Autoritat de control i certificació

Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana - CAECV
GUIA DE QUOTES EN VIGOR
Aprovades pel Ple de l'Òrgan de Gestió

Abast: EMPRESES I IMPORTADORS DE PAÏSOS TERCERS
Data d'Aprovació: 28/01/2019

1.
EMPRESES
Elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació, comercialització i distribució.

CONCESSIÓ DE LA CERTIFICACIÓ
Concepte

Quota

Quota per abast EMPRESA

177,10 €

Activitat
Annexos
Exclusiva
Mixta
Quota de
Ecològica
MICROEMPRESA
D'1 a 10
246,00 €
295,20 € Annex II + Annex III + Annex VI
Control i
XICOTETA
Fins a 50
541,20 €
649,44 € Annex II + Annex III + Annex VI
Certificació
MITJANA
Fins a 250
1.190,64 € 1.428,77 € Annex II + Annex III + Annex VI
GRAN EMPRESA
Més de 250
2.619,41 € 3.143,29 € Annex II + Annex III + Annex VI
La cuota de CONCESSIÓ de la certificació d'EMPRESA és la suma de:
•
Quota per abast EMPRESA
•
Quota de Control i Certificació (segons tipus d'empresa i activitat Exclusiva ECOLÒGICA o MIXTA)
•
Annex II
•
Annex III
•
Annex VI
Tipus d'Empresa

Nombre de
treballadors

MANTENIMENT DE LA CERTIFICACIÓ
Concepte
Quota de manteniment en el registre d'EMPRESA.
Quota per abast EMPRESA
Quota de
Control i
Activitat Exclusiva Ecològica.
Certificació
Activitat Mixta

Quota
25,30 €
151,80 €
Annex I + Annex II + Annex III + Annex IV + Annex V + Annex VI
Annex I + Annex II + Annex III + Annex IV + Annex V + Annex VI

La cuota de MANTENIMENT de la certificació d'EMPRESA és la suma de:
•
Quota de manteniment en el registre d'EMPRESA.
•
Quota per abast EMPRESA
•
Annex I (segons tipus d'empresa i activitat Exclusiva ECOLÒGICA o MIXTA)
•
Annex II
•
Annex III
•
Annex IV
•
Annex V
•
Annex VI

FPO05/137e1_20171116 Guia de quotes en vigor aprovades pel Ple de l'Òrgan de Gestió

Pàgina 1 de 8.

Autoritat de control i certificació

Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana - CAECV
GUIA DE QUOTES EN VIGOR
Aprovades pel Ple de l'Òrgan de Gestió
Exclusiva
Ecològica

Annex I
Elaboracions a maquila (1)
Volum de facturació de producte ecològic (2)
- Elaboració, manipulació, envasament,
emmagatzematge
- Comercialitzador (3)
- Distribuïdor (4)
- Comerç minorista (5)

Fins a 15.000 €
15.000,01 € - 30.000 €
30.000,01 € - 60.000 €
60.000,01 € - 120.000 €
120.000,01 € - 240.000 €
240.000,01 € - 500.000 €
500.000,01 € - 1.000.000 €
1.000.000,01 € - 2.000.000 €
2.000.000,01 € - 4.000.000 €
4.000.000,01 € - 7.000.000 €
Més de 7.000.000,01 €

246,00 €
246,00 €
319,80 €
415,74 €
540,46 €
702,60 €
913,38 €
1.187,40 €
1.543,61 €
2.006,70 €
2.608,71 €
3.391,32 €

Mixta
295,20 €
295,20 €
383,76 €
498,89 €
648,55 €
843,12 €
1.096,06 €
1.424,87 €
1.852,34 €
2.408,04 €
3.130,45 €
4.069,58 €

(1) Maquila: Treball realitzat per encàrrec d'un altre operador certificat. No es factura el producte sinó el servei. Només s'aplicarà a l'empresa
que treballa exclusivament a maquila.
(2) Facturació de producte ecològic de l'any anterior sense IVA. La declaració del Volum de Facturació és OBLIGATÒRIA. En cas de no rebre la
declaració en el període sol·licitat pel CAECV s'aplicarà el màxim import.
(3) Comercialitzador: venda de producte a granel (no llest per al consumidor final).
(4) Distribuïdor: venda de producte alimentós envasat (unitat de venda destinada a ser presentada sense ulterior transformació al consumidor
final, de tal forma que no puga modificar-se el contingut sense obrir o modificar este envàs). Només s'aplicarà a l'empresa l'activitat de la qual
siga exclusivament comercialitzar/distribuir.
(5) Si l'activitat a certificar és sol comerç minorista seran aplicables les tarifes del punt 2.
(6) S'inclouen en este grup aquells productes que l'empresa rep ja formulades i només envasa.

