Informació pràctica de la producció
agrària ecològica
Unitat de Producció Agrària Ecològica
web: pae.gencat.cat
c/e: eco.daam@gencat.cat
Tel: 93.409.20.90

INFORMACIÓ
GENERAL

Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE)
web: www.ccpae.org
c/e: ccpae.daam@gencat.cat
Tel.- 93.552.47.90

Documents d’interès:
• Sol·licitud d’inscripció al Registre d’operadors del CCPAE
• Guia per a la certificació ecològica
• Quotes

Normativa europea

NORMATIVA

•
•
•

Reglament (CE) 834/2007 del Consell, sobre producció i etiquetat dels productes ecològics
Reglament (CE) 889/2008 de la Comissió, per qual s’estableixen disposicions d’aplicació
Reglament (CE) 1235/2008 de la Comissió, referent a les importacions de productes ecològics

Normativa catalana
•
•
•

Quadern de Normes Tècniques de la producció agroalimentària ecològica (abril 2017)
Criteris d’interpretació de les normes de producció agroalimentària ecològica
Ordre 11 d’octubre de 2001 per la que s’aprova el reglament de règim intern del CCPAE

Agricultura
•
•
•
•

Reconeixement de l'inici del període de conversió agrícola
Pla de conversió i/o de les mesures de control de producció paral·lela
Utilització de llavor no ecològica
Inscripció de llavors i material de reproducció vegetativa de producció ecològica

Ramaderia
AUTORITZACIONS
EXEPCIONALS

•
•
•
•
•
•

Augment del percentatge anual de reposició amb bestiar no ecològic
Realització d'operacions de mutilació del bestiar ecològic
Reconeixement de l'inici del període de conversió de patis
Lligat el bestiar ecològic
Utilització animals no ecològics en explotacions avícoles ecològiques
Ús temporal d'alimentació no ecològica per circumstàncies catastròfiques

Elaboració
•
•

Ús d’ingredients alimentaris d’origen agrari no ecològics
Ús d’additius restringits en la transformació d’aliments ecològics

Llavors
•
•

Base de dades de llavors i material de reproducció vegetativa per PAE (MAPAMA)
Guia pràctica per sol·licitar l’ús de llavor no ecològica al CCPAE

Adobat
•

INSUMS

Fertilitzants i condicionadors del sòl autoritzats

Sanitat Vegetal
•

Mitjans de lluita fitosanitària utilitzables en producció ecològica

Neteja i desinfecció
•

Neteja i desinfecció dels allotjaments, recintes, equips i utensilis en la producció ramadera

Polletes no ecològiques per a explotacions avícoles ecològiques
•

Empreses subministradores de polletes no ecològiques aptes per a la producció d’ous ecològics

Informació pràctica de la producció
agrària ecològica
Producció
•
•

AJUTS

Ajuts a l'agricultura ecològica
Ajuts a la ramaderia ecològica

Certificació
•

Ajuts per a la participació dels programes de qualitat dels aliments 2014- 2020

Recerca

ASSESSORAMENT

FORMACIÓ

•
•
•

Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica.
Ajuts per la creació i funcionament de Grups Operatius
Ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors, duts a terme pels Grups Operatius

•
•
•
•

Agrupacions de defensa vegetal (ADV)
Lluerna (L’Era)
Arreu
Entitats d’assessorament agrari

•
•
•
•
•
•

Cursos on-line de producció agrària ecològica (Ruralcat)
Grau mitjà de producció agroecològica
Formació post-universitària
Agenda del Pla Anual de Transferència Tecnològica (PATT)
Simposis del producció agroalimentària ecològica
Cursos de l’EA Manresa

Pàgines web relacionades amb la producció ecològica de fora de Catalunya

ALTRES
ENLLAÇOS
D’INTERÈS

•
•
•
•
•
•

Secció de producció ecològica del web del MAPAMA
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Secció de producció ecològica del web de la Comissió Europea
International Federation of Organic Agriculture Novements (IFOAM)
Associació productors ecològics dels Pirineus Orientals (CIVAMBIO)
Agència francesa pel desenvolupament i promoció de l’Agricultura Ecològica (AgenceBio)

Pàgines web relacionades amb la producció ecològica
•
•

Espai de recursos agroecològics (ERA)
Llotja PAE, el mercat virtual a l’engròs de productes ecològics

Directoris d’operadors ecològics
•
•

Guia d’operadors ecològics del CCPAE
Registro General de Operadores Ecológicos (REGOE)

Més informació a pae.gencat.cat

