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1. HISTÒRIA DEL CONSELL CATALÀ DE LA 
PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA 
 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), autoritat pública 
de control i certificació de les produccions ecològiques catalanes, desenvolupa 
la seva labor amb vocació convençuda de ser fidel testimoni del canvi 
d’orientació del consumidor cap als productes amb certificació agroalimentària.  
 
El CCPAE es va crear com a corporació de Dret Públic l’any 2000 mitjançant la 
Llei 15/2000 de 29 de desembre per desenvolupar les funcions de supervisió 
del sistema de control descrit al Reglament europeu (CEE) 2092/91 sobre 
producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i 
alimentaris.  A més, desenvolupa la tasca de promoció del sistema de 
producció ecològic i el seus productes. Fins aleshores, des de l’any 1991 fins al 
1994 el MAPA disposava de les competències en aquesta matèria, i a partir de 
l’any 1994 fins a l’any 2000 el CCPAE va passar a formar part com a 
organisme desconcentrat del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural. 
 
La tasca de control es bassa en al menys una inspecció anual completa de tots 
els productors i elaboradors inscrits i en presa de mostres aleatòries per 
verificar l’absència de productes no permesos en AE. Anualment el CCPAE 
realitza uns 80 anàlisis per provar absència d’OGM i uns 400 per provar 
absència de fitosanitaris, hormones i sulfurós en vins. Dintre del pressupost 
destinat al control i la certificació la despesa d’anàlisi correspon a un 4% 
(41.000 ). 
 
Les tasques de promoció es desenvolupen amb la difusió informativa a traves 
de la web del CCPAE la qual rep unes 12.000 visites mensuals; serveis d’ajuda 
per assistència a fires de les petites i mitjanes empreses del sector; edició 
trimestral de la revista CCPAE; campanya als mitjans de comunicació per 
donar a conèixer el producte ecològic;  
 
El CCPAE neix a partir d’un sector professional i convençut de la pròpia 
responsabilitat  en la producció d’aliments sans i del manteniment del paisatge 
agrari, d’una indústria agroalimentària que ha sabut adequar-se a les constants 
variacions d’oferta de matèries primeres i demanda de producte acabat, i de la 
voluntat del  Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de 
Catalunya, que realitza la seva  tutela administrativa. 
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La política del CCPAE com a autoritat de control, es basa en el convenciment 
de que la certificació pública de productes ecològics resulta l’alternativa amb 
més garanties pel consumidor.  
 
Gràcies a la seva estructura equilibrada formada per 6 representants dels 
subsectors productiu i d’elaboradors, 3 de l’administració i 3 dels consumidors, 
el CCPAE assegura la seva  independència i objectivitat de la certificació, 
comptant amb la participació de tots els actors implicats a l’Agricultura 
Ecològica. 
 
El cos tècnic actualment format per 20 professionals altament qualificats, és la 
base d’una certificació objectiva en base al Reglament Europeu CE 2092/91 del 
24 de juny del Consell sobre la producció agrària ecològica i la seva indicació 
als productes agraris i alimentaris, que desenvolupa el marc normatiu d’obligat 
compliment per tots els operadors del CCPAE. 
 
El CCPAE va aconseguir al 2005 ser la primera autoritat de control pública a 
Europa acreditada segons la Norma Europea EN-45011. L’obtenció d’aquesta 
acreditació, constitueix la garantia final cap al sector de l’agricultura ecològica, 
sobre la competència tècnica del Consell com a autoritat de control en 
agricultura ecològica i la seva fiabilitat. Per això, també constitueix una garantia 
afegida per al consumidor sobre el rigor dels controls aplicats als productes 
certificats.   
 
Per tal de donar resposta a les necessitats dels operadors amb més capacitat 
productiva al Consell i que hi compten amb una línia desenvolupada cap a 
l’exportació dels seus productes fora de l’UE, el CCPAE també és organisme 
de control acreditat pel govern del Estats Units, per la certificació de productes 
ecològics segons la normativa NOP (National Organic Program). D’aquesta 
manera, els productes certificats pel Consell estan acreditats per ser exportats 
directament als Estats Units com a productes ecològics.   
 
Així mateix, recentment el Consell de les denominacions Agroalimentàries del 
Quebec (CAAQ), ha acreditat la certificació del CCPAE perquè els nostres 
productes puguin ser venuts en el mercat quebequès. 
 
Actualment doncs, el CCPAE està preparat per constituir un dels pilars del 
sector de l’agricultura ecològica catalana, complint el seu paper d’autoritat de 
control solvent i objectiva, amb una estructura consolidada. Aquesta vetlla per 
la qualitat i la veracitat es traduirà dintre i fora de Catalunya, en una 
revalorització del prestigi dels productes ecològics i del sector de l’agricultura 
ecològica catalanes i en un augment de la confiança del consumidor en la 
marca CCPAE. 
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2. ESTADÍSTIQUES I EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I 
L’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA  

2.1. ESTADÍSTIQUES SECTOR ECOLÒGIC 2007 

Nombre d operadors i superfície inscrita a Catalunya 

Catalunya Productors Elaboradors Importadors Comercialitzadors 
Total 

operadors 
Superfície 
inscrita 

Barcelona 208 189 26 70 382 6.513 

Girona 70 44 2 9 98 9.191 

Lleida 303 63 4 17 348 36.899 

Tarragona 188 86 3 22 240 7.492 

Total 769 382 35 118 1068 60.095 

Tipus i nombre d inscrits a Catalunya per províncies 
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Superfície inscrita per províncies (Ha) 

6.513

9.191

36.899

7.492

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

 
 

Superfície inscrita per qualificació de la finca (Ha) 

83%

5%

12%

Superfície AE

Superfície REC

Superfície ANY 0

 

Superfície inscrita per cultius (Ha) 