Annex II
Producte vegetal/animal/transformat d'un únic
ingredient (5)

Producte transformat de més d'un ingredient

Grup de productes comercialitzats/distribuïts

Nombre de productes
Fins a 15
Entre 16 i 30
Entre 31 i 60
Més de 60
Fins a 15
Entre 16 i 30
Entre 31 i 50
Més de 50
Productes vegetals
Productes animals
Productes transformats

Annex III

A partir del segon emplaçament

Import
3,64 € / producte
59,71 € / tram
89,56 € / tram
143,70 € / tram
12,14 € / producte
184,18 € / tram
238,83 € / tram
298,54 € / tram
6,00 € /grup
6,00 € /grup
6,00 € /grup

119,42 €/emplaçament

Annex IV

Nivell de Risc Baix
Nivell de Risc Mitjà
Nivell de Risc Alt
(1 visites addicionals + 1 presa de mostra)
Nivell de Risc Molt Alt (2 visites addicionals + 1 presa de mostra)

Annex V

Hores d'inspecció addicional segons mitjana dels últims anys

Annex VI

CIF/NIF/NIE amb 3 abastos certificats
CIF/NIF/NIE amb 2 abastos certificats

0,00 €
0,00 €
386,33 €
591,16 €

48,25 € / hora

S'aplicarà descompte del 5% sobre el cost de la concessió / manteniment de la certificació.
S'aplicarà descompte del 3% sobre el cost de la concessió / manteniment de la certificació.
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2.

COMERÇOS MINORISTES

Comerços minoristes NO EXEMPTS per la RESOLUCIÓ de 20 de juny de 2016, de la Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna,
per la qual es regulen determinades excepcions relatives al règim de control dels comerciants minoristes en la Comunitat Valenciana, que venguen
directament al consumidor final productes ecològics, conforme al Reglament (CE) 834/2007 de 28 de juny de 2007 i el Reglament 889/2008 que el
desenvolupa.
Estes quotes només són aplicables a operadors que se certifiquen exclusivament com a comerços minoristes. Si realitzen aquesta activitat i a més
qualsevol altra (elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació, comercialització i distribució), seran aplicables les tarifes
d'EMPRESA (punt 1).

CONCESSIÓ DE LA CERTIFICACIÓ EMPRESA COMERÇ MINORISTA (ECM)
Concepte
Quota per abast EMPRESA COMERÇ MINORISTA
Activitat Exclusiva Ecològica.
Quota de Control i
Certificació
Activitat Mixta

Quota
177,10 €
119,42 € + Annex II + Annex III + Annex VI
143,30 € + Annex II + Annex III + Annex VI

La quota de CONCESSIÓ de la certificació de l'EMPRESA COMERÇ MINORISTA és la suma de:
•
Quota per abast EMPRESA COMERÇ MINORISTA
•
Quota de Control i Certificació (segons activitat Exclusiva ECOLÒGICA o MIXTA)
•
Annex II – III - VI

MANTENIMENT DE LA CERTIFICACIÓ EMPRESA COMERÇ MINORISTA (ECM)
Concepte
Quota de manteniment en el registre d'EMPRESA
Quota per abast EMPRESA
Quota de Control i
Activitat Exclusiva Ecològica.
Certificació
Activitat Mixta

Quota
25,30 €
151,80 €
Annex I + Annex II + Annex III + Annex IV + Annex V + Annex VI
Annex I + Annex II + Annex III + Annex IV + Annex V + Annex VI

La quota de MANTENIMENT de la certificació d'EMPRESA COMERÇ MINORISTA és la suma de:
•
Quota de manteniment en el registre d'EMPRESA
•
Quota per abast EMPRESA
•
Annex I (segons activitat Exclusiva ECOLÒGICA o MIXTA)
•
Annex II – II – III – IV - VI

