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1. PRESENTACIÓ 

PRESIDENT: DANIEL VALLS I COTS 
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 Alimentació  i Acció Rural de  la Generalitat de 
Catalunya, que realitza la seva  tutela administrativa. 
 
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.   El  funcionament de  la Entitat  s’estructura en 

dues línies principals: El control i la certificació per una banda i la difusió i promoció del 
producte ecològic per una altre banda. 
 
D’ençà  de  la  seva  creació,  el  Consell  i  la  seva  forma  de  treballar  ha  esdevingut  la 
autoritat  de  control  de  referència  a  nivell  estatal  i  ha  estat  reconeguda 
internacionalment amb diverses acreditacions. 
 
L’Òrgan  de màxima  decisió  dins  el  Consell  és  la  Junta  Rectora  de  la  qual  en  sóc  el 
president  i  des  de  la  qual  treballem  contínuament  per  millorar  els  serveis 
proporcionats,  i  continuar  desenvolupant  aquells  aspectes  relacionats  amb  les 
competències del Consell any rera any. 
 
Per  desenvolupar  aquesta  tasca,  el  Consell  compta  amb  un  equip  de  professionals 
qualificats  amb un  gran  coneixement, experiència,  compromís  i  vocació per  la  feina 
encomanada. 
 
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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L’objectiu més  immediat  és  realitzar  una  promoció  efectiva  del  producte  ecològic 
certificat, i arribar als nivells de producció i consum de països europeus com Alemanya, 
en el que el mercat de productes ecològics constitueix un mercat rellevant. 
 
 
 
DIRECTORA: AMAYA PRAT SOLÍS 

 
Durant el 2008, hem assistit il∙lusionats a la pujada d’un 20% 
dels operadors controlats pel CCPAE. Som conscients que el 
creixement  del  sector  i  el  seu  desenvolupament  necessita 
d’una autoritat de control que   pugui mantenir al  llarg del 
temps la seva eficàcia i dinamisme per tal de donar resposta 
a  les necessitats del producte ecològic català en el mercats 
interiors i exteriors. 
 
La nostra entitat porta anys treballant pel manteniment del 
prestigi  del  segell  de  certificació  CCPAE  als  diferents 
mercats.  
 
Catalunya és per això capdavantera en aquest sentit, ja que 

al 2005 el CCPAE va ser la primera Autoritat de Control acreditada a Europa segons la 
Norma EN‐45011.  
 
Actualment, amb totes les acreditacions internacionals i els acords de col∙laboració del 
CCPAE amb d’altres entitats de control arreu de món, s’ha consolidat el reconeixement 
als mercats nacionals e internacionals del sector de l’agricultura ecològica catalana. 
 
 
Aquest  any  a més,  s’ha  començat  a  assolir  el  compromís  de mantenir  normes  de 
certificació harmonitzades entre les diferents autoritats i organismes de control dintre 
de  l’Estat.  INTERECO,  associació de  les Autoritats de Control de  l’AE  a  Espanya, per 
encàrrec del Ministeri d’Agricultura, ha elaborat un esborrany de quadern de normes 
tècniques consensuat per tots.  
 
Amb  la publicació del Pla d’Acció per  l’Alimentació  i  l’Agricultura Ecològica, el CCPAE 
realitzarà  algunes  accions  directes  i  moltes  indirectes  com  a  font  de  dades  i 
assessorament  dels  diferents  departaments  i  es  mantindrà  atent  a    la  seva 
responsabilitat per assolir nous reptes i dificultats de control. 
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2. EL CONSELL 
 
El Consell el forma el conjunt de productors, ramaders i empreses inscrites al registre 
que  sotmeten  les  seves  activitats  a  la  normativa  de  productes  agroalimentaris 
ecològics. 
 
Les  funcions  del  CCPAE  són  principalment  l’aplicació  del  sistema  de  control  dels 
Reglaments Europeus 824/2007 de 28 de juny i 889/2008 de 5 de setembre, gestionar 
el registre d’operadors a Catalunya i difondre el coneixement i l’aplicació dels sistemes 
de producció ecològica i els seus productes. 
 
A més,  la  Junta  Rectora  funciona  en  Comissions  delegades  per  a  l’estudi  de  temes 
concrets:  
 

 Comissió de Normativa: Es revisa tota  la normativa vigent que regula  la producció 
agrària ecològica, elaboració de noves propostes, etc.. 

 
 Comissió  d’Economia:  Les  principals  funcions  són  l’elaboració  de  la  proposta  de 
pressupost, establiment de criteris de la gestió pressupostària, supervisió trimestral 
de  la  seva  execució  i  pagament  de  factures,  seguiment  de  les  auditories  del 
Departament d’Economia i Finances, etc... 

 
 Comissió de Personal: Es  tracta  tots aquells  tems  relacionats amb el personal del 
Consell, contractació, renovacions, revisió conveni, i formació. 

 
 Comissió  de  Promoció:  Col∙laborar  institucionalment  en  la  promoció,  difusió  i 
coneixement dels productes ecològics certificats orientats al consumidor, organitzar 
l’assistència a fires, editar material divulgatiu, assistir a xerrades informatives, dirigir 
i promoure els continguts de  la web, estudis per establir convenis de col∙laboració 
amb d’altres organismes, etc... 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
CONSELL 
President 

 
COMISSIÓ DE 
NORMATIVA 

 
COMISSIÓ 

D’ECONOMIA 

 
COMISSIÓ DE 

PROMOCIÓ 

 
COMISSIÓ DE 
PERSONAL I 
FORMACIÓ 

Secretaria 
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3. ESTADÍSTIQUES SECTOR ECOLÒGIC CATALÀ 2008 
Font: Estadístiques CCPAE 2008 

3.1. SITUACIÓ ACTUAL DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA ECOLÒGICA  

 
Un any més, la producció agroalimentària ecològica a Catalunya manté un creixement 
positiu  i  una  importància  destacada  respecte  a  la  resta  de  l’Estat  pel  que  fa  a  la 
indústria agroalimentària. 

