Sol·licitud d’autorització per a la introducció d’aus criades de
manera no ecològiques a explotacions avícoles ecològiques per
a la producció d’ous o de carn
DADES DE L’ORGANISME DE CONTROL
CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA (CBPAE)
CIF: Q5750010J
Amb representació legal: Sandra Verdú Bütikofer
NIE X0075494P
Adreça Carrer d'en Veiet, 17 Municipi: Porreres Codi postal: 07260 Província: Illes Balears
Telèfon: 971 64 70 49
Fax: 971168374
Adreça electrònica: info@cbpae.org
SOL·LICITANT
Nom i llinatges:...................................................................................................DNI:............................
Adreça de notificació: ............................................................................................................................
Municipi:............................................
Codi postal: ..............
Illa: ..................... Província:Illes Balears
En representació de:..................................................................................... DNI o CIF:.........................
Telèfon:
Fax:
Adreça electrònica:
Totes aquestes dades queden protegides en aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, especialment el que disposa l’article 10 (“El responsable del fitxer i els qui intervinguin en qualsevol fase del
tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional pel que fa a les dades i al deure de guardar-les”).

EXPÒS:

1. Que conec les condicions que s’estableixen en les seccions 3 i 4 del capítol 2 del Títol II per a polletes destinades a la

producció d’ous, i l’article 42.b per a aus de corral destinades a la producció de carn del Reglament (CE) 889/2008 de la
Comissió.

2. Que estic inscrit en el Registre d’Explotacions de Producció Agrària Ecològica amb el número d’operador ....................
3. Que declar sota jurament que no disposo d’un nombre suficient d’aus de corral per a la producció d’ous o de carn
criades de manera ecològica i, per aquest motiu, he de fer ús de l’excepció previstes en:



L’article 42.a (per a la producció de carn) i 42.b (per a la producció d’ous) del Reglament (CE) 889/2008 de la
Comissió i del Reglament (CE) 836/2014 de la Comissió.
L’article 38.c per a la producció de carn, i 38.d per a la producció d’ous de les Directrius per a l'establiment de
requisits comuns per a la introducció d'animals no ecològics en explotacions avícoles ecològiques d'acord amb
l'article 42.b del reglament (CE) nº 889/2008 de la Subdirecció General de Qualitat Diferenciada i Agricultura
Ecològica.

Que em compromet a:
a)

MARCAR UNA DE LES DUES OPCIONS:



Introduir aus de corral criades de manera no ecològica destinades a la producció de carn de menys de 3 dies per
constituir un ramat inicialment, renovar-lo o reconstituir-lo.

 Introduir polletes criades de manera no ecològica, destinades a la producció d’ous amb un màxim de 18 setmanes
d’edat, subministrada per una empresa autoritzada i que compleixin amb les disposicions relatives a l’alimentació i a la
profilaxi i tractament veterinaris del R(CE) 889/2008 de la Comissió.
b) No comercialitzar com a ecològica la producció ramadera d’aquestes polletes fins a les 10 setmanes de l’entrada a
l’explotació, en el cas de les aus de corral destinades a la producció de carn; i fins a les 6 setmanes, en el cas de les aus
de corral destinades a la producció d’ous.
c)

Aportar les dades i documents necessaris per a la seva comprovació per l’organisme de control.

SOL·LICIT:
Que se m’autoritzi a introduir polletes no ecològiques en el següents termes:
-

Nombre de polletes: __________________ Edat de polletes: _____________________
Data prevista d’introducció a l’explotació: __________________________
Codi d’origen de l’explotació:_____________________ Titular: ____________________________
......................................., ..................d............................. de 20.......
DESTINACIÓ: CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT, AGRICULTURA I PESCA. DIRECCIÓ GENERAL D’AGRICULTURA I RAMADERIA. SERVEI D’AGRICULTURA

[Rúbrica]

