliment lleu que no afecta el producte.  
  
La no-conformitat consisteix en un incompliment greu dels requisits establerts en els Reglaments CE 
834/2007, CE 889/2009,  CE 1235/2008, Disposicions complementàries i Quadern de Normes Tècniques. 
En funció de la gravetat de l’incompliment, se contemplen els següents tipus de no-conformitat:   
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1-Irregularitat: les sancions s’apliquen a productes i lots de productes específics.  

  
2-Infracció manifesta o infracció d’efecte prolongat: les sancions s’apliquen a l’operador en general i 
a tots els productes del mateix certificats.  

 
4.2. Presentació esquemàtica de les desviacions i no conformitats:  
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4.3. Catàleg de sancions  
  
El catàleg de sancions és aplicable a partir de la decisió de certificació.   
  
El present catàleg de sancions classifica els casos d’incompliment del que disposa el Reglament CE 
834/2007, el Reglament CE 889/2009, disposicions complementàries i Quadern de Normes Tècniques; la 
darrera columna ofereix les mesures o sancions adequades.  
  
El catàleg de sancions ha d’incloure la possibilitat de considerar un incompliment observat per primera 
vegada, una desviació, i l’observat per segona vegada, una no-conformitat. El catàleg de sancions ha de 
permetre que se combinin ambdues mesures, i d’acumular sancions.  
  
La finalitat d’aquest sistema és comprovar si les desviacions es repeteixen d’any en any i adaptar 
oportunament la sanció.  
  
A continuació es descriuen alguns exemples:  
  
IA/DPP: l’incompliment es classifica com a desviació el primer any; si es repetís el mateix incompliment l’any 
següent, se consideraria no conformitat.  
  
En aquest exemple la primera constatació d’incompliment dóna lloc a una sol·licitud de mesures de millora i 
la segona duu a la desclassificació del producte i de la parcel.la.  
  
DP/SL: la primera constatació d’incompliment, que en aquest cas és una infracció, dóna lloc a una sanció 
(per exemple, desclassificació del producte). La repetició d’aquest incompliment se considera una infracció 
manifesta i duu a la suspensió de la llicència.  
  
El catàleg de sancions ofereix la possibilitat de combinar una mesura de millora amb una inspecció 
addicional:  
  
IA-AI: Doble sanció; en aquest cas. A més de la mesura de millora, haurà d’efectuar-se una visita 
d’inspecció addicional per a comprovar l’aplicació de la mesura de millora.  
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4.3.1. Taula d’accions i sancions   
 
 

TIPUS 
D’INCOMPLIMENT  

Acció/Sanció  Tipus d’Acció/Sanció  
Abreviatura  
Acció/Sanc
ió  

Significat  

Conseqüències per la gestió del document de 
certificació o la indicació referent al mètode de 
producció ecològic  

DESVIACIÓ  Acció  Mesures de millora o 
mesures correctores  AC 

Adopció de mesures per  
a eliminar les causes de la 
desviació  

s’expedeix el certificat subjecte a certes condicions que han 
de 

complir-se immediatament o en un termini
per l’organisme o l’autoritat de control).
 En alguns casos, es sotmetrà a un control 
a verificar in situ el compliment de les condicions.

    Anàlisi  addicional  AA  
Si l’anàlisi indica que existeix  
Contaminació, s’ordena una 
anàlisi addicional  

Pot imposar-se una sanció en funció dels límits i la 
interpretació del laboratori que  confirma l’ús d’una substancia 
no autoritzada a l’annex II del reglament CE 889/2008 

    Inspecció addicional  IA  

Es realitzarà una visita 
d’inspecció per comprovar  
alguns dels punts indicats en 
la sol·licitud de mesures de 
millora  

Poden imposar-se sancions en funció  
dels resultats de la inspecció addicional 

 
 
 
 
 
 

TIPUS 
D’INCOMPLIMENT 

Acció/Sanció Tipus d’Acció/Sanció 
Abreviatura  
Acció/ 
Sanció 

Significat 

Conseqüències per la gestió del document de 
certificació o  
la indicació referent al mètode de 
producció ecològic 

NO CONFORMITAT 
Sanció  

Irregularitat 
Desclassificació d’un 

producte o lot 
DP El producte o lot deixa 

d’estar certificat 

No s’expedeix certificat o aquest  es suspèn o retira. 
Les indicacions previstes en relació amb el mètode de 
producció ecològic, o la indicació mencionada en el títol l IV del 
Reglament 834/2007 i en el títol III i/o l’annex XI del Reglament 
CE 889/2008 , es suprimeixen de tot el lot o la producció 
afectada per  la irregularitat 

    Desclassificació d’un 
producte i una parcel·la  DPP  

Es desclassificaran el  
producte, la parcel·la o 
els animals  

No s’expedeix certificat o es suspèn el certificat respecte a la 
producció i la parcel·la afectades. S’aplicarà el període de 
conversió.  

NO CONFORMITAT 
Sanció 

Irregularitat 
Desclassificació d’un 

producte en conversió 
DPR 

El producte es 
desclassificarà passant a ser 
un producte en conversió 

S’expedeix un certificat pel producte en 
si ja existeix un certificat de producte ecològic, aquest es retira.

  
Sanció Infracció manifesta  

o infracció amb efectes 
prolongats 

SL 

Suspensió de tots els  
documents de certificació;  
l’operador ja no pot vendre 
els productes com ecològics.  
L’organisme de control 
informa a l’autoritat 
competent.   
  