3.1.1 Nombre d’inscrits i superfície qualificada en agricultura ecològica a 
Catalunya (2008 
 
Catalunya  Productors  Elaboradors Importadors Comercialitzadors  Total   Superfície 

Barcelona  234  212  27  69  434  7.580 

Girona  101  52  2  9  129  8.848 

Lleida  349  75  4  18  399  41.908 

Tarragona  225  102  3  24  289  3.995 

Total  909  441  36  120  1251  62.331 
 
L’any 2008 ha superat amb escreix les expectatives inicials en quant al nombre previst 
d’agricultors i empreses que opten per l’agricultura i l’alimentació ecològiques. 
 
Nombre i tipus d’inscrits a Catalunya per províncies (2008) 
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Nombre total d’inscrits per província (2008) 
 

 
 
 

3.1.2 Agricultura i Ramaderia Ecològica 
 
Superfície qualificada en agricultura ecològica per províncies 2008 (Ha) 
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Distribució per tipus de cultius de la superfície ecològica 2008 (Ha) 
 
Orientació  Barcelona Girona Lleida Tarragona  Catalunya
Pastures, prats i farratges  2.721 4.897 29.018 624  37.260
Bosc, matolls i recol∙lecció 
silvestre  1.853  2.847  7.562  776  13.038 
Cereals i lleguminoses per a gra  915 506 1.138 252  2.811
Oliveres  75 23 2.037 570  2.705
Guaret, adob verd i erm  419 416 1.465 272  2.572
Vinya  1.334 17 115 775  2.241
A. fruits secs  101 14 316 494  925 
Fruiters  76 22 119 48  265 
C. hortalisses  55 45 100 36  236 
A. cítrics  2 0 0 142  144 
Cultius industrials  17 50 16 0  83 
Plantes aromàtiques, medicinals 
i cosmèt  9  0  17  0  26 
Arrels i tubercles per al consum 
humà  2  4  5  2  13 
Altres produccions vegetals  0 7 0 0  7 
Llavors i vivers  1 0 0 4  5 
Flors i plantes ornamentals  0 0 0 0  0 
Totals  7.580 8.848 41.908 3.995  62.331

 
Percentatge del total del tipus d’explotacions agrícoles a Catalunya 2008 
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Activitats ramaderes ecològiques 2008  
 
Tipus de 
bestiar  Barcelona  Girona  Lleida  Tarragona  Catalunya 
Vaquí de carn  31  34 160 1 226 

Oví de carn  7  15  30  1  53 
Cabrum de 
carn  3  11  23  0  37 

Equí  2  4  16  0  22 
Avicultura 
carn  8  3  2  1  14 

Avicultura ous  3  3  2  0  8 

Vaquí de llet  0  4  1  2  7 

Porcí  3  2  2  0  7 

Cabrum de llet  1  0  2  0  3 

Apicultura  1  1  0  0  2 

Oví de llet  0  0  0  1  1 

Cunicultura  0  0  0  0  0 

 
Percentatge del total del tipus d’explotacions ramaderes a Catalunya 2008 
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Nombre d’explotacions ramaderes per províncies 2008 
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3.1.3 Indústria Agroalimentària Ecològica 
 
Indústria agroalimentària ecològica 2008 

 

Activitat  Barcelona  Girona  Lleida  Tarragona  Catalunya 
Elaboració i/o embot. de vins, caves i escumosos  35 1 4  22  62

Manipulació i/o envasat de la producció hortofrutícola 19 10 11  18  58
Comercialització i/o distribució  42 4 7  4  57

Panificació i pastisseria  36 3 2  4  45

Escorxadors, sales d´especejament i elaboració de productes carnis 15 3 14  3  35
Fabricació i envasat d´olis i greixos  3 3 10  16  32
Manipulació, envasat i transformació de grans  10 5 7  8  30
Manipulació, elaboració i envasat de fruits secs  2 2 4  18  26

Emmagatzematge  13 0 4  5  22
Transformació de la producció hortofrutícola  3 4 4  9  20

Elaboració de preparats alimentaris  11 2 1  3  17
Elaboració i envasat de tè i café  10 1 1  1  13
Fabricació de productes per alimentació animal  7 1 3  1  12
Elaboració de productes carnis  5 3 0  1  9
Manipulació, elaboració i envasat de productes avícoles 4 3 1  1  9

Indústria del cacau, xocolata i confitería  6 2 1  0  9
Elaboració de llet, formatge i derivats làctics  2 4 1  1  8
Manipulació i envasat de productes apícoles  2 3 1  2  8

Elaboració i envasat de plantes aromàtiques i medicinals 5 1 1  0  7

Fabricació de pastes alimentàries i productes similars 3 0 2  0  5

Producció i comercialitació de llavors i plantes de viver 1 0 3  1  5

Indústria sucrera  3 0 0  1  4
Envasat i etiquetat de productes alimentaris  4 0 0  0  4
Elaboració i envasat d´espècies i condiments  2 0 0  1  3
Elaboració de preparats homogenitzats i dietètics  3 0 0  0  3
Elaboració de sidres i altres begudes alcohòliques  0 0 1  0  1
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Percentatge per tipus d’indústria agroalimentària a Catalunya 2008 



ORGANISME ACREDITAT PER L’ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN                                                                                                                           CCPAE 14

 
 
 
En  quant  al  tipus  d’indústria  existeix  una  gran  diversitat  i  una  àmplia  gamma 
d’indústries  i  productes  certificats  per  la  qual  cosa  s’incrementa  la  complexitat  i 
dificultat del control. 
 
Existeix a més una àmplia gamma de productes autoritzats  i certificats pel Consell a 
les  indústries agroalimentàries. El Consell ha certificat a data de 31/12/2008 un total 
de 19.025 productes ecològics. 
 
 
 
 
Nombre d’indústries agroalimentàries per províncies 2008 
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De moment, la producció agroalimentària ecològica a Catalunya manté un creixement 
positiu  i  una  importància  destacada  ja  que  té  el  major  número  d’indústries 
agroalimentàries i la major varietat d’elaboració de productes ecològics a l’Estat. 
 
En  resum, Catalunya  tot  i disposar d’una  superfície menor destinada  a  la producció 
ecològica, destina més recursos en l’explotació de les seves activitats, molt més que a 
la resta de l’Estat. 
 
