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Josep Maria Pelegrí i Aixut
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural

E n aquest primer article dirigit al sector de la pro-
ducció ecològica de Catalunya, voldria manifes-

tar la gran il·lusió i responsabilitat que representa per 
a mi assumir la conselleria d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. El meu objectiu 
principal és i serà la cerca de diàleg i de compromisos 
amb tots els sector implicats com el millor instrument 
per superar la crisi actual. Des d’aquestes línies vol-
dria dirigir-me directament als agricultors, ramaders i 
empreses de producció ecològica i expressar la meva 
voluntat d’estar al seu costat. Perquè són exemple de 
la Catalunya rural emprenedora, que contribueix al 
progrés del país des del punt de vista econòmic, so-
cial, mediambiental i d’equilibri del territori.

Aquest 2011 fa deu anys que el Parlament de Cata-
lunya va aprovar per Llei la creació del Consell Català 
de la Producció Agrària Ecològica tal com el conei-
xem ara. El CCPAE va néixer amb dos objectius clars: 
verificar el compliment de la normativa europea de 
producció ecològica i esdevenir un instrument vàlid 
per a què el sector agroalimentari ecològic català re-
bés un impuls. El temps, el treball i els resultats han 
donat força, prestigi i reconeixement al Consell com a 
autoritat pública de control i certificació de la produc-
ció agrària ecològica de Catalunya. De fet, en el marc 
del debat agrari del passat mes de juny de 2010, el 
Parlament de Catalunya es va pronunciar clarament a 
favor de continuar potenciant l’agricultura ecològica 
a Catalunya, tot donant suport al paper que desenvo-
lupa el CCPAE a casa nostra. 

La tendència creixent dels darrers deu anys és 
l’indicador de la solidesa del sector de la producció 
ecològica. En un context de crisi econòmica, aquest 
sector ha donat mostra de bona salut i de creixement, 
també al 2010. Així doncs, un any més, les dades es-
tadístiques del sector conviden a l’optimisme. A tall 
d’exemple, són remarcables l’increment del 14,54% 
en nombre d’operadors, fins arribar al 1.639 inscrits, 
i l’augment del 16,77% en superfície arribant a les 
83.506 hectàrees el 2010. O la pujada destacable de 
les explotacions ramaderes que registren una pujada 
del 23,68% en aquest darrer any i ja comptem amb 
gairebé 500 a tot Catalunya. També és considerable 
l’augment de l’activitat industrial –10,13% respecte 
2009–, un indicador on Catalunya és líder a tot l’Estat 
amb 609 activitats registrades i molt diversificades. 

Aquests increments també es reflecteixen en el vo-
lum de facturació, que el 2009 va ser de 85,7 milions 
d’euros, una pujada de gairebé el 10% respecte 2008. 

La certificació ecològica és un servei als operadors 
que la Generalitat de Catalunya dóna a través del CC-
PAE, i el seu sentit rau en la confiança que genera al 
consumidor. És ara en aquest context de crisi, més 
que mai, que es fa necessària la simplificació de l’ad-
ministració per continuar elevant el grau de qualitat en 
el servei de certificació i oferir la màxima qualitat en el 
producte final. El Consell ha començat a treballar en 
aquesta línia amb la digitalització dels tràmits d’ins-
pecció, i reduir així de forma efectiva el procés per a 
certificar-se. També ha treballat fort aquests anys per 
donar el millor servei amb una participació directa del 
sector en els seus òrgans de govern, per oferir qualitat 
i transparència. Un exercici de transparència que, per 
cert, el CCPAE realitza anualment presentant aquesta 
memòria.

Són temps excepcionals, i hem de sumar esforços 
per prendre decisions valentes que ens facin agafar 
l’empenta per continuar creixent. Sabem i assumim 
que amb menys, hem de fer més i millor. Aquest és 
un dels reptes, com també ho és la internacionalitza-
ció del sector. Hem de treballar junts per trobar més 
oportunitats de creixement tot posant en valor la gran 
qualitat dels aliments ecològics catalans. És un camí 
on l’empresa catalana sempre ha estat capdavantera. 
Per tant, sabem i podrem fer-ho tots plegats.

El debat agrari que va tenir lloc al Parlament i les 
resolucions que s’hi van acordar són el full de ruta a 
seguir. La meva aposta i la del tot el Departament és 
aquesta. Vull estar al vostre costat i treballar plegats 
per reforçar aquest sector tant generador de rique-
sa i oportunitats per al país. Vull posar-me a la vostra 
disposició per aconseguir el repte que els ciutadans 
de Catalunya ens van encomanar, el de construir una 
Catalunya millor.

AL COSTAT DEL SECTOR ECOLÒGIC

Presentació
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Daniel Valls i Cots
President de la Junta Rectora CCPAE

H em deixat enrere 2010, un any ple de canvis i transfor-
macions al nostre país que han afectat tota la societat 

en tots els àmbits. Canvis a Catalunya, doncs al juny va 
tenir lloc el debat parlamentari sobre el món agrari on, entre 
altres, es va resoldre continuar donant suport al paper del 
Consell com a autoritat de control i certificació de la pro-
ducció agrària ecològica de Catalunya. També s’ha confi-
gurat el nou govern de la Generalitat, arran de les eleccions 
autonòmiques del novembre, del qual esperem continuïtat 
política envers el suport al sector i els oferim la nostra col-
laboració per treballar plegats.

Canvis també al Consell, perquè a l’abril vam celebrar 
unes eleccions a la Junta Rectora que van suposar la reno-
vació dels sis membres del sector representants dels pro-
ductors i dels elaboradors, procés després del qual vaig 
rebre la confiança per tornar a assumir la responsabilitat de 
ser-ne el President. La renovació alhora s’ha produït en tota 
l’estructura de la Junta, que ha renovat la meitat dels seus 
dotze membres, entre representants del sector, de l’admi-
nistració i dels consumidors.

Hem de veure on estem i què hem fet. Arran de la crisi 
econòmica que vivim, la subvenció del Departament ens 
ha anat disminuint en els darrers anys i ha repercutit ne-
gativament en la nostra acció promocional. Amb tot, l’any 
passat l’esforç es va centrar en el suport al sector primari, 
ja que es va fer efectiva l’ajuda per a cobrir les despeses de 
certificació per a pagesos i ramaders, que va suposar final-
ment una mitjana del 75% del cost total, i enguany preveiem 
una ajuda similar. Tampoc hem deixat de tenir presència a 
les fires de gran repercussió per al sector com ara Biofach 
a Alemanya, i Alimentària i Biocultura, ambdós a Barcelona. 

El sector ecològic continua creixent amb força. Els dar-
rers deu anys han estat de gran impuls per a l’agricultu-
ra ecològica Catalunya i la perspectiva continua sent de 
creixement sostingut, això ens obligarà a ser exigents i 
ambiciosos. Queden molts reptes per endavant. Un dels 
immediats és el de treballar sobre la regulació dels punts 
de venda de l’alimentació ecològica. Sense dubte, aquesta 
serà una línia important de treball, però no deixarà de ban-

da altres prioritats d’aquesta Junta. Continuarem apostant 
per la millora del sistema de taxes, el manteniment de pro-
ductes ecològics lliures de contaminacions alienes i per la 
qualitat en el nostre servei de certificació. Totes aquestes 
fites ens empenyen a continuar treballant i a fer-ho en po-
sitiu, ja que és una actitud que ens ha donat bons fruïts, 
com per exemple la nostra entrada al món de les xarxes 
socials, una nova oportunitat de difusió que no podíem ni 
volíem deixar passar.

