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Presentació

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

AL COSTAT DEL SECTOR ECOLÒGIC

Aquest darrer any, un cop més, el sector 
agroalimentari ecològic català ha demostrat la seva 

bona salut, malgrat les dificultats de la situació global 
actual. Catalunya manté el seu dinamisme empresarial i 
continua la seva línia ascendent en nombre d’operadors 
totals. Creixen les superfícies i el nombre d’animals 
ecològics, així com les empreses transformadores, 
comercialitzadores i distribuïdores d’aliments ecològics. 
Podem parlar, doncs, d’un any de rècord.

La producció agroalimentària ecològica ha esdevingut un 
dels sectors primaris amb un comportament clarament 
positiu i que, cada cop més, constitueix una alternativa 
real per a productors i empreses agroalimentàries. Les 
dades de creixement demostren que es tracta d’un 
sector amb vitalitat i bones perspectives de creixement, 
tant pel que fa al desenvolupament del mercat intern 
com per a les produccions orientades als mercats 
exteriors.

Malgrat aquest comportament positiu, encara hi ha 
certs subsectors de producció que no es desenvolupen 
al ritme de les necessitats que planteja el creixement 
del mercat intern de consum, com ara fruites i verdures, 
o llet i derivats. La solució d’aquestes febleses 
passa pel desenvolupament del coneixement i les 
tecnologies necessàries per a poder realitzar aquest 
tipus de produccions amb les degudes garanties. El 
desenvolupament de solucions adaptades a les nostres 
condicions, que passa pel foment de línies de recerca 
aplicades, és justament una de les nostres prioritats 
actuals.

Vull fer una referència a l’oportunitat que suposarà la 
nova Política Agrària Comuna (PAC) per a ajudar al 
creixement del mercat ecològic, una oportunitat que 
hem d’aprofitar, ara que toca preparar les mesures que 
s’aplicaran a partir de l’any 2015. En aquests propers 
anys caldrà definir certes polítiques, alhora que haurem 

d’establir més normativa específica per a aquells 
operadors que venen producte ecològic directament 
al consumidor final. Serà el moment de desenvolupar 
normativa pel que fa a la certificació de la restauració 
col·lectiva així com per al reconeixement del producte 
local.

El Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura 
ecològiques, que ha estat vigent fins ara, ha donat 
uns fruits i un impuls positiu al desenvolupament del 
sector, tal i com es pot comprovar per les xifres de 
creixement assolides, però el seu contingut necessita 
ser actualitzat i adaptat a la situació present. Així, 
properament presentarem un nou Programa de foment 
de la producció agroalimentària ecològica que s’aplicarà 
al llarg d’aquesta legislatura, en el qual hi participaran 
7 departaments del Govern, i que pivotarà sobre tres 
eixos principals: el foment de les produccions, el 
foment de la comercialització i el desenvolupament del 
consum. El nou programa, part del qual s’integrarà en 
l’Acord Estratègic per a la competitivitat de l’economia 
catalana i la millora de l’ocupació 2012-2015,  
constituirà un instrument més ajustat a les necessitats 
i a les possibilitats actuals, i podrà adaptar-se a l’entorn 
canviant de la nostra societat.

Tot i les dificultats del moment actual, els consumidors 
segueixen interessats a consumir productes saludables 
i de qualitat. El Govern català n’és conscient i continuarà 
impulsant l’agricultura i la ramaderia ecològiques tant 
per l’excel·lència dels productes que se n’obtenen com 
pels beneficis socials i mediambientals que aporten.

No voldria acabar aquesta presentació sense felicitar 
el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) per l’esforç que significa el manteniment de la 
qualitat del control i certificació de l’activitat realitzada per 
un sector tan heterogeni, dinàmic i creixent com l’ecològic, 
tal i com es pot comprovar en aquesta memòria.
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Presentació

Daniel Valls i Cots
President de la Junta Rectora CCPAE

N o és fàcil, però ho hem fet. Resistim i creixem. Tot i la 
crisi econòmica global, que a Espanya i Catalunya ha 

tingut un impacte molt fort, el sector ecològic ha agafat un 
ritme de creixement espectacular que sembla que no vul-
gui aturar-se. Aquest fet ho deixa palès l’augment important 
d’operadors en el darrer any i l’augment en la majoria d’indi-
cadors estadístics de la producció agrària ecològica a casa 
nostra. No és fruït de la casualitat, es tracta d’una tendència 
positiva i que progressivament es consolida com la gran 
alternativa –factible i real– a les produccions convencionals. 
El sector agroalimentari ecològic català va per bon camí 
i agafa la bandera de les produccions responsables, de 
qualitat i respectuoses amb el medi ambient.

2011 no ha estat un any fàcil. El Consell Català de la Pro-
ducció Agrària Ecològica és un projecte nascut ara fa més 
de 10 anys per la necessitat de tenir una certificació àgil i 
eficient, acreditada i amb prestigi, que fos capaç de donar 
un servei de qualitat a un sector en constant creixement. 
Vam gaudir de l’acord amb l’administració i del consens 
parlamentari necessaris per a la seva creació per Llei –en-
cara avui dia no s’ha trencat–, però, malauradament a partir 
del passat estiu vam veure perillar la seva existència.

El CCPAE va patir l’intent de supressió per part del Depar-
tament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM) durant l’estiu i principis de la tardor, però 
al Parlament es va aprovar una resolució que instava el go-
vern a garantir, mantenir i impulsar el CCPAE amb les ma-
teixes facultats i atribucions que tenia conferides i que s’han 
demostrat plenament eficients. Més tard, però, a través de 
les anomenades lleis Òmnibus, va arribar el segon intent. 
Després d’assabentar-nos de la intenció de suprimir-nos in 
extremis, vam seure’ns amb tots els grups polítics amb re-
presentació al Parlament i vam aconseguir el que semblava 
impossible: la continuïtat del Consell.

Afrontem l’any 2012 amb més reptes que mai, sabent, a 
més, que no rebrem cap subvenció del Departament. La 

Junta Rectora s’ha plantejat diverses línies de treball amb 
la voluntat de mantenir la màxima qualitat en el servei de 
certificació. Així doncs, tot i partir amb menys recursos eco-
nòmics, el Consell s’ha marcat unes prioritats de forma am-
biciosa. Continuarem impulsant el creixement del sector, 
en nombre d’operadors –pagesos ramaders i empreses 
transformadores– i en hectàrees i explotacions. Millorarem 
el nivell de qualitat i el nombre de serveis de certificació, 
ampliant l’abast de la certificació als menjadors escolars i 

Carta del President

RESISTIM I CREIXEM

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

els càterings. I apostarem per incrementar el nivell de co-
neixement del producte ecològic certificat entre les perso-
nes consumidores, fent èmfasi en la comunicació online. A 
través del nostre portal web, el butlletí de notícies, i l’acció 
a les nostres xarxes socials, incidirem en els consumidors 
de forma directa, o a través dels mitjans de comunicació, 
o col·laborant amb aquelles iniciatives que sorgeixen amb 
objectius compartits. Fins ara hem resistit amb treball i ima-
ginació, i continuarem creixent amb força i il·lusió.
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Estadístiques del
sector ecològic 2011
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 2011
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 2011 mostren que es va tancar l’any amb 
gairebé 2.000 operadors, i moltes altres magnituds   
econòmiques confirmen que 2011 ha estat de rècord. 
Es constata la solidesa del sector ecològic català, que 
està resistint aquests anys de crisi econòmica gràcies 
a un consum fidel i creixent.

Superfície qualificada en agricultura ecològica, 
nombre d’inscrits i tipus d’activitat

Durant el 2011, la superfície ecològica inscrita al 
CCPAE ha crescut un 10,69% respecte del 2010, fins 
arribar a les 92.435 hectàrees. Lleida és la primera 
província pel que fa a superfície qualificada, amb 
51.452 Ha, seguida de Girona (18.277 Ha), Barcelona 
(13.321 Ha) i Tarragona (9.385 Ha).

Quant a nombre d’inscrits, durant 2011 van donar-se 
d’alta 277 nous operadors, un increment del 16.9%, 
passant dels 1.639 inscrits el 2010 als 1.916 el 2011. 
Comparativament per províncies, Barcelona lidera la 
taula, amb 660, Lleida ocupa la segona posició amb 
536, seguida de Tarragona amb 460 i Girona amb 260. 
Segons el tipus d’activitat, predominen la productors  
(1.494) enfront els elaboradors/comercialitzadors/
importadors (812).

Evolució dels inscrits per províncies i total (2002-2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Barcelona 199 233 278 300 339 382 434 505 511 660

Girona 78 72 79 80 82 98 129 175 228 260

Lleida 339 345 354 362 359 348 399 428 500 536

Tarragona 161 155 184 190 206 240 289 323 400 460

TOTAL 777 805 895 932 986 1.068 1.251 1.431 1.639 1.916

Evolució de la superfície per províncies i total (2002-2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Barcelona 5.449 5.204 5.120 5.220 5.853 .6513 7.580 9.301 10.785 13.321

Girona 2.442 3.337 3.807 3.424 3.229 9.190 8.848 11.056 15.027 18.277

Lleida 39.023 41.302 40.764 38.831 39.548 36.899 41.908 45.629 49.363 51.452

Tarragona 5.432 6.368 6.677 6.714 6.725 7.493 3.995 5.527 8.331 9.385

TOTAL 52.346 56.211 56.368 54.189 55.355 60.095 62.331 71.513 83.506 92.435

Evolució dels inscrits segons l’activitat (2002-2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Productors 623 620 667 683 722 769 909 1.063 1.247 1.494

Elaboradors 236 277 320 353 359 382 441 476 515 606

Importadors 13 18 22 28 31 35 36 29 32 35

Comercialit. 26 41 50 52 59 118 120 136 145 171

4.936 6.578 7.187 7.835 9.570 10.827
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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 (56.269 Ha) i 
de bosc, matolls i recol·lecció silvestre (16.379 Ha), 
que ocupen el 78,59% del total de superfície ecològica 
a Catalunya, hi predominen els cultius típicament 
mediterranis, que ha continuat creixent en el darrer any: 
la vinya amb 5.316 Ha (27% del total) , i l’olivera amb 
4.620 Ha (23% del total) creix un 18,25% en un any. 
Els cereals i lleguminoses per gra amb 3.802 Ha es 
mantenen i representen un 19%, i els altres cultius 
sumen el 31% restant.