El  sector  industrial  català  té  una    amplia  tradició  que  avarca  tota  la  indústria  de 
transformació alimentària. Les que més destaquen son la manipulació i/o envasat de la 
producció  hortofrutícola,  l’elaboració  i/o  embotellat  de  vins,  caves  i  escumosos,  els 
escorxadors  i  elaboració  de  productes  carnis,  l’elaboració  d’olis,  i  la  distribució  de 
producte. 
 
Des  de  que  el  CCPAE  certifica  sota  la  normativa NOP  (del  EEUU)  han  augmentat  el 
nombre  de productes  ecològics  per  exportar,  a  part  del mercat  europeu,  el mercat 
exterior més important és el d’Estat Units, i els productes amb més tradició a exportar 
són els olis i els vins. A Catalunya, al 2008 el volum total de vendes fóra de Catalunya 
va ser de 29.500.000 d’Euros. 
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3.2. EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ I L’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA A CATALUNYA 
Font: Estadístiques CCPAE 2008 
 
La tendència de creixement és positiva al llarg dels anys. Tot i que en nombres absoluts 
el nombre de productors és més gran que el nombre dels elaboradors, en quant a  la 
seva evolució  la  tendència és diferent:  l’evolució de  l’increment de  les empreses és 
superior a l’evolució dels productors. 
 

3.2.1 Evolució de la producció agrària ecològica total a Catalunya 1995-2008 

 
 
L’any 2008 ha experimentat el creixement més significatiu des de l’any 2001. 
 
En  aquest  sentit,  en  10  anys  s’ha  aconseguit  duplicar  el  percentatge  d’empreses 
inscrites i mantenir aquest nivell estable. 
 
Any  1995  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008 
% 
d’empreses 
/ total  

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

40.8% 
 

40,3% 
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3.2.2 Evolució de la producció agrària ecològica a Catalunya 1995-2008 
 

 
 
 
 

3.2.3 Evolució de la agroindústria ecològica a Catalunya 1995-2008 
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3.2.4 Evolució de la superfície inscrita dels principals cultius a Catalunya (2001-
2008 
Evolució del cultiu de vinya ecològica (2001‐2008) 
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Evolució del cultiu d’oliveres ecològiques (2001‐2008) 
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Evolució del cultiu d’hortalisses ecològiques (2001‐2008) 
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Evolució del cultiu de cereals i lleguminoses ecològiques (2001‐2008) 
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Evolució del cultiu de fruits secs ecològics (2001‐2008) 
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3.3. DADES ECONÒMIQUES  

Font: Estadístiques CCPAE 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipus d'activitat realitzada pels elaboradors, importadors i 
comercialitzadors inscrits en el CCPAE

Importació
3% Comercialització

7% Elaboració, cooperativa
4%

Etiquetatge
3%

Envasament
10%
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3.3.1 Evolució del % d’operadors en funció de la facturació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolució del % d'operadors entre 30.001€ i 90.000€ de 
facturació (2003-2007)
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Evolució de les facturacions de les empreses inscrites al Consell * 
*  Referides  al  producte  ecològic  certificat  a  Catalunya  (exceptuant  les  vendes  de 
productes certificats a altres països) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

FACTURACIÓ 2004 2007 Evolució 2007-2004

TOTALS (Productors i Elaboradors) 42.461.319,22 € 65.484.301,87 € 35,15 % 
Només elaboradors 35.162.027,16 € 56.675.752,88 € 37,95 % 
    
Pes elaboradors sobre el total 82,81 % 86,55 %  
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Distribució de l'import declarat de les vendes realitzades pels 
operadors inscrits en el CCPAE segons orientacions 

productives

*Altres
14%

A. Fruits secs i/o 
manipulació, elaboració i 
envasat de fruits secs

11%

Elaboració de preparats 
alimentaris 

14%

Manipulació, envasat i 
transformació de grans

13%
C. Hortalisses 2%

Panificació i pastisseria 2%

Fabricació de productes per 
alimentació animal 3%

Elaboració de preparats 
homogenitzats i dietètics 3%

Fabricació i envasat d'olis i 
greixos 3%

Vinya 5%

Vaquí 5%

Comercialització i/o 
distribució 6%

Transformació, manipulació 
i/o envasat de la producció 

hortofrutícola 8%

Elaboració i/o embotellat de 
vins, caves i escumosos

11%

*Altres: 
Cabrum, Equí, Oví, Avicultura i altres:    2,93% 
Escorxadors, sales d'espec. i/o elab. de productes carnis : 1,83% 
Elaboració de llet, formatge i derivats làctics : 1,67% 
Oliveres: 1,31% 
Indústria del cacau, xocolata i confiteria : 1,29% 
Cereals i lleguminoses per a gra : 1,03% 
Fruiters: 0,86% 
Envasat i etiquetat de productes alimentaris :0,72% 
Elaboració i envasament de te i café:0,66% 
Fabricació de pastes alimentàries i productes similars :0,63% 
Apicultura, manipulació i envasament de productes apícoles: 0,36%                                            
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4. DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ DE L’ENTITAT 
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4.1. POLÍTICA DE QUALITAT 
 
4.1.1 Acreditacions 
 
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  font  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. 
 
Acreditació d’àmbit europeu: Norma UNE‐EN 45.011 

 
Des del 2005 El Consell dóna està acreditat pel compliment d’aquesta 
norma  que  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  anual  de  l’acreditació  des  de  l’any  2005  implica  el  compliment 
constant dels requisits del Sistema de Qualitat segons la norma EN 45.011. 
 
Acreditació d’àmbit EEUU 

 
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.   
 

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). Sense aquesta certificació no  se’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.  
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Acreditació d’àmbit Canadenc 
 

Des de l’any 2005, la certificació ecològica catalana està acreditada pel 
Consell de les Denominacions Agroalimentàries del Quebec (CAAQ). 
 

