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Presentació

Presentació del conseller 

Producció ecològica,
una aposta de futur

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

L a producció agroalimentària ecològica és un 
sector emergent que té encara un ampli camí 

de creixement. Ens trobem davant un sector amb 
vitalitat i bones perspectives, tant pel que fa al 
desenvolupament del mercat intern com per a les 
produccions orientades als mercats exteriors. 

Les últimes dades indiquen que tenim un sector 
ecològic que ofereix una gran oportunitat de negoci i 
un ampli ventall de sortides professionals, de manera 
que és important continuar invertint esforços en 
aquest sector.

Per aquest motiu, el Govern català elaborarà i 
aplicarà un nou programa d’actuació a partir de 
l’any vinent. L’actual Programa de foment de la 
producció ecològica, que s’aplica des de l’any 
2012, ha incorporat una sèrie de noves actuacions 
i eines necessàries per al sector, com ara la creació 
d’un Pla anual de dinamització territorial de la 
producció ecològica o la creació d’un mercat virtual 
de productes i serveis per la producció ecològica 
(llotjapae.com), l’establiment d’una línia d’ajuts 
per a la recerca aplicada en matèria de producció 
ecològica o la creació de la Setmana Bio per a 
l’alimentació ecològica, la segona edició de la qual 
se celebrarà del 30 de maig al 8 de juny de 2014. 

Totes aquestes accions han donat uns fruits i un 
impuls positiu al desenvolupament del sector, tal 
com es pot comprovar per les xifres de creixement 
assolides, però cal fer un pas més enllà i posar a 
l’abast del sector un instrument encara més ajustat 
a les necessitats i a les possibilitats actuals per 
tal d’adaptar-nos a l’entorn canviant de la nostra 
societat. 

El nou programa d’actuació, que coincidirà amb l’inici 
de l’aplicació del nou Programa de desenvolupament 

rural (PDR), naixerà en el si d’un nou marc normatiu 
europeu del sector ecològic i d’un pla d’acció 
europeu dedicat a aquest tipus de producció. 

Tot aquest context avala que la producció ecològica 
és una aposta de futur. En aquest sentit, les 
administracions hem d’ajudar el sector, acompanyar-
lo en el camí, i fer-lo fort. Aquest ha de ser el nostre 
objectiu i en aquest sentit s’orienten les polítiques 
del Govern per tal d’afavorir el desenvolupament 
empresarial del sector.

El repte passa per reforçar l’estructura del sector i els 
canals de comercialització, i per promoure el consum 
dels aliments ecològics a casa nostra. Catalunya 
ha estat pionera a l’Estat espanyol en el camp de 
la producció ecològica. Les dades d’evolució del 
sector confirmen la bona salut de la producció 
ecològica a Catalunya, ja que es manté com una de 
les comunitats autònomes més dinàmiques i en clara 
línia ascendent tant en nombre d’operadors com en 
cultius i activitats que, a més, es diversifiquen. A més, 
gairebé totes les activitats industrials ecològiques 
catalanes representen entre el 10% i el 20% del total 
de l’Estat espanyol.

Aquestes dades, que es poden consultar a 
l’Observatori de l’agricultura i l’alimentació ecològica, 
refermen aquesta aposta de futur de la qual abans 
els parlava, ja que malgrat les dificultats del moment, 
queda palès que els consumidors cada vegada estan 
més interessats a consumir productes saludables i 
de qualitat. 

No voldria acabar sense tornar a felicitar el Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) pel 
seu esforç continu en el manteniment de la qualitat 
del control i certificació de l’activitat realitzada per un 
sector tan dinàmic i creixent com l’ecològic. 
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Presentació

C om cada any, el Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) presenta la seva Me-

mòria d’activitats i de gestió econòmica de l’exercici an-
terior. Vam tancar el 2013 amb la satisfacció de la feina 
feta i amb il·lusió pels reptes que se’ns presenten.

El sector ecològic viu una etapa d’expansió sense prece-
dents, tant pel que fa a agricultors i ramaders, com em-
preses elaboradores, comercialitzadores i importadores.   
Volem posar en valor l’empenta de la gent del sector i el 
seu compromís amb una agricultura i ramaderia més jus-
tes i responsables amb el medi ambient i les persones.