Orientació Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

C. hortalisses 46 41 81 42 210 

Arrels i tubercles per al consum 
humà 1 4 3 3 11 

Llavors i vivers 3 0 0,26 0,25 3,51 

Plantes aromàtiques, medicinals 
i cosmètica 7 0,4 16 0,64 24,04 

Fruiters 64 12 77 45 198 

Cultius industrials 2 21 0 7 30 

A. fruits secs 98 34 352 264 748 

A. cítrics 0,1 0 0 31 31,1 

Oliveres 46 18 1.715 482 2261 

Vinya 1.083 18 52 518 1.671 

Cereals i lleguminoses per a gra 736 316 866 207 2125 

Pastures, prats i farratges 2.319 5.228 25.465 1.728 34.740 

Guaret, adob verd i erm 396 450 1.288 223 2357 

Bosc, matolls i recol lecció 
silvestre 1.712 3.041 6.976 3.942 15.671 

Flors i plantes ornamentals 0 0 0 0,02 0,02 

Altres produccions vegetals 0 7 7 0 14 

Totals 6513,1 9190,4 36898,26 7492,91 60095 
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Distribució de cultius de la superfície inscrita 
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Activitats ramaderes ecològiques (nº) 

 
Tipus de bestiar Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Avicultura carn 9 2 1 1 13 

Avicultura ous 4 3 1 2 10 

Vaquí de carn 23 12 142 3 180 

Vaquí de llet 0 2 0 1 3 

Oví de carn 7 10 23 1 41 

Oví de llet 0 0 0 0 0 

Cabrum de carn 5 5 19 0 29 

Cabrum de llet 1 0 3 0 4 

Porcí 3 0 1 0 4 

Equí 3 2 40 0 45 

Apicultura 1 1 0 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El gràfic no inclou pastures prats i farratges, ni guarets, adobs verds i erm ni matolls i 
boscos. La superfície total inscrita a 31 de desembre de 2007 és de 60095 Ha. 
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Tipus d explotacions ramaderes a Catalunya 
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Distribució de les activitats industrials a Catalunya 
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Altres produccions animals

Indústria sucrera

Indústria del cacau, xocolata i confiteria

Elaboració i envasat de tè i cafè

Producció i comercialitació de llavors i plantes de viver
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Tipus d activitats industrials per províncies 

Activitat Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya 

Fabricació i envasat d´olis i 
greixos 1 3 9 15 28 

Elaboració i envasat d´espècies i 
condiments 2 0 0 0 2 

Elaboració i/o embotellat de vins, 
caves i escumosos 37 1 3 13 54 

Elaboració de sidres i altres 
begudes alcohòliques 0 0 1 0 1 

Manipulació i/o envasat de la 
producció hortofrutícola 19 10 10 19 58 

Transformació de la producció 
hortofrutícola 3 4 3 7 17 

Panificació i pastisseria 18 1 2 2 23 

Fabricació de pastes alimentàries i 
productes similars 4 1 2 0 7 

Manipulació, elaboració i envasat 
de fruits secs 1 2 4 16 23 

Manipulació, envasat i 
transformació de grans 9 4 6 7 26 

Elaboració de preparats 
homogenitzats i dietètics 3 0 0 0 3 

Elaboració de preparats 
alimentaris 12 1 1 2 16 

Escorxadors, sales 
d´especejament i elaboració de 
productes carnis 11 3 12 3 29 

Elaboració de productes carnis 4 3 0 1 8 

Elaboració de llet, formatge i 
derivats làctics 2 2 1 1 6 

Manipulació, elaboració i envasat 
de productes avícoles 3 2 1 1 7 

Manipulació i envasat de 
productes apícoles 2 3 1 1 7 

Altres produccions animals 0 0 0 0 0 

Indústria sucrera 3 0 0 0 3 

Indústria del cacau, xocolata i 
confiteria 6 2 1 0 9 

Elaboració i envasat de tè i cafè 8 1 1 0 10 

Producció i comercialitació de 
llavors i plantes de viver 0 0 2 1 3 

Elaboració i envasat de plantes 
aromàtiques i medicinals 6 1 1 0 8 

Comercialització i/o distribució 38 4 6 2 50 

Emmagatzematge 14 0 4 3 21 

Envasat i etiquetat de productes 
alimentaris 4 0 0 0 4 

Fabricació de productes per 
alimentació animal 8 1 3 1 13 
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2.2. EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L’ALIMENTACIÓ 
ECOLÒGICA A CATALUNYA 

Font: Estadístiques CCPAE 2007 

 
La tendència de creixement és positiva al llarg dels anys. Tot i que en nombres 
absoluts el nombre de productors és més gran que la dels elaboradors, en 
quant a la seva evolució és diferent en el sentit que l’increment de les 
empreses és superior a l’increment dels productors. 
 

Evolució de la superfície i del nombre d operadors a Catalunya  

Evolució de la producció agrària ecològica a Catalunya (1995-2007)
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Superfície inscrita (Ha)4937 6578 7187 7835 9570 10827 50789 52346 56212 56368 54189 55355 60095

Nº operadors 236 303 341 386 421 450 682 777 805 895 932 986 1068
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En aquest sentit, en 10 anys s’ha aconseguit duplicar el percentatge 
d’empreses inscrites: 
 
Any 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

% 
d’empreses 
respecte el 
total  

22.9% 27.7% 41.1% 38.9% 36.8% 38.9% 27.9% 32.3% 38.5% 40.1% 40.9% 40.5% 

 
 

40.8% 
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Evolució per tipus d operadors certificats 

Evolució per tipus d'operador certificat  (1995-2007)
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Productors 182 219 201 236 266 275 492 526 495 536 551 587 632

Elaboradors 54 84 140 150 155 175 190 251 310 359 381 399 436
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Distribució de les activitats industrials a Catalunya 
 

En quant al tipus d’indústria existeix una gran diversitat per la qual cosa 
s’incrementa la complexitat i dificultat del control. 
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Evolució del nombre d empreses certificades a Catalunya 
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Distribució de les activitats industrials a 31/12/2006
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Evolució de la producció agrària ecològica a Catalunya 
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Evolució del percentatge de creixement anual acumulat (1996-2007) 
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Any 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
% creixement 28% 19% 13% 9% 7% 52% 14% 4% 11% 4% 6% 8% 
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Evolució del percentatge de creixement anual d hectàrees inscrites (1996-
2007) 
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% creixement 33,5% 9,2% 9,0% 22,2% 13,2% 369,2% 3,1% 7,4 0,3 -3,8 2,1% 8,5% 