Carta del President

EL SECTOR ECOLÒGIC
CONTINUA CREIXENT AMB FORÇA

Volem mantenir els nivells d’exigència 
i ambició per afrontar els nous reptes 
de l’agricultura ecològica

Presentació
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Amaya Prat i Solís
Directora del CCPAE

E l model d’Autoritat de Control pública dels aliments 
ecològics escollit per Catalunya és també el de paï-

sos com Finlàndia, Dinamarca, Islàndia o Països Baixos. 
Aquest model es recull en el Reglament (CE) 834/2007, 
del Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes 
ecològics, que faculta els governs a decidir entre conferir 
la seva facultat de control a una o diverses autoritats de 
control públiques o delegar funcions de control en un o 
diversos organismes de control privats. 

Aquest model de certificació es va traduir en la creació 
l’any 2000, mitjançant una llei del Parlament de Catalunya, 
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CC-
PAE), entitat que aporta singularitats pròpies com ara: la 
de ser autoritat de control pública i a més d’estar acredi-
tada respecte a la norma Europea EN45011, tenir autoritat 
sancionadora i la de comptar amb la coparticipació i el 
consens de tots els interessos en la implantació, gestió 
i supervisió del model a través del seu òrgan de Govern. 

El CCPAE neix a partir d’un sector ecològic català 
professional i convençut de la pròpia responsabilitat en 
la producció d’aliments sans i del manteniment del pai-
satge 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 de la Generalitat de Cata-
lunya, que realitza la seva tutela administrativa. 

La política del CCPAE com a autoritat de control es 
basa en el convenciment que el model de certificació pú-
blica de productes ecològics triat és l’alternativa amb més 
garanties per al consumidor. Tot això gràcies a la seva 
estructura equilibrada, formada per representants dels 
subsectors productiu i d’elaboradors, de l’administració i 
dels consumidors, que assegura la seva independència i 
objectivitat de la certificació, i gràcies a les acreditacions 
europees i internacionals de l’organisme que avalen la 
seva professionalitat i fiabilitat de control. 

A Espanya, com a Estat membre, existeixen actual-
ment catorze comunitats autònomes que han escollit 
conferir el control dels productes ecològics a Autoritats 

de Control. Les excepcions són Andalusia i Castella la 
Manxa, on només hi ha organismes de control privats, i 
Aragó, on conviuen els dos sistemes. 

El model català de certificació ecològica aporta sin-
gularitats pròpies a aquest sistema, entre les quals des-
taquen les següents: 
1. Ser Autoritat de Control pública i més estar acreditada 
pel que fa a la Norma Europea EN 45011 i el National 
Organic Program (NOP) del USDA. 
2. Ser eficaç i tenir vocació de servei a la diversitat del 
sector ecològic. 
3. Tenir un òrgan de Govern, amb consens i coparticipa-
ció de tots els interessos en la implantació, gestió i super-
visió del model. 
4. Cobrar taxes públiques de caràcter finalista aprovades 
pel Govern Català per cobrir el cost del control. 
5. Tenir autoritat sancionadora. 
6. Ser model de certificació local. 

A causa d’aquestes singularitats, el CCPAE està con-
siderat un exemple com a model de certificació. Així, 
el País Basc va publicar el 2008 una rèplica del model 
CCPAE per crear el seu Consell d’Agricultura Ecològi-
ca, i darrerament, diversos països llatinoamericans han 
mostrat el seu interès per estudiar per a la creació de 
certificadores locals.

L’anàlisi de la Directora Tècnica

EL CCPAE COM A MODEL
DE CERTIFICACIÓ PÚBLICA ACREDITADA

Presentació
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Estadístiques del
sector ecològic 2010
1.1 Situació i evolució de la producció agrària ecològica

1.2 Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes

1
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1.1Estadístiques del sector ecològic 2010
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 al 2010 continuen amb la tendència a 
l’alça dels darrers anys i constaten la solidesa del 
sector ecològic català. Bona part de les causes es 
troben en què el sector ha resistit l’embat de la crisi 
econòmica gràcies al 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 2010, la superfície ecològica inscrita al 
CCPAE ha crescut un 16,77% respecte del 2009, fins 
arribar a les 83.506 hectàrees. Lleida és la primera 
província pel que fa a superfície qualificada, amb 
49.363 Ha, seguida de Girona (15.027 Ha), Barcelona 
(10.785 Ha) i Tarragona (8.331 Ha).

Quant a nombre d’inscrits, durant 2010 van donar-se 
d’alta 208 nous operadors, un increment del 14,54%, 
passant dels 1.431 inscrits el 2009 als 1.639 el 2010, 
dels quals 1.247 són productors i 692 són empreses. 
Comparativament per províncies, Barcelona lidera la 
taula, amb 511, Lleida ocupa la segona posició amb 
500, seguida de Tarragona amb 400 i Girona amb 228.

Evolució dels inscrits per províncies i total (2001-2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Barcelona 185 199 233 278 300 339 382 434 505 511

Girona 69 78 72 79 80 82 98 129 175 228

Lleida 280 339 345 354 362 359 348 399 428 500

Tarragona 148 161 155 184 190 206 240 289 323 400

TOTAL 682 777 805 895 932 986 1068 1251 1431 1639

Evolució de la superfície per províncies i total (2001-2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Barcelona 4.463 5.449 5.204 5.120 5.220 5.853 .6513 7.580 9.301 10.785

Girona 2.732 2.442 3.337 3.807 3.424 3.229 9.190 8.848 11.056 15.027

Lleida 38.674 39.023 41.302 40.764 38.831 39.548 36.899 41.908 45.629 49.363

Tarragona 4.919 5.432 6.368 6.677 6.714 6.725 7.493 3.995 5.527 8.331

TOTAL 50.788 52.346 56.211 56.368 54.189 55.355 60.095 62.331 71.513 83.506

Evolució dels inscrits segons l’activitat (2001-2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Productors 522 623 620 667 683 722 769 909 1.063 1.247

Elaboradors 160 236 277 320 353 359 382 441 476 515

Importadors 11 13 18 22 28 31 35 36 29 32

Comercialit. 0 26 41 50 52 59 118 120 136 145

Evolució de superfície i inscrits (1995-2010)
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Superfície segons tipus de cultius

Pel que fa al tipus de cultiu, sense comptar amb la 
superfície de prats pastures i farratges (49.640 Ha) i 
de bosc, matolls i recol·lecció silvestre (15.963 Ha), 
que ocupen el 60% del total de superfície  ecològica 
a Catalunya, hi predominen els cultius típicament 
mediterranis, que ha continuat creixent en el darrer any: 
la vinya amb 4.597 Ha (26% del total),  l’olivera amb 
3.884 Ha (22%), i els cereals i lleguminoses per gra 
amb 3.906 Ha (22%).

