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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 Fax 

                        

Mail  Pàgina web 

            

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

            

Marqueu la casella que correspongui 

 Elaborador  Importador (no CE)  Comercialitzador  Altres 

  

 

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. ACTIVITATS REALITZADES   

Exclusivament Ecològiques    
Mixtes amb domini de les convencionals      
 
Mixtes amb domini de les ecològiques                                        

Activitats 

 
 Transformació de productes vegetals     
 Transformació de productes animals 
 Envasat i/o etiquetat 
 Distribució producte a l’engròs 
 Importació de país no CE 
 Altres 

 

Núm. Registre de Indústries Agràries       

Núm. Registre de Sanitat       

Altres (Registre Embotellador, etc)       

 
 

4. MARQUES COMERCIALS DE L’EMPRESA 

Marca comercial Està registrada? Tipus de Producte1 

      Sí   No   

      Sí   No   

      Sí   No   

      Sí   No   
1 Indiqueu “Eco” si la marca és utilitzada només en productes de l’agricultura ecològica, i “Con” si ho és en productes de l’agricultura 
convencional. 
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5. PLÀNOL DELS LOCALS I DEPENDÈNCIES 

 
Cal adjuntar a la sol·licitud d’inscripció un plànol de planta de cada un dels locals o naus de l’empresa (ja 
siguin utilitzats per a l’envasat i elaboració de productes d’agricultura ecològica o per a productes 
convencionals), i les seves dependències. Cada local s’identificarà amb una lletra, i les seves dependències 
per la mateixa lletra seguida d’un número. A més, en el plànol també s’indicarà l’ús a que es destinen les 
dependències (p.e: sala d’elaboració, cambra frigorífica, bodega, magatzem, etc.). 
 

6. ADREÇA DELS LOCALS 

Local1 Règim de tinença2 Ús3 Adreça 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

1 Indiqueu la lletra amb la qual s’ha identificat al plànol. 
2 P: Propietat; A: Arrendament. 
3 En cas de disposar de més d’un local, indiqueu l’ús a que es destina cada un d’ells (p.e.: elaboració, magatzem, bodeg 

 

7. PRODUCTES ENVASATS I/O ELABORATS PER ALS QUE SE SOL·LICITA L’ÚS DE LES 
INDICACIONS PROTEGIDES 

Producte/s Marca comercial 
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8. CARACTERÍSTIQUES SOCIO-ECONÒMIQUES DE LA INDÚSTRIA 

8.1. Superfície dels terrenys i solars 

Superfície total: Superfície coberta: 

            

8.2. Nombre de treballadors 

 
Fixos Eventuals  

Família Assalariat Família Assalariat Total 

Directiu                               

Tècnics                               

Administratius                               

Obrers                               

8.3. Inici de l’activitat 

Data d’inauguració de l’actual indústria Data d’inici de l’elaboració i/o envasat 

  

 

9. INSTAL·LACIÓ D’AIGUA 

Procedència de l’aigua: 

Xarxa                                 Pou                                       Font o brollador  

Disposau d’anàlisi d’aigua: 

 Sí (adjunteu les anàlisis)     No 

Descripció dels processos i productes utilitzats per a la depuració i potabilització de l’aigua (filtrat, 
cloració, decloració, desmineralització): 
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10. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS UTILITZADES PER A L’EMMAGATZEMATGE DE 
MATÈRIES PRIMERES I PRODUCTES ELABORATS 

Descripció de la maquinària Material de fabricació Rendiment 

                  

                  

                  

                  

                  

 

11. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS UTILITZADES PER L’EMMAGATZEMATGE DE MATÈRIES 
PRIMERES I PRODUCTES ELABORATS 

Situació1 Classe Material de fabricació Unitats Capacitat unitària 

                              

                              

                              

                              

                              
1 Indiqueu la dependència on estigui ubicat amb el codi d’identificació del plànol. 

 

12. PROCEDIMENTS I PRODUCTES UTILITZATS 

Lluita contra paràsits i rosegadors de locals i magatzems  

      

Neteja de les eines, maquinària, dipòsits i locals: 

      

 
 

13. HISTORIAL DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ I/O ENVASAT DELS PRODUCTES EMPARATS 

13.1. DENOMINACIÓ DE VENDA DEL PRODUCTE 
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13.2. INGREDIENTS I MATÈRIES PRIMERES UTILITZADES I PROCEDÈNCIA 

Ingredient o matèria primera % del producte (1) Procedència (2) Producció pròpia (3) 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

(1) % del producte. En cas de producte elaborats amb diferents ingredients, indiqueu quin percentatge del 
pes total del producte final constitueix cada ingredient  