 

 

Evolució de la superfície inscrita per cultius a Catalunya (2001-2007) 

Evolució del cultiu de vinya ecològica (2001-2007)
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Evolució de la superfície d'oliveres (2001-2007)
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Evoució del cultiu d'hortalisses (2001-2007)
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Evolució del cultiu de Cereals i lleguminoses (2001-2007)
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Evolució del cultiu de fruits secs (2001-2007)
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Evolució dels cultius
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El gràfic no inclou pastures prats i farratges, ni guarets, 
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2.3. EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L’ALIMENTACIÓ 
ECOLÒGICA A NIVELL ESTATAL 

Font: Estadístiques MAPA 2007 

Evolució de la superfície i del nombre d operadors  

Evolució de la producció agrària ecològica a nivell estatal (1991-2007)
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Superfície (Ha) 4235 11674 24078 152105269465 352164 380920 485079 665055 725254 733182807569 926390 988323

Nº operadors 396 867 1233 3807 7780 12338 14060 16521 17725 18467 17648 17457 19156 20171

1991 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tant la superfície com el nombre d’operadors tenen una evolució positiva al 
llarg dels anys. S’observa però un creixement més moderat pel que fa al 
nombre d’operadors a partir del 2003, mentre que la superfície inscrita manté 
una evolució constant al llarg dels anys. 
 
Evolució del nombre d’empreses i de productors  

Evolució de la producció agrària ecològica (1991-2007) a nivell estatal   OPERADORS 
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Nº empreses 50 114 191 281 388 526 666 914 1204 1439 1635 1764 1942 2061

Nº productors 346 753 1042 3526 7392 118121339415607165211702816013156931721418226

1991 1993 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

A nivell de tot l’Estat, la tendència de creixement total va en augment 
progressiu, al igual que a Catalunya. 
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Ara bé, la tendència de l’evolució per al cas de Catalunya és a la inversa. El 
percentatge més gran d’evolució es produeix entre les empreses mentre 
que a nivell estatal el que més creix és el nombre de productors. 
 
A nivell estatal el percentatge d’empreses respecte el total d’operadors és 
d’un 10,2%, mentre que a Catalunya s’ha assolit un 40,8%. 
 
Any 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
% 
d’empreses 
respecte el 
total a 
Catalunya 

22,9 27,7 41,1 38,9 36,8 38,9 27,9 32,3 38,5 40,1 40,9 40,5 

 
 

40,8 
 

% 
d’empreses 
respecte el 
total estatal 

15,5 -- 7,4 5,0 4,3 4,7 5,5 6,8 7,8 9,3 10,1 10,1 

  
 
10,2 

 

Activitats industrials per Comunitats Autònomes 

Catalunya és capdavantera en quant al nombre i tipologia d’indústries. 

 
 

Activitats industrials relacionades amb producció animal 

Malgrat no ser Catalunya la CCAA pionera en ramaderia ecològica, sí que 
conta amb el major nombre i la majoria del control i la certificació dels 
serveis relacionats destacant les fàbriques de pinso i els temes que d’això 
se’n deriven com ara l’analítica i el control d’OGM i el % d’alimentació 
convencional permès. 
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Activitats industrials relacionades amb producció vegetal 

 
En quant al tipus d’indústria, es detecta una gran diversitat d’aquestes, de 
forma que no existeix un tipus d’indústria que en destaqui més que d’altres com 
és el cas d’Andalusia. Aquest extrem fa incrementar la complexitat del nivell 
de control. 
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3. ACTIVITATS PER ÀREES 

3.1. ÀREA DE COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 

 
ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DURANT L’EXERCICI 2007 
 
En els darrers anys, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) ha iniciat una sèrie d’actuacions adreçades a promocionar el consum 
de productes ecològics entre els consumidors finals.  
 
Per això s’han realitzat diverses campanyes de publicitat i s’han publicat 
articles sobre aquesta qüestió. 
 
La promoció dels aliments ecològics entre els consumidors és necessària per 
tal d’incrementar el seu consum a Catalunya, un dels punts pendents del sector 
ecològic i de l’administració.  
 
El desequilibri existent entre la producció i l’elaboració ecològica i el seu 
consum és notable, per això s’ha de promocionar el seu consum d’una manera 
global, genèrica, regular i permanent perquè permeti consolidar l’agricultura 
ecològica com a producte saludable i de qualitat entre la societat. 
 
En aquest sentit, el CCPAE ha participat, promocionat i col·laborat en totes 
aquelles accions i campanyes destinades a la difusió dels aliments ecològics i 
dels seus inscrits. 
 
Per tal de donar compliment a l’objectiu estratègic de la Junta Rectora de 
millorar el nivell de coneixement del producte ecològic entre els 
consumidors i la societat, s’han dut a terme vàries actuacions en aquest sentit. 
Els principals objectius han estat incrementar les diferents activitats de 
promoció i comunicació (campanyes radiofòniques), incrementar el nombre 
d’empreses assistents a fires i missions o trobades comercials promogudes pel 
Consell, incrementar els continguts i els serveis de la pàgina web del Consell, 
etc... 
 
A continuació es detallen les activitats dutes a terme durant l’any 2007: 
 
ASSISTÈNCIA A FIRES 
 
Assistència a Fires d’àmbit internacional 
 
El CCPAE promou i organitza l’assistència d’empreses inscrites al Consell. 
Cada any la presència internacional d’empreses catalanes ecològiques en el 
mercat forani va incrementant-se i pren més importància. L’any 2007 hi van 
participar 15 empreses inscrites. 
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La fira internacional de referència per excel·lència és la Fira Biofach que es 
celebra anualment a Nürnberg (Alemanya).  
 

 
Font : CCPAE. Vista parcial estand CCPAE a la Fira Biofach 2007. 