Superfície segons tipus de cultiu (2010)

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

Evolució de la superfície per cultius (2001-2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pastures, prats i farratges 37.786 35.602 39.697 40.185 32.472 32.467 34.740 37.260 42.362 49.640

Bosc, matolls i recol·lecció silvestre 7.244 8.950 7.976 7.603 12.338 13.228 15.671 13.038 14.123 15.963

Vinya 557 650 915 1.127 1.227 1.378 1.671 2.241 3.619 4.597

Oliveres 1.655 2.305 2.301 2.254 2.412 2.318 2.261 2.704 3.199 3.906

Cereals i lleguminoses per a gra 1.352 2.192 2.299 2.054 1.943 1.967 2.125 2.811 3.328 3.884

Guaret, adob verd i erm 1.144 1.417 1.682 1.782 2.522 2.744 2.357 2.573 2.925 3.086

A. fruits secs 672 843 870 889 828 764 748 925 1.072 1.430

C. hortalisses 140 169 265 258 210 223 210 237 317 395

Fruiters 85 98 110 101 112 136 198 264 323 366

A. cítrics 8 8 9 9 13 29 31 143 159 124

Cultius industrials 0 32 46 60 41 61 30 82 33 49

Plantes aromàt., medicin. i cosmèt. 105 45 22 18 39 24 24 26 24 27

Arrels/tubercles per consum humà 0 19 16 14 13 10 11 12 10 20

Llavors i vivers 7,5 14 3 10 9 1 3 5 11 19

Flors i plantes ornamentals 0 1 1 1 0,02 0,02 0,02 0,26 044 1

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

Estadístiques del sector ecològic 2010
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Superfície de vinya (2001-2010)

Superfície d’olivera (2001-2010)

Al 2010, han continuat destacant tres tendències 
sobre la resta.  D’una banda, la pujada notable 
del cultiu de vinya ecològic, amb un increment del 
27% respecte de l’any anterior, i ja porta dos anys 
liderant l’estadística. D’altra banda, hi ha el cultiu 
de l’olivera, que també ha experimentat una pujada 
del 22% respecte de 2009 i ha pujat al segon lloc 
per importància. Finalment, i en el tercer lloc de 
l’estadística, el cultiu de cereals, que ha crescut un 
22% en el darrer any.

Estadístiques del sector ecològic 2010
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Explotacions ramaderes

Pel que fa a explotacions ramaderes ecològiques, del 
total de 491 el 2010, el vaquí de carn continua com la 
més implantada amb 278 explotacions. Li segueixen 
l’oví de carn amb 78 i el cabrum de carn amb 58.

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 271, 
seguida de Girona amb 138, Barcelona amb 71 i 
Tarragona amb 11 explotacions.

Explotacions ramaderes (2010)

Explotacions ramaderes per províncies i total (2001-2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Barcelona 19 35 41 49 49 54 56 59 57 71

Girona 17 22 23 22 22 23 37 77 98 138

Lleida 134 193 259 270 254 250 230 238 235 271

Tarragona 7 5 5 4 7 7 8 6 7 11

TOTAL 177 255 328 345 332 334 331 380 397 491

Explotacions ramaderes (2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Vaquí de carn 122 134 166 171 169 169 180 226 239 278

Oví de carn 22 27 44 49 44 43 41 53 58 78

Cabrum de carn 12 18 27 30 28 29 29 37 40 58

Equí 0 44 59 62 60 59 45 22 25 33

Avicultura carn 7 10 12 11 11 13 13 14 10 12

Avicultura ous 6 6 5 9 11 10 10 8 6 7

Porcí 1 2 2 2 2 3 4 7 6 7

Vaquí de llet 3 3 4 4 3 3 3 7 6 7

Cabrum de llet 3 4 4 3 2 3 4 3 3 6

Oví de llet 0 4 2 2 0 0 0 1 2 3

Apicultura 1 3 3 2 2 0 2 2 2 2

Cunicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadístiques del sector ecològic 2010
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 86 indústries (14%) que s’hi dediquen, seguida 
de la comercialització i/o distribució, que es manté 
segona amb 75 empreses (12%), i la manipulació i 
envasament de la producció hortofrutícola, tercera 
amb 59 activitats. També cal remarcar les indústries 
de la panificació i pastisseria, fabricació i envasament 
d’olis i greixos, els escorxadors i sales d’especejament 
i elaboració de productes carnis, i l’emmagatzematge. 
Per províncies, Barcelona és capdavantera amb 307 
empreses, seguida de Tarragona amb 136, Lleida 
amb 99 i Girona amb 67.

Evolució de les agroindústries per províncies i total (2001-2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Barcelona 111 117 147 171 188 197 218 246 278 307

Girona 12 36 38 43 44 46 49 55 64 67

Lleida 32 40 53 62 66 70 74 83 85 99

Tarragona 35 59 72 83 83 86 95 120 126 136

TOTAL 190 252 310 359 381 399 436 504 553 609

Agroindústries (2010)

Estadístiques del sector ecològic 2010
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Evolució de les activitats de les indústries agroalimentàries (2001-2010)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Elaboració i/o embot. de vins, caves i escumosos 14 17 27 39 44 45 54 62 77 86

Comercialització i/o distribució 0 17 25 29 31 40 50 57 64 75

Manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 6 76 66 65 62 61 58 58 57 59

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

Fabricació i envasat d´olis i greixos 15 17 23 27 27 27 28 32 34 39

Escorxadors, sales d´especejament i elaboració de productes carnis 6 7 14 18 23 26 29 35 37 39

Emmagatzematge 0 11 11 11 14 17 21 22 27 36

Manipulació, envasament i transformació de grans 36 21 26 27 25 24 26 30 29 31

Manipulació, elaboració i envasat de fruits secs 18 14 21 23 21 22 23 26 23 24

Elaboració de preparats alimentaris 14 7 9 11 16 16 16 17 20 22

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

Importació 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16

Indústria del cacau, xocolata i confiteria 14 5 6 6 8 9 9 9 9 15

Elaboració i envasat de tè i cafè 0 4 8 10 11 12 10 13 14 15

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

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

Manipulació i envasament de productes apícoles 0 2 4 5 7 7 7 8 8 9

Fabricació de productes per alimentació animal 0 4 8 10 10 10 13 12 11 9

Manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles 0 2 3 6 7 7 7 9 7 8

Producció i comercialitació de llavors i plantes de viver 0 1 2 3 3 3 3 5 7 8

Indústria sucrera 0 3 4 4 4 4 3 4 4 5

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

Envasat i etiquetatge de productes alimentaris 0 4 2 1 1 1 4 4 4 5

Elaboració i envasament d´espècies i condiments 0 3 2 2 3 2 2 3 3 4

Fabricació de pastes alimentàries i productes similars 0 5 5 5 5 5 7 5 5 4

Elaboració de sidres i altres begudes alcohòliques 0 0 1 1 1 1 1 1 1 3

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

Elaboració de conserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Elaboració i preparació de fongs cultivats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Estadístiques del sector ecològic 2010
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 el 
pitjor de la crisi econòmica i ho 
continuen demostrant les xifres 
del volum de negoci del 2009 -les 
darreres disponibles-, i l’evolució 
dels últims anys. Amb gairebé 85 
milions d’euros declarats el 2009, 
es va produir un augment del 9,89% 
respecte 2008. 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 els 
subsectors productius

En el terreny de les vendes segons 
els subsectors productius, guanyen 
pes les indústries de transformació 
i el subsector de la comercialització 
i la distribució.

En prime lloc se situa el sector 
vitivinícola, i de begudes amb 
el 18% de les facturacions. El 
cultiu de cereals i la manipulació, 
envasament i transformació de 
grans li segueix amb un 13%, i la 
comercialització i distribució, amb 
un 12%.