(2) Procedència: poseu "Eco" si es tracta d'agricultura ecològica i "Con", si és convencional  
(3) Producció pròpia. Poseu "Sí" si l'ingredient és produït pel propi elaborador i "No", si és comprat  
 

13.3. PROCEDIMENTS I PRODUCTES EMPRATS 

a) Neteja i/o rentat de les matèries primeres 

      
 

b) Pràctiques d'elaboració 

      
 

c) Additius i coadjuvants tecnològics (indiqueu les dosis d'utilització) 

      

d) Conservació  

      
 

e) Altres / Otros 

      

 

 
4. ENVASOS UTILITZATS  

Descripció de l'envàs  Material de fabricació  Capacitats  

                  

                  

                  

S'adjunta prova d'imprenta o esborrany de l'etiqueta del producte, per a la seva autorització. 
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14. DADES COMERCIALS 

Assisteix a fires i certàmens? 

 Sí     No 

Fira o certamen Lloc Data Stand1 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

Exporta productes de l’agricultura ecològica? 

 Sí     No 

Països de destinació: 

      
 
 
 

Comercialitza productes de l’agricultura ecològica amb aval o certificació de garantia? 

 Sí  Nom:                   No 

Promoció i publicitat dels productes: 

Adjunteu a l’enquesta quatre exemplars de cadascuna de les etiquetes i dos exemplars de cada prospecte 
comercial, tríptic, catàleg, etc., utilitzats per l’empresa per a la promoció i la publicitat dels productes de 
l’agricultura ecològica. 
1 Indiqueu si disposau de stand propi (P) o mitjançant distribuïdors (D). 

 

 

15. ALTRES OBSERVACIONS 
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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
    

  

16. DOCUMENTS QUE S’ADJUNTEN A LA SOL·LICITUD 

 
 Fotocòpia del DNI del titular o el CIF de la societat. 

 
 Acreditació de la titularitat de l’empresa. 

 
 Acreditació de la titularitat de les instal·lacions. 

 
 Plànols de les instal·lacions. 

 
 Còpia del registre sanitari. 

 
 Còpia del registre d’indústries agràries. 

 
 Prova d’impremta o esborrany de l’etiqueta del producte, per la seva autorització, si s’escau. 

 
 Analítica de l’aigua. 

 
 Altres documents:       
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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 es pot consultar a la seva pagina web (www.cbpae.org). En qualsevol cas, el CBPAE la 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.- El procés de producció i/o envasat s'ha d'ajustar a allò que estableix el Reglament (UE) 2018/848, Reglament 
d’execució (UE) Nº 2021/1165, Reglament d’execució (UE) 2021/179, Reglament d’execució (UE) 2020/464 i altres 
disposicions que el modifiquen complementen o desenvolupen.  
 
3.- La matèria primera necessària per a la comercialització dels productes procedents de la producció ecològica ha de 
ser produïda respectant les normes del Reglament (UE) 2018/848, Reglament d’execució (UE) Nº 2021/1165, 
Reglament d’execució (UE) 2021/179, Reglament d’execució (UE) 2020/464 i altres disposicions que el modifiquen, 
complementen o desenvolupen. La qualificació d'aquesta matèria primera ha de ser l'adequada per al tipus del producte 
envasat i etiquetat, havent de justificar-se mitjançant un Volant de Circulació o document similar, que acompanyarà la 
mercaderia, i que serà enviat al Consell en el termini màxim de 15 dies, comptadors a a partir de la recepció de la 
mercaderia.  
 
4.- S'autoritza la comercialització dels productes si van acompanyants de les corresponents etiquetes numerades 
autoritzades per aquest Consell, per al cas de productes amb destinació al consumidor final, i/o el Volant de Circulació 
per a les expedicions a altres indústries d'elaboració i/o envasat.  
 
5.- S'ha de remetre a aquest Consell còpia del Volant de Circulació o de la Declaració de Venda a altres països, si és el 
cas, en el termini màxim de 15 dies comptadors a partir de l'expedició de la mercaderia 
 
6.- S’ha de remetre al CBPAE, trimestralment, la declaració de compres i vendes. 
 
7.- S'autoritza l'elaboració i/o envasat i emmagatzament de productes obtinguts segons les normes de producció 
ecològica i de productes no obtinguts segons aquestes normes en la mateixa indústria, sempre que es compleixin els 
requisits establerts en la Part IV de l’Annex II del Reglament (UE) 2018/848:  
* Les operacions d'elaboració s'han d'efectuar per sèries completes, separades físicament o en el temps, d'operacions 
similars que s'efectuïn amb productes no obtinguts segons les normes de producció ecològica o amb productes en 
conversió a l’agricultura ecològica.  
* Si les esmentades operacions d'elaboració no s'efectuen freqüentment, han d'anunciar-se, amb un mínim de 48 hores 
d'anticipació, al CBPAE 
* Han d'adoptar-se totes les mesures necessàries per a garantir la identificació dels lots, i per a evitar que puguin 
mesclar-se amb productes no obtinguts segons les normes de producció ecològica o amb productes en conversió a 
l’agricultura ecològica.  
 
