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Reglament (UE) 2018/848
La nova normativa reflectirà l'evolució d'aquest sector en creixement ràpid
per garantir una competència lleial per als agricultors i, alhora, evitar el frau i
mantenir la confiança dels consumidors:
•

se simplificaran les normes relacionades amb les excepcions;

•

es reforçarà el sistema de control mitjançant mesures preventives més estrictes i
controls rigorosos al llarg de tota la cadena de subministrament;

•

s'estendrà l'àmbit d'aplicació de les normes de producció ecològica a una llista
més àmplia de productes i hi haurà normes de producció suplementàries (per
exemple, per a cérvols, conills i aus de corral);

•

la certificació dels petits agricultors es pot realitzar gràcies a un nou sistema de
certificació de grup d’operadors;

•

s'adoptarà un enfocament més uniforme a l’hora de tractar el risc de
contaminació accidental per plaguicides i s’estableix un sistema d’investigació
oficial que haurà d’aplicar el CCPAE;

•

els productors de països no pertanyents a la UE hauran de complir les mateixes
normes que els productors de la UE si volen exportar-los;

Reglament (UE) 2018/848
Que hi ha a dins?
• 124 Considerants
• 61 Articles
49 articles preveuen l’adopció d’actes delegats o d’execució
• 6 Annexes:
o Annex I: Llista d‘altres productes inclosos en l’abast d’aplicació
o Annex II: Normes detallades de producció
vegetal, animal, algues, aqüicultura, elaboració, pinsos,
vitivinicultura i llevats
o Annex III: Regles sobre recollida, envasament, transport i
emmagatzematge dels productes
o Annex IV: Termes “ecològic, biològic, orgànic” en tots els idiomes
o Annex V: Logotip de producció ecològica de la UE i codis numèrics
o Annex VI: Model del certificat de conformitat

Reglament d’execució (UE) 2021/1165
Altres Annexes d’aplicació:
1. Fitosanitaris
2. Fertilitzants i condicionadors del sòl
3. Productes i substàncies per alimentació animal
4. Productes de neteja i desinfecció (per la producció animal, vegetal i
elaboració)
5. Additius i coadjuvants alimentaris i per pinso
6. Ingredients no ecològics per a l’elaboració d’aliments (s’han reduït)

Reglament (UE) 2018/848
Àmbit d’aplicació:
En relació als productes:
• productes agrícoles vius o no transformats, incloses les llavors i altres
materials de reproducció vegetal;
• productes agrícoles transformats destinats a l'alimentació humana;
• pinso;
• altres productes estretament vinculats a l'agricultura, enumerats a l'annex I
del Reglament.
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Reglament (UE) 2018/848
Nous productes de l’Annex I:
• llevats destinats al consum humà o animal,
• herba mate, blat de moro dolç, fulles de vinya, margallons, brots de llúpol i
altres parts comestibles similars de plantes i productes obtinguts de les
mateixes,
• sal marina i altres sals per a alimentació i pinsos,
• capolls de seda aptes per al debanat,
• gomes i resines naturals,
• cera d'abelles,
• olis essencials,
• taps de suro natural, no aglomerats i sense substàncies aglutinants,
• cotó sense cardar ni pentinar,
• llana sense cardar ni pentinar,
• pells en brut i pells sense tractar,
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• preparacions vegetals tradicionals a base de plantes.

Reglament (UE) 2018/848
Com s’ha d’iniciar la producció ecològica:
L’operador que vol fer producció ecològica en qualsevol etapa de la producció,
preparació i distribució, o desenvolupi activitats relacionades amb els
productes que estan dins de l’àmbit d’aplicació, ha de:
• Notificar l’inici de la seva activitat
• Sotmetre’s al sistema de control eco i disposar d’un certificat
Excepcions:
Els operadors que venguin productes ecològics ja etiquetats i disposats
directament pel consumidor o usuari final en envasos no manipulables
quedaran exempts de l’obligació de notificar i disposar del certificat.
> No han de notificar
> No s’han de sotmetre al sistema de control de la producció ecològica
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Reglament (UE) 2018/848
Com s’ha d’iniciar la producció ecològica:
L’operador que vol fer producció ecològica en qualsevol etapa de la producció,
preparació i distribució, o desenvolupi activitats relacionades amb els
productes que estan dins de l’àmbit d’aplicació, ha de:
• Notificar l’inici de la seva activitat
• Sotmetre’s al sistema de control eco i disposar d’un certificat
Excepcions:
Els operadors que venguin productes ecològics no envasats directament al
consumidor, sempre i quan compleixin determinades condicions:
> Han de notificar la seva activitat