 
4.1.2. Homologacions Internacionals i altres serveis de certificació del CCPAE 
 
La incorporació dels següents segells en els productes ecològics certificats pel Consell, 
permeten la seva exportació i entrada en el mercat dels respectius països:  

 

       
 

 
Manteniment  i millora contínua de  la Qualitat: En el manteniment  i millora contínua 
de  qualsevol  dels  sistemes  que  el  Consell  està  acreditat  o  hi  ofereixen  serveis,  hi 
participen transversalment tot l’equip del Consell. 
 
4.1.3. Auditories rebudes pel 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. 
 
• Àmbit Europeu 
‐ Auditoria Interna (externalitzada) prèvia a l’Auditoria d’ENAC. 
‐ Auditoria d’ENAC (Compliment Norma UNE‐EN 45.011). 
‐ Informe de Supervisió de la Comissió Europea 
 
El Consell envia al MARM el llistat de tota la documentació i els informes d’actuacions 
requerits  al  Reglament  als  Organismes  de  Control  privat  i  facultativament  a  les 
Autoritats de Control públiques com el CCPAE. 

 
• Àmbit Americà 
‐ Elaboració d’un Informe d’auditoria interna prèvia a l’Auditoria d’EEUU. 
‐ Auditoria del Govern dels EEUU (compliment del sistema de certificació NOP). 
‐ Elaboració d’un Informe d’auditoria documental d’actualització de procediments per 
al CAAQ. 
 
• Àmbit Estatal 
‐ Pla Nacional de Control de la Cadena Alimentària 
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El Reg. 882/2004 estableix l’obligatorietat per part de les autoritats competents (DAR) 
de  desenvolupar  els  controls  oficials  referits  a  l’esmentat Regl.  i  la  verificació  de  la 
qualitat dels mateixos mitjançant auditories.  
 
Aquestes  auditories  es  desenvoluparan  seguint  uns  criteris  dins  el  Pla  Anual 
d’Auditories  establerts  per  un  grup  tècnic  del MARM.  S’establirà  una  Comissió  de 
Caràcter estatal, dependent orgànica i funcionalment del MARM amb representants de 
les CCAA’s.  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 objectives i homòlogues en tot l’Estat. 
 
• Àmbit Català 

 
Sistema de Control i Certificació 
‐ Elaboració d’un Informe anual sobre implantació de mesures correctores. 
‐ Auditoria d’actuacions del CCPAE com autoritat de control  i certificació per part del 
Subdirecció General d’Inspecció del DAR.  
‐ Elaboració d’un  Informe anual sobre actuacions en matèria de control  i certificació 
per a l’Autoritat Competent (DAR). 
 
Sistema Econòmic i Financer 
‐ Auditoria Interna (externalitzada) de comptes anual. 
‐ Auditoria del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat. 
‐ Informes puntuals a la Sindicatura de Comptes. 
‐ Informes puntuals a la Junta de Finances de Catlaunya. 
 
4.1.4. Coordinació CCPAE‐DAR 
 
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) 834/2007 del Consell de 28 de juny, el CCPAE reporta de 
manera directa i tranversal amb diferents Direccions Generals. 
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4.2. AUDITORIES DE CONTROL 
 
L’àrea d’inspecció, responsable de la realització de les auditories de control del CCPAE 
sota  els  criteris  homologats  i  de  qualitat  fixats  a  la  Norma  UNE‐EN  45.011,  
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 es realitza la planificació de les auditories 
d’inspecció, que constitueixen l’activitat bàsica de l’àrea.  
 
4.2.1. AUDITORIES DEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT (CEE) 2092/91 DE 24 DE JUNY 
(UNE‐EN 45011) 
 
‐ Auditories de seguiment 
 
‐ Auditories  d’inscripció i ampliació 
 
‐ Auditories aleatòries i dirigides 
 
Annex II: Gràfic evolució de les Auditories d’inscripció/ampliació 2004‐2008 
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4.2.2. AUDITORIES DEL COMPLIMENT DEL NATIONAL ORGANIC PROGRAM (NOP) 
 
4.2.3. AUDITORIES DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DÉLINAT (BIO‐INSPECTA) 
 
4.2.4. PRESA DE MOSTRES 
 
La  presa  de  mostres  es  realitza  mitjançant  informe  d’inspecció  formalitzat  i  per 
triplicat, segons el que disposa l’article 15 del Reial Decret 1945/1983 de 22 de juny. La 
presa  es  realitza  en  borses  amb  precinte  per  tal  d’assegurar  la  inviolabilitat  de  la 
mostra fins el seu anàlisi. Les mostres s’identifiquen amb un codi únic relacionat amb 
l’informe  d’inspecció,  aquest  procediment  permet  la  traçabilitat  i  confidencialitat 
davant de tercers de la mateixa. 
 
Durant l’any 2008 es van prendre un total de 539 mostres als productes certificats pel 
CCPAE per tal de fer un control d’absència de substàncies no permeses.  
 

4.3. CERTIFICACIÓ DELS PRODUCTES  
 
4.3.1. 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  2008,  s’han  autoritzat  4.361  productes  nous  i  s’han  emès  257  certificats  de 
producte. 
 
 
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. 
 
El  Consell  envia  un  fitxer  de  totes  les  parcel∙les  i  cultius  d’aquests  operadors  al 
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural. 
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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 .  
 
Informació 
 
Informació presencial  i telefònica sobre  la normativa de producció agrària ecològica  i 
funcionament  del  Consell  (procediment  d’inscripció  i  autorització  de  producte, 
interpretació  dels  Reglaments  (CE)  2092/91,  834/2007  i  889/2008,  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 Medio  Ambiente, Medio  Rural  y Marino  (MARM)  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.  

 
4.3.2. COMITÈ DE CERTIFICACIÓ 
 
El Comitè de certificació és l’òrgan d’actuació de l’àrea de certificació. Aquest òrgan, té 
per  com  a  objectiu  el  vetllar  pel  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. 
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Expedients valorats 
 
Enguany,  el  total  d’informes  estudiats  pel  Comitè  de  certificació  ha  estat  de  1819. 
Actuacions del Comitè de certificació per l’any 2008: 
 
 
Valoració de les analítiques 
 
• Normativa Vigent 
‐ Reglament CE 2092/91 del Consell de 24 de  juny de 1991, sobre producció agrícola 
ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris. 
‐  Quadern  de  Normes  tècniques  del  CCPAE  versió  17  d’octubre  de  2003,  per  a 
l’elaboració de vins i caves. 
 