 
Assistència a Fires d’àmbit nacional 
 
El CCPAE va participar amb un estand institucional a les següents Fires 
d’àmbit nacional: 
- Fira Biocultura Barcelona. L’Àrea de Certificació va participar al Comitè de 
Selecció. 
- Fira Sant Miquel Lleida 
- Fira Ecoteca Tarragona 

 
Font:: CCPAE. Inauguració de la Fira Ecoteca (davant de l’estand institucional del CCPAE) 
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A més a més, el CCPAE també té presència a fires d’àmbit local arreu de 
Catalunya mitjançant la col·laboració amb Firescat de Catalunya aportant tota 
mena de panells, material divulgatiu i mostres de productes ecològics i un punt 
d’informació per als visitants interessats. 
 
RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
  
En els darrers anys, i especialment, durant aquest darrer any 2007, la 
presència de l’agricultura ecològica i el CCPAE en els mitjans de comunicació 
ha crescut considerablement.  
 
No tant sols per l’aparició de la producció agrària ecològica i el CCPAE en els 
mitjans, sinó també per la realització de diversos articles per algunes 
publicacions. A més a més, s’han realitzat les gestions necessàries per facilitar 
als mitjans totes aquelles informacions i contactes sobre la producció agrària 
ecològica i els seus operadors. 
 
Adjunt a la present memòria, s’ha editat un dossier amb el Recull de premsa 
de les notícies relacionades amb el Consell o el sector de l’agricultura 
ecològica, així com dels reportatges o articles realitzats pel CCPAE i difosos en 
els mitjans durant el 2007. 
 
De l’extensa relació dels reportatges o articles se’n destaca els següents: 
 
Publireportatge a La Vanguardia  
 

  
 
 
 



 

 Pàgina 24 de 43 

Anuncis als mitjans 

 
 
A banda d’aquestes accions més puntuals, s’han anat enviant comunicats de 
premsa i diverses informacions a tots els mitjans tant de Catalunya com 
de l’Estat espanyol. 
 
Entrevistes televisió 
El president del Consell va ser entrevistat en dues ocasions per la televisió a 
les cadenes BTV i Lleida TV. 
 
CAMPANYES PUBLICITÀRIES  

Campanya a Cadena SER                      
 
La Junta Rectora, amb el recolzament del DAR, va acordar la realització d’una 
campanya radiofònica a la Cadena SER, per tal de donar la màxima difusió al 
consum dels aliments ecològics. Per això es van crear 3 falques, dues de 10 
segons i una altra de 30 segons, amb missatges diferents sobre les qualitats 
dels productes ecològics.  
 
La campanya es va iniciar el 05/11/2007 i va finalitzar el 23/01/2007, coincidint 
amb l’època nadalenca. 
 
REVISTA CCPAE 
 
El Consell edita trimestralment una revista del sector. En principi la revista es 
distribueix entre els operadors, i agents del sector. Durant el 2007 s’han 
registrat 7 persones físiques subscriptores independents (no inscrits) 
interessades en els continguts de la revista. 
 
Igualment, i en funció del tema del reportatge principal s’amplia la tirada i la 
distribució. En el cas concret del segon número de la revista, es va enviar a les 
2.400 escoles de primària d’arreu de Catalunya.  
 



 

 Pàgina 25 de 43 
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PÀGINA WEB 
 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica ha millorat i està 
actualitzant constantment  seva pàgina web.  
 
Com a novetat, aquest any s’ha introduït una nova secció destinada únicament 
als operadors inscrits, als quals se’ls hi ha facilitat un usuari i una contrasenya 
per poder accedir als documents del sistema de qualitat del Consell. 
 

 
 
El nombre de pàgines de la web del CCPAE visitades durant el 2007 ha estat 
de 299.170 pàgines, el que representa una evolució i un increment molt 
destacat respecte les visites de l’any anterior. Aquest creixement del nombre 
de visites efectuades a la pàgina del Consell es xifra en un 19,3 %.  
 
MATERIAL DIVULGATIU 
 
L’edició del material divulgatiu té com a finalitat facilitar informació als actes 
públics que el Consell assisteix així com als cursos que hi va de ponent. És una 
eina que millora la comunicació. A tal efecte, durant el 2007 s’han creat els 
següents documents: 
 
Díptic consumidors 
 
La Comissió de Promoció ha editat un díptic informatiu adreçat als consumidors 
per tal que coneguin d’una manera clara i entenedora què és i com identificar 
un producte ecològic. 
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Díptic distribuïdors internacionals 
 
La finalitat d’aquest díptic és facilitar als distribuïdors l’enteniment del procés de 
la certificació a Catalunya, i informar de les acreditacions i serveis que ofereix i 
del que és garant el segell del CCPAE. 
 

 

 
 
 
Calendari 2008 
 
Com cada any, el CCPAE edita un calendari anual per a tots els inscrits. Any 
rera any, aquesta calendari ha assolit un gran èxit entre els operadors, 
empreses, botigues i fins i tot entre particulars, els quals truquen per demanar-
ne un exemplar. 
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 p a. o r g 
Guia Directori digitalitzada de l’Agricultura Ecològica de Catalunya 
 
Per tal de millorar la recerca i localització dels operadors inscrits al CCPAE, es 
va creure oportú digitalitzar la Guia Directori. Aquest nou format permet la 
recerca de qualsevol operador per orientació productiva, comarca i producte. 
 
L’avantatge de la versió en paper és que la digital serà molt més ordenada, 
permetrà la recerca i ocupa molt menys espai. També serà de fàcil actualització 
i servirà per la pàgina web. 
 
Guia directori     Bosses CCPAE 
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3.2. ÀREA DE QUALITAT 

GARANTIES DEL SEGELL CCPAE: Àmbit de les certificacions acreditades 
concedides pel CCPAE 

 
El CCPAE és una autoritat de control pública que ofereix certificacions 
acreditades per diferents governs. Aquest gran esforç per dotar al Consell 
d’especialització i competència tècnica per certificar segons diferents 
normatives és la fons del  prestigi del producte certificat català a tots els 
mercats mundials. El Consell com autoritat de control ha aconseguit aquest 
prestigi a nivell nacional i europeu sumant els esforços de compliment de la 
norma general que compleixin els organismes de control privats europeus  
UNE-EN-45011 i a més oferir les garanties d’imparcialitat pròpies del Dret 
públic. 
 