Vendes productes eco < 5.000 kg/any
Volum de negoci eco < 20.000 €/any
Cost potencial certificació > 2% volum de negoci

> No han de disposar d’un certificat
> Reben el control de l’autoritat competent de consum

10

Reglament (UE) 2018/848
Grup d’operadors:
Pot estar compost únicament per agricultors o per operadors que produeixin
algues o animals d'aqüicultura, i que, a més, puguin dedicar-se a la
transformació, preparació o comercialització de aliments o pinsos.
Cada Grup d’operadors ha de complir:
• que el cost de certificació individual representi més del 2 % del volum de
negocis de cada membre o producció estàndard, i el seu volum anual de
negocis de producció ecològica no superi els 25.000 € o (15.000€ de
producció estàndard).
• que tinguin explotacions d'un màxim de:
— 5 hectàrees,
— 0,5 hectàrees, en cas d'hivernacles, o
— 15 hectàrees, exclusivament en el cas de pastures permanents;
• estar establert en un Estat membre o en un tercer país;
• estar dotat de personalitat jurídica;
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• no tenir més 2.000 membres;

Reglament (UE) 2018/848
Grup d’operadors:
Pot estar compost únicament per agricultors o per operadors que produeixin
algues o animals d'aqüicultura, i que, a més, puguin dedicar-se a la
transformació, preparació o comercialització de aliments o pinsos.
Cada Grup d’operadors:
• Estar compost únicament per membres les activitats dels quals tinguin lloc
en punts geogràficament propers entre si dins del mateix Estat membre o
del mateix tercer país;
• Establir un sistema conjunt de comercialització per als productes que
produeix el grup; i
• Establir un sistema de controls interns que comprengui un conjunt
documentat d'activitats i procediments de control, d'acord amb els quals
una persona o un organisme identificats s'encarregui de comprovar el
compliment de les obligacions establertes per la normativa de producció
ecològica per part de cadascun dels membres del grup.
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Reglament (UE) 2018/848
Grup d’operadors:
Pot estar compost únicament per agricultors o per operadors que produeixin
algues o animals d'aqüicultura, i que, a més, puguin dedicar-se a la
transformació, preparació o comercialització de aliments o pinsos.
Cada Grup d’operadors:
• Disposarà d’un únic certificat de conformitat, amb un annex amb la llista de
membres del grup d'operadors.
• En cas de detectar-se la comissió d‘incompliments que comportin la pèrdua
d'integritat del producte o deficiències en el sistema de funcionament intern
de control, el grup corre el risc de retirada de la certificació.
• Ha de nomenament d'un gestor del seu sistema de control intern i un o més
inspectors ,que podran ser un membre del grup.
• Ha d’establir tota una sèrie de procediments d’actuació, registres,
inspeccions internes, mostrejos i complir altres obligacions.
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Reglament (UE) 2018/848
Exportació:
Un producte podrà ser exportat des de la Unió com a producte ecològic i podrà
portar el logotip de producció ecològica de la Unió Europea si compleix les
normes en matèria de producció ecològica.
La Comissió regularà l'expedició de certificats ecològics d'exportació, sempre
que sigui possible expedits en format electrònic.
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Reglament (UE) 2018/848
Importació:
Un producte podrà ser importat d'un tercer país per ser comercialitzat a la Unió
com a producte ecològic o com a producte en conversió, s’ha de complir que:
a) Es tracta d’un producte inclòs en l’abast d’aplicació de la normativa
b) Es compleix qualsevol de les següents condicions:
1.

el producte s’ha obtingut d’acord als mateixos objectius, principis i normes de
producció i etiquetat del Reglament UE, i tots els operadors i grups
d'operadors, inclosos els exportadors del tercer país en qüestió, han estat
controlats per autoritats o organismes de control reconeguts per la UE i
aquestes autoritats o organismes han facilitat a tots aquests operadors, grups
d'operadors i exportadors un certificat que confirma que compleixen aquest
Reglament;

2.

el producte procedeixi d'un tercer país amb el que la UE ha signat un acord
comercial i d’equivalència mútua de normes; o

3.

el producte procedeix d’un tercer país amb un sistema d’equivalència
reconegut per l’actual Reglament (CE) 834/2008 (fins 31/12/2025)
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Reglament (UE) 2018/848
Control oficial:
La producció ecològica és objecte de controls oficials i altres activitats oficials
realitzats de conformitat amb el Reglament (UE) 2017/625 per verificar el
compliment de les normes de producció ecològica i l'etiquetatge de productes
ecològics.
•

•

En la mesura que sigui necessari per a la realització dels controls, els
operadors hauran de permetre l’accés al personal del CCPAE a totes
les instalꞏlacions, parcelꞏles, animals i equips, així com als registres,
documentació i sistemes informatitzats de gestió de la informació.
Durant els controls, els operadors han de prestar assistència i cooperar
amb el personal del CCPAE en l'exercici de les seves funcions.

