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Joaquim Llena i Cortina
Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

A Catalunya, les primeres iniciatives vinculades a 
l’agricultura ecològica es remunten als anys 70 

i 80. Poc després, aquest sistema de producció es 
va regular a nivell europeu i l’any 1994 es va crear el 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, un 
organisme públic de control i certificació dels aliments 
ecològics de Catalunya.

Des dels seus inicis, la producció ecològica no ha 
parat de créixer: des de l’any 1995 fins ara la superfí-
cie certificada en producció ecològica s’ha multiplicat 
per catorze i el nombre d’empreses relacionades amb 
l’obtenció d’aliments ecològics ho ha fet per sis. El sec-
tor ecològic català ha guanyat capacitat productiva. 
El nombre d’operadors s’ha incrementat i l’oferta s’ha 
diversificat. En definitiva, la indústria agroalimentària 
ecològica de Catalunya es manté capdavantera a nivell 
estatal, tant pel que fa al nombre d’empreses elabora-
dores com per la diversificació de les seves activitats. 

Tant és així que l’any 2009, en un context de crisi 
econòmica mundial, l’agricultura ecològica ha crescut 
notablement. Com a fet remarcable cal destacar l’aug-
ment del 13,6% en nombre d’operadors, arribant a la 
xifra de 1.431 inscrits, i la pujada del 13,9% en superfí-
cie, amb ja gairebé 72.000 hectàrees inscrites. Aquest 
increment també es va traduint en pujades del volum 
de facturació, que a l’any 2008 va ser un 20% superior 
a l’any anterior.

El Baròmetre de percepció i consum dels aliments 
ecològics també referma que ens trobem amb un sec-
tor estable i amb projecció de futur. Malgrat la situació 
econòmica, es constata que el consum de productes 
alimentaris ecològics té un públic fidel que no ha deixat 
de consumir-los, i un 21% dels compradors afirma que 
tenen la intenció d’augmentar el consum d’aquests ali-
ments en els propers 6 mesos. No obstant això, cal ar-
ribar a nous consumidors mitjançant la difusió dels be-
neficis ambientals i socials dels productes ecològics.

De fet, és per aquests beneficis socials i ambientals 
que aporta l’agricultura ecològica que el Govern de la 
Generalitat de Catalunya va aprovar el 25 de novem-
bre el Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura eco-
lògiques 2008-2012. El Pla inclou un conjunt de 105 
actuacions amb l’objectiu impulsar les produccions i el 
consum dels aliments ecològics. 

El 2010 serà ja el tercer any de desplegament 
d’aquest Pla. En matèria d’ajuts als productors, hi ha 
diferents línies incloses en el marc del Pla de Desen-
volupament Rural. També s’han inclòs noves ajudes 
a agricultors i ramaders per cobrir part del cost de la 
certificació de la producció agrària ecològica. L’ajut, 
gestionat pel Departament, el percebrà el Consell Ca-
talà de la Producció Agrària Ecològica, que el retornarà 
després íntegrament i que representarà la devolució 
d’entre el 70% i el 75% de la taxa per producte emparat 
als inscrits que van comercialitzar la seva producció 
durant el 2009 sota el segell del CCPAE.

Altres ajuts aniran destinats a fomentar la distribució 
a través de programes de consum social o local, així 
com una línia d’ajuts per a organitzacions sense ànim 
de lucre i entitats locals per difondre aquests produc-
tes. De cara a les escoles, es vol promoure el consum 
dels aliments ecològics als menjadors escolars. En 
l’àmbit de la comercialització, també hi ha ajuts des-
tinats a modernitzar els establiments comercials que 
incorporen aquesta gamma de productes, i es vol in-
crementar la seva presència als mercats municipals. 
Pel que fa a la presència del sector a la xarxa, hi haurà 
un espai propi al web de la Gastroteca i major poten-
ciació de l’espai actual al web oficial del Departament.

La certificació és un element molt important perquè 
és el que dóna la confiança al consumidor i el CCPAE, 
a través d’aquesta memòria, aporta transparència i pre-
senta els resultats de la seva actuació durant el 2009.

Aprofito aquestes línies finals per agrair el gran esforç 
que fan dia a dia els agricultors i ramaders, i encoratjar 
el sector a què continuï jugant el seu paper rellevant en 
el desenvolupament agroalimentari català, aprofitant la 
bona salut del sector en els darrers anys i la qualitat 
dels productes obtinguts. L’aportació de l’agricultura 
ecològica en la sostenibilitat de l’activitat agrària és un 
element clau per aconseguir el nostre objectiu de tenir 
un territori equilibrat, tant des d’un punt de vista econò-
mic i demogràfic, com des del punt de vista ambiental.

LA POTÈNCIA DE LA PRODUCCIÓ 
ECOLÒGICA

Presentació
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Daniel Valls i Cots
President CCPAE

H a passat gairebé 
una dècada des 

de la creació del CC-
PAE com a corporació 
de dret públic, i podem 
afirmar que  s’ha con-
solidat la certificació 
pública de l’agricultura 

ecològica i del Consell en general. La Junta Rectora, amb 
el seu esforç i enteniment mutu, ha treballat durant aquests 
anys per estar consolidats i tenir millors perspectives de fu-
tur. Des de la Junta volem reconèixer l’esforç i la dedicació 
de totes les persones que treballen el dia a dia al Consell, 
ja que sense elles i ells no estaríem on estem.

Per a obtenir aquests bons resultats, la paritat d’interes-
sos en l’òrgan de decisió –la Junta Rectora– ha estat bàsi-
ca i decisiva. Si bé és molt important que l’administració i 
els consumidors aportin el seu punt de vista, és essencial 
que els productors i elaboradors hi estiguin en igualtat 
de condicions, perquè coneixen el sector, amb les seves 
virtuts i potencialitats, amb els seus problemes i febleses.

Aquesta Junta Rectora finalitza mandat, aquest abril de 
2010, deixant un llegat de treball i acords que ha donat 
els seus fruïts. Per una banda, s’han implementat dues 

millores del sistema de taxes, els anys 2008 i 2010, amb 
la finalitat d’adaptar-les a la nova realitat del sector. D’altra 
banda, s’ha aconseguit la subvenció per cobrir les despe-
ses de la certificació dels pagesos i ramaders, sense cap 
compensació econòmica pel Consell, fet que representa 
una eina per al nostre sector i una oportunitat que s’ha 
d’aprofitar per avançar en la competitivitat dels nostres 
productes.

I és en aquest rumb que creiem que ha de seguir el 
CCPAE, mantenint l’estructura actual d’empresa pública 
de certificació que garantitza una total imparcialitat, amb 
la participació de tots els agents i sectors en les decisi-
ons de la Junta Rectora, i assegurant els exigents controls 
de qualitat de les produccions ecològiques i del seu eti-
quetatge. En aquesta direcció, els camins que la Junta 
Rectora hauria d’afrontar a curt i llarg termini són, entre 
d’altres, la millora contínua de la certificació i les taxes, 
el manteniment dels productes lliures de contaminacions 
alienes al sistema de producció ecològic, i la promoció i 
la regulació dels punts de venda dels aliments ecològics.

En definitiva, podem felicitar-nos perquè a la caixa del 
CCPAE deixem un romanent de molt treball realitzat, que 
obre perspectives de futur molt sòlides per a la certificació 
pública dels aliments ecològics de casa nostra.

Amaya Prat i Solís
Directora CCPAE

E l 2009 ha estat 
un any de can-

vis per l’alimentació 
ecològica. Hem co-

mençat l’any amb 
l’aplicació d’una 
nova normativa de 
referència que am-

plia l’abast de la certificació ecològica a nous productes i 
modifica part dels requeriments establerts fins ara. Aques-
ta modificació ens ha demanat un esforç suplementari tant 
al sector ecològic com al CCPAE per adaptar-nos plegats 
a les exigències de la certificació. 
L’evolució positiva del sector i l’increment de les dimensi-
ons dels operadors han vinguts acompanyats pel fet d’ar-
ribar a 20.687 productes catalans certificats, fet pel qual 
ens hem de felicitar tots i totes.
El CCPAE és l’única Autoritat Pública de Control d’Agri-
cultura Ecològica acreditada tant per la norma europea 
UNE-EN45011, d’obligat compliment pels organismes 
privats de control, com pel National Organic Program del 

Govern dels Estats Units. D’aquesta manera, el producte 
ecològic català certificat és reconeix i guanya prestigi a 
tots els mercats mundials.
Aquesta singularitat, que suma les garanties del sistema 
públic amb les acreditacions internacionals, ens ha por-
tat a ser considerats com un model de certificació alter-
natiu respecte a les grans certificadores transnacionals i 
com a resposta als problemes dels sistemes no arrelats 
en la realitat del sector que certifiquen. En aquest sentit, 
el País Basc va publicar una replica del CCPAE per crear 
el seu propi Consell, i darrerament diversos països ame-
ricans han mostrat el seu interès per estudiar i importar 
el nostre model.
Som conscients de l’esforç que realitza dia a dia el sec-
tor ecològic català per mantenir aquestes exigències de 
control, però estem convençuts que el fet de ser honestos 
amb el consumidor és el camí que ens ha portat a aques-
ta història d’èxit.
Amb l’horitzó posat en l’obligatorietat de fer ús del nou se-
gell europeu a mitjans del 2010, continuarem reivindicant 
que les regles del joc siguin les mateixes per a tothom.

LA CERTIFICACIÓ PÚBLICA ECOLÒGICA ÉS EL FUTUR

SOM UN MODEL DE REFERÈNCIA

Presentació
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1.1Estadístiques del sector ecològic 2009
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Situació i evolució de la 
producció agrària ecològica

Les dades estadístiques de l’agricultura ecològica a 
Catalunya indiquen  tendències a l’alça i constaten 
que es tracta d’un sector que viu un moment molt bo 
i que genera per ell sol perspectives sòlides. Bona 
part de les causes es troben en què el sector ha 
resistit l’embat de la crisi econòmica gràcies a un 
consum fidel i al fet de tractar-se de produccions i 
elaboracions diferenciades de la resta del sector 
agroalimentari, tant per la qualitat com pel seu control.

Superfície qualificada en agricultura ecològica i 
nombre d’inscrits

Durant el 2009, la superfície ecològica inscrita al 
CCPAE ha crescut un 14,6% respecte del 2008, fins 
arribar a les 71.513 hectàrees. Lleida és la primera 
província quant a superfície qualificada, amb 45.629 
Ha, seguida de Girona (11.056 Ha), Barcelona (9.301 
Ha) i Tarragona (5.527 Ha).

Pel que fa a nombre d’inscrits, durant 2009 van donar-
se d’alta 198 nous operadors, un increment del 14%, 
passant dels 1.251 inscrits el 2008 als 1.431 el 2009, 
dels quals 1.063 són productors i 641 són empreses. 
Comparativament per províncies, Barcelona lidera la 
taula, amb 505, Lleida ocupa la segona posició amb 
428, seguida de Tarragona amb 323 i Girona amb 175.

