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SECCION 1. DISPOSICIONS D'APLICACIÓ  GENERALS 
 

I. DISPOSICIONS D'APLICACIÓ  GENERALS SOBRE PRODUCCIÓ I ETIQUETATGE DE   ELS 
PRODUCTES ECOLÒGICS 

 

1. NORMES  DE PRODUCCIÓ VEGETAL 
 

1.1. A excepció de   les pastures permanents, els cultius perennes i els cultius inundables, 
l'operador  haurà d'establir i seguir un programa plurianual de cultius que incloga el cultiu de   
alguna espècie lleguminosa i/o abonament verd cada cinc anys de cultiu dins de     la rotació, 
com a mínim.  (Article 12 del Reglament (CE) 834/2007). 

 
1.2. Es recomana que el cultiu de   un adobat en verd tinga una durada mínima de 70 dies. 

(Articles 12.1.d) del Reglament (CE) 834/2007 i Annex I del Reglament (CE) 889/2008) 
 

1.3. Davant la utilització de fertilitzants inclosos en  l'annex I del Reglament (CE) 889/2008, 
considerarem que la ramaderia intensiva, en  l'àmbit de   les normes  de producció ecològica, és 
aquella producció ramadera en  la qual es compleix  almenys  una  de les següents condicions: 

 
- Els animals es mantenen en absència de llum natural o en condicions de llum controlada 

artificialment durant tot  el cicle productiu. 
- Els animals estan permanentment estabulados sobre paviments engraellats o gàbies o, en 

qualsevol cas, no disposen de llit durant el cicle productiu. 
 

(ANNEX I - Fertilitzants, condicionadors del sòl i nutrients esmentats en  l'article 3, apartat 1, i en  l'article 6 quinquies, 
apartat 2 del Reglament (CE) 889/2008) 

 
 

1.4. En  l'àmbit de   la producció ecològica, es considerara  que els excrements líquids han sigut 
diluïts adequadament quan han sigut diluïts al 50%  amb aigua. (ANNEX I - Fertilitzants, condicionadors 
del sòl i nutrients esmentats en  l'article 3, apartat 1, i en  l'article 6 quinquies, apartat 2 del Reglament (CE) 889/2008) 

 
 
 
 

2. QUALITAT DE L'AIGUA  DE REG 
 

2.1. En producció ecològica està prohibit usar: 
a) Aigües residuals per al  reg. 
b) Aigües contaminades o mesclades amb aigües residuals. 
c) Aigües  de reg contaminades amb aigües residuals o amb productes químics o metalls 

pesats. 
d) Es prohibeix l'ús  en regadiu d'aigua  residual o alterada per   una altra causa de 

contaminació. La instal·lació de reg estarà separada de   tota xarxa en  la qual hi haja 
mescla  d'aigua residual o d'aigua  depurada d'origen  urbà o industrial que no haja passat  
per un sistema de depuració terciari. 

 
2.2. El CAECV podrà autoritzar el regadiu amb aigua depurada per a cultius en  els quals l'aigua  de 

reg no entre  en contacte amb  la part comestible, si  el productor justifica la seua 
necessitat, en  els següents casos: 
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a) Aigua procedent de   un sistema de depuració per lagunaje, plantes aquàtiques o filtració 
de l'aigua  residual procedent d'ús  residencial exclusivament, sempre que  no es realitzen 
abocats que puguen contaminar el mitjà 

b) Aigua depurada d'origen  urbà o industrial procedent de   un sistema de depuració 
terciari, sempre que  mitjançant analítica adequada, a càrrec del     interessat, es demostre 
l'absència  de contaminants (microorganismes patògens, metalls pesats, fosfats, nitrats, 
etc.). 

 
2.3. En explotacions mixtes, cultiu ecològic i cultiu convencional, amb sistemes de reg a 

pressió les instal·lacions han de ser autoritzades prèviament per   l'Autoritat de Control. 
 

En aquestes instal·lacions amb capçals de reg compartit, l'operador  haurà d'implantar  les 
mesures necessàries (per exemple:  separació elements de fertirrigació, neteja instal·lacions 
comunes, automatismes, registres de neteja, registres de   la fertirrigació, etc.), per a 
garantir que l'aigua  utilitzada en  l'explotació no conté productes no autoritzats per   la 
normativa de producció ecològica. 