No obstant això, la producció ecològica també està subjecta a altres normes
addicionals incloses en el Reglament (UE) 2018/848 i en la resta de normes
que el desenvolupen.
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Reglament (UE) 2018/848
Obligacions dels operadors:
Els operadors han de proporcionar, abans d’iniciar les seves activitats, una
declaració amb:
i.
ii.
iii.

una descripció completa de les unitats de producció ecològica o en conversió i
de les activitats que es duran a terme de conformitat amb aquest Reglament;
les mesures pràctiques corresponents per garantir el compliment d'aquest
Reglament;
el compromís d’informar per escrit i sense dilacions injustificades als
compradors dels productes i intercanviar informació amb el CCPAE, si es
demostri una sospita d'incompliment, que no es pugui descartar aquesta
sospita o que es demostri un incompliment que afecti la integritat dels
productes en qüestió.
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Reglament (UE) 2018/848
Obligacions dels operadors en cas d’incompliments:
Quan un operador sospiti que un producte que ell mateix ha produït, preparat,
importat o rebut d'un altre operador no compleix amb la normativa vigent,
aquest operador:
a) identificarà i separarà el producte de què es tracti;
b) comprovarà si la sospita es pot demostrar;
c) no comercialitzarà el producte com a ecològic o en conversió, ni
l'utilitzarà en la producció ecològica, llevat que es pugui descartar la
sospita;
d) quan es demostri la sospita, o quan aquesta no es pugui descartar,
informarà immediatament el CCPAE;
e) cooperarà plenament amb el CCPAE per verificar i identificar els motius
del suposat incompliment.
18

Reglament (UE) 2018/848
Obligacions dels operadors en cas de contaminacions:
Per evitar la contaminació amb productes o substàncies que no estiguin
autoritzats en la producció ecològica, els operadors adoptaran les mesures
preventives següents en cada etapa de producció, preparació i distribució:
a) instaurar i mantenir mesures proporcionades i adequades per detectar
els riscos de contaminació de la producció i els productes ecològics amb
productes o substàncies no autoritzats;
b) instaurar i mantenir mesures proporcionades i adequades per evitar els
riscos de contaminació de la producció i els productes ecològics amb
productes o substàncies no autoritzats;
c) revisar i adaptar aquestes mesures regularment; i
d) complir altres requisits pertinents que garanteixin la separació dels
productes ecològics, els productes en conversió i els no ecològics.
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Reglament d’execució (UE) 2021/279
Catàleg de mesures en casos d’incompliment:
Les autoritats competents establiran un catàleg comú de mesures per als casos
d'incompliment suposat i d'incompliment demostrat, que aplicarà el CCPAE als
operadors o grups d’operadors quan correspongui.
Aquest catàleg inclourà una llista dels incompliments amb una referència a la
norma o normes de la normativa que s’incompleix, així com la classificació dels
incompliments en tres categories:
•

Lleu

•

Greu

•

Crític

20

Reglament (UE) 2018/848
Controls oficials que han de rebre els operadors:
• verificació de l'aplicació per part dels operadors de mesures preventives i
precautòries a cada etapa de producció, preparació i distribució;
• verificació dels registres i les mesures per garantir la separació clara i
efectiva entre unitats de producció i elaboració ecològica, en conversió i no
ecològica, així com entre els productes obtinguts i les substàncies i
productes utilitzats, incloent la verificació de les mesures de neteja, la
identificació, separació i transport dels productes i també el control de les
unitats de producció no ecològica;
• els operadors, de forma general, han d'estar subjectes a una verificació del
compliment almenys una vegada a l'any i inclourà una inspecció física.
• operadors als que no se’ls hi hagi detectat la comissió de cap incompliment
que afecti a la integritat dels productes ecològics o en conversió durant, com
a mínim, 3 anys i que estiguin considerats de baix risc d’incompliment, el
període entre inspeccions físiques no haurà de superar els 2 anys. 21

Reglament (UE) 2018/848
Normes generals de producció vegetal
• Cultiu en sòl viu (sobre subsol i roca mare), tret de:
•

producció de brots per humidificació de les llavors.

•

obtenció de cabdells d’endívia per immersió en aigua clara.

•

cultiu en contenidor de plantes ornamentals i aromàtiques destinades a
la seva venda al consumidor final.

•

cultiu de plançons en contenidors destinats al seu trasplantament.