Evolució dels inscrits per províncies i total (2001-2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barcelona 185 199 233 278 300 339 382 434 505

Girona 69 78 72 79 80 82 98 129 175

Lleida 280 339 345 354 362 359 348 399 428

Tarragona 148 161 155 184 190 206 240 289 323

TOTAL 682 777 805 895 932 986 1068 1251 1431

Evolució de la superfície per províncies i total (2001-2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barcelona 4463 5449 5204 5120 5220 5853 6513 7580 9301

Girona 2732 2442 3337 3807 3424 3229 9190 8848 11056

Lleida 38674 39023 41302 40764 38831 39548 36899 41908 45629

Tarragona 4919 5432 6368 6677 6714 6725 7493 3995 5527

TOTAL 50788 52346 56211 56368 54189 55355 60095 62.331 71513

Evolució dels inscrits segons l’activitat (2001-2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Productors 522 623 620 667 683 722 769 909 1.063

Elaboradors 160 236 277 320 353 359 382 441 476

Importadors 11 13 18 22 28 31 35 36 29

Comercialitzadors 0 26 41 50 52 59 118 120 136
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Estadístiques del sector ecològic 2009
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Vinya
24%

Cereals i 
lleguminoses per 

a gra
22%

Oliveres
22%

Guaret, adob 
verd i erm

20%

A. fruits secs
7%

Altres

Superfície segons tipus de cultius

Pel que fa a la tipologia de conreus, i sense comptar 
amb la superfície de prats pastures i farratges (42,362 
Ha),  i boscs, matolls i recol·lecció silvestre, (14.123 
Ha), que ocupen gran part del total de superfície  
ecològica a Catalunya, hi predominen els cultius 
típicament mediterranis: la vinya amb 3.619 Ha (24%),  
els cereals i lleguminoses per gra amb 3.328 Ha (22%) 
i l’olivera amb 3.199 Ha (22%).

Superfície segons tipus de cultiu (2009)

* sense
comptar
amb prats,
pastures,
farratges, i
boscs, matolls i
recol·lecció silvestre

Evolució de la superfície per cultius (2001-2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pastures, prats i farratges 37.786 35.602 39.697 40.185 32.472 32.467 34.740 37.260 42.362

Bosc, matolls i recol·lecció silvestre 7.244 8.950 7.976 7.603 12.338 13.228 15.671 13.038 14.123

Vinya 557 650 915 1.127 1.227 1.378 1.671 2.241 3.619

Cereals i lleguminoses per a gra 1.352 2.192 2.299 2.054 1.943 1.967 2.125 2.811 3.328

Oliveres 1.655 2.305 2.301 2.254 2.412 2.318 2.261 2.704 3.199

Guaret, adob verd i erm 1.144 1.417 1.682 1.782 2.522 2.744 2.357 2.573 2.925

A. fruits secs 672 843 870 889 828 764 748 925 1.072

Fruiters 85 98 110 101 112 136 198 264 323

C. hortalisses 140 169 265 258 210 223 210 237 317

A. cítrics 8 8 9 9 13 29 31 143 159

Cultius industrials 0 32 46 60 41 61 30 82 33

Plantes aromàt., medicin. i cosmèt. 105 45 22 18 39 24 24 26 24

Llavors i vivers 7,5 14 3 10 9 1 3 5 11

Arrels/tubercles per consum humà 0 19 16 14 13 10 11 12 10

Altres produccions vegetals 29 0,6 1 3 9 7 14 7 7

Flors i plantes ornamentals 0 1 1 1 0,02 0,02 0,02 0,26 044
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Hectàrees de vinya 557,3 650 915 1127 1227 1378 1671 2241 3619
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Superfície d’olivera (2001-2009)

El 2009, hi destaquen dues tendències sobre la resta.  
D’una banda, la pujada notable del cultiu de vinya 
ecològic, amb un increment del 38% respecte de 
l’any anterior, superant en importància als cerals i les 
oliveres. Aquest conreu ja representa més del 6% del 
total de SAU de vinya cultivada a Catalunya.

D’altra banda, hi ha el cultiu de l’olivera, que també 
ha experimentat un increment força gran, amb una 
pujada del 15,4% respecte de 2008.

Estadístiques del sector ecològic 2009
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Vaquí de carn
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Avicultura carn
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Explotacions ramaderes

Pel que fa a explotacions ramaderes ecològiques, 
el vaquí de carn és la més implantada amb 239 
explotacions. Li segueixen l’oví de carn amb 58 i el 
cabrum de carn amb 40.

Dividit per províncies, Lleida és capdavantera 
en extensions de prats, pastures i farratges 
i, conseqüentment és qui encapçala la taula 
d’explotacions de la ramaderia ecològica amb 235, 
seguida de Girona amb 98, Barcelona amb 57 i 
Tarragona amb 7.

Explotacions ramaderes (2009)

Explotacions ramaderes per províncies i total (2001-2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barcelona 19 35 41 49 49 54 56 59 57

Girona 17 22 23 22 22 23 37 77 98

Lleida 134 193 259 270 254 250 230 238 235

Tarragona 7 5 5 4 7 7 8 6 7

TOTAL 177 255 328 345 332 334 331 380 397

Explotacions ramaderes (2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Vaquí de carn 122 134 166 171 169 169 180 226 239

Oví de carn 22 27 44 49 44 43 41 53 58

Cabrum de carn 12 18 27 30 28 29 29 37 40

Equí 0 44 59 62 60 59 45 22 25

Avicultura carn 7 10 12 11 11 13 13 14 10

Avicultura ous 6 6 5 9 11 10 10 8 6

Porcí 1 2 2 2 2 3 4 7 6

Vaquí de llet 3 3 4 4 3 3 3 7 6

Cabrum de llet 3 4 4 3 2 3 4 3 3

Apicultura 1 3 3 2 2 0 2 2 2

Oví de llet 0 4 2 2 0 0 0 1 2

Estadístiques del sector ecològic 2009
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Indústria agroalimentària

En l’àmbit de les empreses elaboradores, 
importadores i/o comercialitzadores, les activitats 
més destacades al 2009 han estat: en primer lloc 
l’elaboració i/o embotellat de vins, caves i escumosos, 
amb 77 indústries (15%) que s’hi dediquen, seguida 
de la comercialització i/o distribució, que ha pujat al 
segon esglaó amb 64 empreses (13%, en detriment 
de la manipulació i/o envasat de la producció 
hortofrutícola, amb 57 (11%).

També cal remarcar les indústries de la panificació 
i pastisseria, emmagatzematge i elaboració de 
preparats alimentaris com a activitats emergents.

Per províncies, Barcelona és primera amb 278 
empreses, seguida de Tarragona amb 126, Lleida 
amb 85 i Girona amb 64.

Evolució de les agroindústries per províncies i total (2001-2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Barcelona 111 117 147 171 188 197 218 246 278

Girona 12 36 38 43 44 46 49 55 64

Lleida 32 40 53 62 66 70 74 83 85

Tarragona 35 59 72 83 83 86 95 120 126

TOTAL 190 252 310 359 381 399 436 504 553

Estadístiques del sector ecològic 2009
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Agroindústries (2009)
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Evolució de les activitats de les indústries agroalimentàries (2001-2009)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Elaboració i/o embot. de vins, caves i escumosos 14 17 27 39 44 45 54 62 77

Comercialització i/o distribució 0 17 25 29 31 40 50 57 64

Manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 6 76 66 65 62 61 58 58 57

Panificació i pastisseria 17 14 17 21 20 22 23 45 47

Escorxadors, sales d´especejament i elaboració de productes carnis 6 7 14 18 23 26 29 35 37

Fabricació i envasament d´olis i greixos 15 17 23 27 27 27 28 32 34

Manipulació, envasament i transformació de grans 36 21 26 27 25 24 26 30 29

Emmagatzematge 0 11 11 11 14 17 21 22 27

Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 18 14 21 23 21 22 23 26 23

Transformació de la producció hortofrutícola 6 3 9 12 14 14 17 20 20

Elaboració de preparats alimentaris 14 7 9 11 16 16 16 17 20

Importació 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Elaboració i envasament de tè i cafè 0 4 8 10 11 12 10 13 14

Elaboració de productes carnis 2 3 3 6 7 8 8 9 11

Elaboració de llet, formatge i derivats làctics 8 5 5 6 6 6 6 8 11

Fabricació de productes per alimentació animal 0 4 8 10 10 10 13 12 11

Indústria del cacau, xocolata i confiteria 14 5 6 6 8 9 9 9 9

Manipulació i envasament de productes apícoles 0 2 4 5 7 7 7 8 8

Manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles 0 2 3 6 7 7 7 9 7

Producció i comercialització de llavors i plantes de viver 0 1 2 3 3 3 3 5 7

Elaboració i envasament de plantes aromàtiques i medicinals 5 4 6 8 8 7 8 7 6

Fabricació de pastes alimentàries i productes similars 0 5 5 5 5 5 7 5 5

Indústria sucrera 0 3 4 4 4 4 3 4 4

Envasat i etiquetatge de productes alimentaris 0 4 2 1 1 1 4 4 4

Elaboració i envasament d´espècies i condiments 0 3 2 2 3 2 2 3 3

Elaboració de preparats homogenitzats i dietètics 0 3 3 3 3 3 3 3 3

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

Estadístiques del sector ecològic 2009
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Dades econòmiques: 
facturacions i destí de les vendes

Facturacions

El sector ecològic ha resistit l’embat de la crisi 
econòmica i ho demostren les xifres del volum de 
negoci del 2008, que són les darreres disponibles, i 
l’evolució dels últims anys.

Amb gairebé 78 milions d’euros declarats el 2008, 
l’augment respecte dels 65 del 2007 ha estat del 19%.
En general, en els darrers exercicis econòmics, s’han 
registrat increments que han anat a l’entorn del 15% 
i el 20%.

Volum de vendes segons l’activitat

En el terreny de les vendes segons les orientacions 
productives, guanyen pes les indústries de 
transformació i el subsector de la comercialització i 
la distribució.

En prime lloc se situa A. fruits secs i/o manipulació, 
elaboració i envasament de fruits secs, amb el 17% 
de les facturacions. La manipulació, envasament i 
transformació de grans, en segona posició, té el 16% 
del volum de vendes. Destaca el tercer lloc els bons 
resultats econòmics d’empreses comercialitzadores 
i/o distribuïdores.