Aquest creixement ha evidenciat la necessitat de man-
tenir una acreditació forta i amb una estructura adapta-
tiva a les exigències. És per això que diversos agents 
del sector hem treballat juntament amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya per reforçar 
el CCPAE com l’autoritat de control sobre producció i 
etiquetatge dels productes ecològics a Catalunya.

Fruït d’aquesta voluntat, recentment s’han aprovat al 
Parlament, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat 
(DOGC), canvis en la normativa reguladora del CCPAE 
dins de la Llei de Mesures Fiscals, Administratives, Fi-
nanceres i del Sector Públic. Així, el Consell guanya en 
autonomia i dinamisme per adaptar, de forma àgil, tant la 
seva estructura com la seva manera de treballar.

Cal destacar alguns canvis, com per exemple, que el 
Consell deixa de tenir potestat sancionadora, passant la 
gestió d’expedients sancionadors íntegrament al Depar-
tament d’Agricultura, o que l’entitat deixa de finançar-se 
a través taxes i ho farà mitjançant quotes pels serveis de 
certificació.

El seu màxim òrgan de govern continuarà sent la Junta 
Rectora, on comptem amb una representació del propi 

sector, i, per tant, amb la participació de tots els inscrits 
que formen part del registre.

Ara entrem en un període d’adaptació, amb la tasca de 
redactar un nou reglament de règim intern, que és el que  
defineix les funcions i l’estructura del Consell i els drets i 
deures dels operadors inscrits.

Amb la nova Llei el Consell podrà 
adaptar de forma àgil la seva 
estructura a les demandes del sector

És per això que l’actual Junta Rectora ha considerat 
oportú prorrogar les eleccions a membres de la Junta, 
que s’havien de convocar per a aquesta primavera, pos-
posant-les fins l’aprovació i publicació del nou reglament 
de règim intern del CCPAE.

A l’horitzó se’ns presenten grans oportunitats i l’objectiu 
és millorar el servei de certificació, fer-lo més eficient i 
elàstic a les demandes del sector. Ara, en aquest mo-
ment de transició us volem fer partícips d’aquesta nova 
etapa. Per la nostra banda, continuarem aportant el mi-
llor de nosaltres.

Carta del president

Per un CCPAE més 
autònom i dinàmic

Daniel Valls i Cots
President de la Junta Rectora del CCPAE
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Estadístiques del
sector ecològic 2013
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 2013
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Situació i evolució de la
producció agrària ecològica

El CCPAE va tancar el 2013 amb 2.470 operadors. 
El darrer any ha confirmat la tendència creixent pel 
que fa a operadors dedicats a la producció vegetal i 
ramadera amb un 20% d’augment.

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

Durant el 2013, la superfície ecològica inscrita al 
CCPAE ha crescut un 17,4% respecte del 2012, fins 
arribar a les 112.408 hectàrees. Lleida és la primera 
província pel que fa a superfície qualificada, amb 
58.405 Ha, seguida de Barcelona (21.330 Ha), Girona 
(21.209 Ha) i finalment Tarragona (11.464 Ha).

Quant a nombre d’inscrits, durant 2013 van donar-
se d’alta 509 nous operadors, i es van produir 104 
baixes. El creixement efectiu se situa en un 19,61%, 
passant dels 2.065 inscrits del 2012 als 2.470 del 
2013. Per províncies, Barcelona lidera la taula amb 
892 operadors, Lleida és segona amb 667, seguida 
de Tarragona amb 599, i Girona amb 312. Segons 
l’activitat, 1.912 es dediquen a producció vegetal 
i/o ramadera, i 1.027 elaboren, comercialitzen i/o 
importen.

Evolució dels inscrits per províncies i total (2003-2013)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Barcelona 233 278 300 339 382 434 505 511 660 672 892

Girona 72 79 80 82 98 129 175 228 260 285 312

Lleida 345 354 362 359 348 399 428 500 536 569 667

Tarragona 155 184 190 206 240 289 323 400 460 539 599

TOTAL 805 895 932 986 1.068 1.251 1.431 1.639 1.916 2.065 2.470

Evolució de la superfície per províncies i total (2003-2013)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