 
 
 

3. MESURES CAUTELARS QUE HAGEN D'ADOPTAR-SE  PER A REDUIR EL RISC DE CONTAMINACIÓ 
PER PRODUCTES O SUBSTÀNCIES NO AUTORITZATS. 
(Articles 4 a) iv) del Reglament (CE) 834/2007 i 63.1.c) del Reglament (CE) 889/2008) 

 
3.1. En  el cas que  s'establisquen  franges de seguretat com a mesura per a evitar la 

contaminació, els productes collits en aquestes no es podran comercialitzar usant les 
indicacions protegides per   la normativa de producció ecològica. La destinació d'aquests 
productes s'haurà de   acreditar mitjançant factures o altres documents que justifiquen 
que es   han venut sense fer ús d'aquestes  indicacions. 

 
3.2. Es recomana la utilització de tanques naturals com a franja de seguretat per a reduir el risc de 

contaminació per productes o substàncies no autoritzats, per   el benefici que aporta per al  
cultiu i per al  medi ambient  generant una major biodiversitat. 

 
 
 

4. PRODUCTES  I  SUBSTÀNCIES  UTILITZADES  EN    L'ACTIVITAT  AGRÀRIA  I  CRITERIS  PER A    LA 
SEUA AUTORITZACIÓ 
(Articles: 16.1.f) del Reglament (CE) 834/2007 i 95.6 del Reglament (CE) 889/2008) 

 
4.1. Amb  l'objectiu de netejar i evitar incrustacions en els locals i instal·lacions de reg utilitzades per   

la producció vegetal, inclosos els emmagatzematges en  les explotacions agràries, s'autoritza  
l'ús  de   els següents productes: 
a) Àcid sulfúric. 
b) Àcid acètic. 
c) Àcid cítric. 
d) Permanganat potàssic (únicament per a les  basses de reg). 
e) Peròxid d'hidrogen.  

 
4.2. En casos excepcionals en  els quals l'operador  puga demostrar que els productes anteriors no 

són prou efectius s'autoritzarà  l'ús  d'àcid  nítric. L'operador  haurà de justificar adequadament 
la dosi i quantitat utilitzada, aportant les evidències necessàries que justifiquen el seu ús 
exclusivament per a l'objectiu   de netejar i evitar incrustacions. 
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5. NORMES  DE PRODUCCIÓ ANIMAL 
 

5.1. Les aus de corral d'engreixe,  fins a  4 setmanes d'edat, podran estar confinades  a  una densitat 
de 24 animals/m2, amb un màxim de 21 kg pese viu/m2 (Articles 14 del Reglament (CE) 834/2007 i 10.4 
del Reglament (CE) 889/2008). 

 
5.2. El raspat de dents de   els garrins solament es permetrà prèvia sol·licitud a   l'Autoritat 

Competent. L'autorització  es podrà sol·licitar de   forma indefinida (Article  18.1. Maneig  de   els 
animals, del Reglament (CE) 889/2008). 

 
5.3. La llet natural, en  l'àmbit de   les normes  de producció ecològica, és la llet sencera o 

desnatada i líquida o en pols (Article 20.1. Satisfacció de   els requisits nutricionals de   els animals, del 
Reglament (CE) 889/2008). 

 
5.4. Excepcionalment, en  el cas d'explotacions  lleteres d'oví  i caprí, es permetrà, prèvia 

autorització de   l'Autoritat Competent, la utilització de llet natural no ecològica per a 
l'alimentació   de   les cries (Article 20.1. Satisfacció de   els requisits nutricionals de   els animals, del Reglament 
(CE) 889/2008). 

 
5.5. El període  de descans en què  els patis romandran buits serà  de 40 dies, mentre que la durada 

del buit sanitari de   les zones cobertes serà  de 15 dies (Article 23.5 Profilaxi del Reglament (CE) 
889/2008). 