34 milions

42 milions

57 milions

65 milions

77.968.846,80

2003 2004 2006 2007 2008

Evolució de les facturacions (2003-2008)

Facturacions ecològiques (2003-2008)

Principals subsectors segons el volum de vendes (2008)

2008

Vinya i elaboració i/embotellament de vins, caves i escumosos 11.779.309,29 €

Fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 9.750.423,54 €

Cultiu d'hortalisses i transformació i/o envasament de la producció hortofructícola 8.866.297,44 €

Manipulació, envasament i transformació de grans 8.609.221,45 €

Comercialització i/o distribució 7.848.148,26 €

Elaboració de preparats alimentaris 7.452.694,96 €

Vaquí 4.078.788,52 €

Cultiu d'oliveres i fabricació i envasament d’olis i greixos 3.885.711,21 €

Fabricació de productes per alimentació animal 2.591.137,64 €

Escorxadors, sales d’especejament i/o elaboració de productes carnis 2.408.988,51 €

Vinya i elaboració 
i/embotellament 

de vins, caves 
i escumosos

17%

Fruits secs i/o 
manipulació, ela-

boració i 
envasament 
de fruits secs

14%

Cultiu d'hortalisses 
i transformació i/o
envasament de la 

producció 
hortofructícola

13%

Manipulació, 
envasament 

i transformació
de grans

13%

Comercialització i/o 
distribució

12%

Elaboració de 
preparats 

alimentaris
11%

Altres

Vendes segons orientacions productives (2008)

Estadístiques del sector ecològic 2009
Dades econòmiques: facturacions i desti de les vendes 1.2
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Destí de les vendes

Segons les últimes dades, a Catalunya es queda un 
39% de les vendes. Mentrestant, a la resta de l’Estat 
s’hi destina un 29%.

L’exportació a la UE representa un 20% i a l’exterior 
de la UE, un 7%.

Any rere any augmenta el consum interior.

CATALUNYA
39%

ESPANYA
29%

CE
20%

EXPORTACIÓ 
(FORA CE)

7%

CATALUNYA
I ESPANYA

3%

SENSE DECLARAR 
DESTINACIÓ

2%

Destinació de les vendes (2008) *

Destinació de les vendes (2008) *

2008

Catalunya 25.664.594,56 €

Espanya 19.217.133,43 €

Comunitat Europea 13.444.912,88 €

Fora de la Comunitat Europea 4.531.579,22 €

Catalunya i Espanya 2.001.742,77 €

Sense declarar destinació 1.279.496,01 €

*només elaboradors, importadors, comercialitzadors

Estadístiques del sector ecològic 2009
Dades econòmiques: facturacions i desti de les vendes
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2.1
Objectius de la Junta Rectora

Estructura, organització, objectius i mitjans
Objectius de la Junta Rectora

La Junta Rectora del CCPAE ha establert uns 
objectius estratègics i operatius per a l’exercici 
pressupostari 2010:

1. Millorar el nivell de la qualitat i el nombre dels 
serveis de certificació

1.1. Organitzar cursos de formació continuada i 
específica dels tècnics de control i certificació del 
Consell
> Nombre d’hores de formació específica dels tècnics

1.2. Mantenir  l’acreditació de les Normes de Qualitat
Nombre d’accions de millora tancades

1.3. Incrementar els serveis de certificació oferts pel 
Consell en relació a altres normatives de producció 
agrària ecològica equivalents al reglament de 
referència 834/2007 del Consell
> Increment del nombre d’empreses que sol·liciten els 
diferents serveis
> Nombre d’acords de col·laboració o convenis 
establerts amb altres entitats

1.4. Reduir dels costos de control i certificació en 
base a la certificació basada en el reglament de 
referència 834/2007 del Consell, millorant l’eficàcia
> Disminució del nombre d’expedients retornats des 
del Comitè de Certificació (10%)
> Increment de la mitjana del nombre d’auditories per 
inspector

2. Augmentar les produccions i elaboracions 
agràries ecològiques 

2.1. Incrementar la superfície destinada a la producció 
agrària ecològica
> Increment d’un 6% de la superfície destinada a la 
producció agrària ecològica

2.2. Incrementar en un 15% el nombre d’agroindústries 
ecològiques
> Increment d’un 15% el nombre d’agroindústries 
ecològiques

2.3. Incrementar nombre de productors vegetals i 
ramaders inscrits
> Increment d’un 10% el nombre de productors 
vegetals i ramaders inscrits

3. Millorar el nivell de coneixement del producte 
ecològic entre els consumidors

3.1. Incrementar el nombre de consultes de la web 
del Consell
> Increment del 30% del nombre de consultes 
efectuades a la web del Consell

3.2. Incrementar el nivell de facturació de productes 
ecològics certificats i venuts per les empreses
> Increment del nivell de facturació de productes 
ecològics un 12,5%

4. Aconseguir implementar les actuacions del Pla 
d’Acció de l’Alimentació Ecològica 2008-2012 dutes 
a terme pel Consell

4.1. Incrementar el nombre d’actuacions sobre les 
que actua el CCPAE
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Estructura de la Junta Rectora

Estructura de la Junta Rectora

2.2

JUNTA RECTORA
President

COMISSIÓ DE NORMATIVA COMISSIÓ D’ECONOMIA COMISSIÓ DE PROMOCIÓ COMISSIÓ DE PERSONAL I FORMACIÓ

SECRETARIA

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.

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

Comissió de Promoció
Col∙laborar institucionalment en la promoció, difusió 
i coneixement dels productes ecològics 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.

3 productors

3 elaboradors/ 
importadors/

comercialitzadors/ 

3 representants
de l’administració

3 representants
dels consumidors

Composició de la Junta Rectora
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Objectius de la Direcció

Objectius de la Direcció

2.3

La Direcció de l’entitat tradueix els objectius de 
la Junta Rectora en objectius operatius i accions 
necessàries per a la seva execució.

Objectius operatius

• Organitzar cursos de formació continuada i específica dels 
tècnics de control i certificació del Consell.
• Mantenir  l’acreditació de les Normes de Qualitat.
• Incrementar els serveis de certificació oferts pel Consell en 
relació a altres normatives de producció agrària ecològica 
equivalents al reglament de referència 834/2007 del Consell.
• Reduir dels costos de control i certificació en base a la 
certificació basada en el reglament de referència 834/2007 del 
Consell, millorant l’eficàcia.
• Incrementar la superfície destinada a la producció agrària 
ecològica.
• Incrementar en un 15 % el nombre d’agroindústries 
ecològiques.
• Incrementar nombre de productors vegetals i ramaders 
inscrits.
• Incrementar el nombre de consultes de la web del Consell.
• Incrementar el nivell de facturació de productes ecològics 
certificats i venuts per les empreses.
• Incrementar el nombre d’actuacions del Pla d’Acció de 
l’Alimentació Ecològica sobre les que actua el CCPAE.

Les actuacions previstes per tal d’assolir els objectius 
plantejats es detallen a continuació:

Manteniment de l’acreditació segons la Norma 
UNE-EN 45011

El manteniment de l’acreditació del CCPAE segons 
aquesta norma és un objectiu prioritari per la direcció, 
ja que suposa la confirmació a nivell interior i exterior 
de la qualitat de la feina desenvolupada pel Consell 
com Autoritat de Control i certificació en matèria 
d’Agricultura Ecològica a Catalunya. Es portaran a 
terme les accions necessàries pel seu manteniment 
que consisteixin en: auditoria interna del sistema, 
actualització del sistema i auditoria externa per part 
d’ENAC, i de  millora contínua. A més, es realitzarà 
una auditoria de comptes anual.

Manteniment de l’acreditació segons el NOP de 
l´USDA

El manteniment d’aquesta acreditació per part del 
Govern dels Estats Units possibilita el manteniment 
de l’important ampliació del servei als inscrits que ha 
realitzat el CCPAE. Per molts operadors, el mercat 
nord-americà és un mercat prioritari i sobretot amb 
una amplia projecció de futur. Per mantenir aquesta 
acreditació estem sotmesos a contínues revisions del 
sistema de control i certificació per part del Govern 
dels USA. Les accions que es porten a terme per 
mantenir aquesta acreditació son: lliurament anual a 
l’USDA de l’auditoria interna del sistema i actualització 
del mateix. A més el CCPAE va rebre  al abril del 2009 
una auditoria in situ de tot el sistema de control i 
certificació per part dels membres de l’USDA.

Millora contínua de l’eficàcia en control i 
certificació

A partir de la supervisió de les tasques i del personal 
del CCPAE, la Directora revisa l’efectivitat del sistema 
en el seu conjunt i disposa les accions de millora a 
treballar durant l’any, per tal d’assolir el compromís 
constant de l’eficàcia i la professionalitat dels serveis 
que presta el Consell.

Manteniment de la col·laboració amb l’organisme 
de control Bio Inspecta

Durant el 2010 es mantindrà l’objectiu de realitzar 
les inspeccions dels operadors catalans que es 
vulguin certificar per les normes Delinat mitjançant 
l’organisme de control Bio Inspecta. 

Establiment d’acords de col·laboració amb altres 
entitats de control 

El CCPAE ha establert diferents acords de 
col·laboració per que els seus productes puguin 
arribar a portar segells que emparin diferents 
normatives a nivell internacional (JAS, KRAV, SA, BIO-
SUISSE).
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Millora evolutiva de la base de dades del CCPAE

La base de dades del CCPAE constitueix l’eina 
bàsica d’arxiu informàtic de tots els operadors del 
Consell. El manteniment en bon estat d’aquestes 
dades i la millora de les funcionalitats de la GAE es 
fan necessàries per poder atendre les peticions de 
informació que es reben al CCPAE procedents del 
DAR, Ministeri, Comissió Europea, Administracions 
Locals, Associacions, professionals del comerç, etc.

Desenvolupament de les accions de promoció del 
sistema de certificació i els productes CCPAE

Les accions de promoció que es portaran a terme, a 
banda dels objectius estratègics que en aquest sentit 
fixi la Junta Rectora seran:continuar amb la millora 
del disseny i funcionalitats de la pàgina web del 
Consell que incorpora el cercador de guia directori; 
augmentar la informació adreçada als operadors 
via news-letter sobre les fires, notícies del sector;  
augment de comunicacions i notes de premsa als 
mitjans de comunicació i als inscrits; etc.

Desenvolupament normatiu

El desenvolupament de normatives específiques 
per portar a terme la certificació de nous productes 
demanats per la societat és un objectiu mantingut 
d’un organisme com el CCPAE, que cerca una 
constant evolució.

Objectius de qualitat

Millora contínua

La millora contínua és un compromís adquirit per 
l’equip CCPAE, que el seu objectiu final és la millora 
de la eficàcia. Les accions que es portaran a terme 
per assolir aquesta millora continua seran: la revisió 
de tot el sistema i la resolució de les no conformitats 
trobades i de les reclamacions dels operadors.

Qualificació del nou personal del CCPAE

Durant el 2010, es portarà a terme el procediment 
establert de formació i qualificació inicial del 
nou personal del CCPAE relacionat amb control 
i certificació. Abans que aquest personal sigui 
directament responsable de feines relacionades amb 
aquests àmbits rebrà una supervisió per part de la 
direcció tècnica i/o el responsable de la seva àrea. 
D’aquesta manera la direcció tècnica s’assegura de 
l’assumpció dels coneixements bàsics per part del 
nou personal per desenvolupar la seva feina amb la 
qualitat requerida.

Supervisió del personal de control i certificació 
del CCPAE

Per tal d’assegurar el manteniment del nivell de 
qualitat tècnica del personal directament relacionat 
amb el control i certificació, per part de la direcció 
tècnica es realitza anualment un informe de supervisió 
del mateix i es redacten les accions de millora que 
hauran de portar a terme els responsables de 
inspecció i certificació.