En cas de retirada de la 
llicència, el contracte entre  
l’operador  i l’organisme de 
control es pot anular 

Es suspenen tots els documents de certificació 
certificat de conformitat). Es suprimeixen les indicacions 
previstes en relació amb el mètode de 
indicació mencionada en  el títol IV del Reglament 
en el títol III i/o l’annex XI del Reglament CE 
889/2008. (La duració serà determinada per l’organisme i 
l’autoritat de control) 
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4.4. Catàleg de sancions  
  
DISPOSICIONS GENERALS  

Descripció de les principals 
desviacions/ no conformitats 

Referència al reglament CEE: 
834/2007 i 
889/2008 

Referència al  
Quadern de 

normes  
Tècniques  

(QNT)  

Tipus de 
incompliment  
acció/ sanció 

Exemple 
de tipus 
d’acció o 

sanció 

L’operador no coneix la normativa 
que regeix la producció agrària 
ecològica  

Article 63 - 889/2008 010101 QNT  DI AC 

A l’explotació no hi ha un pla de 
formació per  tots els treballadors 
per tal d’evitar, durant tot el procés 
de producció , elaboració i 
comercialització, mescles o 
contaminacions dels productes 
ecològics 

 01.01.02 QNT DI AC 

L’operador no està al corrent de les 
quotes amb l’organisme de control  

 Manual de 
qualitat del 

CBPAE. 
Gestió de la 
certificació 

4.9 

DI/NC AC/SL 

L’operador no té i manté una 
descripció completa de tota la unitat 
de producció i de l’activitat que s’hi 
fa i de les mesures cautelars que 
s’adoptaran per reduir els rics de 
contaminació dels productes 
ecològics 

Article 63 1a - 889/2008  DI/NC AC/SL 

Informe no signat pel responsable 
de la unitat de producció  

Article 63 2c – 889/2008   DI AC 

Negativa de l’operador a signar 
l’informe  de la visita de control  

Article 65  3 – 889/2008   DI/NC AC/SL 

Negativa de l’operador a la presa de 
mostres  

Article 67 – 889/2008   DI/NC AC/SL 

No permetre l’accés del tècnic de 
control a la unitat de producció  

Article 67 1a – 889/2008   NC SL 

No tenir comptabilitat documentada 
o que aquesta sigui incompleta  

Article 66 – 889/2008   DI/NC AC/DP/SL 

L’operador no disposa de registre de 
reclamacions  

 Manual de 
qualitat del 

CBPAE 

DI AC 

No es respecte el període de 
conversió tant en la producció 
vegetal com en la producció animal 

Article 17 – 834/2007 i Article 38 – 
889/2008 

 NC DP 
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PRODUCCIÓ DE PRODUCTES VEGETALS  

Descripció de les principals 
desviacions/ no conformitats  

Referència al reglament 
CEE: 

834/2007 i 
889/2008 

Referència al 
Quadern de 

normes 
Tècniques 

(QNT) 

Tipus de 
incompliment: 
acció o sanció 

Exemple de 
tipus d’acció 

o sanció 

En el cas de producció ecològica i 
no ecològica a la mateixa 
explotació, no hi ha una separació 
adequada de la producció. 

Article 11- 834/2007  NC DP 

En el cas de producció ecològica i 
no ecològica a la mateixa explotació 
no es manté un registre documental 
adequat que demostri aquesta 
separació 

Article 11-834/889  DI AC 

No es manté o augmenta la fertilitat i 
l’activitat biològica del sòl 

Article 12 1 a i b -834/2007  DI/NC AC/SL 

No hi ha un programa de rotació per 
controlar les males herbes  

Article 12 g – 834/2007 i 02.04.01 QNT DI AC 

Es realitzen treballs del sòl que 
afavoreixen l’erosió 

 02.03.04 QNT DI/NC AC/SL 

Zones de recol·lecció silvestre que 
s’han tractades amb productes no 
contemplats en l’annex II del R. 
889/2008 durant tres anys anteriors 
a la recollida  

Article 12, 2a –834/2007 
Article 70, 2 – 889/2008 

 

040201 QNT NC DP 

Utilització d’adobs no conforme amb 
l’annex I del R 889/2008   

Article 12 d i Article 16.b – 
834/2007 i 

Annex I – 889/2008 

 NC DPP 

Utilització de  fems d’origen no 
ecològic  fora tenir en compte les 
condicions especificades al QNT 

 02.05.03  
QNT 

NC DPP 

S’han superat els 170 kg de N/Ha i 
any a la superfície agrícola utilitzada 

 02.05.03 QNT DI/NC AC/SL1 

No es realitza un correcte 
compostatge 

Article 3.5 -889/2008  NC DPP 

A l’explotació es fa ús de la 
producció hidropònica 

Article 4 – 889/2008  NC DP 

Ús de productes fitosanitaris no 
autoritzats a l’annex II del reglament 
889/2008 al cultiu 

Article 12  i Article 16 – 
834/2007 

Annex II-889/2008 

 NC SL1 

Ús de productes fitosanitaris no 
autoritzats a l’annex II del reglament 
889/2008 a la producció final 

Article 16 – 834/2007 
Annex II-889/2008 

 NC DP 

Detecció de residus de plaguicides 
no conformes a l’annex II del R  
889/2008, però que no l’ha emprat 
el productor 

Article 16 – 834/2007 i 
Article 5 – 
889/2008 

 NC DP 

Detecció de residus de plaguicides 
no conformes a l’annex II que  
confirmen que l’ha emprat el  
productor 

Article 16 – 834/2007 i 
Article 16 – 889/2008 

 NC SL1 

Ús de llavors o material de 
reproducció vegetativa d’origen no 
ecològic encara que hi hagi 
disponibilitat de llavors ecològiques 

Article 12i– 834/2007 i   NC DP 
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Utilització de llavors i/o material de 
reproducció vegetativa obtinguts per 
modificació genètica   

Article 9 -834/2007  NC DP 

Utilització de  plàntules i/o llavors  
d’origen no ecològic  sense 
autorització del CBPAE 

Article 12i , article 22b – 
834/2007 i Article 45 – 

889/2008 

 NC DP 

Zones de recol·lecció silvestre que 
s’han tractades amb productes no 
contemplats en l’annex II del R. 
889/2008 durant tres anys anteriors 
a la recollida 

Article 12 2a-834/2007 
Article 70.2 -889/2008 

04.02.01 QNT NC DP 

La recol·lecció silvestre afecta 
l’estabilitat de l’hàbitat natural o  la 
conservació de  les espècies de la                                                                       
zona                                                              
Recol·lecció d’espècies protegides 
i/o recol·lecció prohibida per la 
normativa nacional 

Article 12 2b-834/2007  NC DP 

No es compleixen els criteris de 
recol·lecció silvestre 

 QNT 04.01.02 DI AC/IA 

 
No s’ha notificat a l’Autoritat de 
Control qualsevol contaminació de 
les zones de recol·lecció silvestre 
originada per l’aplicació de 
productes no autoritzats.   