Superfície segons tipus de cultiu (2011)

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

Evolució de la superfície per cultius (2002-2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pastures, prats i farratges 35.602 39.697 40.185 32.472 32.467 34.740 37.260 42.362 49.640 56.269

Bosc, matolls i recol·lecció silvestre 8.950 7.976 7.603 12.338 13.228 15.671 13.038 14.123 15.963 16.379

Vinya 650 915 1.127 1.227 1.378 1.671 2.241 3.619 4.597 5.316

Oliveres 2.305 2.301 2.254 2.412 2.318 2.261 2.704 3.199 3.906 4.620

Cereals i lleguminoses per a gra 2.192 2.299 2.054 1.943 1.967 2.125 2.811 3.328 3.884 3.802

Guaret, adob verd i erm 1.417 1.682 1.782 2.522 2.744 2.357 2.573 2.925 3.086 3.070

A. fruits secs 843 870 889 828 764 748 925 1.072 1.430 1.849

C. hortalisses 169 265 258 210 223 210 237 317 395 496

Fruiters 98 110 101 112 136 198 264 323 366 414

A. cítrics 8 9 9 13 29 31 143 159 124 119

Cultius industrials 32 46 60 41 61 30 82 33 49 31

Plantes aromàt., medicin. i cosmèt. 45 22 18 39 24 24 26 24 27 28

Arrels/tubercles per consum humà 19 16 14 13 10 11 12 10 20 21

Llavors i vivers 14 3 10 9 1 3 5 11 19 18

Altres 0,6 1 3 9 7 14 7 7 0 2

Estadístiques del sector ecològic 2011
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Superfície d’oliveres (2000-2011)

Al 2011, han continuat destacant dues tendències 
sobre la resta. D’una banda, el cultiu de vinya 
ecològic, que continua creixent de forma important 
per quart any consecutiu, amb un increment del 
15,62% respecte 2010 i és el principal cultiu productiu 
a Catalunya.

D’altra banda, el cultiu d’oliveres, que ha experimentat 
una pujada del 18,25% respecte 2010 és el segon 
per importància, amb els darrers quatre anys de 
creixement.

Estadístiques del sector ecològic 2011
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Explotacions ramaderes

Pel que fa a explotacions ramaderes ecològiques, 
el 2011 s’han vist incrementades en en un 16,7%, 
passant en un any de 491 a 573. El vaquí de 
carn continua com la més implantada amb 313 
explotacions. Li segueixen l’oví de carn amb 93 i el 
cabrum de carn amb 65.

Per províncies, Lleida, que és capdavantera en 
extensions de prats, pastures i farratges, encapçala 
també la taula d’explotacions dedicades a ramaderia 
ecològica amb 289, seguida de Girona amb 189 -que 
ha crescut espectacularment (+36,96%)-, Barcelona 
amb 82 i Tarragona amb 13 explotacions.

Explotacions ramaderes (2011)

Explotacions ramaderes per províncies i total (2002-2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Barcelona 35 41 49 49 54 56 59 57 71 82

Girona 22 23 22 22 23 37 77 98 138 189

Lleida 193 259 270 254 250 230 238 235 271 289

Tarragona 5 5 4 7 7 8 6 7 11 13

TOTAL 255 328 345 332 334 331 380 397 491 573

Explotacions ramaderes (2002-2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Vaquí de carn 134 166 171 169 169 180 226 239 278 313

Oví de carn 27 44 49 44 43 41 53 58 78 93

Cabrum de carn 18 27 30 28 29 29 37 40 58 65

Equí 44 59 62 60 59 45 22 25 33 47

Avicultura carn 10 12 11 11 13 13 14 10 12 17

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

Apicultura 3 3 2 2 0 2 2 2 2 9

Porcí 2 2 2 2 3 4 7 6 7 7

Vaquí de llet 3 4 4 3 3 3 7 6 7 7

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

Oví de llet 4 2 2 0 0 0 1 2 3 2

Cunicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estadístiques del sector ecològic 2011
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 2011 han estat, en primer lloc, 
l’elaboració i/o embotellament de vins, caves i 
escumosos, amb 108 cellers que s’hi dediquen 
(16% del total), seguida de la comercialització i/o 
distribució, que es manté segona amb 94 empreses 
(14%), i la manipulació i envasament de la producció 
hortofrutícola (9%), tercera amb 65 activitats. També 
cal remarcar les indústries de panificació i pastisseria, 
els escorxadors i sales d’especejament i elaboració de 
productes carnis, l’emmagatzematge i la fabricació i 
envasament d’olis i greixos. Per províncies, Barcelona 
és capdavantera amb 357 empreses, seguida de 
Tarragona amb 160, Lleida amb 108 i Girona amb 70.

Evolució de les agroindústries per províncies i total (2002-2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Barcelona 117 147 171 188 197 218 246 278 307 357

Girona 36 38 43 44 46 49 55 64 67 70

Lleida 40 53 62 66 70 74 83 85 99 108

Tarragona 59 72 83 83 86 95 120 126 136 160

TOTAL 252 310 359 381 399 436 504 553 609 695
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Agroindústries (2011)

Estadístiques del sector ecològic 2011
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Evolució de les activitats de les indústries agroalimentàries (2002-2011)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos 17 27 39 44 45 54 62 77 86 108

Comercialització i/o distribució 17 25 29 31 40 50 57 64 75 94

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

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

Escorxadors, sales d´especejament i elaboració de productes carnis 7 14 18 23 26 29 35 37 39 45

Emmagatzematge 11 11 11 14 17 21 22 27 36 44

Fabricació i envasament d’olis i greixos 17 23 27 27 27 28 32 34 39 43

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

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

Elaboració de preparats alimentaris 7 9 11 16 16 16 17 20 22 25

Transformació de la producció hortofrutícola 3 9 12 14 14 17 20 20 17 18

Importació 0 0 0 0 0 0 0 14 16 17

Elaboració de productes carnis 3 3 6 7 8 8 9 11 11 16

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

Elaboració de llet, formatge i derivats làctics 5 5 6 6 6 6 8 11 11 12

Indústria del cacau, xocolata i confiteria 5 6 6 8 9 9 9 9 15 12

Manipulació i envasament de productes apícoles 2 4 5 7 7 7 8 8 9 11

Manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles 2 3 6 7 7 7 9 7 8 10

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

Producció i comercialitació de llavors i plantes de viver 1 2 3 3 3 3 5 7 8 9

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

Envasament i etiquetatge de productes alimentaris 4 2 1 1 1 4 4 4 5 6

Indústria sucrera 3 4 4 4 4 3 4 4 5 5

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

Elaboració de cervesa i altres begudes alcohòliques 0 1 1 1 1 1 1 1 3 4

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

Elaboració de conserves 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4

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

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

Estadístiques del sector ecològic 2011
Situació i evolució de la producció agrària ecològica



17CCPAE, MEMÒRIA 2011

Dades econòmiques:
facturacions i destí de les vendes

Facturacions

El sector ecològic agumenta el 
seu pes específic i ho continuen 
demostrant les xifres del volum 
de negoci del 2010 -les darreres 
disponibles-, i l’evolució dels 
últims anys. Els 105 milions d’euros 
declarats el 2010 signifiquen un 
augment del 23,53% respecte l’any 
anterior, superant-se, així, la mitjana 
dels darrers exercicis econòmics, 
que estava a l’entorn del 15% 
d’increment.

Volum de vendes segons els 
subsectors productius

En el terreny de les vendes, els 
subsectors productius vitivinícola, 
la comercialització i distribució i els 
cereals destaquen cada cop més 
sobre els altres.

En primer lloc, se situa el sector 
vitivinícola, amb el 17% de les 
facturacions; la comercialització 
i distribució, amb un 13%; i el 
cultiu de cereals i la manipulació, 
envasament i transformació de 
grans li segueix amb un 12%.
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Principals subsectors productius segons el volum de vendes (2010)

2010

Vinya, elaboració, embotellament vins, caves i escumosos, sidres i begud. alcohol. 18.795.901,18 €

Comercialització i/o distribució 14.312.123,85 €

Cereals i manipulació, envasament i transformació de grans 13.685.916,85 €

Elaboració, envasament i etiquetatge de preparats i productes alimentaris 9.127.949,00 €

Cultiu fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 7.645.204,96 €

Cultiu fruiters, cítrics i transformació de la producció hortofructícola 6.609.119,46 €

Cultiu d’oliveres i fabricació i envasament d’olis i greixos 5.403.436,80 €

Cultiu d’hortalisses i manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 5.283.529,96 €

Fabricació de productes per alimentació animal 4.307.071,18 €

Escorxadors, sales d’especejament i/o elaboració de productes carnis 4.236.499,44 €

Vaquí 4.186.215,59 €

-1 € 1 € 3 € 5 € 7 € 9 € 11 € 13 € 15 € 17 € 19 €

Vinya, vins, caves, sidres i altres begudes alcohòliques

Comercialització i/o distribució

Cereals i manipulació, envasament i transformació de grans

Elaboració, envasament i etiquetatge de preparats i productes alimentaris

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

Cultiu de fruiters, cítrics i transformació de la producció hortofrutícola

Cultiu d'oliveres i fabricació i envasament d'olis i greixos

Cultiu d'hortalisses i manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola

Fabricació de productes per a l'alimentació animal

Escorxadors, sales d'especejament i/o elaboració de productes carnis

Vaquí

Panificació i pastisseria

Elaboració de llet, formatge i derivats làctics

2008 2009 2010

Volum de vendes segons subsectors productius (2008-2010)

Estadístiques del sector ecològic 2011
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes 1.2

Facturacions ecològiques (2003-2010)



18 CCPAE, MEMÒRIA 2011

Destí de les vendes

Segons les últimes dades de facturacions, les de 
2010, 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%. El comerç dins de la UE representa 
un 18% i l’exportació fora de la UE és un 12% del total.

En general, les proporcions dels destins de les vendes 
són similars en els darrers anys, amb predomini 
dels destins català i espanyol (70%) per sobre de 
l’exportació (30%). No obstant aquesta relació, en 
alguns subsectors productius, com el vitivinícola, el 
de l’oli o la comercialització/distribució, el pes de les 
exportacions és molt més alt.