Auditoria interna segons la Norma Europea UNE-
EN: 45011

Per tal de constatar la implementació del Sistema de 
Gestió de Qualitat  i emprendre les accions de millora 
necessàries, durant el 2010 es realitzarà una auditoria 
interna de tot el Sistema.

Auditoria de renovació de l’acreditació NOP per 
part de l’USDA

A l’abril del 2009, el Govern del Estats Units, va 
realitzar una auditoria in situ per la revisió de tot 
el Sistema de certificació NOP, i la renovació de 
l’acreditació del CCPAE. Al 2010, continuant amb 
el procés de manteniment d’aquesta acreditació, 
s’enviarà al Govern del Estats Units l’auditoria interna 
del sistema i l’actualització del mateix.

Estructura, organització i mitjans
Objectius de la Direcció
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Organigrama funcional

Organigrama funcional

DIRECCIÓ GENERAL
I TÈCNICA

COMITÈ DE
CERTIFICACIÓ

ÀREA
D’AUDITORIES

ÀREA DE
CERTIFICACIÓ

COORDINACIÓ

SUBDIRECCIÓ 
GENERAL

ÀREA DE
COMUNICACIÓ I

RELACIONS
INSTITUCIONALS

ÀREA 
D’ADMINISTRACIÓ I

RECURSOS HUMANS

ÀREA DE
QUALITAT

2.4
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Recursos humans

Política de recursos humans

La política de recursos humans del CCPAE es 
basa en la consideració del personal com la base 
de l’organització i de la consecució dels objectius. 
Aconseguim els objectius fixats a començament 
d’any per la direcció mitjançant el treball en equip i la 
transversalitat dels temes treballats.

L’equip CCPAE està format per professionals 
qualificats del sector amb una àmplia experiència i 
coneixements de les tasques a desenvolupar. L’equip 
s’organitza per àrees de treball, cadascuna de les 
quals compta amb un responsable d’àrea.

La consolidació i dinamització de l’equip es realitza a 
través de freqüents reunions de coordinació entre les 
diferents àrees amb la direcció. En aquestes reunions 
es treballa en la compatibilització del objectius 
individuals, de les àrees i de l’organització.

La confiança i el respecte pels individus és la 
premissa que es porta endavant per impulsar la bona 
relació entre els membres de l’equip. Això ha creat 
el bon clima laboral que gaudim, el qual representa 
el factor bàsic per un bon rendiment del personal i 
la seva realització professional que repercuteix en 
l’eficàcia i eficiència en la feina.

El foment de la flexibilitat per facilitar a les persones 
de l’entitat compatibilitzar vida laboral i vida personal, 
és un altre repte que ha assolit la direcció, en el 
convenciment de que això reverteix en la millora de 
la productivitat, l’augment de la responsabilitat i la 
fidelització de la persona amb l’empresa.

L’empowerment cap als responsables d’àrea 
fomenta la iniciativa i la creativitat de les persones 
encarregades i augmenta les possibilitats d’èxit en 
els projectes que iniciem.

La direcció per objectius que es porta a terme està 
basada en la bona comunicació amb els responsables 
d’àrea i el enteniment mutu. 

La política de comunicació oberta amb el personal 
té en compte els mecanismes de comunicació 
interpersonal i intergrupal ja que la comunicació 
representa l’eina bàsica per al creixement continu de 
l’equip.

Com a mitjà per avançar en el compromís amb la 
qualitat assolit en el sistema de Gestió de Qualitat 
segons la norma EN-45011 del CCPAE, la direcció 
realitza avaluacions anuals per tutories i informes de 
supervisió en les que s’avaluen els problemes que 
poden sorgir dintre i fora de l’organització. 

El CCPAE manté un sistema retributiu per 
competències en el que es té en compte la 
importància inestimable de cadascú dels membres 
de l’equip.

Formació

La formació del personal és una preocupació constant 
que hi compta amb la dificultat de l’alt volum de feina 
que l’equip CCPAE desenvolupa anualment. 

Tanmateix, el Consell és conscient que és necessari 
una formació continuada i específica per a cada lloc 
de treball per ampliar nous coneixements i mantenir 
els nivells d’eficàcia i eficiència exigits. 

En base al resultat de les tutories, s’elabora el pla de 
formació del personal a càrrec del CCPAE per l’any 
següent.

Coordinació de l’equip

Periòdicament, la direcció convoca reunions de 
coordinació a nivell intern amb i entre les diferents 
Àrees de l’equip del Consell.

Igualment, el Consell assisteix amb els responsables 
de cada una de les Àrees a les reunions de 
coordinació tècnica convocades per l’Autoritat 
Competent (DAR), les diverses Direccions Generals 
del DAR o altres Administracions.

Estructura, organització i mitjans
Recursos humans2.5
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Administració Econòmica i Financera 2.6
Administració Econòmica i Financera

Segons l’opinió d’Oliver y Camps, Auditores 
Asociados, S.A., els comptes anuals abreujats de 
l’exercici 2009 expressen, en tots els aspectes 
significatius, la imatge fidel del patrimoni i de la 
situació financera del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica a 31 de desembre de 2009 i dels 
resultats de les seves operacions i dels canvis en 
el patrimoni net corresponents a l’exercici anual 
finalitzat en l’esmentada data i contenen la informació 
necessària i suficient per a la seva interpretació i 
comprensió adequada, de conformitat amb principis 
i normes comptable generalment acceptats en la 

normativa espanyola que resulta d’aplicació i que 
guarden uniformitat amb els aplicats en la preparació 
de les xifres i informació corresponent a l’exercici 
anterior.

La Junta Rectora del CCPAE, en la seva sessió 
ordinària del 29/03/2010, va aprovar els comptes 
anuals de l’Exercici 2009, els quals han estat 
degudament traslladats al Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural i al Departament d’Economia 
i Finances, per a la seva supervisió, i consten en 
poder del CCPAE.
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3.1
Política de qualitat

Actuacions i activitats realitzades
Política de qualitat

El CCPAE té l’acreditació de l’Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC). És la primera i única autoritat 
pública de control europea acreditada per la Norma 
UNE-EN-45011, d’obligat compliment per als organismes 
privats de control. Reconeix la competència tècnica per 
a la certificació dels productes ecològics, garantitza 
que s’aplica el sistema de certificació de forma fiable i 
objectiva, i facilita l’acceptació dels productes certificats 
els mercats nacionals i internacionals.

Aquest model està reconegut dins i fora de Catalunya. 
Els productes ecològics i el sector de l’agricultura 

ecològica catalana tenen un prestigi internacional gràcies 
a les acreditacions i als acords de col·laboració amb 
organismes de control i marques governamentals d’altres 
països. Són els serveis que ofereix el CCPAE per a què 
els productes certificats pel Consell es puguin exportar i 
vendre en tots els mercats del món.

El CCPAE és considerat un exemple a seguir pel model de 
certificació. El País Basc va publicar el 2008 una rèplica 
del model CCPAE per crear el seu Consell d’Agricultura 
Ecològica. Darrerament, diversos països americans han 
mostrat el seu interès per estudiar-ne el model.

Certificacions i serveis Descripció País / Zona Logotip

ENAC Entitat Nacional d’Acreditació (Norma UNE-EN-45011) Europa
34/C-PR067

NOP El Programa Nacional Ecològic dels EUA. El CCPAE és la primera autoritat pública de control 

europeaacreditada pel govern dels EUA per a la certificació de productes NOP.

Estats Units

CARTV Conseil des Apellations Agroalimentaires du Québec Canadà

DELINAT Segell que certifica els vins de producció ecològica de la Confederació Helvètica Confederació 

Helvètica

BIOSUISSE Certificació que permet l’entrada de productes ecològics catalans a Suïssa Suïssa

JAS Normativa per a l’exportació de productes ecològics al Japó Japó

SOIL ASSOCIATION Soil Association és l’organisme de certificació més reconegut a Gran Bretanya que 

identifica els aliments ecològics

Gran Bretanya

KRAV Certificació que permet l’exportació de produtes ecològics catalans en el mercat suec Suècia

AB Marca AB, de l’agència de l’agricultura ecològica a França que identifica els productes 

ecològics d’aquest país

França

BIO SIEGEL Logotip del govern d’Alemanya que identifica els productes ecològics certificats a 

Alemanya

Alemanya
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Actuacions i activitats realitzades
Auditories de control

Auditories de control

Auditories de control UE: Reglament (CE) 
834/2007 i Reglament (CE) 889/2008

El sistema de certificació del CCPAE, acreditat per 
ENAC sota la norma europea UNE -EN45011 des del 
2005, està basat en l’avaluació dels resultats de la 
inspecció de control a tots els operadors inscrits, i en 
els assaigs de les mostres preses als mateixos durant 
les fases de producció i elaboració.

Auditories de inscripció de nous operadors  i 
d’ampliació de l’abast de certificació

Durant el 2009 s’han realitzat un total de 230 visites 
d’inscripcions i 179 visites ampliacions.

Auditories de manteniment de la certificació

Quant a inspeccions de seguiment, durant el 2009 
s’han realitzat un total de 1217 inspeccions.

Auditories de control aleatòries i dirigides

A llarg de l’any, s’han realitzat 10 inspeccions 
aleatòries i 15 dirigides. 

Distribució territorial de les auditories

Els auditors del Consell estan distribuïts territorialment 
de forma estratègica atenent la tipologia dels 
operadors i l’àmplia diversitat de les seves activitats, 
amb l’objectiu de guanyar en eficiència i eficàcia i per 
a què l’auditor aporti un valor afegit gràcies al seu 
coneixement del territori.

Es pot observar el mapa a la pàgina següent.

3.2

Inscripció
Ampliació
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

Inscripció 121 85 101 157 250 230

Ampliació 111 76 89 101 143 179

Assaigs de les mostres dels productes certificats

A més de les anàlisis que realitza el CCPAE en cas 
de sospita, anualment es desenvolupa un protocol 
d’assaigs. La finalitat d’aquest és comprovar que, 
a les mostres aleatòries preses sota un anàlisis de 
riscos, no es detecta l’ús de productes no permesos 
en producció ecològica.

Durant l’any 2009 es van prendre un total de 464 
mostres als productes certificats pel CCPAE per 
tal de fer un control d’absència de substàncies no 
permeses.

En 2009 s’ha realitzat 230 visites 
d’inscripcions i 179 d’ampliacions

Detall de les analítiques realitzades (2009)

Tipus de mostra Paràmetre analític Total

Productes animals Presència antibiòtics 44

Presència B-Agonista 26

Presència hormones-corticoides 4

Apicultura Acaricides 4

Vins Sulfur 38

Productes vegetals i elaborats Multiresidus organoclorats i 

organofosforats

311

OGM 37

TOTAL 464

Evolució d’inscripcions i ampliacions (2004-2009)
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Actuacions i activitats realitzades
Auditories de control

Distribució territorial de les auditories (2010)

Inspector/a 1

Inspector/a 2

Inspector/a 3

Inspec-
tor/a 4

Inspector/a 5

Inspector/a 6

Inspector/a 7
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Auditories de control del National Organic 
Program (NOP)

Com a entitat acreditada pel Govern del Estats 
Units, controlem sota la normativa NOP  per tal que 
els productes catalans que es venguin al mercat 
nordamericà gaudeixin de la certificació ‘USDA 
Organic’. 

