
 
Aquest document és propietat del CCPAE. Queda prohibida la seva reproducció.  Pàgina 1 de 2 

 

 

 

 
 

 

Comunicació als operadors 

Programa de Foment de la producció agroalimentària ecològica 2015-2020 

 
Abril 2015 
 

Participa en l’elaboració del Programa de Foment de la 
producció agroalimentària ecològica 2015-2020 
 

 
El Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM) de la Generalitat de 
Catalunya ha decidit donar continuïtat al 
Programa de Foment de la producció 
agroalimentària ecològica 2012-2014 a 
través d’una nova programació 
d’actuacions per al període 2015-2020, 
atès que la producció ecològica és un 
sector transversal i estratègic. 
 
 Aquí podeu consultar el Programa de 
Foment PAE 2012-2014, amb els eixos, 
els objectius, els projectes de treball i les 
mesures específiques que s’han 

desenvolupat 
 
És per això que des del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), entitat de 
control i certificació a Catalunya que té com a finalitats la representació, la defensa i la garantia de 
la producció ecològica, volem fer partícips als operadors inscrits al registre del CCPAE en 
aquesta primera fase de proposició de noves actuacions que puguin afavorir el 
desenvolupament harmònic del sector i la consolidació de les explotacions ecològiques a 
Catalunya. Tanmateix, el Departament organitzarà una jornada de reflexió que permeti la 
participació activa dels diferents agents del sector en la definició de les accions a desenvolupar en 
el marc d’aquest programa de foment. 
 

Presentació de propostes 
 
A continuació, us facilitem un formulari en línia a través del qual podreu participar proposant 
idees que seran traslladades al DAAM per a què es puguin transformar en actuacions del nou 
Programa de Foment que en darrera instància se sotmetrà a aprovació per part del DAAM i la taula 
sectorial: 
 

 
 Formulari en línia per presentar propostes d’actuacions per al Programa de Foment 2015-
2020 (sol·licita l’accés al CCPAE si ets operador inscrit) 
 

 

Termini de participació 
 
Les propostes es poden enviar des d’avui dijous 9 d’abril fins dilluns 20 d’abril a les 9.00h. 
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Vagi per endavant l’agraïment per la vostra implicació. 
 
Atentament, 
 
 
Junta Rectora del CCPAE 
 
Barcelona, 9 d’abril de 2015 
 
 
Per evitar despeses econòmiques i mediambientals aquesta comunicació no la rebreu per via 
postal. 
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