 QNT 040202 DI AC/IA 

Ús de substrats no conformes per el 
cultiu de bolets  

Article 6 – 889/2008  NC DP 

Us de productes minerals no 
enumerats a l’annex I del R. 
889/2008 per a la producció de 
bolets 

Article 6- 889/2008  NC DP 

Presència en el magatzem de 
productes per a la producció vegetal 
no autoritzats  

Article 35 – 889/2008  DI AC 

Presència a l’explotació d’envasos 
de fertilitzants no autoritzats.  

i 02.05.05 QNT DI AC 

Utilització d’envasos que han estat 
tractats amb productes no 
relacionats a l’annex II del R. 
889/2008  

 02.10.04 QNT NC DP 

Presència  d’OGMs  a l’explotació Article 9 – 834/2007  DI AC 

No s’han pres mesures per evitar 
contaminació per OGMs 

 01.03.09 QNT NC DP 

No s’ha notificat a l’autoritat de 
control les possibles fonts de 
contaminació d’OGMs 

 01.03.05 QNT DI AC 

No assegurar-se de que els 
productes que s’empren a 
l’explotació no contenen OGMs  ni 
els seus derivats 

 01.03.06 QNT NC DP 

Us d’OGMs a l’explotació en adobs, 
condicionadors del sòl, llavors o 
material de reproducció 

Article 9- 834/2007  NC SL1 

Contaminació de parcel·les per 
acumulació de metalls pesants.  

 02.02.05 QNT NC DPP 

No s’han establert mesures  per 
evitar la contaminació per deriva de 
parcel·les veïnes  

 02.02.08  QNT 
02.02.09  QNT 

DI/NC AC/DPP 
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Els productes contaminats per 
deriva s’han comercialitzat amb 
indicació protegida  de la producció 
agrària ecològica.  

 02.02.09  QNT 
02.02.11  QNT 

NC DP 

No s’ha comunicat a l’autoritat de 
control la sospita de contaminació o 
possible contaminació per deriva 
de tractaments amb productes 
contaminats.  

 02.02.12   QNT NC DP 

S’han regat les parcel·les amb 
aigües contaminades per aigües 
residuals sense justificar-ne la seva 
necessitat.  

 02.02.20   QNT 
02.02.21   QNT 

NC DPP 

 S’han emprat productes no  
autoritzats per desembossar les 
mànegues de reg 

Annex VII -889/2008 02.02.23   QNT NC DPP 

 
  

Producció paral·lela, ecològica, en 
conversió  no ecològica, de les 
mateixes varietats (cultius anuals) 
sense que sigui possible diferenciar  
uns dels altres durant el cultiu o al 
magatzem   

Article 11 – 834/2007 i 
Article 73 – 889/200/8  

  NC DP 

Producció paral·lela, ecològica i en 
conversió (cultius perennes) sense 
que es compleixen les condicions 
pertinents  

Article 11 – 834/2007 i 
Article 73 – 889/2008  

  NC DPR 

En la producció paral·lela de planters 
no es compleix la normativa vigent en 
quan a la separació del sistema de 
reg pels planters ecològics i no 
ecològics 

Article 40 c- 889/2008 03.04.02.-2 QNT NC AC /DP 

No s’ha complit amb la normativa 
vigent en el cas de producció 
paral·lela destinada a investigació 
agrària 

Article 40b-889/2008  NC DPP 

En la producció de planters ecològics 
i no ecològics no  hi ha una 
separació clara entre les dues 
produccions 

  03.04.02.1 QNT  DI AC/IA 

En el cultiu de plantes aquàtiques no 
s’empra aigua potable  

  03.06.04  QNT  NC DPP 

S’han emprat solucions de nutrients 
minerals en el cultiu de plantes 
aquàtiques  

  03.06.06  QNT  NC DPP 

 
 MAGATZEM  MAQUINARIA I  TRANSPORT 

No s’ha establert un pla de neteja i 
desinfecció per evitar contaminacions 
creuades durant la  
manipulació de productes ecològics  
  

 Article 35 – 889/2008 i         02.10.02 QNT  NC DP 

No s’ha comunicat a l’autoritat de 
control qualsevol contaminació  dels  
productes ecològics durant la seva 
manipulació  

  02.10.03 QNT  DI/NC AC/DP 

Desinfecció i neteja de locals amb 
productes no autoritzats i amb 
presència de productes ecològics  

  02.10.10.4 QNT  NC DP 

No complir amb els requisits de 
desratització  

  02.10.10.5 QNT  DI AC/IA 
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Transport a altres unitats dins 
envasos no tancats, sense etiquetar  
i/o sense cap indicació   

Article 31 – 889/2008 i   
  

02.12.01 QNT  DI/NC AC/DP 

En el cas de transport mixt de 
productes no es prenen mesures de 
separació i identificació dels 
productes ecològics 

Article 30-889/2008  DI AC 

Vehicles de transport de productes 
d’agricultura ecològica que no estan 
sotmesos a un programa regular de 
neteja  

  02.12.02 QNT  DI AC 

No s’han emprat envasos nets i 
sense residus  

  02.11.01  QNT  NC DP 

No es prenen mesures per evitar 
contaminacions amb la maquinària 
que s’empra per parcel·les 
ecològiques i no ecològiques i en la 
manipulació de la collita 

 02.10.02 QNT DI AC 

No s’ha comunicat a l’autoritat de 
control qualsevol contaminació dels 
productes ecològics durant la collita, 
manipulació i emmagatzematge 

 02.10.03 NC DP 

  
PRODUCCIÓ ANIMAL  

Descripció de les principals 
desviacions/ no conformitats  

Referència al reglament 
CEE  

Referència al  
Quadern de 

normes  
Tècniques  

(QNT)  

Tipus de 
incompliment: 
acció o sanció  

Exemple 
de tipus 
d’acció o 

sanció  

Presència a l’explotació d’animals no 
criats segons els mètodes de la  
ramaderia ecològica sense que hi hagi 
una separació clara dels locals i de les 
parcel·les.  

Article 17 – 889/2008    NC  DP  

En el cas de caragols, hi ha producció de 
caragols ecològics i no ecològics a la 
mateixa explotació. 