Principals subsectors productius segons el volum de vendes (2009)

2009

Vinya, elaboració, embotellament vins, caves i escumosos, sidres i begud. alcohol. 11.861.979 €

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

Cultiu cereals i lleguminoses, manipulació, envasament i transformació de grans 9.470.483 €

Comercialització i/o distribució 7.848.148 €

Elaboració, envasament i etiquetatge de preparats i productes alimentaris 7.608.842 €

Cultiu fruiters, cítrics i transformació de la producció hortofructícola 6.908.337 €

Vaquí 4.078.788 €

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

Cultiu d’hortalisses i manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 3.252.748 €

Fabricació de productes per alimentació animal 2.591.137 €

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

Volum de vendes segons subsectors productius (2009)

Estadístiques del sector ecològic 2010
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes 1.2

Facturacions ecològiques (2003-2009)
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Destí de les vendes

Segons les últimes dades, les de 2009, a Catalunya 
es queda un 40% de les vendes per al consum intern. 
Mentrestant, a la resta de l’Estat s’hi destina un 30%.

L’exportació a la UE representa un 17% i el comerç 
exterior és un 7% del total.

Any rere any augmenta el consum interior.

Destinació de les vendes (2009) *

Destinació de les vendes (2009) *

2009

Catalunya 27.687.025 €

Espanya 20.972.639 €

Comunitat Europea 11.681.820 €

Fora de la Comunitat Europea 7.320.795 €

Catalunya i Espanya 2.444.456 

Sense declarar destinació 0 €

*només dels productes elaborats

Estadístiques del sector ecològic 2010
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes
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Estadístiques del sector ecològic 2010
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes
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Junta Rectora: composició i objectius

2.1Estructura, organització, objectius i mitjans
Junta Rectora: composició i objectius

Composició

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 i Promoció. 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. 
Pel que fa a promoció, col∙laborar institucionalment 
en la difusió i coneixement dels aliments ecològics, 
organitzar l’assistència a fires, editar material 
divulgatiu, assistir a xerrades informatives, dirigir i 
promoure els continguts del web,  i establiment de  
convenis de col∙laboració amb d’altres organismes.
Comissió de Recursos Humans. En aquesta 
comissió es tracta tots aquells temes relacionats amb 

el personal del Consell, contractació, renovacions, 
revisió de conveni i formació.

Eleccions a la Junta Rectora 2010

El CCPAE celebra eleccions cada quatre anys per 
escollir els membres de Junta Rectora del subsector 
de la producció i del subsector de l’elaboració, 
importació de països tercers i comercialització. 
Segons l’Ordre AAR/94/2010, de 15 de febrer, es van 
convocar les eleccions per al 27 d’abril de 2010, les 
quals van tenir els resultats següents:

Cens: 1.055
Participació: 9,57%: 71 (presencial) + 30 (per correu)

Composició de la Junta Rectora

Resultats Eleccions a la Junta Rectora 2010

 Subsector de la producció Vots

Joves Agriculturors i Ramaders de Catalunya (JARC)

Josep Bombardó Bagaria 21

Francesc Josep Esquerda Tamarit 25

Xavier Señís Vidal 23

Unió de Pagesos de Catalunya (UP)

Ignasi Sinfreu i Canturri 78

David Torrelles Vilella 73

Mercè Pascual Baigual 80

 Subsector de l’elaboració, importació i comercialització Vots

Mas Igneus , SL (Josep Maria Albet i Noya) Proclamats per 
absència d’altra 

candidaturaJuli Bergé Armengol

Cal Valls (Daniel Valls i Cots)



26 CCPAE, MEMÒRIA 2010

Estructura, organització, objectius i mitjans
Junta Rectora: composició i objectius

Objectius per al 2011

La Junta Rectora del CCPAE ha establert uns 
objectius estratègics per a l’exercici del 2011:

1. Millorar el nivell de la qualitat i el nombre dels 
serveis de certificació
Continuar amb la vessant de la formació tècnica 
del Consell, mantenir les acreditacions i les normes 
de qualitat, tot increment l’abast dels serveis, els 
convenis i les col·laboracions, i millorar l’eficàcia 
del servei optimitzant els costos i incrementant la 
mitjana d’auditories per inspector.

2. Augmentar les produccions i elaboracions 
agràries ecològiques 
Impulsar el creixement del sector, tan pel que fa a 
les hectàrees i les explotacions inscrites, com pel 
que fa a les empreses transformadores. Apujar 
el nombre d’operadors inscrits, fent èmfasi en els 
productors vegetals i ramaders.

3. Millorar el nivell de coneixement del producte 
ecològic certificat entre els consumidors
Apujar el nombre de visites al portal web del Consell 
i incrementar el volum de negoci de les empreses, 
tant  pel que fa al nombre de productes ecològics 
certificats com pel que fa a les vendes.

4. Aconseguir implementar les actuacions del 
Pla d’Acció de l’Alimentació Ecològica 2008-2012 
dutes a terme pel Consell
Participar directament i indirectament a 
determinades actuacions previstes en el Pla 
d’Acció, considerant que aquesta participació 
estarà subjecta a la valoració que es pugui fer des 
de l’Administració respecte de les actuacions del 
Pla.

Desenvolupament de la jornada electoral

Segons l’article 34.4 de l’Ordre d’11 d’octubre de 
2001, a les 9 hores del matí, es van constituir amb 
total normalitat les set meses electorals, situades 

als serveis territorials de Barcelona, Girona, Lleida, 
Tarragona, Tortosa, Tremp i Vic. En cadascuna 
de les meses, van prendre possessió de la seva 
responsabilitat un president, un vocal i els interventors 
corresponents de les dues candidatures presentades. 
La distribució de les seus electorals per demarcacions 
territorials era la novetat d’aquestes eleccions, 
atès que el Departament, a petició del sector, va 
augmentar de 5 a 7 les meses amb la finalitat de 
facilitar la participació arreu del territori català.

A les 10 hores van començar les votacions amb 
total normalitat. Al llarg de la jornada, els productors 
ecològics es van anar apropant a les seus electorals 
per exercir el seu dret a vot. Així doncs, la jornada es 
va desenvolupar amb total normalitat, finalitzant a les 
17 hores sense cap incident o reclamació, i passant 
immediatament al recompte de vots.

La Mesa Electoral de Barcelona va ser la que va 
recopilar, comprovar i fer el recompte del vot per 
correu.
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Els objectius de la Direcció Tècnica

La Direcció de l’entitat tradueix els objectius 
estratègics 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 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.
• Avaluar les 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 a 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 Estats Units. Les accions que es porten a terme 
per mantenir aquesta acreditació son: lliurament anual 
al Departament d’Agricultura del Estats Units (USDA 
)de l’auditoria interna del sistema i actualització del 
mateix. 

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 2011 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).

Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció Tècnica 2.2
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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 tasques del Consell, 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 2011, 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 la supervisió adient. 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.

Auditories 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, a finals del 2010 la direcció del 
CCPAE va realitzar una auditoria interna de tot el 
Sistema. Aquest procés serà tancat amb l’auditoria 
que realitzarà ENAC per verificar el compliment i grau 
d’implantació de la norma UNE-EN 45011 durant el 
2011 a la seu del CCPAE.