ECOLÒGICA

Annex I
Volum de facturació de producte ecològic sotmés a
control

Annex II
Grup de productes comercialitzats

Annex III

fins a 50.000 €
50.001- 100.000 €
100.001 - 200.000 €
més de 200.000,01 €
Productes vegetals
Productes animals
Productes transformats

A partir del segon emplaçament

MIXTA
200,38 €
350,66 €
613,65 €
1.073,89 €
6,00 € /grup
6,00 € /grup
6,00 € /grup

119,42 €/emplaçament

Annex IV

Nivell de Risc Baix
Nivell de Risc Mitjà
Nivell de Risc Alt (1 visites addicionals + 1 presa de mostra)
Nivell de Risc Molt Alt (2 visites addicionals + 1 presa de mostra)

Annex V

Hores d'inspecció addicional segons mitjana dels últims anys

Annex VI

166,98 €
292,22 €
511,38 €
894,91 €

0,00 €
0,00 €
386,33 €
591,16 €
48,25 € / hora

CIF/NIF/NIE amb 3 abastos certificats

S'aplicarà descompte del 5% sobre el cost de la concessió / manteniment de la certificació.

CIF/NIF/NIE amb 2 abastos certificats

S'aplicarà descompte del 3% sobre el cost de la concessió / manteniment de la certificació.
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3.

IMPORTADORS DE PAÏSOS TERCERS

CONCESSIÓ DE LA CERTIFICACIÓ IMPORTADORS PAÏSOS TERCERS
Concepte
Quota per abast IMPORTADOR

Quota
177,10 €

Quota de Control i Certificació

Activitat Exclusiva Ecològica

Activitat Mixta

135,61 € + Annex I + Annex VI

162,73 € + Annex I + Annex VI

La cuota de CONCESSIÓ de la certificació d'IMPORTADORS DE PAÏSOS TERCERS és la suma de:
•
Quota per abast IMPORTADOR
•
Quota de Control i Certificació (segons activitat Exclusiva ECOLÒGICA o MIXTA)
•
Annex I
•
Annex VI

MANTENIMENT DE LA CERTIFICACIÓ IMPORTADOR
Concepte
Quota de registre d'IMPORTADOR
Quota per abast IMPORTADOR
Quota de Control i Certificació

Quota
25,30 €
151,80 €
Activitat Exclusiva Ecològica

Activitat Mixta

226,02 € + Annex I + Annex VI

271,22 € + Annex I + Annex VI

La cuota de MANTENIMENT de la certificació d'IMPORTADORS DE PAÏSOS TERCERS és la suma de:
•
Quota de manteniment en el registre d'IMPORTADOR
•
Quota per abast IMPORTADOR
•
Quota de Control i Certificació (segons activitat Exclusiva ECOLÒGICA o MIXTA)
•
Annex I
•
Annex VI

Annex I
Nombre de productes
Fins a 20
Entre 21 i 100
Entre 101 i 400
més de 400

Producte importat

Annex VI

CIF/NIF/NIE amb 3 abastos certificats
CIF/NIF/NIE amb 2 abastos certificats

Import
1,52 € / producte
30,36 € /tram
61,73 € /tram
122,45 € /tram

S'aplicarà descompte del 5% sobre el cost de la concessió / manteniment de la certificació.
S'aplicarà descompte del 3% sobre el cost de la concessió / manteniment de la certificació.
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4.

AMPLIACIONS

Elaboració, manipulació, envasament, emmagatzematge, exportació, comercialització, distribució, comercie detallista i
importació de països tercers.

Concepte
Ampliació d'activitat o Canvis en
Exclusiva ecològica
l'activitat certificada(*)
Mixta

Quota
89,56 € + Annex I + Annex II (*)
119,42 € + Annex I + Annex II (*)

(*) Només canvis que impliquen noves instal·lacions o nova maquinària suposaran una visita addicional. En cas de dubte contacte amb el *CAECV

Annex I
Producte vegetal/animal/transformat d'un únic
ingredient (4)