BCN 5.204 5.120 5.220 5.853 .6513 7.580 9.301 10.785 13.321 14.190 21.330

GRN 3.337 3.807 3.424 3.229 9.190 8.848 11.056 15.027 18.277 18.998 21.209

LLE 41.302 40.764 38.831 39.548 36.899 41.908 45.629 49.363 51.452 52.319 58.405

TGN 6.368 6.677 6.714 6.725 7.493 3.995 5.527 8.331 9.385 9.465 11.464

TOTAL 56.211 56.368 54.189 55.355 60.095 62.331 71.513 83.506 92.435 94.972112.408

Evolució dels inscrits segons l’activitat (2003-2013)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Productors 620 667 683 722 769 909 1.063 1.247 1.494 1.560 1.912

Elaborad. 277 320 353 359 382 441 476 515 606 668 754

Importad. 18 22 28 31 35 36 29 32 35 41 44

Comercialit. 41 50 52 59 118 120 136 145 171 205 229

Evolució de superfície i inscrits (1995-2013)
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Superfície segons tipus de cultius

Pel que fa a superfície, si comptem el que no són 
cultius específics, la superfície de prats pastures 
i farratges (67.346 Ha, que ha augmentat 16,55% 
respecte 2012) i de bosc, matolls i recol·lecció silvestre 
(19.869 Ha, amb un augment del 18,8% respecte l’any 
anterior), representen el 77,59% del total de superfície 
registrada al CCPAE. De mitjana, el creixment de totes 
les superfícies ha estat del 18,36%.

Pel que fa a cultius, hi predominen els típicament 
mediterranis, que han continuat creixent de forma 
espectacular en el darrer any.

Hi ha dos cultius que continuen destacant per sobre 
dels altres. Per una banda, la vinya, amb 7.790 Ha 
(31% del total),  ha incrementat en 2.174 Ha, gairebé 
un 39% en el darrer any, i és el principal cultiu productiu 
ecològic a Catalunya. A Tarragona, ha crescut un 46%,  
i a Lleida, un 37%. A la província de Barcelona, ja 

Superfície segons tipus de cultiu (2013)

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

Evolució de la superfície per cultius (2003-2013)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pastures, prats i farratges 39.697 40.185 32.472 32.467 34.740 37.260 42.362 49.640 56.269 57.791 67.356

Bosc, matolls i recol·lecció silvestre 7.976 7.603 12.338 13.228 15.671 13.038 14.123 15.963 16.379 16.726 19.869

Vinya 915 1.127 1.227 1.378 1.671 2.241 3.619 4.597 5.316 5.616 7.790

Oliveres 2.301 2.254 2.412 2.318 2.261 2.704 3.199 3.906 4.620 4.638 5.984

Cereals i lleguminoses per a gra 2.299 2.054 1.943 1.967 2.125 2.811 3.328 3.884 3.802 3.965 4.564

Guaret, adob verd i erm 1.682 1.782 2.522 2.744 2.357 2.573 2.925 3.086 3.070 3.053 3.318

A. fruits secs 870 889 828 764 748 925 1.072 1.430 1.849 1.963 2.136

C. hortalisses 265 258 210 223 210 237 317 395 496 549 657

Fruiters 110 101 112 136 198 264 323 366 414 444 477

A. cítrics 9 9 13 29 31 143 159 124 119 116 129

Cultius industrials 46 60 41 61 30 82 33 49 31 37 38

Plantes aromàt., medicin. i cosmèt. 22 18 39 24 24 26 24 27 28 27 37

Arrels/tubercles per consum humà 16 14 13 10 11 12 10 20 21 26 33

Llavors i vivers 3 10 9 1 3 5 11 19 18 20 17

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

Estadístiques del sector ecològic 2013
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Superfície de vinya per províncies (2000-2013)

Superfície d’oliveres per províncies (2000-2013)

Estadístiques del sector ecològic 2013
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

representa un 14% del total de vinya plantada. D’altra 
banda, el cultiu de l’olivera, amb 5.984 Ha (24% del 
total), ha experimentat un creixement del 29% respecte 
2012, sobretot a Lleida (amb un augment del 26,5%) i a 
Tarragona (amb un creixement del 35%).