Actualment doncs, el CCPAE està preparat per constituir un dels pilars del 
sector de l’agricultura ecològica catalana, complint el seu paper d’autoritat de 
control solvent i objectiva, amb una estructura consolidada. Aquesta vetlla per 
la qualitat i la veracitat es traduirà dintre i fora de Catalunya, en una 
revalorització del prestigi dels productes ecològics i del sector de l’agricultura 
ecològica catalanes i en un augment de la confiança del consumidor en la 
marca CCPAE. 
 

 
ÀMBIT EUROPEU: ENAC, NORMA UNE-EN 45.011 
 
El CCPAE va aconseguir al novembre de 2005, l’acreditació de la seva activitat 
de control i certificació segons la norma europea UNE-EN-45011 a través de 
l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC). 
 
El compliment d’aquesta norma reconeix la competència tècnica del Consell 
per a la certificació de la producció agrària ecològica i garanteix que el CCPAE 
aplica sistemes de certificació de forma fiable, objectiva i de manera 
imparcial, facilitant l’acceptació de la comercialització dels productes certificats 
catalans tant a nivell nacional i europeu com a nivell internacional. 
 
Això es tradueix en un reconeixement dintre i fora de Catalunya del prestigi 
dels productes ecològics i del sector de l’agricultura ecològica catalana. 
 
El manteniment de l’acreditació aconseguit també el 2007 implica el 
compliment constant dels requisits del Sistema de Qualitat segons la norma EN 
45.011. 
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ÀMBIT EEUU: CERTIFICACIÓ NOP  
 
Per tal de poder exportar els productes certificats com a ecològics als Estats 
Units, a partir d’octubre de 2002, és necessari el compliment del Programa 
Nacional Ecològic dels Estats Units (NOP). 
 
A l’abril de 2004, el CCPAE va aconseguir la seva acreditació per a certificar 
segons el National Organic Program ( NOP) del USDA a l’àmbit de Catalunya.  
Sense aquesta certificació no s’ls hi permetria l’entrada de productes ecològics. 
 
Aquesta acreditació es manté any rera any des d’aleshores i el nombre 
d’empreses interessades va igualment en augment cada any. L’any 2006 les 
xifres eren de 39 visites de seguiment i 12 inscripcions, mentre que durant l’any 
2007 s’han portat a terme 48 visites de seguiment NOP. Durant el 2007 s’han 
formalitzat 25 inscripcions NOP.  
 
La motivació que va impulsar la decisió del CCPAE de treballar per aconseguir 
aquesta acreditació prové de diferents fronts: 
 
- Demandes individuals d’empreses de fora de Catalunya que s’han adreçat al 
CCPAE per demanar que els hi certifiquem NOP. 
- Demandes d’operadors del CCPAE, ja que la normativa NOP demana que 
tots els proveïdors de la indústria certificada s’acrediten també, pel que la 
casuística suscita que tinguem empreses inscrites a Catalunya que ens 
demanen que acreditem als seus proveïdors que es troben fora de Catalunya.  
- Demandes d’altres Consells a petició d’empreses inscrites en els mateixos 
que volen certificar-se pel NOP. 
 
L’objectiu de la creació d’aquest servei és donar resposta a les demandes que 
hem rebut d’empreses no inscrites al CCPAE, amb el qual oferiríem a les 
empreses la certificació NOP com a servei individualitzat privat i li cobrarien a 
canvi una quota. 
 
Per aconseguir-ho serà necessari la modificació de la Llei 15/2000 de creació 
del CCPAE, perquè empari activitats de certificació privades que el CCPAE 
pugui desenvolupar fora de Catalunya. La proposta de modificació d’aquesta 
Llei va ser aprovada al 2005 per la Junta Rectora del Consell i tramesa al 
DARP per a la seva aprovació. Actualment encara està pendent d’aprovar. 
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ÀMBIT CANADÀ: CAAQ 
 
A partir de la demanda dels operadors del Consell que volien exportar els seus 
productes al Canadà, el CCPAE va trametre la sol·licitud de la nostra 
acreditació com organisme de control al Consell de les Denominacions 
Agroalimentàries del Quebec (CAAQ). 
 
A finals de l’any 2005 el CAAQ ha acreditat la certificació del CCPAE perquè 
els productes catalans puguin ser venuts en el mercat de Canadà. 
 

 
ÀMBIT SUÏSSA: BIO INSPECTA - DELINAT 
 
Segell que certifica els vins de producció ecològica de la Confederació 
Helvètica. 

 
ÀMBIT JAPÓ: JAS 
 
Normativa per a l’exportació de productes ecològics al Japó. 
 

Convenis del CCPAE amb organismes de certificació europeus per certificar 
sota Normes privades pròpies 

    
 

   
BIO SUISSE 
 
Certificació que permet l’entrada de productes ecològics catalans a Suïssa. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Pàgina 32 de 43 

 

                                                                                   
LA MARCA KRAV 
 

Certificació que permetrà l’exportació de productes ecològics catalans al mercat 
suec. 

Manteniment i millora contínua de la Qualitat 

En el manteniment i millora contínua de qualsevol dels sistemes que el Consell 
està acreditat, hi participen transversalment tot l’equip del Consell. 
 
MANTENIMENT DE L’ACREDITACIÓ SEGONS LA NORMA UNE-EN 45.011 
El manteniment d’aquesta acreditació implica anualment: 
- Manteniment constant i actualitzat del Manual de qualitat  
- Millora contínua 
- Auditoria interna del sistema 
- Auditoria externa del sistema per part d’ENAC 
- Revisió anual del mateix per la direcció i elaboració de l’Informe anual de 
revisió per la Direcció. 
 
L’informe anual de revisió per la direcció consisteix en la recopilació anual de la 
informació generada al llarg de l’any relativa al grau de compliment dels 
requisits del Sistema de Qualitat segons la norma EN 45.011, partint, entre 
d’altres, de les següents informacions: 
 
- Resultats d’auditories internes i externes 
- No conformitats generades 
- Accions de millora proposades 
- Resultats dels objectius de l’any anterior 
- Resultats de l’avaluació dels personal 
- Resultats de l’avaluació dels proveïdors 
- Relació de proveïdors homologats 
- Canvis en les disposicions legals aplicables 
- Aquest anàlisi es recull al FR 240 Informe anual de revisió per la direcció a on 
també s’estableixen nous objectius de qualitat per l’any següent. 
 