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.4.1 

DI/NC AC/SL 

S’observen símptomes de excés de 
pasturatge 

Article 14-834/2007  DI AC 

No s’empren mètodes de reproducció 
natural, o aquesta és induïda amb 
tractaments hormonals o substàncies 
similars 

Article 14 c i, ii, iii-834/2007  NC DP 

Presència  a l’explotació de ramaderia 
ecològica i no ecològica de la mateixa 
espècie 

Article 11-834/2007 
Article 17-889/2008 

 NC DP 

Presència  a l’explotació de ramaderia 
ecològica i no ecològica de diferents 
espècies però que no està degudament 
separada  

Article 11-834/2007 
Article 17-889/2008 

 NC DP 

No s’emplenen correctament els 
registres corresponents a la producció 
ramadera 

Article 76- 889/2008  DI AC 

En el cas dels caragols la identificació 
dels lots i dels parcs no és correcte o és 
incompleta 

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.7.1 

DI AC 

No es registre al quadern d’explotació 
l’origen dels individus entrats a 
l’explotació 

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.7.2 

DI AC 
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Origen dels animals  

Introducció d’animals procedents d’unitats 
que no s’atenen al Reglament sobre 
producció ecològica, sense l’autorització 
de l’autoritat o l’organisme de control.  
- Es compleixen les condicions 
per una excepció. 
 No es compleixen les 
condicions per  una excepció 

 

Article 9 – 889/2008 

 

 

 

 

 

DI 

NC 

 

 

AC 

DP 

Introducció anual de femelles nul·lípares 
procedents d’explotacions ramaderes no 
ecològiques:  
- % no respectat  
- % respectat, però sense  
autorització de l’autoritat o organisme de 
control. 

Article 9 . 3 i 4 – 889/2008   

 

NC 

DI/NC 

 

 

DP 

AC/DP 

Excepció per la renovació o reconstitució 
del ramat:  

- Es compleixen les condicions 
per una excepció sense que 
l’autoritat o l’organisme de 
control hagin donat la seva 
autorització.  

- No es compleixen les 
condicions.  

 
 

Article 9 . 2 – 889/2008 

   
 

DI/NC 
 
 
 
 

NC 

  
  

AC/DP  
 
 

 
 

DP  
  

S’han introduït a l’explotació animals no 
procedents de ramaderia ecològica amb 
finalitats d’engreix 

 
Article 14 – 834/2007 
I Article 9- 889/2008 

   
NC 

 

  
DP  
  

Mascles reproductors procedents 
d’explotacions no ecològiques que no són 
criats i alimentats de forma permanent 
així com disposa el Reglament  

 
Article 9.3  - 889/2008 

  DI/NC AC/DP  

En el cas de la producció ecològica de 
caragols s’han introduït individus 
procedents de recollida silvestre o de 
granges de producció intensiva 

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.3.2 

NC DP 

 
ALIMENTACIÓ 

      

Alimentació forçada   Article 20.5 – 889/2008   NC DP/SL  

No coincideix l’aliment subministrat als 
animals amb el que s’ha produït i/o s’ha 
comprat a l’explotació, amb les 
necessitats nutritives dels mateixos 

Article 14.1d- 834/2007 i 
Article 19 i 20 – 889/2008 

  
DI 

 
AC 

Utilització de pinsos procedents d’altres 
unitats o empreses, en lloc d’anar 
preferentment als de la pròpia unitat 
encara que en tinguin disponibilitat  

Article 14 , 1d – 834/2007 i 
Article 19, 1 – 889/2008 

  DI/NC IA/DP  

Més del 30 % de la fórmula alimentaria , 
està composada per pinsos en conversió.  

Article 14 .1 d) ii – 834/2007 i  
Article 21.1 – 889/2008 

  DI/NC AC/DP  

L’obligació d’alimentar els mamífers amb 
llet natural no es compleix en el termini 
mínim de cada espècie animal 

Article 14 .1 d vi – 834/2007 i 
Article 20 . 1 – 889/2008 

  DI/NC AC/DP  

Les farratges fresques, seques o 
ensitjades suposen menys del 60% de la 
matèria seca de les racions diàries  

Article 20. 2 – 889/2008   DI/NC AC/DP  
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S’ha alimentat el ramat ecològic de 
l’explotació amb menjar no ecològic 

Article 14- 834/2007  NC DP 

S’han fet servir complements vitamínics, 
correctors, additius i/o auxiliars 
tecnològics no autoritzats 

Article 22.4-889/2008 I 
Annex VI-889/2008 

 NC DP 

Us d’OGMs en l’alimentació del ramat 
ecològic 

Article 9.1 -834/2007  NC SL1 

S’ha alimentat el ramat jove de 
l’explotació amb llet artificial 

Article 141.d vi-834/2007 i 
Article 20.1-889/2008 

 NC DP 

Els animals estan sotmesos a unes 
condicions o a una dieta que pot afavorir 
l’aparició d’anèmies 

Article 20.4 – 889/2008  DI/NC AC/DP 

Utilització de productes no enumerats a 
les seccions 1.3a i 1.3d de l’annex VI, 
com additius i auxiliars tecnològics, 
respectivament, en l’ensitjat de farratges  

Article 14 1d. iv – 834/2007 , 
Article 22 – 889/2008 i  Annex 

VI – 889/2008 

  DI/NC AC/DP  

Us de substàncies no llistades  als 
annexes V i VI. Només poden utilitzar-se 
matèries primeres d’origen agrícola 
convencional per a l’alimentació animal si 
estan enumerades a la secció 1 de 
l’annex V (matèries primeres d’origen 
vegetal) amb subjecció a les restriccions  
quantitatives imposades a l’article 43 – R 
889/2008 i sempre que s’hagin produït o 
preparat sense l’ajuda de dissolvents 
químics . 

Article 14.1d iv – 834/2007 i 
Article 22 – 889/2008 i Annex 

V – 889/2008 

 DI/NC AC/DP 

S’han utilitzat en els pinsos factors de 
creixement o aminoàcids sintètics 

Article 14 1.d.v  NC DP 

En el cas dels caragols s’ha emprat 
alimentació forçada i/o han incorporat 
matèries primes d’origen animal o 
proteïnes d’animals. 