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

Al 2010, continuant amb el procés de manteniment 
d’aquesta acreditació, es va enviar al Govern 
del Estats Units l’auditoria interna del sistema i 
l’actualització del mateix. A més, el Govern del Estats 
Units, té previst realitzar una auditoria a la seu del 
CCPAE durant el 2011 per la revisió in situ del sistema.

Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció Tècnica
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Estructura, organització, objectius i mitjans
El funcionament del Consell: organigrama i recursos humans

El funcionament del Consell:
organigrama i recursos humans

2.3
Organigrama funcional

El Consell té aquest organigrama per al seu 
funcionament per àrees i objectius:



30 CCPAE, MEMÒRIA 2010

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, objectius i mitjans
El funcionament del Consell: organigrama i recursos humans
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Administració econòmica i financera

Segons l’opinió d’Oliver y Camps, Auditores 
Asociados, S.A., els comptes anuals abreujats de 
l’exercici 2010 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 2010 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 18/03/2011, va aprovar els comptes 
anuals de l’Exercici 2010, els quals han estat 
degudament traslladats al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i al 
Departament d’Economia i Coneixement, per a la seva 
supervisió, i consten en poder del CCPAE.

Estructura, organització, objectius i mitjans
Administració econòmica i financera 2.4
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Control i
certificació
3.1 Acreditacions i política de qualitat

3.2 Auditories de control

3.4 Certificació dels productes

3
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Acreditacions i 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 (zona)

Logotip Descripció

ENAC

(Europa) 34/C-PR067

Entitat Nacional d’Acreditació (Norma UNE-

EN-45011)

NOP

(Estats Units i 

Canadà)

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.

CARTV

(Québec)

Conseil des Apellations Agroalimentaires 

du Québec

DELINAT

(Conf. Helvètica)

Segell que certifica els vins de producció 

ecològica de la Confederació Helvètica

Control i certificació
Acreditacions i política de qualitat 3.1

BIOSUISSE

(Suïssa)

Certificació que permet l’entrada de 

productes ecològics catalans a Suïssa

JAS

(Japó)

Normativa per a l’exportació de productes 

ecològics al Japó

KRAV

(Suècia)

Certificació que permet l’exportació de 

produtes ecològics catalans en el mercat 

suec

AB

(França)

Marca AB, de l’agència de l’agricultura 

ecològica a França que identifica els 

productes ecològics d’aquest país

BIO SIEGEL

(Alemanya)

Logotip del govern d’Alemanya que 

identifica els productes ecològics certificats 

a Alemanya

 El CCPAE és membre d’IFOAM-EU-
Group, l’organització que representa  
a l’àmbit europeu el moviment de 
l’agricultura i la ramaderia ecològiques.
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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 2010 s’han realitzat un total de 307 visites 
d’inscripcions i 196 visites ampliacions.

Auditories de manteniment de la certificació

Quant a inspeccions de seguiment, durant el 2010 
s’han realitzat un total de 1.392 inspeccions.

Auditories de control aleatòries i dirigides

A llarg de l’any, s’han realitzat 55 inspeccions 
aleatòries i 19 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.

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 2010 es van 
prendre un total de 165 mostres als productes 
certificats pel CCPAE per tal de fer un control 
d’absència de substàncies no permeses.

En 2010 s’ha realitzat 307 visites 
d’inscripcions i 196 d’ampliacions

Detall de les analítiques realitzades (2010)

Tipus de mostra Paràmetre analític Total

Productes animals Presència antibiòtics 4

Presència B-Agonista 2

Presència hormones-corticoides 0

Apicultura Acaricides 0

Vins Sulfur 10

Productes vegetals i elaborats Multiresidus organoclorats i 

organofosforats

114

OGM 23

Butòxid piperonil 11

Diòxid de sofre total 1

TOTAL 165

Evolució d’inscripcions i ampliacions (2004-2010)

3.2 Control i certificació
Auditories de control
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PLA DE
L’ESTANY

16

VAL D’ARAN

6

PALLARS
SOBIRÀ

72
ALTA

RIBAGORÇA

45

PALLARS
JUSSÀ

62

ALT
URGELL

17

CERDANYA

15

SOLSONÈS
15

BERGUEDÀ

23

RIPOLLÈS

56

GARROTXA

50

ALT
EMPORDÀ

43

BAIX
EMPORDÀ

24

GIRONÈS

15

SELVA

11

OSONA

27

BAGES

56
VALLÈS

ORIENTAL

65
MARESME

39

VALLÈS
OCCIDENTAL

39

BAIX
LLOBREGAT

46

BARCELONÈS

59123

ALT
PENEDÈS

GARRAF

6

BAIX
PENEDÈS

16

ANOIA

32

SEGARRA

14

NOGUERA

21

URGELL

23

PLA
D’URGELL

12
SEGRIÀ

116

GARRIGUES

80
CONCA DE
BARBERÀ

28
ALT CAMP

36

PRIORAT

98
BAIX CAMP

41

TARRAGONÈS

13
RIBERA
D’EBRE

28

TERRA
ALTA

63

BAIX EBRE

48

MONTSIÀ

31

Distribució territorial de les auditories (2010)

Control i certificació
Auditories de control
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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 2010 se n’han portat a terme 51 visites de 
seguiment i se n’han formalitzat 18 inscripcions.

Auditories de control de la normativa Delinat per 
a vins

Pels vins catalans que triïn aquest control afegit. 
Durant el 2010 s’han realitzat 23 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 2010 s’han formalitzat 5 visites de seguiment.

Auditories de control del National Organic Program (NOP) (2010)

Inscripcions 18

Seguiment 51

Auditories de control del normativa Delinat per a vins (2010)

Inscripcions 0

Seguiment 23

Auditories de control dels comerços recomanats pel CCPAE (2010)

Inscripcions 0

Seguiment 5

Control i certificació
Auditories de control
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El 2010 s’han tramitat 1904 
autoritzacions de nous productes 
ecològics

Certificació dels productes

Productes certificats

Pel que fa a productes certificats durant el 2010, s’han 
tramitat 1904 autoritzacions de productes nous.

Quant al número total de certificats de conformitat 
emesos durant l’any 2010, s’han tramitat un total de 
1940.

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

Aquests són els resultats 2010:

Expedients valorats segons la normativa de la UE (2010)

Seguiment 1.374

Inscripció 283

Ampliació 233

Baixa 47

Aleatòries 11

Retornat 59

Canvi de nom 27

Informe àrees 26

Informe 68

Dirigida 16

Valoració d’accions correctores 10

Informes o doc. relatius a mostres 20

Presa de mostres 10

TOTAL 2.184

Expedients valorats segons la normativa NOP (2010)

Ampliació 3

Seguiment 34

Baixa 4

Retornat 0

Ampliació productes 1

Inscripció 7

Valoració d’accions correctores 8

TOTAL 57

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 
2010 van ser:

- Positius de sulfurós en vins: 0% (0/11)

- Positius de multirresidus:  3.68%* (5/136)
*Sobre un total de 136 mostres analitzades

- Positius OGM (límit detecció/quantificació):  4,17%* (1/24)
*Sobre un total de 24 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

- Total de mostres analitzades: 171

3.3Control i certificació
Certificació dels productes
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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 (2010)

Tipus d’activitat Motiu Producte

ELABORACIÓ DE PREPARATS ALIMENTARIS Ingredients no ecològics per a l’elaboració de producte ecològics Aloe vera
PRODUCTOR VEGETAL / ELABORADOR Contaminació amb substàncies no autoritzades Arròs
MANIPULACIÓ, ENVASAT I TRANSFORMACIÓ
DE GRANS

