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CERTIFICAT DE CONFORMITAT 
Part I: Elements obligatoris 

Certificat conforme a l’article 35, apartat 1, del Reglament (UE) 2018/848 sobre producció ecològica i 
etiquetat de productes ecològics 

1. Número de document:    
BERS220117 

 

2. Tipus d’operador 

• Operador 
 

3. Nom i adreça de l’operador o grup d’operadors: 
 
SOLER DE PREIXANA, SCP 
CASA EL SOLER DE PREIXANA 
08612 MONTMAJOR 

4. Nom i adreça de l’operador l’Autoritat de control: 
 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
C. del Doctor Roux, 80 3a 
08017 Barcelona 
Codi d’autoritat de control: ES-ECO-019-CT 

 5. Activitat o activitats de l'operador o grup d'operadors: 
 

• Producció 

• Preparació 

6. Categoria o categories de productes a què es refereix l'article 35, apartat 7, del Reglament (UE) 2018/848 
del Parlament Europeu i del Consell (1) i mètodes de producció 

a) Vegetals i productes vegetals no transformats, incloses les llavors i altres materials de reproducció vegetal 
 Mètode de producció: 

• Producció ecològica excepte durant el període de conversió 
 

b) Animals i productes d'origen animal no transformats 
 Mètode de producció: 

• Producció ecològica excepte durant el període de conversió 
 

d) Productes agraris transformats, inclosos els productes de l'aqüicultura, destinats a ser utilitzats per a l'alimentació 
humana 
 Mètode de producció: 

• Producció de productes ecològics 
 

El present document s'ha expedit de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2018/848 per a certificar 
que l'operador compleix les disposicions d'aquest Reglament 

7. Data, lloc: 
Nom i signatura, en nom l'autoritat de control 
expedidora: 
 

Núria Vallès Petit 
Directora tècnica 

Per autorització del president del CCPAE Resolució de 29 
d'octubre de 2015 

 

 
Barcelona, 22/09/2022 

8. Certificat vàlid des del 22/09/2022 fins al 30/06/2024 

(1)Reglament (UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018, sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes 
ecològics i pel qual es deroga el Reglament (CE) nº 834/2007 del Consell (DO L 150 de 14.6.2018, p. 1). 
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Part 2: Elements opcionals específics 
 
Directori de productes 
 

Nom del producte inclosos en l'àmbit d'aplicació del 
Reglament (UE) 2018/848 

Qualificació 

CARN DE PORC • Producció ecològica 
 

PORCÍ • Producció ecològica 
 

VAQUÍ • Producció ecològica 
 

 
Informació sobre el terreny 
 

Nom del producte Qualificació Superfície 
en 
hectàrees 

C. ALFALS • Producció ecològica 
 

1.0200 

C. BLAT SEMIDUR I TOU • Producció ecològica 
 

0.9300 

C. NAP I COL XINESA • Producció ecològica 
 

0.0400 

C. ORDI • Producció ecològica 
 

4.1500 

C. PASTURES PERMANENTS • Producció ecològica 
 

228.9400 

C. PÈSOL VERD • Producció ecològica 
 

0.5500 

C. RAIGRÀS • Producció ecològica 
 

0.7400 

C. TREPADELLA • Producció ecològica 
 

3.4600 

C. VEÇA • Producció ecològica 
 

0.1100 

PASTURES, PRATS I FARRATGES • Producció ecològica 
 

27.3800 

 

Informació sobre l'acreditació de l'organisme de control de conformitat amb l'article 40, apartat 3, del 
Reglament (UE) 2018/848 
 

a) Nom de l'organisme d'acreditació: Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) 
b) Enllaç al certificat d'acreditació:  https://www.enac.es/documents/7020/7c22c4e9-ff5d-485e-a329-ed84fad3a908 

 
Altres dades: Les parcel·les , allotjaments i instal·lacions es relacionen dins la resolució emesa a partir de l'informe 

d'inspecció núm.: BERS220117 
 
El present certificat de conformitat està subjecte a possibles modificacions. La vigència del certificat de conformitat pot confirmar-

se al web del CCPAE (www.ccpae.cat). 
Aquest document substitueix i anul·la a qualsevol altre emès amb anterioritat a la data de la signatura del present document. 

https://www.enac.es/documents/7020/7c22c4e9-ff5d-485e-a329-ed84fad3a908
http://www.ccpae./