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.5.1 

NC DP 

 

Profilaxis i assistència 
veterinària  

      

No es fa un ús preferent de productes 
fitoterapèutics  , productes homeopàtics  i 
oligoelements, o dels productes 
enumerats en la secció 3 de l’annex V i VI 
1.1 – R. 889/2008   

Article 14.1. e ii – 834/2007 i  
Article 23.1 i 24.2 – 889/2008  

  DI AC 

Utilització de  medicaments veterinaris 
al·lopàtics de síntesi química o antibiòtics,  
no administrats baix la responsabilitat del 
manescal  

Article 24.3 – 889/2008    DI/NC AC/DP 

Ús de medicaments veterinaris al·lopàtics 
de síntesi química o antibiòtics com a 
tractament preventiu  

Article 14.1.e i – 834/2007 i  
Article 23.1 – 889/2008  

  DI/NC AC/DP 

Ús de substàncies o d’hormones per 
estimular el creixement o la producció, o  
per a altres fins 

Article 23.2 – 889/2008    NC DP/SL 

Ús de medicaments veterinaris no 
registrats degudament  

Article 24.4 – 889/2008    DI/NC AC/DP 

Presència a la unitat de medicaments 
veterinaris no registrats o no receptats pel 
manescal   

Article 24.3 – 889/2008    DI/NC AC/DP 

No es respecte el període de supressió 
d’un animal que ha estat  tractat amb un 
medicament veterinari al·lopàtic  

Article 24.5 – 889/2008     
NC 

 
DP 



 

PROCEDIMENT TÈCNIC 

CATÀLEG DE SANCIONS 

PT-14  

Fulla 14 de 21  

Edició: 1  

Data: 13/05/2009  

El bestiar ha rebut més de tres 
tractaments veterinaris al·lopàtics de 
síntesi química o antibiòtic  durant un 
període de 12 mesos 

Article 24.4 – 889/2008  NC DP 

El bestiar que té un cicle de vida inferior a 
un any, ha rebut més d’un tractament 
veterinari al·lopàtic de síntesi química o 
antibiòtic   

Article 24.4 – 889/2008  NC DP 

Gestió Zootècnica, transport i 
identificació dels productes 
animals  

      

La reproducció ha estat induïda amb 
tractaments hormonals o substàncies 
similars  

Article 14 c) ii – 834/2007    NC DP/SL 

S’ha utilitzat la clonació o la transferència 
d’embrions com a reproducció artificial 

Article 14 c iii-834/2007  NC DP 

Es manté el bestiar lligat sense que 
l’autoritat o l’organisme de control ho hagi 
autoritzat 

Article 14 b vi- 834/2007 i 
Article 18.1 – 889/2008 

 DI/NC AC/DP 

S’han practicat mutilacions de manera 
rutinària . 

Article 14 b)  viii – 834/2007 i 
Article 18.1 – 889/2008  

  NC 

 
AC/DP 

Castració física per mantenir la qualitat 
dels productes i les pràctiques 
tradicionals de producció ( porcs de carn, 
bous, galls, etc.), sense respectar les 
condicions corresponents. 
 

Article 14 b) viii – 834/2007 i 
Article 18.1 i 2 – 889/2008  

  DI/NC AC/DP 

 
A les explotacions petites els animals 
estan fermats sense que es compleixin 
les condicions pertinents o sense que 
l’autoritat o l’organisme de control ho 
hagin autoritzat.  

 
Article 14 b) vi – 834/2007 i 

Article 39 – 889/2008  

  

DI/NC 

 

IA/DP 

A l’escorxador, els animals no tenen 
accés a aigua potable ni a llit i espai per 
jeure si han d’esperar més de sis hores 
pel seu sacrifici 

  05.09.08 a i b 
–QNT 

DI AC 

Incompliment de l’edat mínima en el 
moment del sacrifici.  

Article 12.5 – 889/2008    DI/NC  AC/DP  

En el cas dels caragols, es recullen abans 
de que es trobin totalment vorejats 

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.7.3 

NC DP 

Pasturen animals criats de forma no 
ecològica amb animals criats de forma  
ecològica durant un període de temps 
il·limitat  

  05.01.01 b –  
QNT  

DI  AC 

A més de les normes vigents de benestar 
animal els animals no compleixen les 
especifiques per ramaderia ecològica.  

  05.04.01 – 
QNT  

DI/NC  AC/DPP  

No es retiren els fems dels sestadors del 
bestiar  

  05.05.01 –  
QNT  

DI/NC  AC/DPP  

Utilització de suplements minerals o 
vitamínics de forma rutinària.  

  05.06.01 – 
QNT  

NC  DP  

L’estada a l’escorxador és de més de 12 
hores i no disposen d’aliments ecològics  

  05.09.08 c – 
QNT  

NC  DP  

S’han introduït a l’explotació vedells 
alimentats amb productes substitutius de 
la llet natural sense justificació.   

  06.01.02 – 
QNT  

DI  AC 

 
Transport dels animals 
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S’han utilitzat sistemes d’estimulació 
elèctrica durant la càrrega i descàrrega 
dels animals   

Article 18 .4 – 889/2008    DI AC  

Abans i durant el transport s’han emprat 
tranquil·litzants al·lopàtics   

Article 18 .4 – 889/2008    NC  DP/SL  

En el transport dels animals no existeix 
document de traçabilitat i/o no es fan 
servir els precintes del CBPAE 

Article 31 – 889/2008 05.09.06 QNT DI/NC AC/DP 

No s’apliquen mesures per evitar 
contaminació o pèrdua de traçabilitat en 
transports mixtes 

Article 30 – 889/2008  NC DP 

Durant la fase que condueix al sacrifici i 
en el mateix moment, els animals no són 
tractats de tal manera que es redueixi al 
mínim el seu estrès.  

Article 14 .b viii – 834/2007    DI/NC  AC/DP  

Corrals, zones a l’aire lliure i 
estàncies dels animals  

        

Condicions d’allotjament dels animals no 
adaptades a les seves necessitats 
biològiques i etiològiques    

Article 14 b) ii – 834/2007    DI/NC  AC/DP  

No es respecten les superfícies mínimes 
d’estabulació i les zones d’exercici i 
demés condicions d’estància dels 
animals.   