Durant l’any 2009 se n’han portat a terme 49 visites de 
seguiment i se n’han formalitzat 11 inscripcions.

Auditories de control de la normativa Delinat per 
a vins

Pels vins catalans que triïn aquest control afegit. 
Durant el 2009 s’han realitzat 22 inspeccions de 
seguiment segons la normativa Delinat.

Auditories de control dels comerços recomanats 
pel CCPAE

Pels punts de venda directa al consumidor que 
compleixen els requisits de control de proveïdors i 
de registres basats en el Reglament (CE) 834/2007. 
Durant 2009 s’han formalitzat 5 visites de seguiment.

Auditories de control del National Organic Program (NOP) (2009)

Inscripcions 11

Seguiment 49

Auditories de control del normativa Delinat per a vins (2009)

Inscripcions 0

Seguiment 22

Auditories de control dels comerços recomanats pel CCPAE (2009)

Inscripcions 0

Seguiment 5

Actuacions i activitats realitzades
Auditories de control
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Actuacions i activitats realitzades
Certificació dels productes

El 2009 s’han tramitat 1467 
autoritzacions de nous productes 
ecològics

Certificació dels productes

Productes certificats

Pel que fa a productes certificats durant el 2009, s’han 
tramitat 1467 autoritzacions de productes nous.

Quant al número total de certificats de conformitat 
emesos durant l’any 2009, s’han tramitat un total de 
1667.

Avaluació de les auditories de control per part del 
Comitè de Certificació

3.3

Expedients valorats segons la normativa de la UE (2009)

Seguiment 1.072

Inscripció 244

Ampliació 183

Baixa 63

Aleatòries 48

Dirigida 12

Altres 121

TOTAL 1.743

Expedients valorats segons la normativa NOP (2009)

Seguiment 54

Altres 37

TOTAL 91

Avaluació dels resultats analítics

Als productes amb resultat positiu se’ls retira la 
certificació ecològica. Els percentatges de mostres 
positives respecte a la totalitat d’analítiques fetes al 
2009 van ser:

- Positius de sulfurós en vins: 0% (0/38)

- Positius de multirresidus:  0.32%* (1/311)
*Sobre un total de 311 mostres analitzades

- Positius d’OGM (> límit detecció i quantificació):  0%* (0/37)
*Sobre un total de 37 mostres analitzades procedents dels productes 
certificats susceptibles de portar contaminacions d’OGM: matèries 
primeres per alimentació animal, producte elaborat, matèries primeres 
per alimentació humana i conreus
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Actuacions i activitats realitzades
Certificació dels productes

Retirada de les indicacions protegides

El Comitè de Certificació, davant d’incompliments greus o per resultats positius de les anàlisi, ha procedit a 
l’execució definitiva de la retirada de les indicacions protegides del següents productes:

Productes als quals se’ls han retirat les indicacions protegides (2009)

Tipus d’activitat Motiu Producte

RAMADER BOVÍ positiu farinada vedells

PRODUCTOR VEGETAL ús de planter convencional Hortalisses

RAMADER APICULTOR producció paral•lela arnes i producció 2008

RAMADER BOVÍ Positiu farinada vedells

PRODUCTOR VEGETAL fertilització amb producte no autoritzat mandariners

ELABORACIÓ DE PREPARATS ALIMENTARIS importació sense autorització, comercialització prod. no autoritz, ús 

additiu no permesos

blat, farines preparades

PRODUCTOR VEGETAL VINYA fertilització amb producte no autoritzat parcel·les oliveres

FABRICACIÓ DE PRODUCTES PER ALIMENTACIÓ ANIMAL positiu pinso (blat de moro)

ELABORACIÓ I ENVASAT DE TÈ I CAFÈ Importació sense certificat de control (model 001) Cafè

MANIPULACIÓ, ELABORACIÓ I ENVASAT DE FRUITS SECS Compra d'ametlles en conversió (l'operador ha falsificat la qualificació

a la factura i certificat)

Ametlles

TRANSFORMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ HORTOFRUTÍCOLA Ús de les denominacions protegides en un producte que no compleix 

amb els Reglaments

brou

Propostes d’obertura d’expedient sancionador (2009)

Tipus d’activitat Motiu

Ind. alimentació humana importació sense autorització del ministeri

Ind. alimentació humana importació sense certificat de control (model 001)

Ind. alimentació humana importació sense autorització, importació sense models 001-002, comercialització prod. no autoritzat

Productor vegetal tractament amb producte no autoritzat

Ind. alimentació humana importació sense autorització, comercialització producte no autoritzat, ús aditius no permesos.

Productor vegetal emmagatzematge de producte en conversió en instal•lacions no inscrites

Productor vegetal fertilització amb producte no autoritzat

Ramader remugant positiu

Productor vegetal ús de planter convencional en hortalisses
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Actuacions i activitats realitzades
Certificació dels productes

Elaboració d’estadístiques i directori d’operadors

El CCPAE, en compliment de l’article 93 del  
Reglament (CE) Nº 889/2008 de la comissió de 5 de 
setembre de 2008 elabora la informació estadística de 
l’any 2009, indicant les següents dades:

a) El nombre de productors, transformadors, 
importadors i exportadors de productes ecològics;
b) La producció de cultius ecològics i la superfície 
de cultiu en conversió dedicada a la producció 
ecològica;
c) La producció ramadera ecològica en nombre de 
caps i els productes animals ecològics;
d) Les dades relatives a la producció ecològica 
industrial, per tipus d’activitat.

Difusió de la normativa de producció ecològica  i 
el seu  control i etiquetatge

Durant l’any 2009 el tècnics del CCPAE han impartit 
cursos i xerrades organitzades per Escoles de 
Capacitació Agraria, Universitats i altres col·lectius.

A continuació es detallen els cursos i xerrades 
impartits:

Certificats pels ajuts agroambientals

D’un total de 1063 productors (ramaders i vegetals), 
846 han estat peticionaris d’ajuts agroambientals per 
l’agricultura i la ramaderia ecològiques durant l’any 
2009.

Com a conseqüència d’aquestes peticions, el CCPAE 
avalua el compromís del compliment de la normativa 
i emet els certificats acreditatius per als ajuts 
agroambientals, amb les dades dels inscrits, per tal 
que puguin cobrar les subvencions agroambientals 
respectives.

Peticionaris d’ajuts agroambientals (2009)

Ajut a l’agricultura ecològica 547

Ajut a la ramaderia ecològica 254

Ajut a l’agricultura i la ramaderia ecològiques 45

TOTAL 846

Cursos de difusió (2009)

Llocs Tema

Gratallops Viticultura ecològica

Biocultura General

Gratallops Normativa i certificació de productes ecològics

Barcelona Màster d’Agricultura Ecològica (UB)

Ripoll General

Barcelona Evolució de la vinya i el vi

Reus Jornada tècnica d’enologia i viticultura
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Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

Comunicació i Relacions Institucionals

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) del Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural va crear l’Àrea de Comunicació i 
Relacions Institucionals, –encabida dins del seu 
organigrama funcional– per exercir de forma 
efectiva una de les funcions primordials per a les 
quals es va crear l’organisme: la promoció de les 
produccions i del consum dels aliments ecològics. 
En tant que la naturalesa de l’àrea és la d’executar 
accions comunicatives externes, el públic objectiu 
al qual van dirigides són els agricultors i ramaders 
i els consumidors finals, en aquest cas la societat 
catalana en general, i el seu objectiu final és situar 
els aliments ecològics en el centre de les prioritats 
de consum, donant a conèixer els seus avantatges 
respecte amb els aliments convencionals i les 
garanties que ofereixen, i per tant, estimular la seva 
oferta i demanda.

Tot i que la societat catalana any rere any està 
més i millor informada al respecte, les enquestes 
publicades sobre la percepció del consum dels 
aliments ecològics indiquen que encara queda molta 
feina a fer per promocionar l’agricultura ecològica, fer 
difusió de les informacions sobre el sector, donant a 
conèixer el segell que certifica els aliments ecològics 
i difonent les característiques que fan que les 
produccions ecològiques tinguin un valor afegit, un 
valor diferencial respecte de la resta de produccions 
agroalimentàries. De cara al consumidor i la societat 
catalana, cal reforçar aquest missatge, que es pot 
resumir en què els aliments ecològics certificats són 
garantia de màxima qualitat, de control, de salut, de 
sabor.

És per això que aquesta àrea continua treballant en 
els àmbits d’actuació de la seva competència, tot 
endegant nous reptes, per tal de donar compliment 
al seu objectiu final.

El 2009 ha estat l’any d’avanços importants que 
més endavant s’especifiquen. Caldria destacar-

3.4

ne, però, la cada vegada més fluida relació de 
col·laboració mútua amb els mitjans de comunicació i 
les institucions públiques; la millora de la presentació 
de la informació en el portal web www.ccpae.org; 
la ingent presència mediàtica del CCPAE i de la 
certificació ecològica; la millora del sistema del 
recull d’informacions de l’actualitat de l’agricultura 
ecològica; la innovació en les actuacions publicitàries; 
i el procés de convergència dels dissenys dels 
elements corporatius del CCPAE amb la identificació 
visual oficial de la Generalitat, entre d’altres.

A continuació es detallen aquestes activitats i les 
gestions realitzades al llarg de l’any, dividides en dues 
categories: per una banda els aspectes relacionats 
amb la comunicació, i per d’altra aquells assumptes 
que tenen a veure amb les relacions institucionals.

L’objectiu de l’àrea és situar els 
aliments ecològics en el centre de 
prioritats de consum de la societat

Cal reforçar el missatge que les 
produccions ecològiques tenen un 
valor afegit respecte de la resta 
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Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

3.4.1. Premsa i comunicació

3.4.1.1. Premsa

Relació amb els mitjans de comunicació

Enguany s’ha volgut incrementar la relació amb els 
mitjans de comunicació social, a partir de l’acció 
promocional, i l’augment del flux d’informacions 
dirigides als mateixos: més convocatòries, més notes 
i comunicats de premsa. Aquesta decisió estratègica 
ha tingut una resposta positiva, i es reflexa en els 
resultats obtinguts: més aparicions en premsa, ràdio, 
televisió i Internet.