Positiu: a l'emmagatzematge es produeix barreja o contaminació 
amb productes no autoritzats

Arròs

RAMADER BOVÍ Alimentació amb farratge convencional Animals (boví)
MANIPULACIÓ I/O ENVASAMENT DE LA 
PRODUCCIÓ HORTOFRUTÍCOLA

Positiu Pomes

PRODUCTOR VEGETAL Positiu Parcel·la (vinya)
RAMADER EQUÍ Positiu d’OGM Pinso
PRODUCTOR VEGETAL / ELABORADOR Positiu Arròs (collita 2009)
PRODUCTOR VEGETAL Positiu Vinya (collita 2010)
ELABORACIÓ I/O EMBOTELLAMENT DE VINS,
CAVES I ESCUMOSOS

Ús de productes no autoritzats per a l'elaboració del vi Vi

Propostes d’obertura d’expedient sancionador (2010)

Tipus d’activitat Motiu

AE10-01 Ramader avicultura Reincidència entrada animals convencionals sense acomplir les condicions

AE10-02 Ramader avicultura Reincidència entrada animals convencionals sense acomplir les condicions

AE10-03 Ramader avicultura Reincidència entrada animals convencionals sense acomplir les condicions

AE10-04 Ramader remugant Alimentació amb farratge convencional

AE10-05 Ind. alimentació humana A l'emmagatzematge es produeix barreja o contaminació am substàncies no permesas per l'AE

AE10-06 Distribuïdor matèries primeres Reincidència d'albarans incomplets

AE10-07 Ramader remugant Comercialització de productes sense autorització i sense acomplir les condicions

AE10-08 Ind. alimentació humana Ús de productes no autoritzats per a l'elaboració del vi, segons el QNT

Control i certificació
Certificació dels productes
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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 2010, 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 2010 el tècnics del CCPAE han impartit 
cursos i xerrades organitzades per a Escoles de 
Capacitació Agraria, Universitats i altres col·lectius 
(veure quadre laterai).

Certificats pels ajuts agroambientals

D’un total de 1.247 productors (ramaders i vegetals), 
1.228 han estat peticionaris d’ajuts agroambientals 
per l’agricultura i la ramaderia ecològiques durant 
l’any 2010.

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 (veure quadre lateral).

Peticionaris d’ajuts agroambientals (2010)

Ajut a l’agricultura ecològica 789

Ajut a la ramaderia ecològica 377

Ajut a l’agricultura i la ramaderia ecològiques 62

TOTAL 1.228

Cursos de difusió (2010)

Llocs Tema

Lleida (UdL) Control i certificació ecològics

Alfarràs (Escola de 

Capacitació Agrària)

Normativa i certificació de productes ecològics

Barcelona (IRTA) Normativa de producció agrària ecològica 

(producció vegetal)

Barcelona (IRTA) Normativa de producció agrària ecològica 

(producció animal)

Barcelona (IRTA) Normativa de producció agrària ecològica 

(aquïcultura)

Reus (Escola de 

Capacitació Agrària)

Jornada Tècnica sobre producció d’oli d’oliva 

ecològic

Deltebre Normativa de producció agrària ecològica 

(aqüicultura)

Constantí Complements de l’empresa agrària per assessors

Barcelona Producció ecològica: normativa i principals 

problemes tècnics

Manresa (Escola de 

Capacitació Agrària)

Emprenedoria en producció agrària ecològica: 

normativa i traçabilitat

Fira Hostelco Taula rodona d’entitats certificadores de cafès

Manresa (Escola de 

Capacitació Agrària)

Curs de ramaderia ecològica

Control i certificació
Certificació dels productes
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Actuacions de 
promoció
4.1 El nostre missatge a l’exterior

  4.1.1 Relacions amb els mitjans de comunicació

  4.1.2 Eines per a la divulgació

  4.1.3 L’aposta per la comunicació online

4.2 Fires, congressos, conferències i actes (i relacions amb les institucions)

4.3 Les nostres actuacions al Pla d’Acció

4
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El nostre missatge a l’exterior

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural, 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, per tal d’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 control i de màxima qualitat

És per això que aquesta àrea continua treballant, tot 
endegant nous reptes com la immersió del CCPAE 
dins del món de les xarxes socials, o una imatge més 
innovadora en les seves comunicacions, per tal de 
donar compliment al seu objectiu final.

Cal reforçar el missatge que els aliments 
ecològics certificats són garantia de 
control i de màxima qualitat

El CCPAE  s’ha endinsat aquest 2010 
en el món de les xarxes socials per tal 
difondre l’agricultura i la certificació 
ecològiques

4.1Actuacions de promoció
El nostre missatge a l’exterior
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Relació amb els mitjans de comunicació

Enguany s’ha volgut incrementar més la relació 
amb els mitjans de comunicació social, augmentant 
el flux d’informacions dirigides als mateixos: més 
convocatòries, més notes i comunicats de premsa. 
El resultat es veu en què 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 mitjans 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 2010, diversos esdeveniments o 
fets han motivat a convocar els mitjans o bé enviar-los 
comunicats. Justament, 2010 ha estat l’any en què 
el Consell ha emès més comunicats de premsa. Per 
a augmentar la seva repercussió, s’ha comptat com 
sempre amb la col·laboració del Departament per fer-
ne difusió de les convocatòries i comunicats.

2010 ha estat l’any en què el 
CCPAE ha emès més comunicats 
de premsa i ha tingut més 
repercussió mediàtica

Data Tipus Titular

28/01/2010 Comunicat El CCPAE visita la Catalunya Nord per conèixer la seva experiència en promoció dels aliments ecològics
05/02/2010 Convocatòria El conseller Llena presenta les estadístiques del sector ecològic del 2009

09/02/2010 Comunicat En un any de crisi, el sector ecològic creix en nombre de productors i d’hectàrees

11/02/2010 Comunicat 17 empreses agroalimentàries catalanes inscrites al CCPAE seran presents a BIOFACH, la primera fira mundial del sector ecològic

05/03/2010 Comunicat Convocades les eleccions a membres de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

23/03/2010 Comunicat Un total de 48 empreses del sector ecològic català participen a la Fira Alimentaria 2010

12/04/2010 Comunicat El DAR i el CCPAE animen els operadors de l’agricultura ecològica a participar en les eleccions del proper 27 d’abril

19/04/2010 Comunicat El Parlament català insta el govern a continuar donant suport al CCPAE pel control i la certificació
27/04/2010 Comunicat Unió de Pagesos guanya les eleccions a membres de la Junta Rectora del CCPAE
17/05/2010 Comunicat Daniel Valls renova com a president de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
04/06/2010 Comunicat Catalunya creix i continua capdavantera en indústria agroalimentària ecològica a tot l’Estat en el 2009
11/06/2010 Comunicat El CCPAE col·labora i participa en la Conferència Internacional ‘EcoSostenibleWine 2010’
30/06/2010 Comunicat El CCPAE dóna la benvinguda al nou segell que certifica la producció agrària ecològica de la Unió Europea
22/09/2010 Comunicat El cultiu de vinya i l’elaboració de vins i caves ecològics continuen creixent el 2010
05/10/2010 Comunicat El CCPAE participa amb una exposició d’aliments ecològics en l’IXè Congrés de la SEAE a Lleida

Actuacions de promoció
El nostre missatge a l’exterior
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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.
En els reculls de premsa s’han comptabilitzat un total 
de 223 notícies en què el Consell ha aparegut com a 
protagonista del titular

Actuacions de promoció
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El missatge de l’agricultura ecològica 
guanya espai a diaris, ràdio, televisió i 
internet

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 2010 s’han portat a terme 
algunes accions en aquest sentit. També s’han dut a 
terme entrevistes en alguns programes d’emissores 
de ràdio.