Aquesta informació es presentarà i es sotmet al a consideració de la Junta 
Rectora, juntament amb la Memòria anual d’activitats i de gestió econòmica del 
2007 del CCPAE, per a la seva aprovació. 
 
MANTENIMENT DE L’ACREDITACIÓ PEL NATIONAL ORGANIC PROGRAMM DELS 
EEUU (NOP) 
 
A l’abril del 2007, tal i com obliga la normativa NOP als entitats de certificació 
per tal de mantenir l’acreditació, s’ha enviat al Govern dels USA (USDA) un 
informe d’auditoria interna per verificar el compliment del sistema de certificació 
NOP per part del CCPAE, així com un informe d’actualització de les dades i 
procediments que ens apliquen. 
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MANTENIMENT DE L’ACREDITACIÓ PEL CONSELL DE LES DENOMINACIONS 
AGROALIMENTÀRIES DEL QUEBEC (CAAQ). 
 
Per mantenir aquesta acreditació El Consell envia a Canadà anualment un 
informe d’actualització de les dades del Consell al CAAQ. 
 
 
AUDITORIES ANUALS QUE REP EL CCPAE 
 
El CCPAE rep anualment auditories per part de diferents organismes, inclòs el 
DAR, per acreditar la seva competència tècnica en control i certificació de la 
PAE i la transparència en la seva gestió: 
 
- Auditoria anual per part d’ENAC de revisió de tota l’actuació del CCPAE en 
control i certificació. (Acreditació del CCPAE per ENAC segons la norma EN-
45011 a l’octubre de 2005). 
- Auditoria d’actuacions del CCPAE com autoritat de control i certificació per 
part del Subdirecció General d’Inspecció del DAR. Informe anual a l’esmentat 
servei sobre implantació de mesures correctores. 
- Auditoria anual de Govern del Estats Units des del 2005 d’avaluació de les 
actuacions de control del CCPAE segons el NOP (EEUU). 
- Auditoria anual per entitat externa experta en auditories a entitats de 
certificació. (Exigència pel manteniment de l’acreditació segons la norma EN- 
45011). 
- Auditoria de comptes anual. 
 
RELACIONS DAR-CCPAE 
 
Per tal de poder portar a terme les funcions derivades del règim aplicable a la 
producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i 
alimentaris establert pel Reglament (CEE) 2092/91 del Consell de 24 de juny, 
el CCPAE es relaciona de manera directa amb la Direcció General d’Agricultura 
i Ramaderia, la Direcció General d’Alimentacoió, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries i transversalment amb el gabinet del conseller, secretaria 
general, assessoria jurídica, gestió econòmica, subdirecció general d’inspecció, 
subdirecció general d’ajuts i desenvolupament rural. 
 
Les funcions desenvolupades pel CCPAE, segons les seves competències com 
autoritat de control pública, son les següents: 
 
1) Supervisió i acreditació del compliment del sistema de control establert pel 
Reglament (CEE) 2092/91 i pel règim sancionador  
Llei 15/2000 de Mesures Fiscals i Administratives. Proposta de modificació de 
la Llei 15/2000 
 
2) Promoció  
Programa de Fires i coordinació amb PRODECA.  
Pla de comunicació del CCPAE. 
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3) Desenvolupament normatiu 
Comissió normativa CCPAE 
Control de comerços minoristes 
Requisits Reglament (CEE)2092/91 de 24 de juny del Consell 
Quadern de Normes Tècniques del CCPAE 
 
4) Emissió de certificats d’Ajuts Agroambientals 
Emissió de certificats per part del CCPAE 
Reunions Comitè tècnic 
Noves línies d’ajuts agroambientals 
 
5) Informe d’actuacions lliurat al DAR 
Sistemàticament el CCPAE lliura al DAR la  informació actualitzada de les 
seves actuacions en matèria de control i certificació. 
 
Les actuacions del DAR com a Autoritat Competent en matèria d’Agricultura 
Ecològica són les següents: 
 
1) Recerca i Formació 
Informe CCPAE de les necessitats de formació i recerca al sector ecològic 
 
2) Protocol de supervisió del CCPAE 
Memòria anual d’activitats i de gestió econòmica del CCPAE 
Informe d’auditoria de la Subdirecció General d’Inspecció del DAR 
Informe d’actuacions lliurat al DAR 
 
3) Funcions derivades del Reglament (CEE) 2092/91 
Reunions de coordinació tècnica amb el CCPAE 
 
4) Aprovació i publicació de normes 
Quadern de Normes Tècniques 
Modificació de la Llei 15/2000 de creació del CCPAE 
 
5) Taules sectorials d’Agricultura Ecològica 
 
INFORME DE SUPERVISIÓ DE LA COMISSIÓ EUROPEA 
 
Segons l’article 15 del Reglament (CEE)2092/91 de 24 de juny del Consell, els 
Estats Membres han de trametre a la Comissió Europea un informe de 
supervisió relatiu a l’apartat 6 de l’article 9, que aplica als organismes de 
control privats. 
 
Tot i així, des del 2005 el MAPA demana a les Autoritats Competents de les 
CCAA que les Autoritats de Control públiques com el CCPAE també ho enviïn. 
En Aquest sentit, durant el 2007 s’ha tramés al DAR i al MAPA el llistat de tota 
la documentació i els informes d’actuacions requerits. 
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PLA NACIONAL DE CONTROL DE LA CADENA ALIMENTARIA 
 
El Parlament de Catalunya va conferir al CCPAE mitjançant la Llei 15/2000 de 
29 de desembre, la seva facultat de supervisió i d’acreditació  del compliment 
del sistema de control establert pel Reglament (CEE) 2092/91, a més del règim 
sancionador per la comissió d’infraccions associat a l’incompliment del Reg. 
(CEE) 2092/91. El Consell té també al seu càrrec la inscripció al registre 
d’operadors i el cobrament de la taxa associada a aquest control.  
 