L’augment del flux 
de convocatòries 
i comunicats 
ha tingut com a 
resultat que el 
CCPAE s’assenti 
com a principal 
font sobre 
l’agricultura i 
la certificació 
ecològiques

Data Tipus Titular

18/02/2009 Comunicat El CCPAE assistirà a BioFach 2009 per donar suport a les 17 empreses ecològiques catalanes

16/09/2009 Comunicat La superfície de cultiu de vinya ecològica puja un 35% des de principis d’any

22/09/2009 Comunicat Del 24 al 27 de setembre, el CCPAE participa a la ‘Mostra de vins i caves de Catalunya’ amb 6 marques ecològiques

12/11/2009 Convocatòria Rosa Cubel acompanya el CCPAE en la seva visita a una empresa d’oli ecològic que exporta als EUA, demà divendres, Els Torms (Lleida)

16/11/2009 Comunicat El DAR destaca la importància de l’acreditació del CCPAE, que obre el mercat dels Estats Units als productes ecològics catalans

23/11/2009 Comunicat El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica enceta una nova campanya de promoció del consum d’aliments ecològics sota el 

lema “Planta’t. Consumeix en ecològic”

El CCPAE s’ha assentat com a principal font 
d’informació sobre l’agricultura i la certificació 
ecològiques per als mitjans de comunicació i per als 
consumidors. Gràcies a la base de dades de què 
disposa el Consell, són nombroses les consultes que 
els media realitzen al CCPAE amb regularitat.

Els resultats empenyen a continuar en aquesta 
línia per tal d’optimitzar les relacions i obtenir més 
presència mediàtica.

Convocatòries i comunicats

En el decurs de l’any 2009, diversos esdeveniments o 
fets han motivat a convocar els mitjans o bé enviar-los 
comunicats. Justament, per la intenció d’incrementar 
la freqüència d’aquest tipus d’enviaments, també s’ha 
renovat el seu format de presentació, adoptant els 
models corporatius de la Generalitat de Catalunya per 
a convocatòries i comunicats. A més, per a augmentar 
la seva repercussió, s’ha comptat amb la col·laboració 
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció 
Rural per fer-ne difusió de les convocatòries i 
comunicats.

L’any 2009 s’han produït i difós diverses convocatòries 
amb els comunicats corresponents, de forma 
periòdica, aconseguint una certa regularitat. Els 
detallem per ordre cronològic en el quadre d’abaix.
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Repercussió: aparicions en premsa i entrevistes

El resultat del treball del CCPAE com a generador 
de notícies és cada cop més constatable, ja que el 
Consell apareix als principals diaris, a alguns mitjans 
de ràdio i televisió, i tenim una forta presència als 
mitjans online. També hem sigut protagonistes de la 
publicació “Personatges de Catalunya” editada per 
Corinti.

Vegi-se’n alguns exemples al quadre.

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

Data Mitjà Comunicació Titular

16/09/2009 - 

21/09/2009

Gencat / ABC / ADN / Agroinformación 

/ Infocampo / Ecoalimenta / Agrocope /

Ecoticias /...

La viña ecológica en Catalunya aumenta un 35% desde principios de año / Catalunya crece un 35% en vid 

ecológica / La superfície de cultiu de vinya ecològica puja un 35% des de principis d’any

13/11/2009 - 

18/11/2009

Gencat / ABC / ADN /Agroinformación / 

Diari de Girona / Ecoalimenta / RuralCat / 

Segre / Ecoticias / ...

El DAR destaca la importància de l’acreditació del CCPAE que obre el mercat dels Estats Units als productes 

ecològics catalans / La directora de agricultura subraya la necesidad de poder exportar a EEUU / 

Agricultura considera clau poder exportar a EUA

23/11/2009 DAR / Gencat / Gastroteca / ... El CCPAE enceta la nova campanya de consum d’aliments ecològics ‘Plantat. Consumeix en ecològic’

17/12/2009 SEGRE / Regió 7 / ... Llena xifra en un 17% l’increment de l’agricultura ecològica en un any
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El Consell apareix cada cop més en els 
principals diaris i mitjans audiovisuals

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

3.4.1.2. Publicitat i promoció

Campanya institucional a la ràdio: ‘Planta’t! 
Consumeix en ecològic.’

Com cada any, i en el marc del Pla d’Acció per a 
l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012 
del govern de la Generalitat, el CCPAE realitza una 
campanya publicitària institucional en una emissora 
de ràdio per a promoure el consum dels aliments 
ecològics certificats.

La campanya del 2009, com cada any, s’ha fet 
coincidir amb les dates nadalenques i ha tingut una 
durada de dos mesos, iniciant-se a principis de 
novembre de 2009 i finalitzant el 31 de desembre 
de 2009. L’emissora escollida ha tornat a ser RAC1, 
com en el 2008, donada la seva posició de líder 
d’audiència, i els programes en els quals es va poder 
escoltar la falca de 20 segons van ser ‘El món a 
RAC1’, conduït per Jordi Basté, i ‘Versió RAC1, amb 
Toni Clapés; ambdós líders en les seves franges 
horàries.

Com a novetat, la campanya ha tingut un eslògan 
com a fil conductor d’una sèrie d’accions i de material 
divulgatiu que han acompanyat i reforçat el missatge: 
‘Planta’t. Consumeix en ecològic’. Està previst que 
aquest eslògan continuï sent el missatge principal 
durant el 2010 per a les accions publicitàries i de 
promoció.

Es va emetre un total de 83 falques, la majoria 
concentrades en el mes de desembre, en dates 
properes als dies de Nadal.

La tradicional campanya radiofònica 
del CCPAE ha tingut per primer cop un 
eslògan per reforçar el seu missatge

El text de la falca difosa:

Has sentit a parlar dels aliments ecològics 
certificats? Són garantia de control i 

de màxima qualitat, garantia de sabor, 
garantia de salut. Busca a l’etiqueta el 

segell del Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica, CCPAE. Pensa en 
la teva salut i en la dels teus. Planta’t, 

consumeix ecològic. Més informació al 
web ccpae.org. Amb la col·laboració 

del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural, Generalitat 

de Catalunya. Fons europeu agrícola de 
desenvolupament rural: Europa inverteix 

en les zones rurals.
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Anuncis, entrevistes i reportatges

Amb la finalitat de tenir una presència assegurada i 
planificada, el CCPAE també destina part dels seus 
recursos de promoció per a fer insercions publicitàries 
en els diaris de més tiratge dins de l’àmbit català. Bé 
en format anunci, bé en format entrevista o reportatge, 
al llarg del 2009 s’han portat a terme algunes accions 
en aquest sentit. També s’han dut a terme entrevistes 
en alguns programes d’emissores de ràdio.

A continuació detallem en els dos quadres, les 
entrevistes i els reportatges, i els anuncis inserits.

Les insercions publicitàries asseguren 
una presència periòdica i planificada 
en espais destacats dins de les 
diversos mitjans de comunicació

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

Data Mitjà Comunicació Tipus / Titular

01/02/2009 La Vanguardia Entrevista al president del CCPAE

08/10/2009 Llibre ‘Personatges de Catalunya Entrevista al president del CCPAE

05/11/2009 La Razón “La producción ecológica ofrece grandes beneficios tanto a los consumidores como a los productores”

17/11/2009 Revista COACB Entrevista al president del CCPAE

20/11/2009 Segre / La Mañana / Bon Dia La gent reconeix cada cop més els avantatges que ofereix l’aliment ecològic

06/12/2009 El Periódico (Supl. Alimentació) Creix el reconeixement dels avantatges de l’agricultura ecològica

09/12/2009 RAC 1 (Programa: ‘Via Lliure’) Entrevista al president de CCPAE (ràdiofònica)

Data Mitjà Comunicació Format / Posició

02/2009 Revista ‘EcoSalut’ Mitja pàgina

05/2009 Revista COETAPAC Mitja pàgina

12/2009 El Periódico de Catalunya Faldó (portada suplement Alimentació)

12/2009 Revista ‘The Ecologist’ Mitja pàgina
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Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

Promoció: merchandising i divulgació 

El material promocional de divulgació continua sent 
una eina complementària per reforçar la imatge de 
marca i promocionar la certificació. En els darrers 
anys, s’han editat fulletons (díptics, tríptics), bosses 
i calendaris.

En el darrer any, s’han renovat els dissenys dels 
fulletons, i s’ha creat un nou disseny de bossa i s’han 
fet unes llibretes amb l’eslògan de la campanya 
institucional de ràdio: ‘Planta’t, consumeix en 
ecològic’. També, i seguint amb la tradició, s’ha 
repartit el calendari del CCPAE 2010 entre els 
operadors inscrits al Consell.

Pel que fa a les bosses, s’ha fet un tiratge de 2000 
exemplars pensant en les fires i actes als quals el 
CCPAE hi assisteix. De llibretes, s’han editat 1000 en 
total. I en relació al calendari, a causa de l’augment 
de la demana any rere any, s’ha augmentat la quantitat 
arribant a les 3000 unitats.

Per reforçar la imatge de marca s’han 
renovat els dissenys dels fulletons i 
s’han fet noves bosses i unes llibretes 
amb l’eslògan de la campanya 
‘Planta’t. Consumeix en ecològic’

Revista ‘CCPAE’

Es va editar i distribuir el número 7 (primavera 2009) 
de la revista trimestral del CCPAE, que tenia com 
a tema central el Pla d’Acció per a l’alimentació i 
l’agricultura ecològiques 2008-2012.

Vista les despeses que generava aquesta publicació 
periòdica trimestral, i la poca repercussió que tenia, 
la Junta Rectora va decidir no editar més números i va 
triar l’opció d’elaborar un butlletí electrònic, actuació 
que s’explica més endavant.



CCPAE, memòria 200938

3.4.1.3. Portal web www.ccpae.org

Novetats

Dins del servei de manteniment contractat, l’any 2009 
s’han desenvolupat i millorat apartats i aplicacions 
de portal web del CCPAE, que tot just al desembre 
de 2009 va fer un any que està operatiu amb la 
nova imatge. El balanç del servei que dóna aquesta 
eina es força positiu: ccpae.org s’ha convertit en la 
principal pàgina per productors i consumidors a l’hora 
d’informar-se sobre l’agricultura ecològica; és un 
portal eficient que dóna als seus usuaris la resposta 
que necessiten, ja sigui per consultes relacionades 
amb la normativa ecològica o la inscripció, ja sigui per 
conèixer més a fons la producció agrària ecològica 
i el seu consum; i la Guia Directori de productors i 
empreses ecològiques és una base útil de consulta 
per a contactar amb els operadors certificats.

Immersos en el procés de millora contínua d’aquest 
servei, al 2009 s’han introduït novetats importants 

www.ccpae.org s’ha convertit en el 
portal de referència per a informació 
sobre agricultura ecològica tant per a 
productors com per consumidors

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

com el butlletí electrònic d’actualitat ‘CCPAE News’ 
–s’explica amb detall a continuació–, les notícies 
en portada, l’opció multi idioma per passar de tenir 
un idioma (català) a tenir-ne tres (afegint castellà 
i anglès), o les noves seccions d’establiments 
recomanats i de formació, entre d’altres.

Alhora s’ha realitzat un curs tècnic per aprofundir 
respecte les millores associades al desenvolupament 
del nou portal web.