 
5.6. El terme mínim que  l'operador  haurà de   avisar al CAECV del desplaçament de   els ruscos 

serà  de 10 dies (Article 78. 4. Mesures de control específiques aplicables a   l'apicultura del Reglament (CE) 
889/2008). 

 
5.7. Alta mortandad en  l'àmbit de   les normes  de producció agroalimentària ecològica, és aquella 

que supera el 10%  del total d'animals  de   la mateixa espècie de   l'explotació. (Article 22. 
Normes excepcionals de producció del Reglament (CE) 834/ 2007 i 47 Circumstàncies catastròfiques del Reglament 
(CE) 889/2008) 

 
 
 

6. ÚS DE TERMINOS REFERITS A   LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA 
(Article 23 del Reglament (CE) 834/2007) 

 
6.1. En valencià s'utilitzarà  la traducció de   els corresponents termes espanyols. 

 
 

7. RÈGIM DE CONTROL 
(Articles 27 del Reglament (CE) 834/2007, i article 65.2 i 91 del Reglament (CE) 889/2008) 

 
L'anàlisi  és un instrument de control que permet detectar productes no autoritzats per a la  producció 
ecològica, comprovar si  s'han utilitzat tècniques no conformes amb  la producció ecològica o detectar 
possibles contaminacions amb productes no autoritzats per a la  producció ecològica. A   l'hora de 
valorar els resultats el CAECV tindrà en compte   els següents criteris: 

 
7.1. Es considera  que els resultats de   les anàlisis de contingut de plaguicides i productes 

fitosanitaris no inclosos en  l'Annex II del Reglament (CE) 889/2008 que donen valors inferiors 
a   els 0,01 mg/Kg, sempre que  l'operador  haja pres totes les mesures precautòries de 
control i que aquesta presència siga accidental i tècnicament inevitable, no comportarà 
l'aplicació  de   cap mesura d'actuació  específica sobre el producte afectat, ni  per part del 
CAECV ni  per part del propi operador. 
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7.2. En  el cas que  la situació descrita en  l'apartat 7.1. es done forma repetida, correspondrà al 
CAECV decidir les mesures d'actuació..  

 
7.3. En  el cas en què  els resultats de l'anàlisi  detecten la presència de més de   una substància 

activa no permesa, d'acord  amb  el que preveu en  l'apartat 7.1., serà necessari iniciar les 
investigacions necessàries per a dissipar qualsevol dubte, sobre la naturalesa del producte 
afectat, a excepció que la seua comercialització es faça sense  cap indicació que faça 
referència al mètode de producció ecològica. 

 
7.4. En  el cas de productes o ingredients dessecats o concentrats, per a poder aplicar l'apartat  

7.1., prèviament s'haurà de   considerar el factor de concentració corresponent. 
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SECCION 2. NORMES  DE PRODUCCIÓ ESPECÍFICA 
 
 
 

I. NORMES  DE PRODUCCIÓ ESPECÍFIQUES APLICABLES A   LES EXPLOTACIONS DE 
CUNICULTURA ECOLÒGICA 

 
1. ORIGEN DE   ELS CONILLS 
Els conills destinats a producció de carn hauran de   haver sigut criats segons les normes  d'aquest 
criteri des de   el seu naixement. 
S'utilitzaran  preferentment línies  de conills adaptades al maneig ecològic i al clima de   la comarca. Es 
podran emprar races autòctones i híbrids comercials. 

 
Prèvia justificació documental i autorització per   l'Autoritat de Control, es permet: 

 
1) Quan no es dispose a bastament   de reproductors criats segons les normes  de producció ecològica, es 
podran introduir animals criats en explotacions convencionals, sempre que   tinguen menys de  3 mesos 
d'edat  i sota autorització prèvia de   l'Autoritat de Control, en  els casos següents: 

a) en constituir  per primera vegada   un lot de cria ecològica en  l'explotació o en  la unitat 
de producció. 
b) per a renovar el lot de cria, es podrà introduir per any fins a un màxim del 20% de   els 
reproductors. 
c) per a la  renovació o reconstitució de   els reproductors quan es   haja produït una elevada 
mortalitat causada per malaltia o catàstrofe. 