Pel que fa als cereals i lleguminoses per gra, amb 
4.564 Ha (18% del total), han augmentat un 15%. I 
els altres cultius sumen el 27% restant. D’aquests, 
destaquen el guaret, adob verd i erm, amb 3.318 Ha 
(+9%), i els fruits secs, amb 2.136 Ha (+9%).
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Explotacions ramaderes

Pel que fa a explotacions ramaderes ecològiques, 
durant 2013 s’han vist incrementades mínimament, 
passant en un any de 581 a 667 explotacions. El vaquí 
de carn continua com la més implantada amb 372 
explotacions. Li segueixen l’oví de carn amb 92 i el 
cabrum de carn amb 73. Destaca, però, el creixement 
de l’avicultura d’ous (+64,29%) i d’equí (+30,23%).

Per províncies, Lleida, que és capdavantera en prats, 
pastures i farratges, encapçala la taula d’explotacions 
dedicades a ramaderia ecològica amb 313, seguida 
de Girona amb 221, Barcelona amb 124, i Tarragona 
amb 9 explotacions. Cal destacar que 2013 és el 
primer any durant el qual es registra una explotació 
dedicada a la cunicultura.

Explotacions ramaderes (2013)

Explotacions ramaderes per províncies i total (2003-2013)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Barcelona 41 49 49 54 56 59 57 71 82 91 124

Girona 23 22 22 23 37 77 98 138 189 193 221

Lleida 259 270 254 250 230 238 235 271 289 284 313

Tarragona 5 4 7 7 8 6 7 11 13 13 9

TOTAL 328 345 332 334 331 380 397 491 573 581 667

Explotacions ramaderes (2003-2013)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Vaquí de carn 166 171 169 169 180 226 239 278 313 316 372

Oví de carn 44 49 44 43 41 53 58 78 93 92 92

Cabrum de carn 27 30 28 29 29 37 40 58 65 65 73

Equí 59 62 60 59 45 22 25 33 47 43 56

Avicultura ous 5 9 11 10 10 8 6 7 10 14 23

Avicultura carn 12 11 11 13 13 14 10 12 17 18 20

Porcí 2 2 2 3 4 7 6 7 7 8 9

Apicultura 3 2 2 0 2 2 2 2 9 10 8

Vaquí de llet 4 4 3 3 3 7 6 7 7 9 6

Cabrum de llet 4 3 2 3 4 3 3 6 3 4 5

Oví de llet 2 2 0 0 0 1 2 3 2 2 2

Cunicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Estadístiques del sector ecològic 2013
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 2013, d’un total de 888 registrades 
(+12,55%), han estat, en primer lloc, l’elaboració i/o 
embotellament de vins, caves i escumosos, amb 133 
cellers que s’hi dediquen (15% del total), seguida 
de la comercialització i/o distribució, que es manté 
segona amb 119 empreses (13%), i la manipulació 
i envasament de la producció hortofrutícola (8%), 
tercera amb 75 empreses.

També destaca la pujada de la fabricació i envasament 
d’olis i greixos, amb 60 empreses (+22,45%), o els 
escorxadors i elaboradors carnis amb 48 empreses 
(+18,75%). Cal fer esment de les primeres inscripcions 
pel que fa als comerços minoristes, nova activitat 
controlada pel CCPAE, segons la normativa.

Evolució de les agroindústries per províncies i total (2003-2013)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Barcelona 147 171 188 197 218 246 278 307 357 395 447

Girona 38 43 44 46 49 55 64 67 70 85 102

Lleida 53 62 66 70 74 83 85 99 108 125 140

Tarragona 72 83 83 86 95 120 126 136 160 184 199

TOTAL 310 359 381 399 436 504 553 609 695 789 888

Agroindústries (2013)

Estadístiques del sector ecològic 2013
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Activitats agroindustrials (2000-2013)
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Evolució de les activitats de les indústries agroalimentàries (2003-2012)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos 27 39 44 45 54 62 77 86 108 117 133

Comercialització i/o distribució 25 29 31 40 50 57 64 75 94 108 119

Manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 66 65 62 61 58 58 57 59 65 74 75

Fabricació i envasament d’olis i greixos 23 27 27 27 28 32 34 39 43 49 60

Panificació i pastisseria 17 21 20 22 23 45 47 47 47 54 59

Escorxadors, sales d´especejament i elaboració de productes carnis 14 18 23 26 29 35 37 39 45 48 57

Emmagatzematge 11 11 14 17 21 22 27 36 44 49 54

Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 21 23 21 22 23 26 23 24 26 30 32