Article 14 b) iv – 834/2007 i 
Annex III – 889/2008  

  NC  DP  

Els allotjaments no permeten una 
ventilació i il·luminació adequada 

Article 10.1 -889/2008  DI AC 

Els porcells estan en plataformes 
elevades dins gàbies  

Article 11.5 -889/2008  DI AC 

Estabulació de vedells de més d’una 
setmana d’edat , en habitacles individuals 

Article 11.3 – 889/2008  DI AC 

Les truges es mantenen aïllades en 
períodes que no coincideixen en les 
darreres fases de gestació ni amb el 
període d’alletament 

Article 11.4 – 889/2008  DI  AC 

Utilització de productes no relacionats a 
l’annex VII R-889/2008 per a la neteja i 
desinfecció dels locals. 

Article 14 f i 16 f – 834/2007 
Annex VII – 889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

  
No es compleixen les condicions per una 
excepció: La fase final de l’engreix del 
ramat vacú, porcí i oví per la producció 
de carn es pot fer a cobert sempre que el 
temps que hi estiguin no superi 1/5 part 
del seu temps de vida i en cap cas un 
màxim de 3 mesos.   

 

Article 46 – 889/2008 

  

DI/NC 

 

AC/DP 

El terra dels locals d’estabulació han 
d’esser llisos però que no patinin . La 
meitat de la superfície del sòl  com a 
mínim ha d’esser  forta, es a dir , 
construïda amb materials sòlids que no 
siguin llistons o reixa.  

Article 11, 1 – 889/2008    DI/NC  AC/DP  

Els estables no disposen d’una zona per 
dormir i descansar còmode, neta i seca 
bastant grossa i construïda amb 
materials sòlids que no siguin llistons;  
o la zona de descans no té palla suficient 
o altres materials naturals adequats, 
 o bé s’han afegit als llits productes 
minerals que no s’ajusten als enumerats 
a l’annex I  

Article 11, 2 – 889/2008    DI/NC  AC/DP  
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En el cas dels caragols, es crien de 
manera permanent dins edificis 
 

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.4.2 

NC DP 

S’ha superat la densitat màxima de 
100kg de caragols/m3 durant les 
operacions d’emmagatzematge dels  
caragols 

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.4.5 

DI AC 

En el cas de reproducció dins hivernacle, 
s’han fet tractaments fitosanitaris, 
fertilitzants  o esmenes.  

 N T per a 
l’helicicultura 
ecològica.4.7 

NC DP 

Els parcs exteriors destinats a cria dels 
caragols no disposen de coberta vegetal 
adequada  per als caragols 

 N T per a 
l’helicicultura 

ecològica.4.8.1 

DI AC 

En els parcs exteriors no es mantenen 
els diferents lots de caragols aïllats uns 
dels altres 

 N T per a 
l’helicicultura 

ecològica.4.8..3 

DI AC 

No es respecten els 4 mesos de  buit 
sanitari en els parcs exteriors entre dos 
lots 

 N T per a 
l’helicicultura 

ecològica.4.8.4 

DI AC 

Els refugis de protecció dels caragols i 
per a la posterior recol·lecció no són de 
materials naturals, inerts o fora tractar 

 N T per a 
l’helicicultura 

ecològica.4.8.5 

DI AC 

S’ha excedit la densitat de 4kg de 
caragols/m2 en els parcs exteriors 

 N T per a 
l’helicicultura 

ecològica.4.8.8 

DI AC 

S’ha superat la superfície dels parcs 
exteriors, individual o total 

 N T per a 
l’helicicultura 

ecològica.4.8.9 

DI AC 

 

 
AVICULTURA 

    

No es respecte l’edat d’entrada dels 
animals en funció de la seva orientació 
productiva a l’explotació 

Article 42-889/2008  NC DP 

Quan entren aus no certificades 
ecològiques no es respecte el període de 
conversió 

Article 38-889/2008  NC SL1 

El ramat avícola no té accés a l’aire lliure 
durant al manco un terç de la seva vida 

Article 14.5 – 
889/2008 

 DI/NC AC/DP 

Els espais a l’aire lliure per a les aus de 
corral no disposen de coberta vegetal, 
espais coberts i accés a menjadors i 
abeuradors 

Article 14.6 -
889/2008 

 DI/NC AC/DP 

La zona a l’aire lliure no disposa de 
superfície per a garantir la rotació en 
funció del nombre d’animals. 

Article 10.4 – 
889/2008 i Annex 

III-889/2008 

 DI/NC AC/DP 

S’ha excedit el nombre màxim d’animals 
per galliner 

Article 12.3 e-
889/2008 

 DI AC 

Les aus de corral es mantenen dins 
gàbies  

Article 12, 1 – 
889/2008  

  NC  DP  

Les aus aquàtiques han de tenir accés a 
una corrent d’aigua, un bassiot o un 
safareig, quan les condicions 
meteorològiques ho permetin amb el fi de 
respectar les seves exigències de 
benestar o condicions d’higiene.  

Article 12, 2 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

No es compleixen  les condicions 
exigides en tots els locals per les aus de 
corral.  

Article 12,3 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Període de descans nocturn continuat, 
sense llum artificial inferior a vuit hores.  

Article 12, 4 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  
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Les aus de corral no tenen accés a un 
espai a l’aire lliure  

Article 12, 3 g – 
889/2008  

  NC  DP  

Els locals no es buiden després de la cria 
de cada lot d’aus de corral.  

Article 23, 5 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Els corrals no es mantenen buits (segons 
el temps definit per l’estat membre) per 
què pugui tornar sortir la vegetació i per 
motius sanitaris  

Article 23, 5 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

 

APICULTURA I PRODUCTES 
PER L’APICULTURA  

        

S’ha incorporat a la unitat de producció 
ecològica més d’un 10 % anual d’abelles 
reines i eixams que no s’ajusten al 
reglament.  

Article 9.5 – 
889/2008  

  NC  DP  

Caseres ubicades a una zona no 
identificada. No s’ha presentat la 
documentació i les proves oportunes  

Article 78. 4 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Alimentació artificial encara que no es 
trobi en perill la supervivència de la 
casera  

Article 19.3 – 
889/2008  

  NC  DP  

Alimentació artificial amb productes no 
autoritzats  

Article 19.3 – 
889/2008  

  NC  DP  

L’ús d’alimentació artificial no es detalla 
en el registre de les caseres, o el registre 
de les caseres té informació incompleta 
sobre l’ús d’alimentació artificial.  