Tot plegat, paral·lelament a aquest segui 
d’actuacions, s’ha dut a terme una migració del 
servidor web a ‘Ibernet’, de l’empresa IDGrup.
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Butlletí electrònic d’actualitat: el ‘CCPAE News’

Un dels objectius de la Junta Rectora del CCPAE era 
disposar d’un butlletí electrònic periòdic per fer arribar 
a inscrits, institucions i usuaris del portal web totes 
les notícies d’actualitat de l’agricultura ecològics i les 
comunicacions del Consell.

Les noves tecnologies i els nous llenguatges donen 
una òptima resposta a una necessitat amb la màxima 
eficiència i amb els mínims recursos possibles. Si 
bé una revista en format paper significa uns costos 
elevats, un butlletí electrònic minva l’afectació sobre 
els costos reduint-los al màxim i, per tant, era la millor 
opció per establir una eina de comunicació externa 
de forma permanent i efectiva, tant per disseny com 
per difusió.

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

Estructura del ‘CCPAE News’

Capçalera

- Logotip del www.gencat.cat

- Enllaç per a la versió HTML 

- Imatge de capçalera 

- Enllaços a les seccions principals del 

portal web www.ccpae.org

Columna central

- Les notícies més destacades del mes 

Columna dreta

- Bàners fixes: agenda, Guia Directori

- Bàners temporals

Peu del butlletí

- Signatures: logotip + enllaços als portals 

web respectius de: CCPAE, ENAC, Pàgina 

de la PAE del DAR, Fons Europeu Agrícola 

de Desenvolupament Rural

- Crèdits i contacte

- Opció de donar-se de baixa del butlletí 

electrònic

Finalment, s’ha estrenat a finals d’any el butlletí 
electrònic, comptant amb quasi 1.000 subscriptors 
que el rebran a partir d’ara cada final de mes. El nom 
escollit és ‘CCPAE News’.

A nivell tècnic, el butlletí es maqueta des d’una 
aplicació personalitzada dins del backend del gestor 
de continguts Mambo. Es maqueta, es genera l’html 
enllaçable, i s’envia al llistat de subscriptors.

També es gestionen des del backend les 
subscripcions, tant a nivell de subscripció massiva, 
com a nivell individual. Des del portal web, qualsevol 
usuari visitant pot tramitar la subscripció. Per aquells 
que tinguis dubtes sobre com tramitar-la i es posin en 
contacte amb el CCPAE, hem elaborat un petit manual 
amb tots els passos a seguir.
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Notícies en portada

A partir del novembre de 2009, la pàgina principal 
del portal permet veure de forma destacada en la 
columna central les últimes novetats publicades, 
ja siguin notícies, notes de premsa o documents 
que es publiquen en els seccions corresponents. 
Es substitueix així el petit mòdul d’últimes notícies 
que hi havia abans i que no donava el resultat del 
que es pretenia. Amb aquesta actuació se li dóna la 
importància que es mereix a les novetats publicades, 
tant de l’actualitat del sector com del propi Consell 
(normativa, convocatòries, circulars, etc.), amb una 
vista ràpida de les quatre últimes publicades i un 
enllaç al llistat complet.

Multi idioma

S’ha desenvolupat una eina per possibilitar el canvi 
d’idioma a l’hora de visitar el portal web. Així doncs, 
es passaria de tenir un idioma (català) a tenir-se 
l’opció d’accedir als continguts d’àmbit públic també 
en castellà i anglès.
Donat que el CCPAE creix cada any i els inscrits 
exporten a l’estranger, ens hem trobat amb la 
demanda de clients i consumidors d’Espanya i d’arreu 
del món que han sol·licitat poder consultar la pàgina 
web en castellà o anglès per informar-se dels serveis 
de certificació de què disposa el CCPAE.

S’ha millorat la visibilitat i se li ha 
atorgat centralitat a les notícies 
d’actualitat en la portada de
www.ccpae.org

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals
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Nova distribució dels ítems de menú

S’ha fet una distribució temàtica més adient, agrupant 
alguns ítems que abans estaven separats.

Apartat d’establiments recomanats

Amb la finalitat de millorar un apartat que ja existia, 
s’ha inclòs un llistat –alfabètic i per tipus de producte 
que venen– de tots els comerços minoristes que en 
l’actualitat tenen el certificat d’establiment recomanat, 
amb la informació per poder contactar-hi.

Apartat de formació

Dins del menú principal, s’ha incorporat una nova 
secció de “formació”, on es destaquen el màsters 

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

NOVA DISTRIBUCIÓ DELS ÍTEMS DE MENÚ
Secció Apartats Subapartats

El CCPAE Coneix-nos Qui som? / Creació i funcions del Consell / Què hem aconseguit? / INTERECO / Dinamitzadors territorials de la PAE

La certificació ecològica La certificació ecològica / El segell del CCPAE / Els serveix europeus

Comunicacions del Consell Comunicacions generals / Circulars tècniques / Memòries anuals d’activitats i gestió acadèmica

Estadístiques Estadístiques 2008 ( i evolució) / Estadístiques anys anteriors

Documents Llibre Blanc de la PAE Llibre Blanc de la PAE

Quadern de Normes Tècniques Quadern de Normes Tècniques

Normativa Normativa sobre la producció agrària ecològica (Unió Europea) / Normativa del ‘National Organic Program’ (EUA)

Tràmits Inscripció-Ampliació

Sala premsa Notes de premsa  -

Notícies  -

Promoció Campanyes publicitàries Fulletons / Campanyes de premsa i ràdio

Tarifes publicitàries Tarifes revista / Tarifes web

Revista Revista del CCPAE

Formació Cursos  -

Màsters  -

Consumidors Preguntes freqüents Preguntes freqüents

Associacions Associacions de consumidors

Comerços minoristes  -

Guia Directori -  -

oficials que versen sobre l’agricultura ecològica 
ofertats per les Universitats públiques, així com 
cursos oficials de durada considerable. La secció 
complementa l’agenda del portal, que aglutina tota la 
oferta de jornades, cursos i esdeveniments.
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Actualització dels enllaços a documentació

S’han revisat els enllaços que porten a documents 
del propi portal web del CCPAE o a webs externes, 
actualitzant la URL en aquells casos que ha estat 
necessari i emmarcant tots els enllaços en requadres 
per a que sigui més fàcil detectar-nos visualment dins 
del cos de text.

Enllaços i webs d’interès

El llistat d’enllaços d’interès s’ha ampliat. D’aquesta 
manera, el web del CCPAE disposa actualment 
d’enllaços a: el Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (DAR), pàgines específiques 
del DAR (Producció Agroalimentària Ecològica, 
RuralCat, etc.) i altres organismes dependents 
(INCAVI, IRTA, PRODECA); la Gastroteca, del 
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa 
(DIUE); Entidad Nacional de Acreditación (ENAC); 
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM); Unió Europea: Agricultura Ecològica; 
National Organic Program (NOP); Associacions de 
Defensa Vegetal; Registres de productes fitosanitaris 
i fertilitzants (del MARM).

A portada, i de forma destacada, hi ha un mòdul a la 
columna esquerra on apareixen webs d’interès amb 
enllaç i imatge petita. Aquest apartat s’ha ampliat 
passant a tenir els enllaços següents: Portal del 
DAR sobre la Producció Agroalimentària Ecològica; 
Gastroteca; UE; NOP; PRODECA; IRTA; INCAVI; 
ENAC.

Dinamització visual de la interfície

A fi i efecte de millorar l’atractiu del portal, s’han 
incorporat elements visuals dinàmics, tals com 
bàners. Destaquem:
- Bàner per a promoure la campanya institucional del 
CCPAE: ‘Planta’t. Consumeix en ecològic’.
- Bàner per a la convocatòria per a la fira Alimentaria 2010.
- Bàner per sol·licitar el Calendari 2010 del CCPAE

Peu de pàgina del portal

Per donar compliment a les normes d’harmonització 
del Programa d’Identificació Visual (PIV) de la 
Generalitat de Catalunya, s’ha incorporat al peu de 
pàgina del portal web del CCPAE la identificació 
visual del Departament d’Agricultura, Alimentació i 
Acció Rural, vinculada amb l’escut de la Generalitat 
de Catalunya i la frase “Amb la col·laboració del 
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural 
de la Generalitat de Catalunya”.

També s’ha incorporat al mateix peu de pàgina i al 
mateix nivell les identificacions visuals de la Unió 
Europea, sempre vinculades a la bandera europea i 
la frase “Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament 
Rural: Europa inverteix a les zones rurals”, d’acord 
amb les normes gràfiques establertes al punt 4 de 
l’Annex VI del Reglament (CE) 1974/2006.

Finalment, el logotip d’ENAC s’hi suma als dos 
anteriors, i al mateix nivell, però en la banda contrària, 
al costat dret.

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals
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Manteniment de continguts

Les notícies esdevenen una prioritat. Per aquest 
motiu s’ha creat el mòdul “notícies a portada”, i per 
això el manteniment de continguts com les notícies 
ha esdevingut més important, amb una freqüència 
mínima de dues o tres notícies generades per 
setmana.

L’agenda s’actualitza al moment quan tenim novetats 
a comunicar.

També s’actualitzen quan és necessari els models 
de formularis dels apartats “tràmits i documentació” 
i “descàrregues”, que constantment s’adapten a les 
nomes normatives i que cada cop se simplifiquen més 
per tal de facilitar les gestions dels operadors inscrits.

Guia Directori

Donat que representava un problema els llargs 
terminis d’actualització de les taules de la base 
de dades de la Guia Directori online (www.ccpae.
org/GD), s’ha millorat la freqüència d’actualització, 
passant de tenir-la actualitzada trimestralment a 
tenir-la al dia mensualment. Aquesta actuació es va 
començar a implementar al setembre de 2009.

A principis d’any, es va fer l’última edició digital de la 
Guia Directori en suport mini-CD.

Visites i posicionament estratègic

Pel que fa a visites, les dades globals han millorat: el 
2009 el portal web www.ccpae.org va tenir 854.829 
visites, 150.000 més que el 2008, que va tenir 706.375 
visites. Representa un increment en visites del 17,3%.

Principalment, segons les dades estadístiques del 
servidor web, les visites provenen del territori català. 
En un percentatge menor, provenen de la resta de 
l’Estat i de la resta del món.

El portal web creix un 17,3% en visites, 
i les notícies esdevenen una prioritat 
amb el nou format

Formació tècnica

Cal destacar la realització d’un curs de base tècnica 
per al personal del CCPAE, per aprofundir en el domini 
de l’administració de continguts del portal web, amb 
l’objectiu d’aprofundir coneixements i competències 
respecte les millores introduïdes i que van associades 
al desenvolupament de la nova interfície del web.
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3.4.1.4. Dinàmica interna

Comunicacions internes

S’han establert petits protocols per a comunicacions 
internes dirigides a la Junta Rectora i als treballadors 
del Consell, amb motiu de les novetats al portal web, 
l’actualització de la Guia Directori, així com altres 
comunicacions puntuals.