Producte transformat de més d'un ingredient

Grup de productes comercialitzats/distribuïts

Producte importat

Grup de productes comercialitzats per comerços
minoristes

Nombre de productes
Fins a 15
Entre 16 i 30
Entre 31 i 60
Més de 60
Fins a 15
Entre 16 i 30
Entre 31 i 50
Més de 50
Productes vegetals
Productes animals
Productes transformats
Fins a 20
Entre 21 i 100
Entre 101 i 400
més de 400
Productes vegetals
Productes animals
Productes transformats

Import
3,64 € / producte
59,71 € / tram
89,56 € / tram
143,70 € / tram
12,14 € / producte
185,09 € / tram
238,83 € / tram
298,54 € / tram
6,00 € /grup
6,00 € /grup
6,00 € /grup
1,52 € / producte
30,36 € /tram
61,73 € /tram
122,45 € /tram
6,00 € /grup
6,00 € /grup
6,00 € /grup

(4) S'inclouen en este grup aquells productes que l'empresa rep ja formulat i només envasa.

Annex II
Visita per ampliació de l'activitat

204,83 €

Concepte
Ampliació d'emplaçament
Ampliació de productes / Grup de Productes
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CONTROLS I CERTIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES DERIVADES I NO INCLOSES
EN ELS PUNTS ANTERIORS. ( Art. 28.1 lletra b) de l'Ordre 30/2010 de 03 d'agost de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació)
5.

Concepte
Certificat d'exportació de producte

Quota
28,34 €

Certificat de transacció

6,68 €

Certificat en altres idiomes (anglés)

17,41 €

Canvi de la figura fiscal

30,72 €

Despeses de devolució de rebut

Els aplicats per l'entitat bancària

Despeses de gestió

20,24 €

Despeses de correu

Els aplicats per correus

Cost d'analítiques

Els aplicats pel laboratori

Expedient de Mesures (Incompliments o Infraccions greus)

Obertura EM: 117,78 €
(Inclou 2 reunions de CC i 2 comunicacions)
Analítica: cost aplicat pel laboratori
Visita addicional: 204,83 €
Reunió CC addicional: 45,00 €
Enviament de comunicacions addicionals:
cost aplicat per correus

Expedient de Mesures per Impagament

Obertura EM per IMPAGAMENT: 75,00 €
(Inclou 2 reunions de CC i 2 comunicacions)
Enviament de comunicacions: cost aplicat
per correus

CONTROLS I CERTIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES DERIVADES I NO INCLOSES EN ELS PUNTS
ANTERIORS. ( Art. 28.1 lletra b) de l'Ordre 30/2010 de 03 d'agost de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació)
Concepte
Cost (*)
6.

*BIOSUISSE (Suïssa)

258,06 €

(considerant una sola visita per empresa)

Normativa brasilera (el Brasil)
*KRAV (Suècia)

EMPRESA

256,04 €

EMPRESA + PRODUCTOR

358,25 €

126,50 €

Visita addicional per a la certificació
204,83 €
Per a qualsevol altra certificació consultar amb el CAECV
(*) Si la inspecció per a la certificació coincideix amb la visita de concessió o de manteniment respecte a la norma europea R 834/2007.
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7. CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE
a. Respecte al pagament de la quotes
i. Concessió: l'abonament del cost de la concessió de la certificació és requisit
indispensable per a la concessió de la certificació.
• Quota per abast (EMPRESA – COMERÇ MINORISTA – IMPORTADOR), ha d'abonar-se
en el moment que es presenta la sol·licitud de certificació mitjançant transferència
bancària. Serà requisit indispensable per a iniciar la tramitació de la seua sol·licitud.
• La resta de la Quota per control i certificació, li serà carregada en compte si la forma
de pagament que figura en el seu expedient és domiciliació bancària; si la forma de
pagament que figura en el seu expedient és transferència bancària haurà de realitzar el
pagament a requeriment del CAECV.
ii. Manteniment: l'abonament anual del cost del manteniment de la certificació, és
requisit indispensable per al manteniment de la certificació:
• Quota de registre + Quota de control i certificació, li serà carregada en compte si la
forma de pagament que figura en el seu expedient és domiciliació bancària; si la forma de
pagament que figura en el seu expedient és transferència bancària haurà de realitzar el
pagament a requeriment del CAECV.
7.1.3
•