Article 78.2 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Es prenen mesures insuficients per 
prevenir les infeccions.  

Article 14.1e i – 
834/2007  

  DI  AC 

Tractaments veterinaris sense registre 
dels documents justificatius per  
l’organisme de control  

Article 24.4 – 
889/2008  

  NC  DP  

Ús de medicaments al·lopàtics de síntesis 
química com a tractament preventiu.  

Article 23.1 – 
889/2008  

  NC  DP  

Ús de productes no autoritzats pel control 
de plagues i malalties.  

Article 23.2 – 
889/2008  

  NC  DP  

  
Falta d’aïllament després d’un 
tractament convencional  

Article 25.4 – 
889/2008  

  DI/NC AC/IA/DP 

Destrucció d’abelles  en els panells com 
a mètode associat a la collita de 
productes de la casera  

Article 24 . b xi – 
834/2007  

  DI/NC AC/DP 

Retallar les ales a les abelles reines  Article 18.3 – 
889/2008  

  DI AC 

Eliminació de les cries mascle amb una 
finalitat diferent del control de la infecció 
per Varroa jacobsoni  

Article 25.3 – 
889/2008  

  DI/NC AC/DP 

Ús de repel·lents químics sintètics 
durant les operacions de recollida de 
mel.  

Article 13.6 – 
889/2008  

  NC DP 

Falta d’identificació de les caseres. 
Inexistència d’un registre   

Article 78.2 - 
889/2008  

  DI/NC AC/DP 

Falta d’informació sobre els controls 
durant el trasllat de les caseres, la 
collita, l’elaboració i el magatzem  

Article 78.4 – 
889/2008  

  DI/NC AC/DP 

Falta de registre o registre incomplet de 
les mesures adoptades per a garantir  
una extracció, elaboració i 
emmagatzematge adequats dels 
productes apícoles, així com de les 

Article 78.6 – 
889/2008 

 DI AC/DP 
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operacions de retirada de la part 
superior de les caseres 

 
 

Característiques de les 
caseres i materials emprats a 
l’apicultura.  

        

Caseres fetes de materials no adequats  Article 13.3 – 
889/2008  

  DI//NC  AC/DP  

Ús de cera d’abelles no autoritzada  Article 13.4 –  
889/2008 i   

Article 44 – 889/2008  

  NC  DP  

Ús de cera no conforme  Article 44 – 889/2008    NC  DP  

Collita de  mel a quadres que contenen 
cria  

Article 13.7 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Ús de productes no enumerats a l’annex 
II del R-889/2008 per la protecció dels 
materials ( quadres, caseres i panells)  

Article 25.1 -  
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Ús de substancies no enumerades a 
l’annex VII del R – 889/2008  per netejar 
i desinfectar els materials, locals, equip i  
eines i productes emprats amb 
l’apicultura.  

Article 14.1 f –  
834/2007 i article 23.4 

– 889/2008  

  NC  DP  

S’observen parcel·les amb tractament 
d’elevat impacte ambiental en una àrea 
de 3 km de radi 

Article 31- 889/2008  NC SL1 

No hi ha suficients fonts d’alimentació i 
accés a aigua 

 Article 14 b ix- 
834/2007 

  DI  AC  

No es deixen reserves de mel i de 
pol·len a les caseres després de 
l’estació productiva 

Article 19.3 – 
889/2008 

 DI AC 

ELABORACIÓ I 
COMERCIALITZACIÓ 

    

Els ingredients agraris que s’utilitzen per 
la elaboració del producte no són de 
producció ecològica 

Article 19-834/2007 i  
Article 29 quarter .1 -

889/2008 

 NC DP 

En el cas d’unitat mixtes, el procés 
d’elaboració de productes ecològics no 
està separat en el temps de la dels 
productes convencionals 

Article 19- 834/2007 i  
Article 26.3 – 

889/2008 

 DI/NC AC/DP 

Els ingredients agraris, el seu 
percentatge i la seva qualificació no 
correspon amb els indicats en les 
autoritzacions del producte 

Article 19- 834/2007 i  
Article 27 – 889/2008 

 NC DP 

Els ingredients agraris, additius, auxiliars 
tecnològics, microorganismes i derivats 
no estan exempts d’OGMs 

Article 9 -834/2007  NC DP 

El additius emprats no figuren a les 
autoritzacions del producte 

Article 27 i Annex VIII  
- 889/2008 

 NC DP 

Us d’ingredients d’origen agrari o no , no 
enumerats a la secció A  de l’Annex VIII 

Article 19 2 b, c -
834/2007 i Article 
27.1- 889/2008 

 NC DP 

El producte o els seus ingredients 
d’origen agrari, han estat tractats amb 
substàncies no enumerades en la secció 
B de l’Annex VIII 

Article 19 2 b, c -
834/2007 i 

 Article 28 i Annex 
VIII- 889/2008 

 NC  DP 

L’oli de les fregidores no és ecològic Article 19 2, c -
834/2007 i Article 28 i 

 NC DP 
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Annex IX- 889/2008 

El tipus i capacitats dels envasos no són 
conformes amb els indicats en les 
autoritzacions del  producte 

Article 80-889/2008  DI AC 

No disposa d’un registre actualitzat de 
totes les elaboracions realitzades i de 
les quantitats transformades 

Article 26 3 c – 
889/2008 

 DI AC 

La resta de pràctiques d’elaboració no 
segueixen les disposicions específiques 
del Quadern de normes Tècniques 

 Capítol 10 -
QNT 

DI/NC AC/DP 

Emmagatzematge sense mesures de 
separació, tant el en cas d’ingredients 
com de producte acabat 

Article 26 i 35.4 –  
889/2008 i  

  

08.01.04 -  
QNT  

NC  DP  

Emmagatzematge: mesures de 
separació i identificació insuficients tant 
d’ingredients com de producte acabat 

Article 26 i 35.4 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

S’han fet servir radiacions ionitzants per 
a la conservació del producte 

Article 10- 834/2007  NC DP 

Falta de mesures de separació durant 
les operacions d’elaboració 

Article 19.1 –834/2007  
Article 35.1 -889/2008  

  NC  DP  

Mesures de separació insuficients durant 
les operacions d’elaboració 

Article 19.1 834/2007  
Article 35.1 -889/2008 

i   

08.01.08 – 
QNT  

DI/NC  AC/DP 

Falta de verificació de les remeses o els 
recipients  

Article 31 i 33 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Operacions realitzades per una empresa 
subcontractada  no subjecte al programa 
d’inspecció  

Article 30 – 889/2008  
Article 86- 889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

El CBPAE no disposa d’una relació de 
les empreses subcontractades per 
l’empresa elaboradora 

Article 86 -
889/2008 

 DI AC 

Els operadors no presenten al CBPAE la 
declaració de vendes. 