Catalunya
40%

Espanya
30%

UE
18%

Exportació 
(fora UE)

12%

Destinació de les vendes (2010)

Destinació de les vendes (2010) *

2010

Catalunya 34.443.690 €

Espanya 25.779.277 €

Unió Europea 15.538.750 €

Fora de la Unió Europea 10.335.387 €

Sense declarar destinació 0 €

*només dels productes elaborats

Estadístiques del sector ecològic 2011
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes
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Estadístiques del sector ecològic 2011
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes
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Estructura,
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objectius i mitjans
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Junta Rectora: composició i objectius

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

Composició

La composició del Consell queda regulada en 
el Decret 180/2001, de 26 de juny. Aquest es 
desenvolupa amb el Reglament de règim intern del 
Consell, aprovat mitjançant l’Ordre d’11 d’octubre 
de 2001. Aquest Reglament incorpora els canvis 
en les funcions i l’estructura del Consell necessaris 
per a l’acreditació del Consell com a una Autoritat 
de Control oficial i facilita l’aplicació del sistema de 
control i l’agilitat de funcionament del Consell. 

El Consell el forma el conjunt d’operadors inscrits, 
representats per productors, ramaders i empreses 
inscrites al registre que sotmeten les seves activitats a 
la normativa de productes agroalimentaris ecològics, i 
que són escollits democràticament cada quatre anys. 

Junta Rectora

La Junta Rectora està formada per: 

- El president del Consell, escollit pels representants 
de la Junta d’entre els seus vocals.
- Tres vocals representants dels titulars d’explotacions 
de producció.
- Tres vocals representants dels titulars d’empreses 
elaboradores, d’empreses importadores de països 
tercers i/o d’empreses comercialitzadores.
- Tres vocals representants dels consumidors.
- Tres vocals en representació de la Generalitat 
de Catalunya: un del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, un 
del Departament d’Empresa i Ocupació, i un del 
Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Actualment, i atenent les darreres eleccions celebrades 
el passat mes d’abril de 2010, la Junta Rectora està 
composada pels següents representants:

Composició de la Junta Rectora

Nom, Cognoms Representant a:
Daniel Valls i Cots (President) Elaboradors
Juli Bergé i Armengol Elaboradors
Josep Maria Albet i Noya Elaboradors
Mercè Pascual Baigual (Vicepresidenta) Productors
Ignasi Sinfreu i Canturri Productors
David Torrelles Vilella Productors
Dolors Bascompte i Bonvehí Consumidors
Anna Pons i Sala Consumidors
Julià Castelló i Jano Consumidors
Joan Gòdia Tresànchez [DAAM] Administració
Ma. José Sarrias Galceran [DTS] Administració
Josep Almirall [DEMO] Administració

La composició paritària
de la Junta Rectora
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Junta Rectora: composició i objectius

Comitè de parts

En relació a la integritat, imparcialitat i independència, 
l’entitat compta amb el Comitè de parts, al marge de la 
Junta Rectora, per a donar compliment a l’establert en 
el punt 4.2 e) de la norma UNE-EN-45011:98.

La Junta Rectora està formada pels diferents grups 
d’interès, i les seves funcions i forma d’actuació 
venen regulats pel Decret 180/2001. El Manual 
de funcionament del Comitè de parts es recull en 
el document ES035/00 del Manual de Qualitat de 
l’Entitat.

L’Entitat, a més, assegura en tot moment que les 
decisions sobre certificació es prenen de manera:

1) objectiva: fonamentades i justificades en base a la 
normativa de certificació, és a dir, a la reglamentació 
europea sobre producció ecològica. L’estructura 
de l’organització assegura que cada decisió de 
certificació es pren per persones diferents a les que 
han realitzat l’auditoria.
2) independent: la Entitat compta amb independència 
i sobirania per prendre les decisions de certificació.
3) imparcial: aquestes decisions es prenen per part 
d’una estructura que assegura la paritat de les parts 
interessades en el procés i al marge d’afavorir a cap 
dels interessos representats.

Funcions de la Junta Rectora

Les funcions del Consell també queden regulades 
en el Decret 180/2001, de 26 de juny, esmentat 
anteriorment. Concretament té atribuïdes les següents 
funcions:

a) Elaborar el Reglament de règim intern del Consell.
b) Proposar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural el president del 
Consell per al seu nomenament.
c) Aprovar la proposta de Quadern de normes 
tècniques de la producció agrària ecològica.
d) Aplicar les disposicions del Decret 180/2001, de 
26 de juny, i del present Reglament de règim intern i 
vetllar pel seu compliment.
e) Aprovar la contractació del director tècnic i de 
la resta del personal al servei del Consell, així com 
la subcontractació de tasques pròpies en altres 
persones.
f) Aprovar la memòria anual d’activitats i de gestió 
econòmica del Consell, que es presentarà al 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural abans del 31 de març de 
cada any.
g) Practicar la liquidació del pressupost de l’exercici 
anterior i aprovar el pressupost anual del Consell, que 
han de ser tramesos al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca abans de l’1 de desembre de cada 
any.
h) Ratificar la gestió econòmica efectuada pel director 
tècnic del Consell i establir les directrius generals 
d’aquesta gestió.
i) Establir el pagament de quotes a satisfer pels 
operadors inscrits, d’acord amb els criteris que 
estableix el Reglament de règim interior

En resum, 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.

La Junta Rectora funciona en Ple i en Comissions 
de treball. Les comissions de treball constituïdes de 
manera indefinida s’esmenten a continuació, malgrat 
es puguin constituir Comissions de manera temporal.
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Comissions delegades

La Junta Rectora ha creat les següents 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. Atenent el Decret de creació del 
Consell, també s’inclou la possibilitat que el Consell 
endegui un procés de reconeixement de productes 
no agroalimentaris que intervinguin en l’obtenció dels 
agroalimentaris, de serveis prestats a les explotacions 
i les empreses del sector i dels establiments 
comercials, mitjançant l’aprovació de quaderns de 
condicions tècniques.

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, 
editar material divulgatiu, assistir a xerrades 
informatives, dirigir i promoure els continguts del web 
i de les xarxes socials,  i establiment de  convenis de 
col∙laboració amb d’altres organismes, institucions, 
associacions.

Comissió de Recursos Humans
En aquesta comissió es tracta tots aquells temes 
relacionats amb el personal del Consell, contractacions, 
renovacions, revisió de conveni i formació.

L’any 2011, no es va crear cap Comissió temporal per 
tractar temes d’especial rellevància o de tractament 
específic i concret.

Estructura, organització, objectius i mitjans
Junta Rectora: composició i objectius 2.2
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1. Millorar la qualitat del servei

Continuar amb la vessant de la formació tècnica 
del Consell, mantenir les acreditacions i les normes 
de qualitat.

2. Millorar l’eficiència del servei

Optimitzant els costos, tot increment l’abast dels 
serveis, els convenis i les col·laboracions.

3. Incrementar el nombre dels serveis de 
certificació

Promoure i participar de les modificacions 
normatives necessàries per donar un servei total 
i complert a l’operador i respondre a les seves 
necessitats comercials (segells alternatius) i 
d’internacionalització.

4. Promoure accions de millora del 
coneixement de la certificació ecològica
 
Mantenir i millorar el portal web del Consell com 

a via de comunicació i de suport administratiu als 
operadors, i millorar el nivell de coneixement del 
producte ecològic i la seva certificació entre les 
persones consumidores.

5. Protegir els termes emparats per la normativa 
europea de producció agrària ecològica

Vetllar pel compliment de la normativa de tots 
els productes certificats, i evitar la competència 
deslleial envers els operadors inscrits, tot investigant 
les denúncies de frau al mercat, i actuant d’ofici en 
la denúncia.

6. Col·laborar amb els objectius del nou 
Pla d’Acció per l’alimentació i l’agricultura 
ecològiques

Participar directament i indirectament a aquelles 
actuacions previstes en el Pla d’Acció i que el DAAM 
ens requereixi, considerant que aquesta participació 
estarà subjecta a la valoració que es pugui fer des 
de l’Administració respecte de les actuacions del 
Pla.

Objectius de la Junta Rectora del CCPAE per al 2012

Estructura, organització, objectius i mitjans
Junta Rectora: composició i objectius
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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.
- Manteniment i millora contínua dels continguts web 
del Consell per incrementar el nombre de consultes.
- Millora de la informació sobre els operadors a la web 
del Consell com eina de promoció del sector.

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 NOP del USDA

Al juny del 2012, amb l’anunci d’equivalència del 
USDA i la UE aquesta acreditació deixarà de tenir la 

importància estratègica que ha tingut i s’està mirant 
de posar en valor aquest reconeixement del CCPAE 
per part del USDA-NOP  del Govern del Estats Units 
d’Amèrica.

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 2012 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, ECOCERT Brasil).

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 inscrits al 
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 
d’informació que es reben al CCPAE procedents de 
tots els àmbits: del Departament d’Agricultura, el 
Ministeri del govern central, la Comissió Europea, les 
Administracions Locals, Associacions, professionals 
del comerç, etc.

Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció Tècnica
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció Tècnica

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 2012, 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 2011 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 
2012 a la seu del CCPAE.

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

Al començament del 2012, continuant amb el procés 
de manteniment d’aquesta acreditació, el Govern dels 
Estats Units, va realitzar una auditoria a la seu del 
CCPAE per la revisió in situ del sistema, amb resultat 
satisfactori.
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Estructura, organització, objectius i mitjans
El funcionament del Consell: organigrama i recursos humans 2.3
El funcionament del Consell:
organigrama i recursos humans

Organigrama funcional

L’Organigrama s’estructura en àmbit executiu i tècnic. El segon es divideix per àrees de funcionament intern:

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 

Autoritat
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Estructura, organització, objectius i mitjans
El funcionament del Consell: organigrama i recursos humans

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. 

Formació i qualificació

La formació del personal és una de les constants en 
què s’incideix més, a causa de l’especialització de les 
tasques realitzades. 

La certificació de productes procedents de la 
producció agrària ecològica es porta a terme a partir 
d’un equip de competència tècnica demostrada i 
avalada externament. Aquests professionals són 
supervisats i formats per la Directora Tècnica, per 

a mantenir una Entitat de Certificació competent, 
professionalitzada i acreditada. En base al resultat de 
les tutories, s’elabora el pla de formació del personal 
a càrrec del CCPAE per l’any següent.

Aquest any 2011, atès que l’increment d’operadors 
ha estat molt per sobre a la resta d’anys, el Consell 
ha realitzat un esforç en formar de manera adequada 
i àgil al personal inspector i/o de certificació de nova 
incorporació. 

A tal efecte, el Consell disposa d’un procediment 
de formació i qualificació del personal de nova 
incorporació, que s’aplica, s’avalua la seva eficàcia, i 
es millora si s’escau, cada any.