 
2) Si per alguna circumstància fera falta  introduir en  l'explotació reproductora amb més de  3 mesos d'edat  
que no procediren d'explotacions  de cria ecològica, haurà de comunicar-se a   l'Autoritat de Control per a 
obtindre la corresponent autorització. En aquest cas serà necessari que un tècnic competent justifique 
aquesta circumstància, així com  el motiu que l'ha  causada. 

 
2. CONVERSIÓ DE   ELS CONILLS 
No es podran sotmetre a conversió els animals destinats a producció de carn presents en  l'explotació 
abans de l'inici  de   la certificació de   la producció per   l'Autoritat de Control. 

 
Tota introducció en  el sistema de cria ecològica d'animals  reproductors provinents d'explotacions  no 
ecològiques d'acord  amb  la norma 06.05.05 comporta un període  de conversió mínim de  3 mesos, 
durant el qual  s'hauran de   complir les normes del present apartat. Les cries nascudes una vegada 
transcorregut aquest període  de conversió podran ser comercialitzades com a animals de producció ecològica. 

 
3. MANEIG DE   ELS CONILLS 
La fase de reproducció començarà a partir de     els  4 mesos d'edat.  Es recomana un mes més per als  
mascles. 
El cobriment es realitzarà en  el cubiculum del mascle, per a evitar baralles, i es farà  a partir de   els 30 
dies del part, per a evitar un cicle productiu intensiu. 
El desllete es realitzarà a partir de     els 30 dies del naixement, perquè  els llorigons tinguen un període  
de lactància natural. 
El nidal per al  part haurà de   estar  a la disposició de   la femella almenys  7 dies abans del part. 
Està autoritzada la utilització de llum artificial per als  animals reproductors, com a complement de   la 
natural, fins a un total de 16 hores, sempre que   tinguen un període central de descans sense llum. 
Serà obligatori mantindre un nombre  d'animals de reposició. 
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4. ALLOTJAMENTS DE   ELS CONILLS 
Els conills hauran de ser criats en condicions de llibertat sobre el sòl i no es podran mantindre tancats en 
gàbies. Es podran formar lots homogenis d'animals  separats per murs d'obra  o per planxes mòbils. 

 
El sòl estarà constituït per terra ferma, i no està permés l'ús  de reixetes en  els pisos de   els cubiculums 
enlloc   de   la seua extensió, tant en  el cas de   els reproductors, com en  la reposició i l'engreixe.   És 
obligatori l'ús  de llit en tots els cubiculums on hi haja animals, constituïda per palla o altres materials 
naturals adequats i no tractats químicament. Aquest llit haurà de mantindre's neta i seca, renovant-la 
quan siga necessari, i es podrà sanejar i millorar amb qualsevol de   els productes minerals autoritzats per 
a l'abonat   en  l'Annex I del Reglament (CE) 889/2008. 

 
Per a la  neteja i desinfecció de   els locals i instal·lacions de cria de conills només es podran usar els 
productes autoritzats en  l'Annex VII del Reglament (CE) 889/2008. 
Els animals hauran de tindre accés al   aire i al sol amb un àrea que podrà ser coberta, però no tancada. En  
el cas que  siga coberta, haurà d'estar  orientada convenientment de manera que   els animals reben el 
màxim de llum. 

 
Les superfícies mínimes de   els allotjaments per a conills seran les següents: 
a) per a les  femelles i els mascles reproductors i de reposició: 2 m2 per a cada animal; 
b) per a cada llorigó, des del  desllete al sacrifici: 0,20 m2 (equivalents a  5 llorigons per m2). 

 
5. ALIMENTACIÓ DE   ELS CONILLS 
L'alimentació  de   els conills s'ha de   assegurar mitjançant aliments de producció ecològica. 
S'autoritzarà  la inclusió, fins a un percentatge màxim del 30% de   la fórmula alimentosa com a mitjana, 
d'aliments  en conversió. Quan aquests aliments en conversió procedisquen de   una unitat de   la 
mateixa explotació, el percentatge es podrà elevar fins a   el 60%. Aquestes xifres s'expressaran  en 
percentatge de matèria seca de   els aliments d'origen  agrícola. 