• Prohibida la producció hidropònica.
• Totes les tècniques de producció vegetal utilitzades han de prevenir o
minimitzar qualsevol contribució a la contaminació del medi ambient.
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Reglament (UE) 2018/848
Normes de conversió per producció vegetal
Les normes no canvien, segueixen els mateixos períodes i casuística. Es
modifica el sistema de reconeixement retroactiu dels períodes de conversió,
quan aquesta excepció és possible.
L’operador que la vulgui solꞏlicitar haurà de presentar els documents que
demostrin que les parcelꞏles estan en alguns dels supòsits.
La solꞏlicitud d’aquest reconeixement i la documentació s’hauran de presentar
al CCPAE en el moment de la inscripció de la/es parcelꞏla/es, que comportarà
un estudi de la mateixa per part del CCPAE, que farà una inspecció física
prèvia amb la possibilitat de realitzar pressa de mostres, per emetre un informe
valoratiu final que s’enviarà al DACC, que resoldrà la solꞏlicitud.
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Reglament (UE) 2018/848
Normes relacionades amb els materials de reproducció vegetal
El reglament defineix el material heterogeni ecològic i en regula la
comercialització, també defineix la varietat ecològica apropiada per a la
producció ecològica. Bàsicament, suposa l’obtenció de material i varietats amb
una diversitat genètica i fenotípica més elevada.
El proveïdor haurà de notificar la seva obtenció que, un cop reconeguda,
figurarà en una llista pública on s’incorporarà de forma gratuïta. El sistema
d’obtenció de registre per aquest material és més senzill.
A més, també s’introdueix la figura de material de reproducció en conversió,
que també figurarà en la base de dades corresponent.
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Reglament (UE) 2018/848
Novetats relacionades amb les normes de producció animal
• Es regula la producció de conills i cèrvids, per la qual cosa les normes
catalanes de producció de conills incloses en el Quadern de Normes
Tècniques desapareixeran.
• La conversió dels patis del bestiar dura 1 any, i només es pot reconèixer
retroactivament períodes anteriors de 3 anys sense realitzar tractaments.
• Es permet la producció de gallines ponedores en allotjaments multinivell.
• No es pot utilitzar polletes convencionals de més de 3 dies. La recria s’ha de
realitzar de forma ecològica.
• Es crearan una sèrie de base de dades per facilitar la disponibilitat de
polletes ecològiques, i altres animals, i juvenils d’aqüicultura.
• S’elimina l’excepció que permetia realitzar un període final d’engreix de
bovins sense necessitat de sortida a l’exterior.
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Reglament (UE) 2018/848
Novetats relacionades amb les normes de producció animal
• Augmenta fins al 70% la proporció de pinso i aliments procedent de la pròpia
explotació pel bestiar remugant o, si no és possible, produït en cooperació
amb altres operadors ecològics de la mateixa regió. En el cas dels
monogàstrics, aquest percentatge també puja fins al 30%.
• Augmenta el llindar màxim autoritzat per renovar els ruscs fins a un 20%
anual d'eixams i abelles reines no ecològiques.
• Les zones exteriors han d'estar proveïdes d'una àmplia varietat de plantes,
arbres i arbustos distribuïts a tota la zona per permetre un ús equilibrat de tot
l'espai disponible.
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Reglament (UE) 2018/848
Novetats relacionades amb les normes d’elaboració d’aliments ecològics
• S’especifiquen més clarament tots els requisits necessaris que han de
complir els elaboradors, que de forma general han d'establir i actualitzar els
procediments pertinents a partir d'una identificació sistemàtica de les fases
de transformació crítiques, l’aplicació dels quals garantirà en tot moment que
els productes compleixen amb la normativa vigent.
• S’inclouen les normes de producció de llevat destinat al consum humà o
animal i s’estableix que en aquests no n’hi pot haver simultàniament
ecològic i no ecològic.
• Reducció significativa dels aliments no ecològics permesos en la
transformació (fins a un màxim del 5%).
• Es redueix el període d’autorització excepcional en que un ingredient
convencional que no es troba en ecològic podrà utilitzar-se (de 3 anys a 1,5
anys).
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Reglament (UE) 2018/848
Novetats relacionades amb l’etiquetatge:
• La indicació Agricultura UE es pot modificar per Agricultura Espanya o fins i
tot Agricultura Catalunya Espanya sempre i quan el 95% del pes de les
matèries primeres del producte procedeixin d’Espanya o de Catalunya.
• Es poden etiquetar com a ecològics els aromes alimentaris d’origen agrari
que compleixin certs requisits.

28

Jornada tècnica en línia

Nou marc normatiu en
producció ecològica
Jornada tècnica en línia
Dilluns, 20 de desembre de 2021
D’11:30h a 13.30h
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https://participa.gencat.cat/

Moltes gràcies