 Manual de 
Qualitat del 

CBPAE. Gestió 
de la 

certificació 
4.9.2 

DI AC 

No es verifica durant la seva  recepció , 
la correcte certificació del producte 

Article 29 – 
834/2007i  

Article 66 – 
889/2008 

 DI AC 

Els proveïdors certificats ecològics no 
tenen la certificació en vigor. 

Article 29 – 
834/2007 i 

Article 66 – 
889/2008 

 NC DP 

Els productes agraris s’han rebut amb 
algun tractament de conservació , 
control de plagues, inhibició de la 
germinació, etc. 

Article 26- 
889/2008 

 NC DP 

No es neteja  prèviament i de forma 
efectiva l’equip de producció abans de 
l’elaboració de producte ecològic , i es 
registre aquesta operació  

 Article 26.2b - 
889/2008 

   NC  DP 

La neteja de l’equip de producció és per 
arrossegament, i no registre les 
quantitats descartades. 

Article 26. 2b- 
889/2008 

 DI AC 

No s’ha comunicat al CBPAE les dates 
de les operacions d’elaboració dins el 
temps establert  

Article 26.3c-889/2008 PT-12 4.9.2 
Manual de 

Qualitat 

DI AC 
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No disposa de fulls d’elaboració i de 
control del procés d’elaboració 

Articles 63 i 66- 
889/2008 

 DI AC 

En el cas d’elaboració de vi, els 
productes i substàncies emprats, no 
estan al llistat de l’Annex VIII bis del R. 
889/2008  

Article 29 quarter.2  i 
Annex VIII bis -

889/2008 

 NC DP 

En el cas d’elaboració de vi s’han fet 
pràctiques enològiques, procediments i 
tractaments no inclosos als reglaments 
1234/2007 i 606/2009 

Article 29 quinquies - 
889/2008 

 NC DP 

En el cas d’elaboració de vi s’han 
superat els mg/l d’anhídrid sulfurós que 
es permet a cada tipus de vi 

Annex VIII bis – 
889/2008 

 NC DP 

No s’assigna nombre de lot, o no figura 
en l’envàs de productes ecològics pel 
control i seguiment 

Article 31-889/2008 08.01.08 QNT DI AC 

No s’indica en els documents comercials 
emesos després de la elaboració , la 
qualificació dels productes ecològics , el 
codi de l’autoritat de control i nombre de 
lot. 

Articles 23 i 24 – 
834/2007 

 DI AC 

Comercialització de productes no 
certificats amb aval ecològic 

Article 57 – 889/2008  NC DP/SL 

IMPORTADORS I PRIMERS 
DESTINATARIS 

    

Tota la cadena de distribució del 
producte ecològic que es vol importar no 
està subjecte al control per part de les 
entitats de control de cada país 

Article 32. b -834/2007  NC DP 

Emmagatzematge  sense mesures de 
separació   

Article 35 – 889/2008    NC  DP  

Emmagatzematge : mesures de 
separació insuficients  

Article 35.4 – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Importació sense certificat d’importació  Article 32.b – 
834/2007  

  NC  DP  

Importació de mercaderies sense 
autorització d’importació.  

Article 29.1 – 
834/2007  

  NC  DP  

Falta de verificació de les remeses i dels 
recipients  

Article 86.c – 
889/2008  

  DI/NC  AC/DP  

Operacions realitzades per un 
subcontractista  no subjecte al programa 
d’inspecció.  

Article 86 – 889/2008    DI/NC  AC/DP  
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ETIQUETATGE  
Descripció de les principals 

desviacions/ no conformitats  
Referència al reglament 

CEE  
Referència al  
Quadern de 

normes  
Tècniques  

(QNT)  

Tipus de 
incompliment 

: acció o 
sanció  

Exemple de 
tipus  

d’acció o 
sanció  

Etiquetatge no conforme amb el que dicta 
el reglament 834/2007 i 889/2008  

Article 23 – 834/2007 i Títol  
III Capitol 1, 2 i 3 – 889/2008   

  

  NC  DP/SL  

Etiquetatge de productes en conversió no 
conforme , no s’ha complit amb el període 
mínim de conversió de 12 mesos abans 
de la collita  

Article 62.a – 889/2008    NC  DP  

Etiquetatge de productes en conversió no 
conforme, el producte té mes d’un 

ingredient vegetal d’origen  
agrari   

Article 62 c. – 889/2008    NC  DP  

Etiquetatge no conforme, menys del 70% 
dels ingredients d’origen agrari són  

productes obtinguts segons el mètode 
ecològic o es deriven d’aquests  

productes  

Article 19 – 834/2007 i Article 
23 – 834/2007  

  NC  DP  

Etiquetatge no conforme, alguns 
ingredients del producte provenen en  

part de l’agricultura ecològica i en part de 
l’agricultura convencional o en conversió   

Article 19.d – 834/2007    NC  DP  

Les etiquetes utilitzades no són les 
mateixes que els models aprovats en les 

autoritzacions del producte. 

Article 23-834/2007  DI AC 

L’enumeració de les etiquetes pre-
impreses no correspon amb l’autoritzada 

pel CBPAE  

 PT-15 Manual 
de Qualitat del 

CBPAE 

DI AC 

No es diferencia clarament l’etiquetat dels 
productes certificats pel CBPAE dels 

utilitzats en els productes no certificats 

Article 26.5 a – 889/02008  DI AC 

En el cas d’utilitzar numeració per interval 
en les etiquetes, no es dur un registre 

dels envasos etiquetats i de les etiquetes 
utilitzades 

 MANUAL DE 
QUALITAT 

DI AC 

 


