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: PRODUCTORS
Data d'Aprovació: 28/01/2019
1.

PRODUCTORS

Quota de Control i
Certificació

CONCESSIÓ

Quota per abast PRODUCTOR
Quota per tipus de cultiu /ramat/ animals de
l'aqüicultura/ helicicultura/algues
Annex I

177,10 €
Valors taula 1,2,3,4, 5 i 6 (*)

Quota de Registre

MANTENIMENT

Quota de Control i
Certificació

25,30 €
Quota per abast PRODUCTOR
Quota per tipus de cultiu /guanyat/ animals
de l'aqüicultura/helicicultura/algues
Annex I

123,46 €
Valors taula 1,2,3,4, 5 i 6 (*)

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

AMPLIACIÓ

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.

Quota de Control i
Certificació

Quota per AMPLIACIÓ
Quota per tipus de cultiu /ramat/ animals de
l'aqüicultura/helicicultura/algues

75,90 €
Valors taula 1,2,3,4, 5 i 6 (*)

(*) PRODUCCIÓ MIXTA:
 El sol·licitant o operador és titular de cultius ecològics i cultius no ecològics d'espècies diferents o de varietats que puguen
diferenciar-se fàcilment. El sol·licitant o operador és titular d'explotacions ramaderes ecològiques i no ecològiques d'espècies
diferents en els Registres d'Explotacions Ramaderes (REGA). El sol·licitant o operador és titular d'explotacions aqüícoles
ecològiques i no ecològiques de la mateixa espècie, sempre que existisca una separació adequada entre les instal·lacions de
producció
 Cost: valors taula 1,2,3,4, 5 i 6 x coeficient 1,20

Taula 1: QUOTES PER SUPERFÍCIE AGRÍCOLA I TIPUS DE CULTIU
CULTIU
Herbacis, guaret, i/o aromàtiques de secà
Herbacis, guaret, i/o aromàtiques de regadiu
Hortícoles
Hivernacle
Olivar de secà
Olivar de regadiu
Raïm Vinificació de secà
Raïm Vinificació de regadiu
Raïm de taula de secà
Raïm de taula de regadiu
Fruiters secà
Fruiter regadiu
Cítrics
Tòfona
Safrà
Muntanya pastable sense càrrega ramadera certificada CAECV
Muntanya pastable amb càrrega ramadera certificada CAECV
Muntanya privada per a recol·lecció silvestre
Muntanya pública per a recol·lecció silvestre
Muntanya fustera (obtenció de producte agrari sense transformar)
Superfície de compensació mediambiental
FPO05/137e1_20171116 Guia de quotes en vigor aprovades pel Ple de l'Òrgan de Gestió

€/Ha

3,73
7,46
18,66
52,22
11,19
18,66
11,19
18,66
11,19
18,66
7,46
18,66
18,66
7,47
18,66
0,75
0,00
0,75
0,01
0,75
0,36
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Taula 2: QUOTES PER VOLUM DE SUPERFÍCIE DE CULTIU
CULTIU
Cultiu de bolets

€/m3
1,15

Taula 3: QUOTES PER UNITAT I TIPUS DE BESTIAR
BESTIAR
Boví carn
Boví llet
Oví carn
Oví llet
Caprí
Porcí
Pollastres de carn
Gallines ponedores
Altres ocells de carn (Ànecs, oques, etc.).
Cunicultura
Equí
Apicultura fixa
Apicultura transhumant

€
3,54
2,98
0,55
0,55
0,76
0,98
0,02
0,07
0,03
0,36
2,98
0,14
0,14

Unitat de bestiar.
Unitat de bestiar.
Unitat de bestiar.
Unitat de bestiar.
Unitat de bestiar.
Unitat de bestiar.
Unitat de bestiar.
Places REGA
Places REGA
Unitat de bestiar.
Unitat de bestiar.
Places REGA
Places REGA