 
A causa del caràcter herbívor del conill, un mínim del 30% (referit a matèria seca) de   la ració haurà 
d'estar  constituïda, obligatòriament, per farratges verds o secs. Aquesta alimentació haurà de   donar-
se  en rasclets o farratgeres; la resta de   l'alimentació es donarà mòlta molt grollerament o granulada en 
tremuges apropiades. 

 
Els conills hauran de   tindre permanentment a   la seua disposició aigua per a beure, en abeuradors 
apropiats. 

 
6. SANITAT DE   ELS CONILLS 
La sanitat es basarà en  mètodes preventius. 
S'autoritza  la vacunació de   els animals de   l'explotació. 
Exceptuant les vacunes indicades en  la norma 06.05.25 anterior, si malgrat  les mesures preventives els 
animals reproductors emmalalteixen, podran rebre fins a un màxim de dos tractaments amb medicaments 
veterinaris alopáticos de síntesi química o antibiòtics, en  un any, inclosos els tractaments antiparasitaris. Si 
reberen més tractaments, les seues cries lactants no es podran vendre com a procedents de producció 
ecològica, i hauran de passar, tant les cries com els reproductors, un període  de conversió de  3 mesos 
perquè  puguen comercialitzar-se amb  les indicacions referents al mètode de producció ecològic. Tots 
els tractaments seran  a títol individual. 

 
Els llorigons podran rebre com a màxim  dos tractaments antiparasitaris; si reberen més  de  dos, hauran de 
passar el període  de conversió indicat en  el punt anterior. 
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El temps d'espera  entre  l'última administració del medicament veterinari alopático a l'animal,  en  les 
condicions normals d'ús,  i l'obtenció  de productes alimentosos ecològics que procedisquen de   aquest 
animal, haurà de   ser, almenys,  de 30 dies abans del sacrifici. 

 
Es realitzarà un buit sanitari de 15 dies després  de l'eixida  de cada lot de cria. 
Com a acidificants del mitjà intestinal, per a previndre problemes d'índole  gàstrica i intestinal, s'autoritza  la 
utilització de: àcid làctic (llet fermentada) o àcid acètic (vinagre). 

 
7. TRANSPORT I SACRIFICI DE   ELS CONILLS 
El transport i sacrifici de   els conills s'haurà de   realitzar de manera que  es reduïsca al mínim l'estrés  i el 
patiment als quals   es veuen sotmesos. 
Els conills destinats a producció de carn no es podran sacrificar a partir de     els  2 kg de pes viu. 

 
8. IDENTIFICACIÓ DE   ELS CONILLS 
A   l'eixida  de l'explotació  a l'escorxador,  les gàbies aniran identificades mitjançant 
precinte. A   l'eixida de l'escorxador,  els animals aniran identificats individualment. 
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II. NORMES   DE PRODUCCIÓ  ESPECÍFIQUES APLICABLES A   LES EXPLOTACIONS 
D'HELICICULTURA  ECOLÒGICA 

 

 
1. PRINCIPIS GENERALS 
1.1. Perquè  els caragols o els seus productes animals puguen comercialitzar-se a l'empara  de   la 
denominació ecològica, els animals hauran d'haver  sigut criats d'acord  amb  les normes i principis generals 
establits en  el Reglament (CEE) núm. 834/2007 i les seues modificacions posteriors, excepte en   aquells 
aspectes regulats per   les presents Normes Tècniques. 

 
1.2. La cria del caragol en  el marc de   l'agricultura ecològica és una producció lligada al sòl. D'aquesta  
manera s'estableixen  i mantenen les relacions complementàries solc-plantes, plantes-animals i animals-
solc. 

 
1.3. En  la cria de caragols ecològics, tots els anima'ls de   la mateixa unitat de producció hauran de   ser 
criats emplenant la normativa de   l'Agricultura Ecològica. 

 
1.4. Els caragols s'hauran d'identificar  per lots, indicant per a cada lot: 

- el número  del parc o la subdivisió del parc que alberga el lot. 
- la data de posada  al parc 
- les dates de recollida de   els caragols. 