Tanmateix, és necessari una formació continuada 
i específica per a cada lloc de treball específic 
desenvolupat, per ampliar nous coneixements i 
mantenir els nivells d’eficàcia i eficiència exigits per a 
tota la resta de personal.

Igualment, el Reglament de referència pel que s’ha de 
vetllar el seu compliment, està constatment ampliant-
se i modificant-se, cosa que obliga a l’actualització i 
formació continua dels treballadors del Consell.

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.

Es deixa constància escrita de cada una de les 
reunions de coordinació i es donen directrius en base 
als nous requeriments de la normativa o els diferents 
acords presos.

Igualment, el Consell assisteix amb els responsables 
de cada una de les Àrees a les reunions de 
coordinació tècnica convocades per l’Autoritat 
Competent (DAAM), les diverses Direccions Generals 
del DAAM o altres Administracions.
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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 2011 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 2011 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 23/03/2012, va aprovar els comptes 
anuals de l’Exercici 2011, 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 és una autoritat de control pública que ofereix 
certificacions acreditades per diferents governs. Aquest 
gran esforç per dotar al Consell d’especialització i 
competència tècnica per certificar segons diferents 
normatives és la font del prestigi del producte certificat 
català als  principals mercats mundials d’aliments 
ecològics.

El Consell com autoritat de control ha aconseguit aquest 
prestigi a nivell nacional i europeu sumant els esforços 
de compliment de la norma general que compleixin els 
organismes de control privats europeus (UNE-EN-45011), 
a més oferir les garanties d’imparcialitat pròpies del Dret 
públic.

El CCPAE és la primera i única autoritat pública de control 
europea acreditada per la Norma UNE-EN-45011 (a 
trvés d’ENAC), 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.

Model de referència

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 Réservées et des 

termes valorisants

DELINAT

(Conf. Helvètica)

Segell que certifica els vins de producció 

ecològica de la Confederació Helvètica

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

Produto

Orgânico

(Brasil)

Certificació que possibilita l’entrada dels 

productes ecològics catalans a l’incipient 

mercat brasiler

Control i certificació
Acreditacions i política de qualitat 3.1
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Control i certificació
Acreditacions i política de qualitat

Acreditació d’àmbit europeu

Des de l’any 2005 el Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica està acreditat per la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) pel compliment de la norma 
UNE-EN-45011 que reconeix la competència tècnica 
del Consell per a la certificació de la producció agrària 
ecològica.

Aquesta acreditació garanteix que el CCPAE aplica 
sistemes de certificació de forma fiable, objectiva 
i de manera imparcial, facilitant l’acceptació de la 
comercialització dels productes certificats catalans 
tant tant en àmbit estatal i europeu com en l’àmbit 
internacional.

Aquesta fita es tradueix en un reconeixement dins i fora 
de Catalunya del prestigi dels productes ecològics i del 
sector de l’agricultura ecològica catalana.

El manteniment anual de l’acreditació des de l’any 2005 
implica el compliment constant dels requisits del Sistema 
de Qualitat segons la norma UNE-EN-45011.

Acreditació d’àmbit nordamericà

A partir d’octubre de 2002, es va fer necessari el 
compliment del Programa Nacional Ecològic (NOP) 
dels Estats Units d’Amèrica, per tal de poder exportar 
els productes certificats com a ecològics al país 
nordamericà. Sense aquesta certificació no se’ls hi 
permetria l’entrada de productes ecològics.

A l’abril de 2004, el CCPAE va aconseguir la seva 
acreditació per a certificar segons el National Organic 
Program ( NOP) del USDA a l’àmbit de Catalunya. 
Aquesta acreditació s’ha mantingut any rere any des 
d’aleshores i el nombre d’empreses interessades va en 
augment cada any.

Homologacions Internacionals i altres serveis de 
certificació

El CCPAE ofereix altres serveis mitjançant acord de 
col·laboració, reconeixements i marques governamentals 
per a què els productes ecològics certificats a Catalunya 
puguin vendre’s arreu del món.

NOP (EUA-Canadà)

Logo UE ENAC
DELINAT / BIOSUISSE (Suïssa)

KRAV (Suècia)
BIOSIEGEL (Alemanya)

CARTV

AB (França)

JAS

BRASIL
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Control i certificació
Acreditacions i política de qualitat

Auditories rebudes pel CCPAE

El CCPAE rep anualment auditories per part de diferents 
organismes, inclòs el Departament d’Agricultura (DAAM), 
per acreditar la seva competència tècnica en control i 
certificació de la PAE i la transparència en la seva gestió.

Àmbit Europeu

- Auditoria Interna prèvia a l’Auditoria d’ENAC.
- Auditoria d’ENAC (Compliment Norma UNE-EN-45011).

El Consell envia al Ministeri el llistat de tota la 
documentació i els informes d’actuacions requerits 
al Reglament als Organismes de Control privat i 
facultativament a les Autoritats de Control públiques com 
el CCPAE.

Àmbit Americà

- Elaboració d’un Informe d’auditoria interna prèvia a 
l’Auditoria d’EEUU.
- Auditoria del Govern dels EEUU (compliment del 
sistema de certificació NOP).
- Elaboració d’un Informe d’auditoria documental 
d’actualització de procediments per
al CAAQ.

Àmbit Estatal

- Informe anual 2010 del Plan Nacional de Control Oficial 
de la producción agraria ecológica

El Reg. 882/2004 estableix l’obligatorietat per part de 
les autoritats competents (DAAM) de desenvolupar els 
controls oficials referits a l’esmentat Regl. i la verificació de 
la qualitat dels mateixos mitjançant auditories. Aquestes 
auditories es desenvoluparan seguint uns criteris dins 
el Pla Anual d’Auditories establerts per un grup tècnic 
del MAGRAMA. S’establirà una Comissió de Caràcter 
estatal, dependent orgànica i funcionalment del MARM 
amb representants de les CCAA. Les auditories han de 
garantir la equivalència, uniformitat i coherència amb el 

Reglament en el    desenvolupament de les auditories. 
Un dels objectius d’aquest pla de control és augmentar i 
mantenir el nivell de confiança basat en dades objectives 
i homòlogues en tot l’Estat.

Àmbit Català

Sistema de Control i Certificació

- Elaboració d’un Informe anual sobre implantació de 
mesures correctores.
- Auditoria d’actuacions del CCPAE com autoritat de 
control i certificació per part del Subdirecció General 
d’Inspecció del DAAM.  
- Elaboració d’un Informe anual sobre actuacions en 
matèria de control i certificació per a l’Autoritat Competent 
(DAAM).

Sistema Econòmic i Financer

- Auditoria Interna (externalitzada) de comptes anual.
- Donar comptes trimestrals al del Departament 
d’Economia i Coneixement i al Departament d’Agricultura 
de la Generalitat de Catalunya.
- Informes puntuals a la Sindicatura de Comptes.
- Informes puntuals a la Junta de Finances de Catlaunya.
- Auditoria del Servei de Denominacions i Marques per al 
compliment dels requisits de l’Ordre AAR/267/2010, de 27 
d’abril, de l’ajut a la certificació.

Coordinació CCPAE-DAAM

Per tal de poder portar a terme les funcions derivades del 
règim aplicable a la producció agrària ecològica i la seva 
indicació en els productes agraris i alimentaris establert 
pel Reglament (CEE) 834/2007 del Consell de 28 de juny, 
el CCPAE reporta de manera directa i tranversal amb 
diferents Direccions Generals.

Les acreditacions suposen un prestigi 
per a les empreses i els productes 
certificats pel CCPAE



38 CCPAE, MEMÒRIA 2011

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 2011 s’han realitzat un total de 361 visites 
d’inscripcions i 248 visites ampliacions.

Auditories de manteniment de la certificació
Quant a inspeccions de seguiment, durant el 2011 
s’han realitzat un total de 1.591 inspeccions.

Auditories de control aleatòries i dirigides
A llarg de l’any, s’han realitzat 80 inspeccions 
aleatòries i 14 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.

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 2011 es van 
prendre un total de 149 mostres als productes 
certificats pel CCPAE per tal de fer un control 
d’absència de substàncies no permeses.

En 2011 s’ha realitzat 248 visites 
d’ampliació, un 26,5% més que l’any 
anterior

Detall de les analítiques realitzades (2011)

Tipus de mostra Paràmetre analític Total

Productes animals Presència antibiòtics 6

Presència B-Agonista 11

Presència hormones-corticoides 2

Vins Sulfur 13

Productes vegetals i elaborats Multiresidus organoclorats i 

organofosforats

93

OGM 15

Residus 1

Deltametrina 8

TOTAL 149

Evolució d’inscripcions i ampliacions (2004-2011)

3.2 Control i certificació
Auditories de control

En 2011 s’ha realitzat 361 visites 
d’inscripcions, un 17,6% més que l’any 
anterior
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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 2011 se n’han portat a terme 56 visites de 
seguiment i se n’han formalitzat 14 inscripcions.

Auditories de control de la normativa Delinat per 
a vins

Pels vins catalans que triïn aquest control afegit. 
Durant el 2011 s’han realitzat 19 inspeccions de 
seguiment segons la normativa Delinat.

Auditories de control de Bio Suisse

Certificació que permet l’entrada de productes 
ecològics a Suïssa. Durant el 2011 s’han realitzat 11 
inspeccions de seguiment.

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 2011 s’han formalitzat 5 visites de seguiment.

Auditories de control del National Organic Program (NOP) (2011)

Inscripcions 14

Seguiment 56

Auditories de control del normativa Delinat per a vins (2011)

Inscripcions 0

Seguiment 19

Auditories de control dels comerços recomanats pel CCPAE (2011)

Inscripcions 0

Seguiment 5

Control i certificació
Auditories de control

Auditories de control de Bio Suisse (2011)

Inscripcions 0

Seguiment 11
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Durant 2011 s’han tramitat 3.164 
autoritzacions de nous productes 
ecològics, un 66% més que l’any 
anterior

Certificació dels productes

Productes certificats

Pel que fa a productes certificats durant el 2011, s’han 
tramitat 3.164 autoritzacions de productes nous, un 
66% més que l’any anterior (1.904 autoritzacions). 
Quant al total de certificats de conformitat emesos 
durant l’any 2011, s’han tramitat un total de 2060.

Comitè de Certificació

La presa de decisions en matèria de certificació es 
porta a terme pel Comitè de Certificació. La seva 
composició ve establerta al Decret 180/2011. Està 
format per dos responsables tècnics de l’àrea de 
certificació del CCPAE i per un tècnic qualificat de la 
Subdirecció General d’Agricultura del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural. Els informes emesos pel Comitè de 
certificació tenen caràcter vinculant i funcionen en 
ple.