• Competència Tècnica del CCPAE 
La certificació del CCPAE es basa en controls exhaustius als operadors amb auditories 
del sistema de producció i elaboració i la presa de mostres aleatòria dels productes per 
tal  de  verificar  que  no  han  estat  contaminats  amb  substàncies  no  permeses.  La 
competència  tècnica del CCPAE  com Autoritat de Control està garantida per  la  seva 
acreditació per ENAC segons la norma europea EN 45011. 
 
• Tractaments dels resultats 
Als productes amb resultat positiu se’ls retira la certificació ecològica. 
 
 
Canvis i millores d’efectivitat del Comitè 
 
Durant  el  2008  s’han  implementat  les millores  d’eficàcia  del  Comitè  de  Certificació 
demanades per la direcció de l’entitat.  
 
A més  aquestes mesures  s’han  consolidat  i  normalitzat  dins  el  procés  habitual  de 
funcionament al llarg de tot l’any. 
 
4.3.3. CONTROL D’ESTABLIMENTS RECOMANATS 
 
L’any  2008,  es  va  continuar  amb  el  control  dels  detallistes  emparats  sota  la  figura 
d’establiment recomanat pel CCPAE. 
 
 
4.3.4. CERTIFICACIÓ NOP 
 
Enguany s’han certificat per a  l’exportació de productes als EEUU 13 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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En data 31 de desembre de 2008 el CCPAE tenia 60 operadors certificats pel NOP dels 
quals 42 eren productors  i 19 elaboradors. 
 
 
4.3.5. RETIRADA DE LES INDICACIONS PROTEGIDES 
 
No Conformitats 
 
En  l’estudi  dels  expedients  potser  que  es  detecti  algun  incompliment.  Si  aquest 
incompliment  és  greu,  es  pot  proposar  la  desqualificació  del  producte  i/o  obertura 
d’expedient sancionador. 
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4.4. COMUNICACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 
 
4.4.1. ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ DURANT L’EXERCICI 2008 
 
El Consell Català de  la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) ha portat a terme, un any 
més,  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  i continuat al llarg del temps 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.  
 
A continuació es detallen les activitats dutes a terme durant l’any 2008: 
 
4.4.2. 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  2008  hi  van  participar  20  empreses 
inscrites. 
 
La  fira  internacional de  referència per excel∙lència és  la  Fira Biofach que es  celebra 
anualment a Nürnberg (Alemanya).  
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Assistència a Fires d’àmbit nacional 
 
El  CCPAE  va  participar  amb  un  estand  institucional  a  les  següents  Fires  d’àmbit 
nacional: 
 
Fira Biocultura Barcelona 
El  Consell,  com  cada  any,  va  assistir  amb  estand  propi  per  divulgar  la  certificació  i 
atendre les consultes dels visitants. A més, el CCPAE forma part del Comitè de Selecció 
de  les  empreses  assistents  i  verifica  el  compliment  de  la  normativa  dels  productes 
exposats. 
 
Enguany  la  Fira  va 
comptar amb  la presència 
del  Sr.  Josep  Puxeu, 
Secretari  d’Estat  de Medi 
Rural  i  Aigua  per  la 
inauguració.    El  senyor 
Puxeu,  va  visitar  l’estand 
del Consell i va saludar els 
seus membres. 
 
 
 
Fira Biocultura Madrid 

 
Aquest any per primer cop, i amb 
el  recolzament  de  la  Direcció 
General  d’Agricultura  i 
Ramaderia del DAR,   el CCPAE hi 
va  assistir  a  la  Fira  Biocultura 
Madrid.  Cal  destacar  que 
Catalunya  va  ser  la  comunitat 
autònoma  convidada  de  l’any. 
Paral∙lelament  es  van  organitzar 
actuacions per difondre el sector 
ecològic  i  la  cultura  catalana 
arreu. 

 
 
Fira Sant Miquel Lleida 
El Consell hi  va participar mitjançant un estand  institucional en el que hi posem un 
punt d’Informació a l’abast del públic assistent. 
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Fira Ecoteca Tarragona 
 
El  Consell  hi  va  participar  mitjançant  un 
estand  institucional  en  el  que  hi  posem  un 
punt  d’Informació  a  l’abast  del  públic 
assistent. 
 
 
 
 
 
 
Fira Alimentària 
A aquesta fira bianual el Consell va oferir, a més de l’estand institucional, la presència 
física a  les empreses  interessades. L’estand va acollir prop d’una vintena d’empreses 
del sector, les quals van agrair molt especialment l’esforç organitzatiu i econòmic que 
va realitzar el Consell.  
L’estand del Consell va rebre diverses visites oficials, entre les que cal destacar les del 
President  de  la  Generalitat,  la Ministra  de Medio  Ambiente, Medio  Rural  i Medio 
Marino,  la del  conseller d’Agricultura, així  com  la d’altres  càrrecs de  la Generalitat  i 
l’Estat.  
   
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’es
tan
d 
va 
ser 
ta
mb

é lloc de reunió per al Grup Interpedartamental del Pla d’Acció.  
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Hi va haver una Trobada dels membres del Grup  Interdepartamental del Pla d’Acció 
amb empreses presents a l’estand del CCPAE (Fira Alimentària). 
 
En aquesta ocasió,  i com a activitat principal contractada especialment per  la Fira, el 
CCPAE va convidar al conegut cuiner de TV3 Isma Prados perquè fes una demostració 
de cuina amb productes ecològics i en promocionés el seu consum. 
 

 
 
El cuiner va fer gala de  les bondats dels productes ecològics  i va fer‐ne una exposició 
d’aquests. Posteriorment es va fer una degustació dels plats prèviament cuinats. 
 
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 
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informatius, material  divulgatiu  i mostres  de  productes  ecològics,  així  com  un  punt 
d’informació per als visitants interessats. 
 
