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ANN 

CERTIFICAT DE CONFORMITAT 

Part I 

Document justificatiu per a l’operador conforme a l’article 35, apartat 1, del Reglament (UE) 2018/848 
 

1. Número de document: RAIL220037/1 2. Tipus d’operador 
 
Operador 
 

 

3. Nom i adreça de l’operador o grup d’operadors: 
 
HAWO FRUITS SPAIN, SL 
C/ MONTURIOL, 7. POL.IND.LES TAPIES 
43890 HOSPITALET DE L'INFANT, L' 

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 

Distribució/Comercialització 
 

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 
 

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, 03 de Maig de 2022 

 

 

 
8. 
Certificat vàlid des del 03/05/2022 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). 

 
 