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

Aquests són els resultats 2011:

Expedients valorats segons la normativa de la UE (2011)

Seguiment 1538

Inscripció 338

Ampliació 265

Baixa 63

Aleatòries 52

Retornat 84

Canvi de nom 28

Informe àrees 27

Informe 94

Dirigida 16

Valoració d’accions correctores 6

Informes o doc. relatius a mostres 18

Presa de mostres 11

TOTAL 2.540

Expedients valorats segons la normativa NOP (2011)

Ampliació 3

Seguiment 42

Baixa 2

Retornat 2

Ampliació productes 2

Inscripció 14

Valoració d’accions correctores 5

TOTAL 70

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 
2011 van ser:

- Positius de sulfurós en vins: 0% (0/13)

- Positius de multirresidus:  5,38%* (5/93)
*Sobre un total de 93 mostres analitzades

- Positius OGM (límit detecció/quantificació):  6,67%* (1/15)
*Sobre un total de 15 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: 149

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 (2011)

Tipus d’activitat Motiu Producte

ELABORACIÓ I/O EMBOT. DE VINS, CAVES I ESCUMOSOS Ús de productes no autoritzats per a l'elaboració del vi Vi

ELABORACIÓ I/O EMBOT. DE VINS, CAVES I ESCUMOSOS Elaboració de vi procedent de raïm en SQ com a vi eco Vi negre, vi blanc i cava

PRODUCTOR VEGETAL Aplicació productes no permesos a parcel·les inscrites Parcel·les ametllers

PRODUCTOR VEGETAL Aplicació productes no permesos a parcel·les inscrites Parcel·les vinya syrah

ELABORACIÓ I/O EMBOT. DE VINS, CAVES I ESCUMOSOS Barreja vi SQ, CVL amb vi en CON Vi negre

PRODUCTOR VEGETAL Instal·lacions no inscrites i producció paral·lela d'horta Collita 2011 (fruites i verdures)

RAMADER BOVÍ Producció paral·lela cultius annuals: civada, trepadella, sègol Collita 2011: civada, trepadella i sègol

Propostes d’obertura d’expedient sancionador (2011)

Tipus d’activitat Motiu

AE11-01 Productor vegetal Ús de planter convencional a l'horta

AE11-02 Ind. alimentació humana Ús de productes no autoritzats per a l'elaboracio del vi, segons QNT

AE11-03 Ramader apicultura Reincidència no comunicar el moviment de les arnes

AE11-04 Productor vegetal / Elaboració vi Comercialització de vi sense qualificació com a ecològic

AE11-05 Ramader Reincidència ús d'additius no autoritzats per a l'alimentació dels pollastres

AE11-06 Productor vegetal Aplicació de productes no permesos segons la normativa (codimur m, mafa oil)

AE11-07 Productor vegetal Venda de producte procedent de parcel·les en sense qualificació com producte ecològic

AE11-08 Ind. alimentació animal No es compleixen els % a l'alimentació del ramat /negar l'accés a la comptabilitat de l'empresa (cvl

AE11-09 Ramader remugant Venda animals sense qualificació com a ecològic

AE11-10 Productor vegetal Aplicació producte no permés: codimur-m (amb mancozeb)

AE11-11 Productor vegetal Producció paral·lela horta

AE11-12 Productor vegetal Reincidència registre documentals absents

AE11-13 Productor vegetal / Elaboració Barrreja de vi en conversió amb vi convencional i sense qualificació

AE11-14 Productor vegetal / Elaboració Venda de producte sense qualificació com a producte en conversió

AE11-15 Productor vegetal Producció paral·lela de cultius anuals

AE11-16 Ind. alimentació humana Reincidència d'albarans incomplets

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) 889/2008 de la comissió de 5 de 
setembre de 2008, elabora cada any la informació 
estadística anual 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.

Certificats pels ajuts agroambientals

D’un total de 1.494 productors (ramaders i vegetals), 
1.291 han estat peticionaris d’ajuts agroambientals 
per l’agricultura i la ramaderia ecològiques durant 
l’any 2011.

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 (2011)

Ajut a l’agricultura ecològica 926

Ajut a la ramaderia ecològica 421

Ajut a l’agricultura i la ramaderia ecològiques 56

TOTAL 1.291

Cursos de difusió (2011)

Lloc Data Tema

Vilajuiga 22/02/2011 Viticultura ecològica (ECA Monells)

> La certificació ecològica

Barcelona 05/06/2011 Màster d’agricultura ecològica

> La certificació ecològica

Control i certificació
Certificació dels productes

1.291
sol·licitats

1.196
inscrits

95
no inscrits

52
sol·licituds 
d’inscripció

43
desconeguts

Esquema dels sol·licitants (2011)

Dades facilitades per ajuts de qualitat

El Consell també ha procedit durant 2011 a informar a 
les autoritats sobre les dades requerides per a atorgar 
els ajuts dels programes de qualitat: ajut específic al 
sector lacti de qualitat, ajut específic a la producció 
de qualitat pels productors d’oví i cabrum, i ajut a la 
producció de carn de qualitat.

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

Durant l’any 2011 el tècnics del CCPAE han impartit 
cursos i han participat a jornades tècniques 
organitzades des de diverses institucions.
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Actuacions de 
promoció
4.1 El nostre missatge a l’exterior

  4.1.1 La comunicació online: la prioritat

  4.1.2 Acció divulgativa

  4.1.3 La relació amb els mitjans

4.2 Relacions amb les institucions
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El nostre missatge a l’exterior

L’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
del CCPAE treballa amb l’objectiu de promocionar 
la producció agrària ecològica, la seva certificació 
i alimentació, dirigint el missatge de la institució a 
dos públics objectius: el sector agrari i les persones 
consumidores.

Més concretament, el CCPAE treballa a l’entorn 
d’un missatge que esdevé el denominador comú de 
tota l’estratègia comunicativa de la corporació: els 
aliments ecològics com unes produccions de màxima 
qualitat organolèptica i nutritiva, que han d’acomplir 
amb una normativa europea exigent que els obliga a 
sotmetre’s a control per part d’una autoritat de control 
o organisme de certificació autoritzat.

Sota els principis de l’administració pública, com 
són el servei públic, la transparència, la qualitat, 
corresponsabilitat, participació en iniciatives 
ciutadanes i coneixement obert, el CCPAE va encetar 
ara fa més d’un any el seu camí pel món de les xarxes 
socials. L’aposta del Consell per la comunicació 
online és clara, i es tracta d’una una inversió segura, 
que aporta noves vies de comunicació interactiva i 
2.0 entre l’administració i els ciutadans i ciutadanes, 
i permet establir una relació directa amb sense la 
mediació dels mitjans de comunicació de masses. 
Escoltar, interactuar, integrar, col·laborar i ajudar, 
entre d’altres, són paraules clau d’aquest nou àmbit 
comunicatiu que es caracteritza per ser obert i 
participatiu.

Així, l’acció comunicativa del CCPAE cada cop ha 
anat prenent formes més participatives i que busquen 
l’engagement -compromís- dels seus operadors, i 
usuaris a les xarxes. El concurs fotogràfic o el sorteig 
de la panera en són exemple d’un balanç positiu 
i engrescador. El repte és ampliar el radi d’acció i 
influència en aquest terreny, tan abonat i competit, 
però amb tanta potencialitat i tant recorregut que fa 
obligada la nostra presència i constants el nostre 
esforç i la nostra atenció.

Cal arribar al màxim de públic possible 
per tal de difondre el coneixement i 
l’aplicació de l’agricultura ecològica 
entre el sector agrari i les persones 
consumidores

El CCPAE  porta més d’un any immers 
en el món de les xarxes socials per tal 
difondre l’alimentació ecològica i la 
seva certificació, i el balanç és molt 
positiu i engrescador

4.1Actuacions de promoció
El nostre missatge a l’exterior
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Actuacions de promoció
El nostre missatge a l’exterior

4.1.1 La comunicació online: la prioritat

El CCPAE presta un servei de certificació als operadors 
i alhora promociona l’agricultura ecològica. Aquestes 
dues funcions les ha de dur a terme amb eficiència, 
maximitzant beneficis i minimitzant costos. El portal 
web ha facilitat aquesta feina i s’ha convertit en una eina 
bàsica per als operadors i en referent informatiu per a les 
persones consumidores.

Portal web

Notícies, agenda i documents

Any rere any, les notícies han assumit importància dins 
del web. En el darrer any, la freqüència mitjana va ser 
de 1,5 notícies per setmana, totes elles referents a les 
activitats del CCPAE, a notícies del sector ecològic, o a 
ajuts, formació, investigació, premis, conferències. S’ha promocionat les consultes online 

i la subscripció al butlletí de notícies

Pel que fa a agenda, s’han anat incorporant tots els 
esdeveniments referents al sector, d’àmbil nacional, 
estatal i internacional: fires, mostres, congressos, 
conferències, jornades o visites tècniques, cursos i 
màsters.

S’han mantingut actualitzats tots els documents i 
formularis que han canviat de versió en el sistema de 
qualitat. Alguns d’ells han passat a ser formularis en 
format .doc i editables, amb la qual cosa facilitem la 
seva tramitació.

Millores i noves seccions

Durant 2011 s’han dut a terme millores en diverses 
seccions. D’una banda, s’ha millorat la secció de 

El portal web continua creixent en 
dinamisme i en visites, i es manté 
actualitzat amb 1,5 notícies/setmana
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Actuacions de promoció
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consultes online, incorporant més tipologies de 
consultes i fent obligatoris camps del formulari 
fonamentals per a identificar millor la consulta amb 
l’objectiu de donar-li la resposta adequada, sigui per 
telèfon, e-mail o carta.

Pel que fa a la secció d’operadors, a la qual només es 
pot accedir amb usuari i contrasenya, hem organitzat de 
forma més pràctica per a l’operador/a la descàrrega de 
logotips (logo CCPAE, eurofulla i acreditacions).

Hem millorat la sala de premsa, facilitant als periodistes 
o comunicadors que hi accedeixen els continguts de 
forma més clara: dossier de premsa, estadístiques, 
fulletó informatiu, vídeo, butlletí de notícies, xarxes 
socials, notícies/notes de premsa.

Hem afegit el plug-in social a les notícies i els apartats 
per tal de facilitar la seva compartició a les xarxes 
socials o la seva difusió a través del correu electrònic.