4.4.3. RELACIÓ AMB ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ 
   
Un  any  més,  la  presència  de  l’agricultura  ecològica  i  el  CCPAE  en  els  mitjans  de 
comunicació  ha  crescut  considerablement,  també  aquest  2008.  En  aquest  sentit, 
l’agricultura ecològica i el Consell, com a autoritat de control i certificació pública, han 
aparegut en diversos articles, programes de ràdio i televisions del país. 
 
A més a més, el gabinet de premsa ha realitzat les gestions necessàries per facilitar als 
mitjans totes aquelles  informacions  i contactes sobre  la producció agrària ecològica  i 
els  seus  operadors.  Val  la  pena  remarcar  que  el  CCPAE  s’ha  consolidat  com  a  font 
d’informació  i  consulta  sobre  agricultura  ecològica  per  la  majoria  de  mitjans  de 
premsa, ràdio i televisió de casa nostra. 
 
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 de 
reportatges o articles realitzats pel CCPAE i difosos en els mitjans durant el 2008. 
 
De l’extensa relació de reportatges i/o articles destaquem els següents, tant pel que fa 
a premsa, ràdio i televisió: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10/03/2008:  Reportatge  sobre  l’agricultura  ecològica  a  l’especial  editat  per  La 
Vanguardia en motiu de la fira Alimentària de Barcelona. 
11/03/2008: Entrevista al president del CCPAE a la fira Alimentària per un reportage de 
les televisions comarcals. 
12/03/2008: Entrevista al president del Consell a Ràdio L’Hospitalet en motiu del dia 
del consumidor. 
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30/03/2008: Reportatge  sobre  l’agricultura ecològica a RAC1 al programa  informatiu 
14/15. Declaracions del president. 
07/04/2008: Reportatge sobre la producció Agrària Ecològica al setmanari El Temps. 
01/06/2008:  Editorial  del  president  a  la  “Guia  frutas  y  hortalizas”  d’Ediciones  de 
Horticultura SL. Publicació estatal. 
20/05/2008:  Entrevista  al  president  sobre  què  és  l’agricultura  ecològica  a  Ràdio 
Esparreguera. 
19/06/2008: Col∙laboració  i anunci del CCPAE en  l’especial de  la Revista Rural  sobre 
agricultura ecològica que el DAR va fer al diari ADN. 
Juliol  2008:  Col∙laboració  a  la  revista  de  la  Diputació  sobre  el  tema  dels  mercats 
municipals. 
27/06/2008: Entrevista al president del Consell en  relació en un  reportatge  sobre  la 
disminució del cultiu del panís ecològic com a conseqüència del creixement del cultiu 
de transgènics. Publicat a El País. Edició Estatal. 
11/07/2008: Col∙laboració amb continguts del web de Contorni. 
28/09/2008: Article d’opinió del president al suplement “El cèntim” del diari Avui. 
20/10/2008: Entrevista al president per  l’informatiu del 25/10/2008 de Barcelona TV. 
Redifusió a Canal Metro de TMB. 
01/12/2008:  Declaracions  del  president  per  a Món  Empresarial  per  un  reportatge 
sobre la producció agrària ecològica  
29/11/2008:  Col∙laboració  amb  l’article  pel  suplement  “Alimentarse”  del  diari  La 
Vanguardia. 
 
Alguns anuncis apareguts als mitjans: 
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A  banda  d’aquestes  accions,  també  s’han  enviant  comunicats  de  premsa  i  diverses 
informacions a tots els mitjans tant de Catalunya com de l’Estat espanyol. 
 
4.4.4. CAMPANYES PUBLICITÀRIES  
 
Campanya a RAC1                     
 
La Junta Rectora, amb el recolzament del DAR, va acordar, un any 
més,  realitzar  una  campanya  radiofònica  a  RAC1.  En  aquesta 
ocasió, per tal de donar la màxima difusió al consum dels aliments 
ecològics,  es  va  contractar  l’emissió  d’una  falca  de  ràdio  de  20  segons  sobre  les 
qualitats dels productes ecològics durant tres mesos. 
 
La campanya, que es va emetre per tot Catalunya, es va iniciar el dilluns 13 d’octubre 
de 2008  i va finalitzar el 30 de desembre de 2008, coincidint amb  l’època nadalenca. 
Els programes on es  va poder escoltar  la  falca  van  ser  “El món de RAC1”,  “Minoria 
Absoluta” i “Versió RAC1”. 
 
4.4.5. REVISTA CORPORATIVA DEL CCPAE 
 
El Consell edita trimestralment una revista pel sector ecològic de Catalunya. La revista 
es distribueix  entre  els operadors,  agents del  sector,  fires,  i  subscriptors.  En  aquest 
2008,  ja  hi  ha  11  subscriptors  independents  (no  inscrits),  entre  persones  físiques  i 
empreses, interessades en rebre trimestralment la revista del Consell. 
 
Aquestes són les portades de la revista del CCPAE el 2008: 
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4.4.6. PÀGINA WEB 
 
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) va estrenar, el desembre de 
2008, una nova interfície web amb un nou disseny, més continguts i més serveis per a 
tots els visitants i operadors de l’agricultura ecològica. 
 
En aquest sentit, l’aposta del CCPAE ha estat facilitar tota la informació de l’agricultura 
ecològica  catalana  de manera  clara  i  entenedora  a  tots  els  operadors  i  públic  en 
general. Per això s’han reestructurat els continguts de la pàgina i se n’han introduït de 
nous. 
 
Les novetats són  la  incorporació d’una agenda més còmoda  i  fàcil de  fer servir on hi 
apareixen tots els cursos, jornades tècniques i xerrades relacionades amb l’agricultura 
ecològica de Catalunya, un butlletí de notícies, un buscador de continguts, etc.  
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El  nombre  de  pàgines  de  la  web  del  CCPAE  visitades  durant  el  2008  ha  estat  de 
706.375 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 web del Consell es xifra en un 43% (l’any anterior l’increment va ser del 19,3 %).  
Els  documents  més  consultats  del  web  són  la  inscripció  al  CCPAE,  els  serveis  de 
certificació, la Guia Directori i la normativa ecològica. 
 
 
4.4.7. 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 2008 s’han reeditat els següents documents: 
 
Díptic consumidors 
 
La Comissió de Promoció va 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. 
 