El Reg. 882/2004 estableix a més de l’obligatorietat per part de les autoritats 
competents (DAR) de desenvolupar aquests controls oficials, la verificació de la 
qualitat dels mateixos mitjançant auditories.  
 
Aquestes auditories es desenvoluparan seguint les següents criteris: 
Han de formar part d’un Pla Anual d’Auditories conegut per les autoritats 
competents de l’administració central.  
 
Els criteris de l’Auditoria els establirà un grup tècnic del MAPA amb 
representació de les CCAAs. 
 
S’establirà una Comissió de Caràcter estatal, dependent orgànica i 
funcionalment del MAPA amb representants de les CCAAs. 
Les auditories han de garantir  la equivalència, uniformitat i coherència amb el 
Reglament en el  desenvolupament de les auditories. 
 
Un dels objectius d’aquest pla de control és augmentar i  mantenir el nivell de 
confiança basat en dades ojectives i homòlogues en tot l’estat. 
 
Programes d’auditories del CCPAE: 
Sistemàticament el CCPAE lliura a l’Autoritat Competent informació 
actualitzada de les seves actuacions en matèria de control i certificació. 
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3.3. ÀREA D AUDITORIES 

L’àrea d’inspecció, responsable de la qualitat del control del CCPAE,  
desenvolupa la seva activitat segons els documents elaborats a tal efecte i que 
formen part del Sistema de Gestió de Qualitat: 
- Instruccions tècniques d’inspecció i presa de mostres 
- Informes d’inspecció i presa de mostres segons el Reglament (CEE) 2092/91 
per cada tipus d’operador 
- Formats de registre 
 
La revisió i el manteniment dels documents del sistema es porta a terme de 
manera continuada, dins el procés de millora continua endegat. A més, es té 
molt en compte la importància del treball en equip, pel que es realitzen 
reunions de coordinació amb les diferents àrees del CCPAE i la direcció. 
 
Anualment de manera global, i mensualment amb cada inspector, es realitza la 
planificació de les auditories d’inspecció, que constitueixen l’activitat bàsica de 
l’àrea. La disposició d’aquestes inspeccions al llarg de l’any 2007 queda 
reflectida als annexos I i II. 
 
Auditories del compliment del Reglament (CEE) 2092/91 de 24 de juny (UNE-EN 
45011) 
 
Auditories de seguiment 
 
Previsió d’inspeccions pel 2007: 1005 
Inspeccions de seguiment realitzades durant el 2007: 983 
Baixes durant el 2007: 61 (de les quals s’ha realitzat la inspecció de seguiment 
de 20). 
La diferència entre els dos valors ve donat per: 

- Inspeccions on s’ha fet la part de producció i elaboració per separat 
- Inscrits amb un mateix número de registre i diversos centres (una 

inspecció per centre) 
 
Auditories d’inscripció i ampliació  
 
Durant el 2007 s’han formalitzat un total de 157 inscripcions que queden  
definides en base a les dades següents: 
Inscripcions sol·licitades durant el 2007: 212 
Inscripcions en les que s’ha realitzat visita: 157 
Inscripcions que no s’han formalitzat: 55 (baixes i pendent de revisió). 
 
Durant el 2007 s’han formalitzat un total de 101 ampliacions que queden 
definides en base a les dades següents: 
 
Ampliacions sol·licitades durant el 2007: 126 
Ampliacions en les que s’ha realitzat visita: 101 
Ampliacions que no s’han formalitzat: 25 (baixes i pendent de revisió). 
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Auditories aleatòries i dirigides 
 
Durant l’any 2007 s’han realitzat 111 inspeccions aleatòries i 29 de dirigides. 
Això implica un 11% i un 3% de la totalitat, respectivament. 
 
Auditories del compliment del National Organic Program (NOP) 
 
Durant l’any 2007 s’han portat a terme 48 visites de seguiment NOP. 
Durant el 2007 s’han formalitzat 25 inscripcions NOP. 
 
Auditories del compliment de la normativa Délinat (Bio- Inspecta) 
 
Durant el 2007 s’han realitzat 24 inspeccions de seguiment segons la 
Normativa Délinat. 
 
Auditories del control de comerços minoristes 
 
Durant l’any 2007 s’han formalitzat 5 visites de seguiment. 
 
Presa de mostres 
 
Annex I : Nombre total d’inspeccions realitzades el 2007 
 
 INSCRIPCIONS AMPLIACIONS SEGUIMENTS DIRIGIDES ALEÀTORIES INSC/AMPL TOTAL 

        
REGL. 

2092/91 157 101 983 29 111 258 1.381 

        

NOP 25  48     

BOTIGUES   5     
BIO-
INSPECTA   24     

 25  77    102 
TOTAL 182  1.060     

      SUMA TOTAL 1.483 
* En aquest quadre s’inclouen totes les dades de les visites realitzades independentment de si s’han formalitzat o 
arxivat. 
 
Annex II: Anàlisi de mostres 2007 
 
Durant l’any 2007 es van prendre un total de 549 mostres als productes 
certificats pel CCPAE per tal de fer un control d’absència de substàncies no 
permeses. 
 
La taula següent és un resum de la distribució de les mostres i els seus valors: 
 
 Antibiòtics Multiresidus OGM Sulfurós Altres TOTAL 
TOTAL 55 396 74 20 4 549 
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Evolució de les auditories 2004-2007 
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3.4. ÀREA DE CERTIFICACIÓ  
 
Tasques desenvolupades per l Àrea de Certificació 
 

L’àrea de certificació, per tal de vetllar per la qualitat de la certificació emesa 
pel Consell, a més de participar en el Comitè de certificació, porta a terme les 
següents tasques: 
 

Autorització de productes 
 
Autorització de productes, etiquetes i material de publicitat i emissió de 
certificats. L’any 2007, s’han autoritzat 1.088 etiquetes de productes nous i 
s’han emès 261 certificats de producte. 
 