 
2. CONVERSIÓ 
2.1. Conversió de terres associades a   la cria del caragol 
Quan es convertisca  en ecològica una unitat de producció, tota la superfície de   la unitat utilitzada per a 
l'alimentació   animal haurà de complir les normes  d'agricultura ecològica. S'aplicaran  els períodes de 
conversió indicats en  en els articles 37 i 38, del Reglament (CEE) núm. 889/2008, els quals  seran  
d'almenys  dos anys abans  de la sembra o, en  el cas de   les prades, de   almenys dos anys abans  
de la seua explotació com a pinso procedent de   l'Agricultura Ecològica. Així mateix,  el període  de conversió 
començarà com  molt ràpid en  la data en  la qual el productor haja notificat la seua activitat de conformitat 
amb  l'article 8 i col·locat la seua explotació sota el règim de control previst en  l'article 9. 

 
2.2. Conversió del caragol. 
Perquè  els animals o productes animals puguen vendre's amb  la denominació ecològica, els animals 
hauran d'haver  sigut criats d'acord  amb  les normes  d'Agricultura Ecològica durant un període  
d'almenys  quatre (4) mesos. 

 
3. ORIGEN DE   ELS ANIMALS 
3.1. En seleccionar  el tipus de caragol de cria es tindrà en compte   la capacitat de   els animals per a adaptar-
se a les condicions de l'entorn  i la seua vitalitat i resistència a   les malalties. S'autoritza,  solament, l'ús  de   
les espècies i els seus sinònims del gènere Helix recollides en  el Codi Alimentari Espanyol, apartat 
3.13.17. : Helix gualteriana, Helix alonesis (H. candidissina, H. lactea, H. aspersus) i Helix pomatia.  La 
utilització de qualsevol altre  tipus de gènere i/o d'espècie  autòctona haurà de ser autoritzada per   
l'Autoritat Competent. 

 
3.2. Els caragols hauran de procedir d'unitats  de producció que complisquen les Normes  de l'Agricultura  
Ecològica. Aquest sistema de producció s'haurà d'aplicar  al llarg de     tota la vida de   els animals. 
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3.3. Es podran introduir animals que procedisquen de   la cria convencional de granges extensives o 
semiextensivas, quan no existisca quantitat suficient d'animals  que complisquen les normes  de producció 
ecològica, en  la fase d'eclosió.  Aquests animals passaran el període  de conversió definit en  el punt 2.2. 
3.4. No es podran introduir en una granja de producció ecològica individus procedents de granges 
intensives. Tampoc seran acceptats exemplars que provinguen de   la recol·lecció silvestre o d'importacions  
realitzades sense controls normatius. 

 
4. ALIMENTACIÓ 
4.1. L'alimentació  té com a fi garantir la qualitat de   la producció i no incrementar-la fins a   el màxim, al 
mateix temps que   es compleixen  els requisits nutritius del bestiar en les seues diferents etapes de 
desenvolupament. Queda prohibida l'alimentació  forçada. 

 
4.2. El sistema de cria es basarà en  la utilització de plantes que es   han sembrat en terres que estan sota 
denominació d'Agricultura  Ecològica, podent emprar-se també pinsos elaborats al  100%  amb matèries 
primeres  d'Agricultura  Ecològica. 

 
4.3. No obstant això el     indicat en  el punt 4.2, s'autoritzarà  la utilització de   una proporció limitada 
d'aliments  convencionals (únicament els que  figuren en  la llista de l'Annex  V del  R (CEE) núm. 889/2008) 
si els ramaders poden demostrar a satisfacció de   l'autoritat o de l'organisme  de control de l'Estat  Membre 
que els resulta impossible obtindre aliments de producció exclusivament ecològica. 
El percentatge màxim autoritzat d'aliments  convencionals per període de dotze mesos serà per als  
caragols de   un 5% fins a   el 31 de desembre de 2011. 
Aquesta xifra haurà de calcular-se anualment com a percentatge en relació amb  la matèria seca de   els 
aliments d'origen  agrícola. El percentatge màxim autoritzat d'aliments  convencionals en  la ració diària, 
serà del 25%, calculat en relació amb  el percentatge de   la matèria seca. 