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. 
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Calendari 2009 
 
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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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.  
 
                        
 
 
Bosses 

 
Les bosses han constituït un element clau en el material 
publicitari de les Fires. És una eina de fàcil difusió i molt 
pràctiques.   
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4.4.8. ASSISTÈNCIA A ALTRES ACTES INSTITUCIONALS 
 
I Fòrum Agroalimentari de Catalunya 

 
El DAR va celebrar  la primera edició del 
Fòrum  Agroalimentari  a  Catalunya,  al 
qual el Consell va ser convidat, l’objectiu 
del  qual  és  donar  un  nou  impuls  a  la 
agroindústria  catalana  i  propiciar  el 
debat  sobre  el  full  de  ruta  que  ha  de 
seguir  en  el  futur  el  primer  sector 
industrial de Catalunya.  
 
A  l’acte  es  va  lliurar  diversos  premis, 

entre  els  quals  se’n  destaca  una  de  les  empreses  del  sector  ecològic  que  va 
guardonada amb el Premi Tàstum Innovació Agroindustrial. 
 
El  Consell  va  redactar  una  ponència  a  càrrec  del  Director  General  d’Alimentació, 
Qualitat  i Indústries Agroalimentàries, el senyor Joan Gené, en què es va parlar sobre 
els productes ecològics com a sistema de qualitat diferenciada.  
 
 
II Congrés de Mercats Municipals de Barcelona 
 
La  Diputació  de  Barcelona  va 
organitzar  el  II  Congrés  de  Mercats 
Municipals de Barcelona,  l’objectiu del 
qual  va  ser  compartir  experiències, 
adquirir  coneixements,  divulgar  bones 
pràctiques i debatre sobre el futur dels 
mercats municipals. El Consell hi va ser 
convidat  a  participar  en  una  taula 
rodona  de  debat  en  la  que  es  va 
presentar una ponència sobre la introducció de noves gammes de productes al mercat: 
producte ecològic. 
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Compareixença a la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya 

 
A petició del president de la Comissió 
d’Agricultura  del  Parlament,  el 
president del Consell va comparèixer  
per exposar els objectius del Consell, 
la  situació  actual  del  sector,  la 
importància  del  manteniment  de  la 
certificació  pública  i  la  voluntat  del 
Consell  de  treballar  pel  futur  de 
l’agricultura ecològica. 
 
 

 
 
 
Signatura d’un Conveni de Col∙laboració CCPAE‐IRTA 
 
El Consell va signar un Conveni amb l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 
(IRTA) en l’àmbit de la Producció Agrària Ecològica. Per una banda el Consell realitzarà 
tasques  d’assessorament,  formació  i  transferència  d’informació  als  tècnics  de  l’IRTA 
sobre  normativa  i  producció  ecològica.  Per  altra  banda,  l’IRTA  assessorarà  en  els 
avenços  i  resultats  obtinguts  en  els  estudis  relacionats  amb  la  producció  agrària 
ecològica. 
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5. PLA D’ACCIÓ per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008‐2012 
 

5.1. Procés d’elaboració i aprovació del Pla d’Acció 
 
El  Govern  català  va  aprovar  el  passat mes  de  novembre  (GOV/201/2008, de 25 de 
noviembre) el Pla d’Acció per a  l’Agricultura  i  l’Alimentació Ecològiques per al període 
2008‐2012. 
 
L’objectiu  del  Pla  és  promoure  les  produccions  i  el  consum  d’aliments  ecològics  a 
Catalunya, promoure un sistema més respectuós amb el medi ambient,  fomentar un 
sistema de producció  certificada d’aliments de qualitat  i  reforçar  les estructures del 
sector professional de l’alimentació ecològica mitjançant polítiques per incrementar la 
seva competitivitat i desenvolupament. 
 
El Pla compta amb un pressupost global de gairebé 37 milions d’euros i 105 actuacions. 
 
L’elaboració d’aquest Pla ha estat  impulsat pel Grup  Interdepartamental presidit per 
la  Directora  General  d’Agricultura  i  Ramaderia  del  DAR  i  del  que  formen  part  un 
representant de  cada Departament de  la Generalitat  implicat: Dept. de Presidència, 
Dept.  d’Economia  i  Finances,  Dept.  Medi  Ambient  i  Habitatge,  Dept.  Salut,  Dept. 
Innovació, Universitats i Empresa i Dept. Educació. 
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La primera reunió va ser el passat mes de juny de 2007 i va veure la llum amb la seva 
aprovació el novembre de 2008, després de superar tots els tràmits corresponents i de 
consulta amb el sector mitjançant la Taula Sectorial de l’Agricultura Ecològica i la Taula 
de Participació Social creada específicament per aquesta finalitat. 
 
Objectius estratègics i operatius del Pla 
 
1. Foment de la informació i el consum  
1.  Realitzar  campanyes  i  actuacions  generals  de  promoció  dels  productes 
agroalimentaris ecològics  
2. Promoure el consum social d’aliments ecològics  
3. Augmentar la sensibilització en producció agrària ecològica en l’àmbit educatiu  
4. Caracteritzar el consum dels aliments ecològics  
 
2. Foment de les produccions  
1.  Incrementar  la  superfície  de  conreu  en  un  30%  i  la  facturació  dels  operadors 
ecològics en un 50%  
2. Analitzar els punts crítics de la producció ecològica i la seva resolució  
3. Facilitar l’accés als inputs i a les primeres matèries  
 
3. Foment del sector  
1. Fomentar la distribució i comercialització dels aliments ecològics  
2. Fomentar les iniciatives de desenvolupament d’àmbit local  
3. Millorar l’estructuració del sector  
 
4. Foment de la qualitat  
1. Garantir la certificació del producte ecològic al llarg de tota la cadena alimentària  
2. Seguiment i control de la qualitat del producte ecològic  
3. Actualitzar el sistema de control i certificació  
4. Garantir  que  els  conreus modificats  genèticament  i  els productes  fitosanitaris no 
contaminin els cultius d’agricultura ecològica  
 
5. Foment de la innovació  
1. Potenciar la recerca específica en matèria de produccions ecològiques  
2. Desenvolupar la transferència tecnològica en producció agroalimentària ecològica  
3. Estructurar un sistema d’assessorament en matèria ecològica al territori  
4. Incorporar la producció agroalimentària ecològica en la formació  
 
6. Foment de les polítiques  
1. Reformar el marc legal vigent que regula la producció agroalimentària ecològica  
2.  Reforçar  l’estructura  administrativa  en  matèria  de  producció  agroalimentària 
ecològica dins la Generalitat de Catalunya  
3. Creació d’un sistema de recollida i tractament de dades estadístiques sobre la PAE  
4. Incloure els productes ecològics dins de les polítiques ambientals de l’administració  
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Per a  l’acompliment  i  fer‐ne el seguiment d’aquests objectius es va crear el Grup de 
Treball Tècnic, format per representants tècnics de tots els departaments implicats. 
 