8.-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, 

http://www.cbpae.org/
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rectificar, cancelar o oposar-se a qualsevol  dada personal que hagi facilitat el Consell. 
 
9.- 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.  
 
10.- En cas d'abandonar la pràctica l’activtitat ecològica (elaboració, comercialització, importació), s'haurà de sol·licitar 
immediatament i per carta certificada dirigida al CBPAE la baixa en el Sistema de Control. 
 
11.- 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. 
 
12.- S'ha  de dur un quadern d’explotació d’industries actualitzat i correctement 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. 

13.-Consentir, en nom propi i en nom dels 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.  

14.-Permetre la subcontractació de treballs relacionats amb la certificació a una entitat o persona externa al CBPAE.  

15.-Permetre l’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. 

16.-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).  
 
17.-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.  
 
18.-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.  
 
19.-L’operador adquireix el compromís de no utilitzar productes modificats genèticament.  

20.-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.  

21.-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. 
 
22.-L’operador adquireix el compromís de que cap document o informe, ni part del mateix, és emprat de manera 
enganyosa. 
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23.-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 habils. 
Una vegada transcorregut aquest termini sense que estigui completa. La sol·licitud serà anul·lada. 
 
24.-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 10 dies habils 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.  
 
25.-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-veederor concertarà amb el sol·licitant una visita d’inspecció a 
partir del dia del registre de la sol·licitud. 
 
26.-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 dispondrà de 10 dies hàbils per presentar alegacions .  
 
27.-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 en un termini màxim de 10 dies habils. Una vegada 
transcorregut aquest termini sense haver efectuat el pagament la sol·licitud serà anul·lada.   

 
28.-L’operador es compromet a sotmetre’s a les inspeccions incloses en el programa d’inspecció aprovat pel CBPAE, a 
facilitar tota l’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. 
 
29.-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. 
 

30.-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 emés pel CBPAE i en vigència. 
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INFORMACIÓ TARIFES ELABORADORS  

 
Tipus: 
 
E/CC: (Comerç Col·laborador) Comerços, tendes, carnisseries, mercats 
 
E/CP: (Comerç del Productor) Comerç, tenda, carnisseria o mercat del propi productor inscrit 
quan la venda dels productes propis superi el 50% del total. Venda directa. 
 
E/PE: (Productor Elaborador) Elaboració i/o envasat per part del productor inscrit amb 
ingredients del mateix productor més cooperatives de fruits secs 
 
E/EC: (Elaborador Col·laborador) Empresa dedicada exclusivament a la elaboració, no a la 
comercialització del producte (Escorxadors, ...) 
 
E/EM: (Elaborador Mixte) Empresa elaboradora de productes eco i convencionals 
 
E/EE: (Elaborador Exclusiu) Empresa elaboradora exclusiva de productes eco  
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QUOTES D’ELABORADORS 
 

Tipus d’elaborador 
Quota  
d'inscripció  

Quota  
de renovació 

E/CC: (Comerç Col·laborador) 45€ inicial + 35€ 30€ + 50€ *nivell de risc 

E/CP: (Comerç del Productor) 0€ 0€ 

E/PE: (Productor Elaborador) 0€ 
120€ base fixa1 + 15 €per cada 
elaboració distinta + 50€*nivell de risc 

E/EC: (Elaborador Col·laborador) 0€ 0€ 

E/EM: (Elaborador Mixte) 
30€ inicial + 150€ + 
35€/h 

150€ base fixa + 35€*nivell de risc+ 
0,9% dels ingressos d’Agricultura  
Ecologica + 10€/certificat 

E/EE: (Elaborador Exclusiu) 30€ inicial +  120€ 
120€ base fixa + 35€* nivell de risc + 
0,3 % dels ingressos + 10 €/certificat 

 
1 Un Elaborador PE amb més d’un expedient, només paga la base fixa una vegada. 
2 Aquesta quantitat (45 o 35 Euros inicial) s’abona en concepte dels costos ocasionats per  l’inici 
de la tramitació de la sol·licitud d’inscripció, independentment de la decisió final del Comitè de 
Qualificació. 
 
Quota d’ampliació de productes 

• 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, vacú i estruç: 0,15 € 
 