 
4.4. Amb la finalitat de      satisfer les necessitats nutritives de   els animals, només es podran utilitzar com a 
matèries primeres  d'origen  mineral, per a l'alimentació   de   els caragols, els productes enumerats en  la 
secció 3 de l'Annex  V i en  les secció 1.1 (Additius nutricionals; vitamines i oligoelementos) de l'Annex  VI del  
R (CEE) núm. 889/2008. 

 
4.5. Únicament els productes enumerats en  les seccions 1.2 (Additius zootècnics; enzims i 
microorganismes), 1.3 (Additius tecnològics; conservants, antioxidants, aglutinants, antiaglomerantes i 
additius d'ensilaje),  secció 2 (determinats productes utilitzats en  l'alimentació animal) i secció 3 
(substàncies per a la  producció d'ensilaje)  de l'Annex  VI del  R (CEE) núm. 834/2008, podran utilitzar-se 
en  l'alimentació de   els caragols amb  les finalitats indicades en relació amb  les categories esmentades 
anteriorment. 
4.6. Queda prohibida la incorporació de matèries primeres  d'origen   animal en  l'alimentació de   els 
caragols. 

 
5. PROFILAXI I CURES VETERINÀRIES 
5.1. La prevenció de malalties en  la producció ecològica de caragols es basarà en  els següents principis: 
a) la selecció d'espècies  de caragols adequats a   les condicions de l'entorn..  
b) els caragols hauran de ser criats de manera que   siguen respectades prou les seues condicions de vida 
natural i mantinguts en  un entorn higiènic adequat, que afavorisca una gran resistència a   les malalties i 
que previnga les infeccions. 

 
5.2. La utilització de medicaments veterinaris en  les explotacions ecològiques haurà d'ajustar-se  a   
els següents principis: 
a) S'utilitzaran  preferentment productes fitoterapéuticos (per exemple,  extracte - a exclusió de     
antibiòtics- essències de plantes, etc.), productes homeopàtics (com a substàncies vegetals, animals o 
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minerals) i oligoelementos, així com  tractaments alternatius que impliquen substàncies que estiguen 
presents en  les Normes  de l'Agricultura  Ecològica. 
b) Queda prohibida la utilització de medicaments veterinaris alopáticos de síntesi química o antibiòtics. 
c) Queda prohibit l'ús  de substàncies destinades a estimular el creixement o 1a producció (inclosos els 
antibiòtics, els coccidiostáticos i altres substàncies artificials que estimulen el creixement) 

 
6. REGLES DE CRIA I MANTENIMENT DE   LES GRANGES I INSTAL·LACIONS 
6.1. La ramaderia de caragols en  el marc de   l'agricultura ecològica haurà d'acostar-se  el   més possible a   
les seues condicions naturals de vida. Haurà de   desenvolupar-se en espais a l'aire lliure  podent estar coberts 
per   una estructura amb tela d'ombrege  i amb un nombre  d'animals limitat. Excepte en  els períodes 
de reproducció, d'hibernació  i d'incubació,  la cria de   els caragols exclusivament en edifici estarà 
prohibida. 

 
6.2. Els parcs exteriors hauran de disposar de   una coberta vegetal de   forma permanent, amb la finalitat 
de      oferir a   els caragols alhora   que el menjar, l'ombra  i una higrometria adaptada que cree un 
microclima adequat a l'animal  i previnga l'índex  de nemátodos i bacteris. La higrometria  podrà ser 
mantinguda per qualsevol sistema de dispersió d'aigua  sobre els parcs. 

 
6.3. Si la hibernació  de   els caragols no es desenvolupa a   els parcs exteriors, haurà de   efectuar-se 
durant el període natural d'hibernació,  en funció del període hivernal de   la regió de   la ramaderia. El 
període  d'hibernació no serà inferior a   quatre (4) mesos. 

 
6.4. La reproducció en edifici s'autoritzarà,  a condició que    els alevins no siguen alimentats abans  de 
passar  als parcs exteriors. 