Taula 4: QUOTES PER UNITAT I TIPUS DE PRODUCTE AQÜÍCOLA
PRODUCCIÓ D'ANIMALS DE L'AQÜICULTURA
MARINA
Llobarro
Orada

€/Tona
4,67
4,67

Taula 5: QUOTA PER UNITAT I TIPUS DE PRODUCTE HELICICULTURA
BESTIAR
Caragols

€ / m2 de pati
0,02

Taula 6: QUOTA PER KG D'ALGUES / ANY
PRODUCCIÓ D'ALGUES / ANY
Fins a 10.000 Kg
Entre 10.001 – 50.000 Kg
Entre 50.000 Kg- 120.000 Kg
Entre 120.001 Kg – 300.000 Kg
Més de 300.001 Kg
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€/Kg/any
91,08 €
136,62 €
166,98 €
182,16 €
207,46 €
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2.

PRODUCTORS DE LLAVOR I PLANTERISTES

CONCESSIÓ

Quota de Control i
Certificació

Quota per abast PRODUCTOR

177,10 €

Quota inici activitat

102,41 € (1)

Annex I
Quota de Registre

MANTENIMENT

Quota de Control i
Certificació

25,30 €
Quota per abast PRODUCTOR

123,46 €

Quota segons volum facturació

Valors taula 7 (1)

Annex I

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

AMPLIACIÓ

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.

Quota de Control i
Certificació

Quota per AMPLIACIÓ

75,90 €

Si l'ampliació requereix visita addicional

204,83 €

Taula 7: QUOTA PER VOLUM DE FACTURACIÓ
QUOTA PER ACTIVITAT
Per volum de facturació de
producte ecològic de l'any
anterior (2)

ECO
fins a 50.000 €
50.001 - 100.000 €
100.001 - 600.000 €
més de 600.001 €

Elaboracions a maquila (3)
(1)

(2)
(3)

153,62 €
268,84 €
470,46 €
823,31 €
102,41 €

MIXTA
184,34 €
322,60 €
564,55 €
987,97 €
102,41 €

PRODUCCIÓ MIXTA: El sol·licitant o operador és titular de cultius ecològics i cultius no ecològics d'espècies diferents o de varietats que
puguen diferenciar-se fàcilment. El sol·licitant o operador és titular d'explotacions ramaderes ecològiques i no ecològiques d'espècies
diferents en els Registres d'Explotacions Ramaderes (REGA). El sol·licitant o operador és titular d'explotacions aqüícoles ecològiques i no
ecològiques de la mateixa espècie, sempre que existisca una separació adequada entre les instal·lacions de producció. En el cas de
producció de planter i llavors, és possible el cultiu de la mateixa espècie i varietat en cultiu ecològic i no ecològic.
Facturació de producte ecològic de l'any anterior sense IVA.
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.

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

Pàgina 3 de 6.

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
3. CONTROLS I CERTIFICACIONS COMPLEMENTÀRIES DERIVADES I NO INCLOSES EN ELS PUNTS
ANTERIORS (Art. 28.1 b) de l'Ordre 30/2010 de 03 d'agost de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació)
SUÏSSA
BIOSUISSE PER A PRODUCCCIÓ VEGETAL
Explotacions de fins a 5 Has.
Explotacions entre 5,01 i 10 Has.
Explotacions entre 10,01 i 30 Has.
Explotacions entre 30,01 i 50 Has.
Explotacions entre 50,01 i 100 Has.
Explotacions de més de 100 Has.

COST (*)
105,80 €
135,21 €
164,60 €
193,99 €
223,40 €
264,54 €
184,35 €
358,45 € (Productor Vegetal + Empresa)
A consultar
204,83 €

BRASIL
ALTRES CERTIFICACIONS
Visita addicional per a la certificació

(*) Si la inspecció per a la certificació coincideix amb la visita de concessió o de manteniment sota la norma europea R 834/2007.