Autorització de pràctiques restringides pel Reglament (CEE) 2092/91 
 
Segons indica el Reglament (CEE) 2092/91, hi ha una sèrie de pràctiques que, 
en agricultura ecològica, estan permeses només sota autorització de 
l’organisme de control.  
 

Aquestes pràctiques i el número d’autoritzacions lliurades es llisten a 
continuació: 
 
Sol·licitud d’ús de llavor convencional: 176  
Sol·licitud d’alimentació convencional per animals: 79  
Sol·licitud d’entrada d’animals convencionals: 118  
Sol·licitud d’autorització de lligat per animals: 6  
Sol·licitud de mutilacions per animals: 10  
Sol·licitud de pastura d’animals convencionals en pastures ecològiques: 2  
Sol·licitud d’alimentació convencional per condicions excepcionals de sequera: 42 
 
Emissió de certificats pel servei d’ajuts agrícoles 
 

Emissió dels certificat d’inscripció al Consell per al Servei d’Ajuts Agrícoles per 
tal que els inscrits puguin cobrar les subvencions agroambientals a l’agricultura 
i la ramaderia ecològica. 
 
Dels 1068 operadors del Consell, 326 són peticionaris d’ajuts d’agricultura 
ecològica i 175 són peticionaris d’ajuts de ramaderia ecològica. Cada any, per 
tal de poder efectuar el pagament, el Consell envia un fitxer de totes les 
parcel·les i cultius d’aquests operadors al Departament d'Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural  
 
Cursos i xerrades 
 

Per tal de contribuir a difondre el coneixement i l’aplicació dels sistemes de 
producció ecològica i dels productes que s’obtenen, els tècnics de l’àrea de 
certificació imparteixen cursos i xerrades organitzades per Escoles de 
Capacitació Agrària, Universitats, i altres col·lectius .  
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Durant l’any 2007 el tècnics d’aquesta Àrea han impartit les següents activitats 
docents: 
 
1.-“Procés d’inscripció al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica”, 
Unió de pagesos: 
   6 de març de 2007 Ripoll 
   8 de març de 2007 Olot 
13 de març de 2007 Figueres 
   15 de març de 2007 Viloví d’Onyar 
 
2.-“Apicultura ecològica”. Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 
26 d’abril de 2007 
 
3.-“Control i certificació, Màster d’Agricultura Ecològica”, Universitat de 
Barcelona. 15 de juny de 2007 
 
4.-“Jornada cítrics en PAE”. Escola de Capacitació Agrària Alcanar. 20 de 
novembre de 2007 
 
5.-“La Producció Ecològica: una opció de futur”  Lleida.  17d’octubre de 2007 
 
6.- “Normativa d'agricultura ecològica” Agrupació de viticultors el Pla de 
Manlleu el 4 de desembre de 2007  
 

Informació 
 
Informació presencial i telefònica sobre la normativa de producció agrària 
ecològica i funcionament del Consell (procediment d’inscripció i autorització de 
producte, interpretació del Reglament (CEE) 2092/91, proposta de quadern de 
normes tècniques, etc.) a operadors ja inscrits, sol·licitants  i entitats 
interessades en el sector. 
 

Elaboració d’estadístiques i Guia Directori 
 
A 31 de desembre de cada any s’editen les estadístiques anuals del Consell, 
les del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación i les de l’Eurostat 
(Brusel·les) i es confeccionen gràfiques per visualitzar-ne millor els resultats. 
Les estadístiques del Consell es publiquen cada gener a la web. 
 
El Consell publica a la pàgina web la Guia directori dels operadors inscrits en 
format word i en format  excel (apte per a base de dades). Aquesta Guia 
directori es publica cada trimestre per tal de tenir la informació dels operadors 
actualitzada.  
 
Comissió de Normativa 
 
Participació en la Comissió de Normativa 
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Comitè de Certificació 
 

El Comitè de certificació és l’òrgan d’actuació de l’àrea de certificació. Aquest 
òrgan, format per dos tècnics de l’àrea de certificació i un tècnic qualificat 
designat pel DAR, té per objectiu vetllar pel bon compliment de la normativa 
vigent en matèria de producció agrària ecològica. 
 
L’actuació del Comitè de certificació consisteix en la valoració dels informes 
d’inspecció (i la documentació adjunta) de tots els operadors del Consell. El 
Comitè també valora tots els altres tipus de documents que es consideren 
convenients. Els acords del Comitè de certificació s’adopten basant-se en el 
Catàleg de Faltes i queden recollits en una acta del Comitè de certificació. 
 
Expedients valorats 
 

Enguany, el total d’informes estudiats pel Comitè de certificació ha estat de 
1745. Actuacions del Comitè de certificació per l’any 2007: 
 

Tipus d’expedients Número expedients 
valorats 

Informes d’inspecció de seguiment 1003 

Informes d’inspecció d’inscripció 151 

Informes d’inspecció ampliació 92 

Informes d’inspecció aleatòries 227 

Informes d’inspecció de visites dirigides 19 

Informes d’inspecció de presa de mostres 3 

Informes d’inspecció d’inscripcions NOP 20 

Ampliació de parcel les registre NOP 2 

Ampliació productes NOP 2 

Informes d’inspecció de seguiment NOP 19 

Sol licitud de baixes del registre NOP 1 

Sol licituds de canvi de nom 11 

Sol licitud de canvi de representant 6 

Sol licituds de reducció del període de conversió 17 

Sol licituds d’alimentació convencional  42 

Informes varis 19 

Sol licitud de baixes del registre i baixes parcials 67 

Valoració d’anàlisi contramostra dirimenti quantificació 41 

Valoració d’Accions Correctores 3 

TOTAL EXPEDIENTS VALORATS: 1745 

 
Control de comerços minoristes 
 
L’any 2007, es va continuar amb la certificació d’aquests establiments.  
 
Certificació NOP 
 
Enguany s’han certificat per a l’exportació de productes als EEUU 20 nous 
operadors del CCPAE segons el Manual d’Estàndards del Programa Nacional 
Orgànic (NOP). Aquests operadors s’han registrat en la guia directori 
d’operadors certificats pel NOP, que es publica actualitzada cada trimestre. 
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