S’ha creat la secció de fulls informatius, i s’han visibilitzat 
dos apartats -el d’inscripció i el de taxes- que abans no 
tenien secció pròpia (categoria pròpia al menú) i estaven 
menys visibles per tal d’accedir-hi. S’han habilitat 
seccions temporals per a campanyes específiques: la 
del 1r Concurs Fotogràfic, la campanya de promoció 
dels aliments ecològics amb sorteig de panera, i el 
Calendari 2012 (més endavant s’expliquen).

Dinamització del portal

Durant 2011 s’han creat diversos bàners per 
promocionar diversos continguts:

- Bàner nou de capçalera
- Bàner de revista AE (conveni amb SEAE)
- Bàner nou de la Guia d’operadors
- Bàner d’horaris i consulta online
- Bàner nou de la campanya ‘Planta’t’
- Bàner del 1r Concurs Fotogràfic
- Bàner per promocionar la inscripció
- Bàner de subscripció al butlletí de notícies

Amb el plugin social ampliem la 
possiblitat que els mateixos usuaris 
siguin difusors dels continguts del 
nostre portal a les xarxes socials o a 
través del correu electrònic

En la secció de consultes online, el 
CCPAE ha incorporat més tipologies 
de consultes a fi i efecte de millorar la 
qualitat de resposta
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- Bàner del Calendari 2012
- Bàner del Concurs-sorteig de la panera de Nadal
- Bàner per a la secció de fulls informatius

Shan establert formats estàndards per als bàners del 
portal web: 171x54px / 171x107px / 515x75.

Guia d’operadors

La Guia d’operadors del CCPAE suposa una eina de 
promoció per als operadors per a donar-se a conèixer 
i que no els suposa una inversió extra, sinó que es un 
servei gratuït al qual tenen dret. Tothom que vol, apareix. 
Durant 2011 s’ha treballat en la millora del sistema 
d’actualització -base de dades i servidor- i en un canvi 
de disseny de la seva interfície  i presentació dels 
continguts que donarà els seus fruits el 2012.

Visites

Les dades de visites han millorat durant 2011. Es 
van obtenir un total de 3.327.260 visites, un 13% que 
l’any anterior. El temps de visita és en un 72% entre 30 
segons i 5 minuts, i el 28% entre 5 minuts i 1 hora o més. 
Als cercadors, un 72% són cerques per la frase clau 
“ccpae”, i la resta està diversificat: “consell catala de 
la produccio agraria ecologica”, “productes ecologics”, 
“ccpae cataluña”, etc. Per paraules clau, un 51,3% de 
les cerques és amb “ccpae”, 4,7% “ecologica”, 3,5% 
“agricultura”, entre d’altres. La majoria de visites (63%) 
tenen origen a través del link directe o un marcador, les 
altres a través de motors de cerca o link extern.

Consultes online

Durant 2011 s’han rebut 146 consultes online, un 13% 
més que l’any anterior.

Traducció al castellà i l’anglès

S’han traduït el 110% d’ítems de menús contextuals al 
castellà i l’anglès, i els principals continguts s’han traduït 
a ambdós idiomes.

Actuacions de promoció
El nostre missatge a l’exterior

Seccions més vistes

1 La certificació ecològica

2 Treballa amb nosaltres

3 Normativa Unió Europea

4 Inscripció/ampliació

5 QNT

Visites

Quantitat % increment

2008 706.375

2009 854.829 +21%

2010 2.935.546 +243%

2011 3.327.260 +13%

La sala de premsa presenta els 
continguts de forma més ordenada 
per facilitar la feina als periodistes i 
comunicadors que hi accedeixen

Consultes online

Quantitat % increment

2007 43

2008 65 +51%

2009 74 +14%

2010 129 +74%

2011 146 +13%

Origen de les visites

%

Link directe o marcador 63,2%

Motors de cerca 23,9%

Links pàg. externes 12,7%
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Xarxes socials

Després d’un any immersos amb les xarxes socials, 
es pot afirmar que el CCPAE ha entrat amb bon peu i 
s’ha consolidat en aquest món de les administracions 
públiques a les xarxes, on la Generalitat de Catalunya 
és avantguarda i un model a seguir a tot l’Estat.

Facebook (www.facebook.com/ccpae)

El CCPAE té un compte oficial Gencat a la plataforma 
Facebook, que acompleix amb la imatge corporativa 
recollida a la Guia d’Usos i Estil de la Generalitat de 
Catalunya. A desembre de 2011, comptava amb un total 
de 489 seguidors, i la mitjana d’entrades va ser de 16 al 
mes, amb un efecte de 24 comentaris, 21 comparticions 
i 29 m’agrada de mitjana mensual.

Twitter (www.twitter.com/ccpae)

Pel que fa a la plataforma Twitter, el compte del CCPAE 
també acompleix amb la oficialitat de les marques 
Gencat a les xarxes socials. Durant 2011, es van 
aconseguir 337 seguidors, la mitjana de tuits mensuals 
va ser de 32, mentrestant es van generar 16 mencions, 
30 retuits i 100 clics a enllaços de mitjana mensual.

YouTube i Flickr

A les plataformes YouTube i Flickr, el CCPAE participa 
dels canals del Departament d’Agricultura. Si bé el canal 
de Flickr no s’ha hagut d’utilitzar, al YouTube el Consell 
ha pujat un vídeo que explica la certificació, extret 
del vídeo divulgatiu del Centre de Formació i Estudis 
Agrorurals, en el qual el CCPAE va participar.

Campanyes online

El CCPAE ha dissenyat i dut a terme dues campanyes 
per promoure la participació a través del portal web i les 
xarxes socials, amb l’objectiu de cercar el compromís 
i la fidelització dels operadors i dels simpatitzants i 
seguidors a Facebook i Twitter.

El CCPAE ha incrementat la presència 
online gràcies a Facebook i Twitter

Mètriques de Facebook i Twitter

Facebook Twitter

Simpatitzants / Seguidors 489 (37/mes) 337 (29/mes)

Entrades / Tuits (mitjana mensual) 16 32

Comentaris / Mencions (mitjana mensual) 24 16

Comparticions / Retuits (mitjana mensual) 21 30

M’agrada / Clics a enllaços  (mitjana mensual) 29 100
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1r Concurs Fotogràfic per al Calendari del CCPAE

El CCPAE va organitzar i convocar el 1r Concurs de 
Fotografia per al Calendari del CCPAE. El Concurs 
estava dirigit a tots els operadors inscrits al Consell, i 
també s’acceptava la participació d’aquelles persones, 
professionals o aficionades que no estiguessin inscrites 
però sí interessades a participar. Totes les fotografies 
havien de tenir la producció agrària ecològica com a 
temàtica central, i l’explotació, superfície, la varietat 
vegetal, raça animal, l’aliment o producte fotografiat 
havia d’estar certificat pel CCPAE.

Amb aquesta iniciativa s’ha volgut incentivar la 
participació del sector ecològic en la configuració del 
Calendari anual i premiar la iniciativa d’aquells/es que 
difonen la producció agrària ecològica al territori.

Per a promocionar el Concurs, es van redactar unes 
bases i es va editar un formulari de participació, es 
va publicar una secció temporal al portal web i es va 
dissenyar un bàner per a la columna lateral, i es van 
redactar diversos continguts al llarg dels mesos, tant al 
web com per al butlletí de notícies. Es va configurar un 
Jurat amb membres del DAAM i del CCPAE, tant tècnics 
com de la Junta Rectora, que van deliberar sobre els 
guanyadors i van adjudicar un mes a cada fotografia.

Sorteig d’una panera d’aliments ecològics certificats

Aquest sorteig es va emmarcar dins de la campanya 
nadalenca del Consell per a promocionar els aliments 
ecològics certificats a través de les xarxes socials 
Facebook i Twitter, incentivant que els mateixos 
consumidors donessin raons per consumir ecològic. 
Una cinquantena d’empreses ecològiques inscrites al 
Consell hi van col·laborar amb tota mena de productes 
per a la panera sortejada.

El balanç de la campanya va ser molt positiu amb una 
participació força alta, a través del Facebook i el Twitter 
del CCPAE. Els seguidors d’ambdues xarxes havien 
de convidar dues amistats per donar-los dues raons 

Actuacions de promoció
El nostre missatge a l’exterior

Els concursos i sortejos són una 
solució imaginativa per incentivar la 
participació i el compromís

Les 12 fotografies guanyadores

El sorteig de la panera va fer 
augmentar espectacularment el 
nombre de seguidors a les xarxes
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per consumir aliments ecològics certificats pel CCPAE 
i aleshores entraven en el sorteig. El 22 de desembre es 
va realitzar el sorteig de la panera. També es van sortejar 
8 lots secundaris d’ampolles de vi, cava i oli.

Per a promocionar el Concurs es va fer una covocatòria 
per a la participació amb producte per part dels 
operadors, es van editar unes instruccions específiques 
per a cada entorn (Facebook i Twitter) i es va crer 
una secció temporal al portal web. Per fomentar la 
participació, aquesta es va vehicular a través de 
Facebook i Twitter de forma constant, amb el reforç 
de les comunicacions a través del web i del butlletí 
electrònic de notícies.