Import
30,72 €

CONCEPTE

Canvi de figura fiscal de l'operador certificat
Concessió de la certificació de parcel·les ja
certificades
(canvi de titularitat)
Certificat de conformitat en altres idiomes
Sol·licitud de reducció del període de conversió
(art.36 – R 834/2007)

Expedient de Mesures (Incompliments o Infraccions
greus)

Expedient de Mesures per Impagament
Despeses de devolució de rebut
Per visita addicional motivada per irregularitats o
infraccions greus que van derivar en expedient de
mesures l'any anterior amb mesures a verificar.
Despeses de correu
Cost d'analítiques

Veure punt 5.2.2
17,41 €
243,75 € (*) + Valors de la Taula 1
(*) Inclou 1 analítica. En cas de requerir analítiques addicionals
s'aplicarà el preu segons laboratori.
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
Obertura EM per IMPAGAMENT: 75,00 € (Inclou 2 reunions de CC i 2
comunicacions).
Enviament de comunicacions: cost aplicat per correus.
Els aplicats per l'entitat bancària.
A partir de la 2a devolució de rebut s'aplicaran despeses de gestió
20,24€
204,83 €
Els aplicats per correus
Els aplicats pel laboratori

Despeses de gestió
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4.

CONSIDERACIONS A TINDRE EN COMPTE

4.1. Sobre el pagament de les quotes
•

Concessió: l'abonament del cost de la concessió de la certificació és requisit indispensable per a la concessió de la certificació.
•
Quota per abast de PRODUCTOR , ha d'abonar-se quan es presenta la sol·licitud, 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 en el termini màxim de 15 dies naturals des de la recepció de
la comunicació.

•

Manteniment: l'abonament 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 de forma anual, 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.

Ampliació de l'abast:
•

•

Si la forma de pagament que figura en el seu expedient és Transferència Bancària.
Haurà d'abonar la quota per ampliació i entregar justificant al costat de la sol·licitud d'ampliació de la
certificació.
La quota per tipus de cultiu/guanyat/animals de l'aqüicultura, haurà d'abonar-se a requeriment del CAECV.
Si la forma de pagament que figura en el seu expedient és Domiciliació Bancària se li carregarà en compte.

4.2. Sobre canvis en l'expedient
4.2.1. 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.
4.2.2. Sol·licitud de la certificació de parcel·les ja certificades (canvi de titularitat)
Les parcel·les estan certificades amb la titularitat d'una persona física o jurídica i se sol·licita el canvi del titular de
la certificació. S'aplicaran les quotes de nova concessió. Si l'anterior titular haguera abonat les quotes per
superfície/guanyat/aqüícola/helicicultura/algues de l'any en curs, no s'inclouran en el cost. S'abonarà únicament la
quota per abast.
4.3. Sobre la sol·licitud de reducció del període de conversió (article 36 del R 834/2007)
Quan un operador sol·licite la reducció del període de conversió haurà d'abonar la quota corresponent per a poder gestionar
esta tramitació, independentment de quin siga l'informe del Comité de Certificació i de la decisió de l'Autoritat Competent.
El cost de la RPC inclou 1 analítica, si l'expedient requerira analítiques addicionals seran a càrrec de l'operador.
4.4. 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 segons la forma de
pagament que figure en el seu expedient.
4.5. Sobre les despeses de devolució
Aquells operadors que produïsquen la devolució del rebut domiciliat del pagament de la certificació sol·licitada
segons la cuota 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 de l'entitat de crèdit i les despeses de gestió abans indicats.
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4.6. 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.
4.7. 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.
5.

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

6. 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.
Els operadors de l'abast PRODUCTOR que sol·liciten la certificació durant el mes de desembre no abonaran la quota de control i
certificació de l'any següent.
Les quotes han sigut aprovades pel Ple de l'Òrgan de Gestió en data 28 de gener de 2019.
Contra aquesta 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 l'Honorable 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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