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

Data Mitjà Comunicació Tipus / Titular

06/02/2010 Avui (Supl. Presència) “L’èxit dels aliments ecològics: 

la garantia de control i màxima 

qualitat”

21/03/2010 El Mundo (Supl. 
Alimentaria 2010)

La agricultura ecológica gana 

terreno

03/2010 Revista Rural Els aliments ecològics són 

garantia de salut, de sabor, de 

control i de màxima qualitat

Actuacions de promoció
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Eines per a la divulgació

El Consell disposa de diverses eines per reforçar la 
imatge de marca pròpia i amb l’objectiu de difondre 
l’alimentació i la certificació ecològiques. Enguany, 
s’han renovat el disseny dels fulletons, passant a un 
format de quadríptic, s’ha creat un nou disseny de 
bossa, de targetes de visita, dos nous dissenys de 
roll-up i s’han fet unes llibretes amb l’eslògan ‘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.

El Consell ha actualitzat el seu díptic, convertint-lo 
en un quadríptic informatiu adreçat als productors 
i elaboradors per a què puguin conèixer el mètode 
de l’agricultura ecològica i conèixer el procés 
de certificació, així com per als consumidors 
perquè coneguin també el procés de certificació i 
reconeguin les diferència entre l’agricultura ecològica 
i la convencional, i sàpiguen identificar correctament 
els aliments ecològics en el lloc de venda i en la 
publicitat, més ara amb la introducció del nou logotip 
europeu de producció agrària ecològica arran de la 
publicació del Reglament (CE) 271/2010.

Les bosses han constituït un element clau en el 
material publicitari de les Fires. És una eina de fàcil 
difusió i molt pràctica.  Es té previst tornar-ne a fer, 
aprofitant el nou disseny. També s’han dissenyat els 
panells informatius per exposar a les Fires d’àmbit 
local. S’ha renovat el disseny de bolígrafs del Consell, 
amb la URL www.ccpae.org serigrafiada, ja que 
constitueix un element de merchandising molt efectiu 
i que té bona recepció a les fires i esdeveniments que 
s’organitzen al llarg d’un any.

Donat l’èxit de les llibretes, s’ha tornat a fer una nova 

Per reforçar la imatge de marca s’han 
renovat els dissenys dels fulletons, del 
calendari per al 2011 i s’han fet nous 
dissenys de bosses, llibretes i bolígrafs

edició per reforçar l’estoc que teníem actualment, 
tenint present que al llarg de l’any són moltes les fires 
i els esdeveniments on el Consell pren part.

Com cada any, el CCPAE ha enviat postal de Nadal 
i també ha editat el calendari anual per a tots els 
inscrits. Any rere any, aquesta calendari ha assolit 
un gran èxit entre els operadors, empreses, botigues 
i fins i tot entre particulars, els quals truquen per 
demanar-nos un exemplar. Enguany s’ha renovat 
el disseny i els colors, s’ha incorporat el nou recurs 
gràfic i les celebracions de diversos dies mundials, 
com ara el Dia Mundial del Medi Ambient o el Dia 
Internacional de l’Alimentació.

Calendaris 2011

Actuacions de promoció
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Bosses

Fulletons 
informatius

Llibreta (coberta 
i contracoberta)

Roll-ups

Nou recurs gràfic

El Consell ha promogut un recurs gràfic per renovar  i 
fer més dinàmica la imatge promocional,

Memòria 2009

El Consell elabora i edita anualment la ‘Memòria 
anual d’activitats i de gestió econòmica’, la qual és 
aprovada per la Junta Rectora. Un cop aprovada, 
es publica al portal web en format PDF, accessible a 
qualsevol usuari que la vulgui consultar, i s’envia a les 
institucions, organitzacions i entitats que la demanen. 
L’any passat, la Memòria 2009 va ser distribuïda 
principalment en suport digital. Només s’hi van editar 
75 exemplars en suport paper.

Nou recurs gràfic

Memòria
2009

Actuacions de promoció
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L’aposta per la comunicació online

El CCPAE Xarxes socials

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) s’estrena dins del món de les xarxes socials 
amb una pàgina a Facebook i un perfil a Twitter, dues de 
les plataformes socials més conegudes arreu del món.

Cada cop més, la societat civil s’organitza es comunica 
a través de les xarxes socials, on desenvolupen part 
de la seva vida social molts col·lectius, organitzacions 
i particulars. És per això que el CCPAE, com a institució 
pública que fa una tasca de divulgació de l’agricultura 
ecològica, no vol desaprofitar aquesta oportunitat que 
es presenta per estar més a prop dels cosumidors, del 
sector ecològic i de la ciutadania en general.

En una primera fase, el Consell dóna a conèixer els que 
seran els seus canals a Facebook i Twitter. Al Facebook, 
el Consell disposa d’una pàgina oficial on es mantindrà 
informats els seus seguidors de tota l’actualitat del 
sector ecològic i oferirà petits reportatges per apropar 
l’agricultura ecològica als consumidors: la certificació, els 
punts de venda, l’etiquetatge, les propietats dels aliments 

El CCPAE aposta per entrar de ple a les 
xarxes socials Facebook i Twitter

ecològics, normativa, entre d’altres. Pel que fa al Twitter, 
el perfil del Consell es farà ressò de tot allò publicat al 
web del CCPAE, notícies, normativa, novetats, agenda, 
amb la finalitat d’apropar el món de la producció agrària 
ecològica al ciutadà i als mitjans de comunicació.

En una segona fase, que està en procés d’elaboració, 
el CCPAE presentarà els seus espais a les xarxes 
de YouTube -per a vídeos-, Flickr -per a imatges- i 
Slideshare -per a presentacions-. Tots els canals del 
CCPAE a les xarxes socials acompleixen els estàndards, 
d’estil i ús, de la Guia d’Usos i Estil a les xarxes socials 
de la Generalitat de Catalunya. Hi ha col·laborat en la 
seva creació el Departament d’Agricultura, Alimentació 
i Acció Rural i la Direcció General d’Atenció Ciutadana.

El CCPAE vol assolir els principis de l’administració 
pública, que inspiren la seva presència a les xarxes 
socials: servei públic, transparència, qualitat, 
corresponsabilitat, participació en iniciatives ciutadanes 
i coneixement obert.

Actuacions de promoció
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Portal web ccpae.org

El web www.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 2010 s’han introduït novetats importants 
com el butlletí electrònic d’actualitat , les notícies en 
portada, o les noves seccions de xarxes socials, i de 
la sala de premsa.

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:
1) bàner per a promoure la campanya institucional 
radiofònica del CCPAE: ‘Planta’t. Consumeix en 
ecològic
2) bàner per anunciar la convocatòria per a la fira 
Alimentaria 2010,
3) bàner per informar del nou Calendari 2010 del 
CCPAE i de com sol·licitar-ho
4) bàner de l’Observatori de l’alimentació i l’agricultura 
ecològiques
5) bàner d’atenció telefònica.