Hemeroteca i reculls de premsa

L’hemeroteca del CCPAE ha passat de ser en suport 
paper a ser en la seva totalitat digitalitzada, amb el 
consegüent estalvi en paper i espai físic. Es revisa la 
premsa diàriament, consultant mitjans escrits i online 
i s’arxiven temàticament en carpetes, segons els 
paràmetres següents:

1) CCPAE, certificadores, etiquetatge, logotip
2) DAR, MARM, institucional
3) Producció agrícola
4) Producció ramadera
5) Producció vinícola i pesquera
6) Elaboració, transformació, comercialització
7) Promoció
8) Consum
9) Salut, OGM’s
10) Informació econòmica
11) Formació, investigació, agenda ecològica
12) Internacional
13) Medi ambient, clima

Posteriorment, cada divendres es genera en PDF un 
dossier a mode de recull de premsa, que s’envia per 
correu electrònic als membres de la Junta Rectora i 
als treballadors del Consell.

Aquests dossiers constitueixen l’hemeroteca digital 
del CCPAE juntament amb l’arxiu digital, que permet 
recuperar un per un els articles per temàtica, per 
titular, per data i per mitjà de comunicació.

Amb l’hemeroteca digitalitzada 
s’estalvia i es podran recuperar 
informacions per temàtica, titular, 
data i mitjà

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals

Memòria

El Consell elabora i edita anualment la ‘Memòria 
anual d’activitats i de gestió econòmica’, la qual es 
fa pública, es publica al portal web, i s’envia a les 
institucions, organitzacions i entitats que la demanen.
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3.4.2. Relacions Institucionals

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals
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3.4.2.1. Fires, actes

Per donar compliment a l’objectiu de promocionar les 
produccions i el consum dels aliments ecològics, el 
CCPAE organitza la seva participació a diverses fires 
d’àmbit nacional i internacional, organitzant també 
l’assistència d’empreses inscrites al Consell. Cada 
any la presència d’empreses catalanes en el mercat 
intern i forani va augmentant i pren més importància.

Fires d’àmbit internacional

La fira internacional de referència del món 
agroalimentari ecològic és la Fira Biofach, que se 
celebra anualment a la ciutat de Nürnberg (Alemanya). 
El Consell hi participa de manera activa amb un 
estand institucional, col·labora en l’organització de 
la inauguració, i coordina l’assistència d’operadors 
inscrits.

Fires d’àmbit nacional

Amb un estand institucional, el CCPAE ha participat a 
les fires d’àmbit nacional següents:

- Fira Natura Lleida

S’hi va assistir amb un estand institucional per divulgar 
la certificació, repartir material divulgatiu i atendre les 
consultes dels visitants. Es va destinar una persona 
qualificada per atendre l’estand durant tots els dies 
de durada de la Fira. Aquesta Fira és anual i es va 
celebrar a Lleida durant els dies del 3 al 5 d’abril de 
2009.

- Fira Expo Ecosalud Barcelona

El Consell va assistir-hi amb un estand institucional 
a la Fira Expo Ecosalud per divulgar la certificació, 
repartir material divulgatiu i atendre les consultes 
dels visitants. A més, el CCPAE forma part del 
Comitè d’Organització de les empreses assistents i 

verifica el compliment de la normativa dels productes 
agroalimentaris exposats. La inauguració va córrer 
a càrrec de l’Honorable Conseller d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural. El CCPAE va destinar una 
persona qualificada per atendre l’estand durant tots 
els dies de durada de la Fira. Aquesta Fira és bianual 
i es va celebrar a Barcelona durant els dies de 17 
d’abril a 19 d’abril de 2009.
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- Fira Biocultura Barcelona

El CCPAE hi va assistir amb un estand compartit amb 
PRODECA per divulgar la certificació, repartir material 
divulgatiu 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. Es va celebrar 
del 7 al 11 de maig.

- Mostra de Vins i Caves de Catalunya

Per primer any, el Consell ha tingut presència amb 
estand institucional a aquesta fira, organitzada per 
l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI). A partir de 
la col·laboració de diverses empreses del sector del 
vi i del cava ecològics, es va divulgar la certificació, 
repartir material divulgatiu i atenent les consultes dels 
visitants; es van servir els productes facilitats per les 
empreses. L’edició del 2009, que era la 29a, va tenir 
lloc del 24 al 27 de setembre.

- Altres fires

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 
(PRODECA), aportant tota mena de panells 
informatius, material divulgatiu i mostres de productes 
ecològics, així com un punt d’informació per als 
visitants interessats.

Actes diversos

- 2n Tàstum, Fòrum Agroalimentari de Catalunya

Per segon any, es va celebrar el Tàstum, un acte 
realitzat al Teatre Nacional de Catalunya el passat 25 
d’octubre, en format de gala, on es premien empreses 
i iniciatives del sector agroalimentari català i on hi 
figuren premis en categories ecològiques. El CCPAE 
va cobrir l’acte fent-ne posterior difusió al portal web.

Any rere any la presència d’empreses 
catalanes en els mercats intern i forani 
augmenta i pren més importància

Actuacions i activitats realitzades
Comunicació i Relacions Institucionals
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Comunicació i Relacions Institucionals

3.4.2.2. Pla d’Acció: promoció i mercats municipals

En el marc del Pla d’Acció per a l’alimentació i 
l’agricultura ecològiques 2008-2012 de la Generalitat 
de Catalunya, el CCPAE va dur a terme les accions 
previstes per al 2009:

- Dissenyar i executar una campanya radiofònica 
informativa de CCPAE per promocionar els aliments 
ecològics (explicada en la secció “3.4.1.2 Publicitat 
i promoció”).
- Impulsar la introducció dels productes ecològics en 
els mercats municipals

3.4.2.3. Relacions amb les institucions

El CCPAE manté una relació cordial amb totes les 
institucions amb les quals treballa i col·labora. Així 
doncs, el contacte es manté i es millora amb la finalitat 
de què les relacions siguin fructíferes.

El 2009 s’ha assistit a la comissió d’agricultura del 
Parlament de Catalunya en diverses ocasions. 
Destaquem l’assistència a la sessió parlamentària de 
treball on es van aprovar els pressupostos del DAR 
per al 2010.

S’han cobert rodes de premsa de temes ecològics i 
d’agricultura en general, tals com:
- La presentació del nou director general de l’INCAVI, 
Oriol Guevara, el mes de setembre.
- La presentació del Baròmetre del Clima de confiança 
del sector agroalimentari, del DAR i de la Fundació del 
Món Rural (FMR), el mes d’octubre.
- La presentació de l’estudi del Baròmetre de 
percepció i consum dels aliments ecològics, del DAR, 
el passat mes de desembre.

S’ha establert una nova relació amb la Direcció 
General de Difusió Corporativa, del Departament de 
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a fi i efecte 
d’adequar la imatge del CCPAE segons els cànons i 

els criteris del Programa d’Identificació Visual (PIV) 
del Govern de la Generalitat, tant pel que fa referència 
a campanyes institucionals com en els elements que 
conformen la identitat corporativa del Consell (marca, 
logotip, tipografia, plantilles de documents i impresos, 
signatures, targetes de presentació, elements 
de merchandising, displays, plafons, memòries, 
informes, presentacions, convocatòries i comunicats, 
elements publicitaris, entre d’altres).
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Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura
ecològiques 2008-2012

3.5

El Govern català va aprovar el novembre de 2008 
(GOV/201/2008, de 25 de novembre) el Pla d’Acció 
per a l’Agricultura i l’Alimentació Ecològiques per al 
període 2008-2012.

Les finalitats del Pla són 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. La seva elaboració  

El Pla esdevé una eina estratègica per 
refermermar el sector i proporcionar noves 
oportunitats a consumidors i professionals

Actuacions i activitats realitzades
Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012

Objectius estratègics i operatius del Pla

1. Foment de la informació i el consum 1.1. Realitzar campanyes i actuacions generals de promoció dels productes agroalimentaris ecològics

1.2. Promoure el consum social d’aliments ecològics

1.3. Augmentar la sensibilització en producció agrària ecològica en l’àmbit educatiu

1.4. Caracteritzar el consum dels aliments ecològics

2. Foment de les produccions 2.1. Incrementar la superfície de conreu en un 30% i la facturació dels operadors ecològics en un 50%

2.2. Analitzar els punts crítics de la producció ecològica i la seva resolució

2.3. Facilitar l’accés als inputs i a les primeres matèries

3. Foment del sector 3.1. Fomentar la distribució i comercialització dels aliments ecològics

3.2. Fomentar les iniciatives de desenvolupament d’àmbit local

3.3. Millorar l’estructuració del sector

4. Foment de la qualitat 4.1. Garantir la certificació del producte ecològic al llarg de tota la cadena alimentària

4.2. Seguiment i control de la qualitat del producte ecològic

4.3. Actualitzar el sistema de control i certificació

4.4. Garantir que els conreus d’OGM i els productes fitosanitaris no contaminin els cultius d’agricultura ecològica

5. Foment de la innovació 5.1. Potenciar la recerca específica en matèria de produccions ecològiques

5.2. Desenvolupar la transferència tecnològica en producció agroalimentària ecològica

5.3. Estructurar un sistema d’assessorament en matèria ecològica al territori

5.4. Incorporar la producció agroalimentària ecològica en la formació

6. Foment de les polítiques 6.1. Reformar el marc legal vigent que regula la producció agroalimentària ecològica

6.2. Reforçar l’estructura administrativa en matèria de producció agroalimentària ecològica dins la Generalitat de Catalunya

6.3. Creació d’un sistema de recollida i tractament de dades estadístiques sobre la PAE

6.4. Incloure els productes ecològics dins de les polítiques ambientals de l’administració

va ser impulsada pel Grup Interdepartamental presidit 
per la Directora General d’Agricultura i Ramaderia del 
DAR, i del qual formen part sis Departaments més de 
la Generalitat de Catalunya: Presidència, Economia i 
Finances, Medi Ambient i Habitatge, Salut, Educació, 
i Innovació, Universitats i Empresa.

Per a l’acompliment i fer-ne el seguiment dels 
objectius, es va crear un Grup de Treball Tècnic, 
format per representants tècnics de totes els 
Departaments implicats.
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Actuacions i activitats realitzades
Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012

Actuacions del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica dins del Pla
Codi Actuació Realitzat al 2009 Previst al 2010

1    1    2 Dissenyar i executar una campanya radiofònica informativa del CCPAE per promocionar els aliments 

ecològics

40.000,00 € 40.000,00 €

1    1    11 Impulsar una campanya d’introducció dels productes ecològics en els mercats municipals 15.000,00 € 20.000,00 €

1    2    4 Elaborar i editar un monogràfic sobre els menjadors escolars ecològics 8.000,00 €

3    1    4 Elaborar una Guia directori del CCPAE interactiva 12.000,00 €

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

punt de venda

30.000,00 €

4    1    3 Elaborar un sistema de control específic per a les produccions aqüícoles ecològiques 10.00,00 €

4    3    2 Millorar el sistema de control i certificació 10.000,00 € 20.000,00 €

6    3    2 Millorar les dades estadístiques que publica el CCPAE 20.000,00 €