Aquests  objectius  es  veuran  referenciats  en  uns  indicadors  com  a mecanisme  per 
mesurar el grau d’assoliment d’aquests. 
 
L’acte de presentació del Pla 

 
El  conseller  d’Agricultura, 
Alimentació  i  Acció  Rural  va 
presentar  el  28  de  gener  de 
2009  passat  el  primer  Pla 
d’Acció  per  a  l’Agricultura  i 
l’Alimentació Ecològiques. 
 
Durant  el matí  el  conseller  va 
visitar el Mercat d’Alimentació 
Ecològica  itinerant  exposat  al 
davant  del  Mercat  de  Santa 
Caterina de Barcelona on més 

de 35 empreses oferien una bona mostra de productes del nostre país. 
 
 
Al  migdia  es  va 
oferir  un  dinar  als 
mitjans  de 
comunicació  i 
destacats  crítics  del 
món  de  la 
gastronomia  i  ja  al 
vespre,  seguint  amb 
els  actes  de 
presentació  es  va 
oferir  un  còctel  al 
Museu  Egipci  de 
Barcelona  convidant 
a  representants  del 
sector, associacions, personalitats polítiques  i altres membres de  la societat catalana. 
La vetllada va  ser amenitzada pel  conegut  cuiner  Isma Prados encarregat d’elaborar 
diferents plats gastronòmics amb productes ecològics catalans.  
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5.2. Decàleg d’Actuacions del CCPAE dins el Pla 
 

5.2.1. Actuacions contemplades dins el Pla d’Acció 
 
Dins de l’objectiu estratègic “Foment de la informació i el consum“: 

  1  1  3  Campanya  radiofònica  informativa  del  CCPAE  per  promocionar  els 
aliments ecològics 

 1  1  12  Campanya  d'introducció  dels  productes  ecològics  en  els  mercats 
municipals 

 1 2 3 Monogràfic sobre els menjadors escolars ecològics 
 
Dins de l’objectiu estratègic “Foment del sector“: 

 3 1 4 Editar una guia directori interactiva dels operadors ecològics catalans 
 
Dins de l’objectiu estratègic “Foment de la qualitat“: 

 4  1  1  Desenvolupar  un  sistema  de  control  específic  per  als  comerços  que 
elaboren aliments ecològics en el punt de venda 

 4 1 3 Elaborar un sistema de control específic per a  les produccions aqüícoles 
ecològiques 

 4 3 2 Programa de millora del sistema de control i certificació 
 
Dins de l’objectiu estratègic “Foment de les polítiques“: 

 6 3 2 Millora de les dades estadístiques que publica el CCPAE 
 
El  Consell  envia  cada  any  al  DAR  un  Informe  de  les  accions  executades  pel  CCPAE 
respecte  cada  un  dels  objectius,  així  com  dades  dels  indicadors  contemplats  per 
realitzar el seguiment i acompliment dels objectius. 
 
5.2.2. Actuacions del Consell al marge del Pla d’Acció 
 

A banda de  les actuacions publicades al Pla d’Acció, el Consell 
porta  a  terme  altres  tasques  diàriament  que  han  quedat 
excloses de les actuacions contemplades al Pla. 
 
Es va elaborar una proposta de  línies de treball endegades pel 
Consell  no  recollides  al  Pla  i  d’altres  recollides  però  dins  de 
l’àmbit del DAR.  
 
S’ha pres com a  referència  i com a  font de desenvolupament 
del Pla, implementació i avaluació per la part que correspon al 
Consell la bibliografia il∙lustrada.   

 
‐ Participació directa i no contemplada a les següents actuacions del Pla: 
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 Ajuts per al  foment de  la participació en programes de qualitat dels aliments 
per a les persones agricultores i ramaderes  
 Gestió dels ajuts assumida previsiblement pel CCPAE.  

 Ajuts a les pràctiques agroambientals de l’agricultura ecològica 
 Ajuts per al foment de la ramaderia ecològica 

 Modificacions base de dades 
 Funcionalitats base de dades:  
 Recursos humans: anualment s’ha de realitzar  la elaboració  informàtica de 

les dades lliurament al DAR 
 Ajut  de  pagament  addicional  a  la  producció  de  carn  de  vaquí  de  qualitat 
reconeguda oficialment 
 Recursos humans: anualment s’ha de realitzar  la elaboració  informàtica de 

les dades lliurament al DAR 
 
‐ Participació  indirecta  com  assessors  a  demanda  d’altres Departaments  que  tenen 
assignades les següents actuacions:  
 

 Departament d’Innovació, Universitats i Empresa: Gastroteca. 
 Departament de Medi Ambient: Escoles Verdes, Ecolabel, Parcs Naturals (Xarxa 
Natura 2000), menjadors escolars. 

 Departament d’Economia (ACC): Campanya radiofònica. 
 Departament  de  Salut  (ACSA):  Elaboració  Guia  de  Pràctiques  Correctes 
d’Higiene en la vinya i el vi (INCAVI). 

 Departament d’Agricultura, Alimentació  i Acció Rural: Signatura d’un Conveni 
de  Col∙laboració  en  l’àmbit  de  l’assessorament,  formació  i  transferència 
d’informació als tècnics de l’IRTA sobre normativa i producció ecològica. 
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