El portal web continua creixent en 
dinamisme visual i en visites

Actuacions de promoció
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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 i els tràmits i la documentació 
s’actualitzen conforme es van actualitzant les versions 
dels mateixos.

Es va realitzar un especial informatiu per a les 
Eleccions de la Junta Rectora 2010, durant tot el 
període electoral, que va fer incrementar el nombre 
de visites al portal web.

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.

Visites i posicionament estratègic

Pel que fa a visites, les dades globals han millorat: el 
2010 el portal web va tenir més de 3 milions de visites, 
creixent exponencialment respecte d’anys anteriors, 
gràcies al posicionament estratègic i l’establiment 
de les notícies en portada, que permeten un millor 
posicionament als buscadors. 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.

Actuacions de promoció
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Fires, congressos, conferències i actes
Relacions amb les institucions

Fires nacionals i internacionals

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 a l’abril de 2010.

- 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 a l’abril de 2010.

- Fira Alimentaria 2010

El Consell va assistir-hi amb un estand institucional a 
la Fira Alimentaria 2010, per divulgar la certificació, 
repartir material divulgatiu i atendre les consultes 
dels visitants. A més, el CCPAE va portar a terme una 
mostra culinària amb aliments ecològics a càrrec del 
cuiner Ismael Prados, i va col·laborar amb la selecció 
de les empreses assistents i va cobrir l’acte durant 
tots els dies de durada de la Fira. Aquesta Fira és 
bianual i es va celebrar a Barcelona des del 22 al 26 
de març de 2010.

Imatges de la fira Alimentària 2010

Actuacions de promoció
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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 29 d’abril al 2 de maig de 2010.

- Mostra de Vins i Caves de Catalunya

Per segon any consecutiu, 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 atendre les consultes dels visitants; els cellers van 
servir els seus productes. L’edició del 2010, que era 
la 30a, va tenir lloc del 23 al 26 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.

Congressos, conferències i altres actes

- 3r Tàstum, Fòrum Agroalimentari de Catalunya
Per tercer any, es va celebrar el Tàstum, un acte 
realitzat al Teatre Nacional de Catalunya el passat 
18 d’octubre, en format de gala, on es premien 
empreses i iniciatives del sector agroalimentari català 
i on enguany empreses ecològiques van guanyar 
importants guardons. El CCPAE va assistir a l’acte.

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

Actuacions de promoció
Fires, congressos, conferències i actes
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- IXè Congrés SEAE
El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
va participar en les seves conferències i ponències 
del IXè Congrés de la SEAE (del 6 al 9 d’octubre), i va 
organitzar una exposició i venda d’aliments ecològics 
de Lleida, en el marc del Congrés. L’exposició va 
comptar amb més de 30 expositors de la zona, i 
va tenir lloc el 8 d’octubre a la carpa instal·lada en 
els jardins darrere de l’edifici de la Facultat de Dret 
i Economia de la Universitat de Lleida. Més de 400 
persones del sector ecològic de dins i fora del país va 
assistir-hi al Congrés, que estava dedicat a la qualitat 
i la seguretat alimentària. El Consell va aportar també 
material divulgatiu de cara a l’organització de l’acte.

- 3r Congrés Europeu d’Agricultura Ecològica
El CCPAE va assistir en aquest Congrés que va tenir 
lloc a Madrid el 7 de juny de 2010 i que va girar a 
l’entorn del ‘Nou pacte verd per a una cadena 
agroalimentària sostenible’.

- Jornada ‘El consum de productes ecològics’ (CUS)
El Consell va col·laborar en la jornada “El consum 
de productes ecològics” organitzada per la 
Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS, Salut, 
Consum, Alimentació). L’acte es va celebrar el 28 de 
juny de 2010 al Palau Robert de Barcelona amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya.

- EcosostenibleWine 2010
El CCPAE va col·laborar en la 2a Conferència 
Internacional de Viticultura Ecològica, Sostenible i 
Canvi Climàtic ‘EcoSostenibleWine 2010’, un trobada 
que es va dur a terme a Vilafranca del Penedès entre 
el 15 i el 16 de juny de 2010.

Relacions institucionals

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.

Destaquem l’assistència del CCPAE en el Debat 
sobre el món agrari, que va tenir lloc al juny de 2010, 
després del qual el Consell va sortir reforçat en el seu 
paper a través de la resolució. El 2010 s’ha assistit 
també a la comissió d’agricultura del Parlament de 
Catalunya.

S’han cobert actes de temes ecològics, tals com:
-   La presentació de la fira Biocultura Barcelona.
-  Signatura del conveni per al Mercat ecològic del Vallès, que 
farà itinerari entre Barberà, Cerdanyola, Rubí i Sant Quirze.

Actuacions de promoció
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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  
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.

A causa de l’escenari de contenció pressupostària, 
i la dràstica disminució de la subvenció corrent l’any 
2010, el Consell va informar la Direcció General que no 
es podrien assumir les actuacions que comportessin 
un volum considerable dins el presupost del Consell 
per manca de recursos econòmics. En aquest sentit, 
el CCPAE només ha pogut arribar al 37,06% de les 
accions pressupostades.

Viatge institucional a la Catalunya Nord

El Consell va organitzar, juntament amb el Departament 
i la Diputació de Barcelona, una visita a la Catalunya 
Nord per tal de conèixer de prop la seva experiència 
en els mercats municipals i fires locals, quant a la 
promoció dels aliments ecològics. El divendres 29 
de gener, es va realitzar una reunió de treball amb 
representants de la Catalunya Nord, que van exposar 

la seva experiència entorn la comercialització dels 
productes ecològics locals des de diferents àmbits 
(econòmic, jurídic, organitzatiu, etc). D’altra banda, 
el dissabte 30 de gener, es va realitzar una visita als 
mercats de Perpinyà i Prada per veure in situ com 
s’organitzen i funcionen aquests mercats setmanals, 
referents per la destacada presència de productes 
ecològics. La sortida va comptar amb una cinquantena 
de participants, entre representants de l’Administració, 
del sector, i productors i distribuïdors.

Altres actuacions de col·laboració

El CCPAE ha participat i col·laborat activament de 
manera transversal en moltes actuacions dins el 
Pla on no hi apareix el Consell com a responsable 
de l’actuació, que només han comportat recursos 
humans. Es detalla a tall d’exemple alguna d’aquestes 
actuacions:
-   Observatori de l’Alimentació Ecològica (DAAM)
- Participació en les reunions dels dinamitzadors territorials d’AE.
-  Ser membres del Comitè de Sanitat Vegetal (DAAM).
-  Reunions per a la preparació de la campanaya institucional 
de productes ecològics. Creació web específic.
-    Foment del consum en els menjadors escolars.
-Col·laboració amb l’Administració local pel desenv. de la PAE.
-   Gestors dels ajuts per al foment de programes de qualitat per 
a les persones agricultores i ramaderes
-  Participar com a ponents en cursos AE del DAAM.
-   Participar en l’elaboració de la Guia de pràctiques correctes 
d’higiene en la producció ecològica de les vinyes i en 
l’elaboració del vi i el cava, així com en la de l’elaboració de l’oli.
-  Col·laboració en l’organització de fires professionals 
nacionals i internacionals d’AE.

Les nostres actuacions al Pla d’Acció
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