•

Ampliació
Si la forma de pagament que figura en el seu expedient és transferència bancària, juntament
amb la sol·licitud haurà d'annexar el justificant de pagament amb la quantitat corresponent:
o Si és una ampliació o canvi d'activitat certificada :(QUOTA + ANNEX I + ANNEX II)
indicada en el punt 4.
o Si és una ampliació de producte/s, l'import per producte o tram indicat en l'ANNEX I
del punt 4.
o Si és una ampliació d'emplaçament l'import indicat en el punt
Si la forma de pagament que figura en el seu expedient és domiciliació bancària se li carregarà
en compte.

b. CANVIS EN L'EXPEDIENT
i. Sobre canvis en l'expedient
1. Canvi de figura fiscal
Es considerarà que és canvi en la figura fiscal, quan únicament implique el canvi en la raó social i no en
el CIF del sol·licitant. P. ex. el sol·licitant es denomina COOPERATIVA AB i passa a denominar-se
COOPERATIVA AB I FILLS, però no hi ha canvis en el CIF.
7.2.1.2
Sol·licitud de canvi de titularitat
El canvi de titularitat suposa que l'empresa certificada canvia la raó social i el seu CIF, per tant serà
considerada com “sol·licitud de concessió” i per al càlcul del cost de les despeses de control i
certificació serà calculat sobre la base de l'establert al punt 1, excepte en el coeficient que s'aplicarà
el corresponent al volum de facturació declarat de l'any anterior (si el cost del control i la certificació
ha sigut abonat per l'anterior titular, el nou titular haurà d'abonar la QUOTA PER ABAST de CONCESIÓ.
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7.2.1.3
Sobre expedients de mesures o actuacions extraordinàries
Si el CAECV ha d'iniciar un expedient de mesures o realitzar actuacions extraordinàries derivades
d'irregularitats o incompliments detectats en el control, que generen despeses addicionals, l'operador
haurà d'abonar-los.
7.2.1.4
Sobre les despeses de devolució
Aquells operadors que produïsquen la devolució del rebut domiciliat del pagament de la quota
establida anualment pel Ple, en dos o més ocasions, a més de fer-se càrrec de les despeses de
devolució bancari hauran d'abonar al CAECV la quantitat de 20,24 €. El nou rebut domiciliat que
s'emeta comprendrà la quota inicial, les despeses de devolució aplicats per l'entitat de crèdit i
les despeses de gestió abans indicats.
7.2.1.5
Sobre despeses de gestió
Si se sol·licita un canvi en la certificació (p.e .ampliació de la certificació, retirada parcial, etc…) i
posteriorment es comunica la seua intenció de no finalitzar la mateixa el CAECV generarà una
liquidació corresponent a les despeses de gestió.
7.2.1.6.
Inspeccions motivades per denúncies, alertes o decisions del comité de certificació.
Quan s'haja de realitzar una inspecció addicional motivada per una denúncia, alerta (OFIS, PI) o per
decisió del Comité de Certificació davant irregularitats detectades en el control.

8
COMPTES BANCARIS CAECV
L'ingrés corresponent a la certificació sol·licitada pot realitzar-lo indicant NOM I COGNOMS o RAÓ SOCIAL de
l'OPERADOR CERTIFICAT en qualsevol dels comptes indicats:
CAJAMAR
ES95 3058 2166 2227 3100 0020
BANC SABADELL
ES23 0081 1300 8300 0100 5904
9
INFORMACIÓ GENERAL
Una vegada presentada qualsevol sol·licitud davant el CAECV ha de conéixer que no es retornarà la quantitat
que haja fet efectiva ni serà considerarà com a lliurament a compte per a altres expedients.
El pagament de quota de la certificació sol·licitada cobreix fins al 31 de desembre de l'any en curs.
Les quotes han sigut aprovades pel Ple de l'Òrgan de Gestió en data 28 de gener de 2019.
Contra esta decisió, dictada en exercici de potestats administratives de naturalesa jurídic pública, que no posa
fi a la via administrativa, podrà interposar recurs d'alçada davant la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural dins del termini d'un mes, d'acord amb el que s'estableix en l'article
34.2 de l'Ordre 30/2010, de 3 d'agost de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en relació amb
l'article 121 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú, sense perjudici que puga exercitar, si
escau, qualsevol altre que estimen procedent.
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