El butlletí amb 1.800 subscriptors ha 
assolit una periodicitat bimensual

Butlletins publicats (2011)

Núm. Mes Titular destacat

1 Gener El CCPAE disposa de noves eines informàtiques per ser més eficients en el servei de certificació

2 Febrer S’estudia la creació d’un clúster de l’alimentació ecològica a Catalunya

3 Febrer 27 empreses ecològiques catalanes del CCPAE es promocionen a Alemanya amb el suport del Departament

4 Març Catalunya continua líder a l’Estat i creix en indústria agroalimentària ecològica

5 Abril Nova Guia ‘Parc a taula’ 2011 amb la incorporació d’operadors ecològics certificats com a novetat

6 Abril La Memòria 2010 del CCPAE ja està disponible al web

7 Maig El CCPAE participa a una BioCultura Barcelona 2011 que creix en visitants

8 Juny El consum de productes ecològics es manté malgrat la conjuntura econòmica actual

9 Juny Nou marc d’actuació per al sector català de la producció agroalimentària ecològica

10 Juliol El Departament d’Agricultura prioritza els recursos que van destinats al sector agrari català

11 Juliol El CCPAE participa a una jornada sobre oportunitats i eines d’internet per a l’agricultura ecològica

12 Juliol Catalunya continua destacant com una de les Comunitats líder en l’agricultura ecològica a l’Estat

13 Setembre El CCPAE obté l’ampliació de l’acreditació d’ENAC per a certificar l’aqüicultura ecològica

14 Setembre Viatge tècnic a Alemanya per visitar granges de producció porcina ecològica

15 Octubre Ajuts als aliments de qualitat

16 Octubre Fotografies guanyadores del 1r Concurs Fotogràfic per al Calendari del CCPAE

17 Octubre Comunicat arran del suposat cas de frau d’un operador inscrit publicat a diversos mitjans de comunicació

18 Novembre El CCPAE creix gairebé un 30% en operadors inscrits durant 2011

19 Novembre Ja es pot sol·licitar el Calendari 2012 del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

20 Desembre Vols guanyar una gran panera d’aliments ecològics certificats pel CCPAE?

21 Desembre El CCPAE realitza una campanya informativa sobre la identificació dels aliments ecològics

Espec. Febrer Novetats en l’Especificació d’Etiquetatge

Espec. Març Nova secció de descàrregues de logotips al web www.ccpae.org

Espec. Juny 1r Concurs de Fotografia per al Calendari 2012

Com. op. Octubre El CCPAE fa efectiu el pagament de quasi 300 mil euros dels ajuts per a la certificació ecològica de l’any 2010

Butlletí de notícies

Com a eina de comunicació 
externa, el butlletí de notícies 
del CCPAE s’ha consolidat 
durant 2011 amb un total de 
21 edicions periòdiques, 3 
especials i 1 comunicació als 
operadors.

El format compleix els requisits 
del Programa d’Identificació 
Visual de la Generalitat (PIV), 
i està estructurat en dues 
columnes: la de l’esquerra, 
de notícies, i la de la dreta 
-més estreta- amb bàners 
i comunicacions d’agenda 
o recordatoris, tot i que a 
vegades també s’ha utilitzat 
per incorprar notícies.

El butlletí compta amb 
gairebé 1.800 subscriptors, 
entre operadors inscrits, 
subscriptors a través del portal 
web, institucions, i d’altres.
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4.1.2 Acció divulgativa

L’any 2011 ha estat un any de contenció en les partides 
de divulgació. No s’han editat fulletons, ni s’ha invertit en 
material de marxandatge.

Memòria 2010

El CCPAE elabora, com cada any, la Memòria d’activitats 
i de gestió econòmica. Durant 2011, i la Junta Rectora 
l’aprova. Un cop aprovada, es publica al portal web, 
per a què estigui a disposició de qualsevol interessat/
da. També es van editar 75 exermplars en suport paper 
per enviar-lo a les institucions amb les quals el CCPAE 
manté relació, així com per tenir-ne disponible per a les 
institucions, organitzacions i entitats que la demanen.

Calendari 2012

El Calendari 2012 és possiblement l’eina divulgativa més 
coneguda i demandada del CCPAE. L’any 2011 es va 
realitzar una tirada de 3.500 exemplars, un 17% més que 
l’any anterior, per respondre a la demanda creixent. Uns 
2.000 calendaris s’envien directament als operadors 
inscrits al Consell, i la part restant s’ofereix a aquelles 
persones, entitats i associacions que desitjin tenir-lo. 
Entre administracions, serveis territorials i comarcals, 
col·lectius i persones individuals, s’han enviat més de 
1.500 exemplars del ja tradicional calendari. La petició 
del calendari es tramita a través del portal web, i s’envia 
a l’oficina sol·licitada del total d’oficines comarcals 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, per a ser recollits per les 
persones interessades.

L’edició del 2012 incorpora com a novetat les 12 
fotografies guanyadores del concurs que es va 
realitzar a mitjans d’any per fomentar la participació 
del sector en la configuració de l’almanac. A més, 
incorpora informació diària orientativa de l’agricultura 
biodinàmica. També s’inclou informació de diverses dies 
mundials relacionats amb l’alimentació, el medi ambient 
i l’ecologia.

La Memòria 2010 va ser aprovada en 
Junta Rectora i publicada i editada per 
a la seva divulgació

Calendari 2012
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Postal de Nadal

El Consell ha enviat com cada any una postal de Nadal  
digital a tots els operadors, proveïdors i als seguidors 
i simpatitzants de les xarxes socials. S’han fet dues 
versions, una en català i una altra en castellà.

Full informatiu

El CCPAE va realitzar cap a finals d’any una campanya 
informativa dirigida a les Associacions de Mares i 
Pares d’Alumnes de les escoles i instituts de Catalunya, 
Associacions de Defensa Vegetal, mercats municipals 
i itinerants, Diputacions i Consells Comarcals, amb 
l’objectiu d’explicar com identificar correctament 
un aliment ecològic certificat, en qualsevol punt 
de la cadena alimentària, des del productor fins al 
consumidor, passant per tots els intermediaris.

La campanya va realitzar-se a partir d’un full informatiu, 
que es va adreçar als centres escolars de Catalunya 
per explicar-los el que han de saber per identificar 
correctament els aliments ecològics que puguin 
comprar o els puguin oferir per als menús escolars. 
Cada cop són més els centres escolars que decideixen 
introduir aliments ecològics en els seu menús diaris i és 
essencial garantir que aquests productes portin el segell 
de qualitat, obligatori a tot l’espai europeu.

El full informatiu explica punt per punt els elements 
bàsics per identificar un producte ecològic certificat, 
com són el certificat de conformitat -que ha d’estar en 
vigor- o els segells de l’etiquetatge. A més, es recorden 
els drets de les persones consumidores i usuàries 
a denunciar, reclamar o formalitzar queixes a les 
instàncies oficials o Associacions de Consumidors.

Peticions de material divulgatiu

Al llarg de l’any s’han atès peticions de material puntuals, 
a diverses instucions i departaments, a partir de l’estoc 
ja existent d’altres anys: fulletons, bosses, llibretes, 
bolígrafs i calendaris.

Postal de Nadal

Full informatiu Núm. 1

 

 
 

Av. Meridiana, 38 4a - Barcelona 08018 
Tel. 93 552 47 90 – Fax. 93 552 47 91 
ccpae.daam@gencat.cat - www.ccpae.org                                 FR230/02 
 

 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITAT 

Document justificatiu per a l’operador conforme a l’article 29, apartat 1, del Reglament (CE) nº 834/2007 
 

Número de document:  RAIL110026 
   Nom i adreça de l’operador: 
 

          ALIMENTS ECOLÒGICS SA 
C        C/ CARRER 

   08080 CIUTAT 

Autoritat de control: 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
Av. Meridiana, 38 4a 
08018 Barcelona 
Codi d’autoritat de control: ES-ECO-019-CT 

 
Operador inscrit amb el número CT 00XXXX E en el Registre d'operadors del Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica  en la secció/ns: 
 

Empreses elaboradores 
  

    
Activitats certificades: 

   
FABRICACIÓ I ENVASAT D´OLIS I GREIXOS 
TRANSFORMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ HORTOFRUTÍCOLA 
      

Productes certificats: 
Productes transformats 
EN AGRICULTURA ECOLÒGICA o >95% 
 OLI D´OLIVA 
 OLIVA EN CONSERVA 
 

 
Periòde de validesa: 
 
Del 20/04/2011 al 31/12/2012 

 
Data de control: 09/02/2011 

El present document ha estat expedit sobre la base de l’article 29, apartat 1, del Reglament (CE) nº 834/2007 i del 
Reglament (CE) nº 889/2008. L’operador declarat ha sotmès les seves activitats a control i compleix els requisits 
establerts als esmentats reglaments.                                                  

Amaya Prat Solís 
Directora Tècnica 

 
 

Barcelona, 20/04/2011 
Les instal·lacions, es relacionen dins la resolució emesa a partir de l'informe d'inspecció núm:RAIL110026 

1 2
3

4
5
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4.1.3 La relació amb els mitjans

La relació amb els mitjans de comunicació social, 
en un món globalitzat, ha de ser de qualitat i no de 
quantitat. Es calcula que en un 85% les notes de 
premsa acaben a la paperera, i per tant, els esforços 
s’han de centrar en aquells fets, dades que realment 
siguin noticiables i d’interès per als mitjans.

Convocatòries i comunicats de premsa

En el decurs de l’any 2011, S’han realitzat 5 
comunicats de premsa i 1 convocatòria per a la roda 
de premsa de presentació d’estadístiques del CCPAE 
de l’any anterior. Per a augmentar la seva repercussió, 
s’ha comptat amb la col·laboració del Departament 
per fer-ne difusió de les convocatòries i comunicats.

A finals d’any, es va renovar la imatge dels comunicats 
per a què el text aparegués directament al cos del 
missatge de correu electrònic, juntament amb els 
enllaços als arxius adjunts (penjats al servidor web).

Durant 2011, s’ha prioritzat la 
qualitat a la quantitat en els 
comunicats de premsa

Convocatòries i comunicats de premsa (2011)

Data Tipus Titular

14/02/2011 Comunicat 27 empreses ecològiques catalanes inscrites al CCPAE es promocionen a Alemanya amb el suport del Departament
17/03/2011 Convocatòria Roda de premsa de presentació d’estadístiques del CCPAE 2010
22/03/2011 Comunicat Catalunya continua líder a l’Estat i creix en indústria agroalimentària ecològica
23/09/2011 Comunicat El CCPAE obté l’ampliació de l’acreditació d’ENAC per a certificar l’aqüicultura ecològica
25/10/2011 Comunicat Comunicat del CCPAE  arran de la notícia apareguda a El País
04/11/2011 Comunicat El CCPAE creix gairebé un 30% en operadors inscrits durant 2011

Roda de premsa

El 21 de març de 2011 es va realitzar la roda de 
premsa d’evolució de la producció agrària ecològica a 
Catalunya 2000-2010, amb el conseller d’Agricultura, 
Josep Maria Pelegrí, el director general d’Agricultura 
i Ramaderia, Miquel Molins, i el president del CCPAE, 
Daniel Valls. Es va preparar una presentació, dossier 
de premsa, i CD per als periodistes.
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Peticions d’informació dels mitjans

El CCPAE atèn els mitjans de comunicació i les seves 
peticions particulars, ja que molts mitjans necessiten 
dades específiques per tractar la notícia des d’una 
perspectiva d’un territori, temàtica o subsector en 
concret.

També rebem peticions d’informació de les 
estadístiques del sector per part d’institucions 
i associacions, així com per part d’estudiants i 
investigadors per a treballs acadèmics, i totes les 
atenem amb celeritat.