 
6.5. Tota operació d'emmagatzematge  de   els caragols (hibernació, reproducció, incubació o en   cas de 
condicions climàtiques extremes) haurà de desenvolupar-se en  un lloc amb una densitat màxima de 100 Kgs. 
de caragols/m3. S'autoritza  la utilització d'equips   de control, per a mantindre la temperatura constant i 
adaptada a   les condicions naturals d'hibernació..  

 
6.6. Mètodes de reproducció, d'emmagatzematge  i d'hibernació  de   els caragols. 
Els tractaments fitosanitaris estan prohibits. Només s'autoritzen  les pràctiques mecàniques de desyerbado i 
lluita contra plagues. 
Els materials utilitzats en la cria ecològica del caragol no han d'haver  patit cap tractament químic i no han de   
procedir de fonts que hagen sigut utilitzades en activitats que no complisquen les Normes  de l'Agricultura  
Ecològica. 
Una vegada buidats, la neteja i la desinfecció del local i els recintes de reproducció es farà per raspadura, o 
per   l'ajuda de productes relacionats en  l'Annex VII del  R (CEE) núm. 889/2008 modificada. 
Durant la reproducció, la neteja diària es farà amb aigua a pressió. 
En   cas de condicions climàtiques extremes per al  creixement de   els caragols, que posen  en perill la 
ramaderia, aquests podran transitòriament tornar-se  a posar  en edifici, a condició que    no siguen 
alimentats durant aquest període. 

 
6.7. Parcs exteriors 
Els parcs o subdivisions de parcs hauran de concebre's per a aïllar bé els lots. Per a això, podran 
utilitzar-se xarxes, panells o xapes (inserides en  el sòl), vores proveïdes de tancaments elèctrics (1,5 v.) o 
qualsevol producte natural autoritzat per   la reglamentació general (sabó negre, greix protegit de   les 
inclemències que impedisca el seu lliscament cap als  sòls,…). 
Els parcs exteriors hauran de   disposar de   una coberta vegetal densa. 
És obligatori un buit sanitari de quatre (4) mesos mínim entre  dos lots de caragols. 
Els refugis per als  caragols i per a   la seua posterior recol·lecció estaran constituïts per  materials  no 
tractats, naturals o inerts. 
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La protecció contra els depredadors de   els caragols (rosegadors, insectes,…) durant el període de 
producció serà solament mecànica o de lluita biològica. 
Està prohibit utilitzar abonaments o esmenes sobre els parcs durant la fase de producció. Només podran ser 
emprats productes contemplats en  l'Annex I del  R (CEE) núm. 889/2008 fins a trenta (30) dies abans  de la 
posada  en parc. 
La densitat a   els parcs exteriors no podrà sobrepassar els  4 Kgs. de caragols/m2. La 
superfície de   un parc no podrà excedir de   els 300 m2 de sòl. 
La superfície total de   els parcs exteriors de   l'explotació serà com a màxim  de 3000 m2. 

 
 

7. MÈTODES DE GESTIÓ ZOOTÈCNICA, TRANSPORT I IDENTIFICACIÓ DE   ELS ANIMALS I PRODUCTES 
ANIMALS 
7.1. Els animals seran recol·lectats per a   la seua comercialització quan es troben totalment vorejats, 
realitzant-se aquesta recol·lecció de manera que   siguen minimitzats els factors estresantes de   aquesta. 

 
7.2. Prèviament al sacrifici, els caragols hauran d'haver  sigut retirats de   els parcs exteriors i llocs  a 

assecar, en dejú,  durant un període mínim de cinc (5) dies. 
 

7.3. La preparació i/o elaboració de   els caragols o dels seus productes haurà de   emplenar les normes 
generals recollides en  el Capítol 3 del  R (CE) núm. 889/2008. 

 
7.4. El transport de   els caragols s'efectuarà  d'acord  amb  la Normativa Europea del Transport, R (CE) 
núm. 1/05. 

 
7.5. Els caragols estaran perfectament identificats al llarg de      tota la cadena de producció, elaboració, 
transport i comercialització de manera que   quede garantida la seua traçabilitat. 
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