Repercussió: notícies, entrevistes i reportatges

El Consell aconsegueix aparèixer en diverses 
ocasions als principals mitjans catalans, tenint 
especial presència als mitjans online.

En el reculls de premsa s’han comptabilitzat un total 
de 110 notícies en què el Consell ha aparegut com 
a protagonista del titular o ha estat esmentat en el 
contingut de la notícia.

Recull de peticions dels mitjans (2011)

Data Mitjà de comunicació Petició

22/03/2011 Setmanari L’Ebre Estadístiques províncials

05/04/2011 El Punt Ebre-Tarragonines Estadístiques comarcals

28/04/2011 ACN - Girona Estad. apicultura Girona

17/05/2011 Revista Cupatges Cellers ecològics

09/06/2011 Diari de Tarragona Impacte crisi en AE

28/06/2011 Regió 7 Estadístiques comarcals

15/07/2011 Diari Ara Reportatge creixement agri eco

11/11/2011 Lleida TV Estadístiques Lleida

21/11/2011 Ecosectores.com Estad. creixement operadors

02/12/2011 El 9 Nou - V.Oriental Estadístiques comarcals

05/12/2011 Revista Agrocultura Productors novells

12/12/2011 El 9 Nou - Osona-Ripollès Estadístiques comarcals

20/12/2011 Rev. La Fertilidad de la Tierra Garrofer ecològic

Recull d’entrevistes i reportatges destacats (2011)

Data Mitjà de comunicació Tema

PREMSA

19/09/2011 Diari Ara Reportatge emprenedors ecològics

RÀDIO

11/07/2011 Catalunya Ràdio Entrevista El Matí a Daniel Valls

09/11/2011 Ràdio Antena Caro (Ebre) Entrevista ràdio a Mercè Pascual

21/11/2011 UA1 Lleida Entrevista ‘Arrela’ a Daniel Valls

08/12/2011 Com Ràdio Entrevista ‘Tots x tots’ a Daniel Valls

des. 2011 Com Ràdio Entrevista ràdio a Daniel Valls

TELEVISIÓ

11/11/2011 Lleida TV Reportatge creix. AE a Lleida

14/11/2011 3/24 - TN Reportatge creix. operadors eco.

Recull de notícies destacades (2011)

Data Mitjà Tema

14/02/2011 Ecoticias.com, 

La Mañana, 

Ecodiario, etc.

27 empresas ecológicas inscritas en el CCPAE 

se promocionan en Alemania con apoyo del 

departamento

21/03/2011 Finanzas Cataluña se mantiene líder en España en 

industria agroalimentaria eco.

21/03/2011 La Malla, Vadevi La vinya és el principal conreu ecològic a 

Catalunya

22/03/2011 Diari Ara Creixen el 140% en nombre d’empreses 

agràries ecològiques en deu anys

22/03/2011 Expansión El sector de los alimentos ecológicos duplica la 

facturación en cinco años

22/03/2011 La Mañana Lleida concentra casi el 60% de suelo 

ecológico en Catalunya

22/03/2011 La Vanguardia La producción ecológica se dispara pese a la 

crisis

30/04/2011 Asaja-Amfar Espectacular creixement de la producció eco.

13/08/2011 Regió 7 Aliments ecològica, un mercat en alça

09/11/2011 Segre Creix el nombre de productors ecològics

14/11/2011 324.cat Augmenta el nombre de productors eco.

30/12/2011 Ecodiari Campanya informativa sobre la identificació 

dels aliments ecològics
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Dossier de premsa

L’any 2011 s’ha redissenyat el dossier de premsa, 
que recull les informacions necessàries per a què 
els periodistes o professionals de la comunicació 
coneguin tant el CCPAE com la producció agrària 
ecològica i els seus indicadors. El dossier és en format 
PDF i està elaborat com una presentació. Està ubicat 
a la sala de premsa del web. S’actualitzarà anualment 
per incorporar les darreres dades estadístiques del 
sector a Catalunya, Espanya i el món.

Col·laboracions

Article tècnic a la revista AE

El CCPAE, a través de la seva directora tècnica, 
Amaya Prat, va participar en el número 3 de la revista 
tècnica AE (de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica) amb un article sota el títol “El CCPAE como 
modelo de certificación pública”.

Secció col·laborativa al programa L’Alternativa, de 
Cope Catalunya

Arran d’una proposta, el CCPAE va col·laborar en els 
continguts d’una nova secció al magazine radiofònic 
L’Alternativa (de Cope Catalunya) per a promocionar 
el consum dels aliments ecològics. Es va emetre 
durant 7 programes entre els mesos d’abril i juny, i 
va girar a l’entorn d’entrevistes amb gent del sector 
i sorteigs d’aliments ecològics entre l’audiència. Els 
entrevistats van ser (per aquest ordre cronològic) el 
president del CCPAE, Pirinat, Olicatessen, Can Perol, 
la directora tècnica del CCPAE, Pinord i el Mercat 
Ecològic del Vallès.

Vídeo del Centre de Formació i Estudis Agrorurals

El CCPAE va col·laborar en el guió i l’edició del vídeo 
divulgatiu sobre la produció agrària ecològica realitzat 
pel Centre de Formació i Estudis Agrorurals de Reus. 
Vam  facilitar l’enregistrament d’una visita d’inspecció.

La col·laboració és una 
línia de treball incipient, 
adaptada a les possibilitats 
d’acció del Consell, 
donada la contenció 
pressupostària

El dossier de premsa s’ha reelaborat 
en format presentació i s’actualitzarà 
cada any per incorporar les darreres 
estadístiques del sector

L’Alternativa (COPE)

Vídeo divulgatiu del 
Centre de Formació i 
Estudis Agrorurals

Article revista AE
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Insercions publicitàries (2011)

Data Mitjà Missatge central

Gener 2011 Revista AE Certificamos alimentos ecológicos

Abril 2011 Revista AE Certificamos alimentos ecológicos

Set. 2011 Revista AE Certificamos alimentos ecológicos

Des. 2011 Revista AE Certificamos alimentos ecológicos

Gener 2011 La Terra Planta’t. Fes-te ecològic.

Abril 2011 Asaja Planta’t. Fes-te ecològic.

Insercions publicitàries

Enguany hi ha hagut línia de continuïtat respecte 
de l’any anterior en la reducció de la publicitat 
planificada. Si bé les insercions publicitàries 
asseguren una presència periòdica del missatge de 
l’organització en espais destacats dels mitjans, el 
cert és que el missatge de l’agricultura i la certificació 
ecològiques guanya espai a diaris, ràdios, televisions 
i internet.

Només es van dur a terme tres insercions publicitàries 
amb publicacions del sector: una d’àmbit estatal 
(revista AE), i dues d’àmbit català molt lligades al 
sector (La Terra i Joves Agricultors).

La publicitat no ha estat l’eix central 
de la política comunicativa del Consell 
però s’han realitzat insercions ja 
acordades amb publicacions clau del 
sector  i que tenen un fort impacte

34/C-PR067

Anunci a la revista AE, d’àmbit estatal Anunci a la revista La Terra

Anunci a  la revista d’Asaja
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Fires nacionals i internacionals

El CCPAE planifica la seva participació a diverses fires 
d’àmbit nacional i internacional, organitzant també 
l’assistència d’empreses inscrites al Consell. És 
important donar suport a les empreses ecològiques 
catalanes en aquests marcs on volen donar a conèixer 
la seva activitat comercial i ampliar mercat.

Biofach 2011

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 va assistir a l’edició 2011 de 
manera activa i va visitar les empreses ecològiques 
que van formar part dels expositors del certamen.

Expo EcoSalud Barcelona 2011

El CCPAE, com a membres del Comitè Organitzador, 
va acompanyar la comitiva oficial en la inauguració 
del certamen firal. Més de 160 expositors es van 
donar cita el cap de setmana de l’1 al 3 d’abril per 
presentar les seves novetats en aquest saló.

BioCultura Barcelona 2011

El CCPAE, que també forma part del Comitè de 
Selecció dels expositors participants d’aquesta fira, 
va atendre consultes dels consumidors a l’estand 
institucional, per tal de divulgar la l’alimentació i la 
certificació ecològica a Catalunya. Més de 700 
empreses s’hi van donar cita amb més de 15.000 
referències. El CCPAE va acompanyar les autoritats 
en la inauguració i en la visita a les empreses 
ecològiques catalanes, i va assistir a la jornada 
monogràfic sobre menjadors escolars ecològics i al 
lliurament de premis BioCultura 2011.

Relacions amb les institucions

Biofach 2011

4.2 Actuacions de promoció
Relacions amb les institucions

Expo EcoSalud 2011

BioCultura Barcelona 2011
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Conferències i actes diversos

Al llarg de l’any, el CCPAE ha assistit a diversos 
esdeveniments relacionats amb el sector:
- Presentació Guia ‘Parc a Taula 2011’ (en la qual 
s’ha col·laborat verificant els productors amb segell 
CCPAE)
- Visita al Mercat Ecològic del Vallès (col·laboració en 
la redacció de la normativa del mercat)
- Presentació del Baròmetre de percepció i consum 
d’aliments ecològics 2010, a càrrec del conseller 
d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí
- Jornada web 2.0 i xarxes socials
- Jornada Punt x Punt sobre oportunitats i eines 
d’internet aplicades a l’agricultura ecològica

Coordinació amb DGACD

l’Àrea de Comunicació ha mantingut coordinació amb 
la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del 
Departament de Presidència per a les mètriques de 
les xarxes socials així com ha mantingut contacte 
amb la comunitat professional per a millorar l’ús de 
les plataformes 2.0  que gestiona el Consell.

Pla d’Acció de l’alimentació i l’agricultura 
ecològiques 2008-2012

El Pla d’Acció va néixer conseqüència dels treballs del 
1r Congrés Català de la Producció Agroalimentària 
Ecològica l’any 2005. Després dels primers anys 
d’aplicació, ara era moment de fer balanç de la 
situació actual i reorientar les actuacions en el marc 
de la present legislatura. El DAAM va convocar una 
Jornada de reflexió sobre la producció i l’alimentació 
ecològiques a Catalunya, que va aplegar més de 
80 persones en representació del sector. El CCPAE 
va assistir a les taules de treball, que van recollir les 
propostes en diversos documents de conclusions.

Guia ‘Parc a Taula’ 2011

Punt x Punt

Presentació del Baròmetre 2010

Mercat Ecològic del Vallès

Jornada de conclusions del Pla d’Acció