Manipulació, envasament i transformació de grans 26 27 25 24 26 30 29 31 31 30 32

Elaboració de preparats alimentaris 9 11 16 16 16 17 20 22 25 30 32

Transformació de la producció hortofrutícola 9 12 14 14 17 20 20 17 18 22 25

Elaboració de productes carnis 3 6 7 8 8 9 11 11 16 20 23

Importació 0 0 0 0 0 0 14 16 17 22 21

Elaboració i envasament de tè i cafè 8 10 11 12 10 13 14 15 15 17 20

Manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles 3 6 7 7 7 9 7 8 10 14 18

Elaboració de llet, formatge i derivats làctics 5 6 6 6 6 8 11 11 12 14 15

Fabricació de productes per alimentació animal 8 10 10 10 13 12 11 9 10 12 15

Indústria del cacau, xocolata i confiteria 6 6 8 9 9 9 9 15 12 12 14

Envasament i etiquetatge de productes alimentaris 2 1 1 1 4 4 4 5 6 8 12

Manipulació i envasament de productes apícoles 4 5 7 7 7 8 8 9 11 12 11

Elaboració i envasament de plantes aromàtiques i medicinals 6 8 8 7 8 7 6 5 6 7 11

Producció i comercialitació de llavors i plantes de viver 2 3 3 3 3 5 7 8 9 9 10

Elaboració i envasament d´espècies i condiments 2 2 3 2 2 3 3 4 4 5 7

Elaboració de cervesa i altres begudes alcohòliques 1 1 1 1 1 1 1 3 4 6 6

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

Indústria sucrera 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 5

Elaboració de conserves i/o semiconserves de peix 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5

Elaboració de preparats homogenitzats i dietètics 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4

Elaboració i preparació de fongs cultivats 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2

Comerç minorista carnisseria-xarcuteria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Comerç minorista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Comerç minorista de panificació 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Comerç minorista de fruits secs i gominoles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Comerç minorista de fruites i hortalisses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Estadístiques del sector ecològic 2013
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Per províncies, Barcelona és capdavantera amb 
447 empreses (+13,6% respecte 2012) i concentra 
més del 50% de les activitats transformadores, 
de comercialització i d’importació. Va seguida de 
Tarragona, que amb 199 empreses (+8,15%) és l’altre 

pol agroindustrial ecològic català; Lleida amb 140 
empreses (+12%), i Girona tanca amb 102 (+20%) que 
és la província amb més creixement en percentatge. 
Catalunya té molt diversificada la seva indústria 
agroalimentària i és capdavantera a l’Estat.
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Dades econòmiques:
facturacions i destí de les vendes

Facturacions i volum de vendes

El sector ecològic agumenta el 
seu pes específic i ho continuen 
demostrant les xifres del volum 
de negoci del 2012 -les darreres 
disponibles-, i l’evolució dels 
últims anys. Els 152 milions d’euros 
declarats el 2012 signifiquen un 
augment del 14,29% respecte l’any 
anterior.

En el terreny de les vendes, els 
subsectors productius vitivinícola, 
la comercialització i distribució, els 
cereals i els fruits secs destaquen 
com els subsectors amb mes pes 
econòmic. En primer lloc, se situa 
el sector vitivinícola, amb el 18% de 
les facturacions; la comercialització 
i distribució, amb un 13,5%; i el 
cultiu de cereals i la manipulació, 
envasament i transformació de 
grans li segueix amb un 11%.

Principals subsectors productius segons el volum de vendes (2012)

Vinya, elaboració, embotellament vins, caves i escumosos, sidres i begud. alcohol. 24.905.910 €

Comercialització i/o distribució 23.382.225€

Cereals i manipulació, envasament i transformació de grans 16.467.676 €

Cultiu fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 16.346.315 €

Elaboració, envasament i etiquetatge de preparats i productes alimentaris 12.811.209 €

Cultiu d’hortalisses i manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 9.186.554 €

Cultiu fruiters, cítrics i transformació de la producció hortofructícola 7.678.672 €

Fabricació de productes per a l’alimentació animal 6.673.604 €

Escorxadors, sales d’especejament i/o elaboració de productes carnis 6.650.458 €

Cultiu d’oliveres i fabricació i envasament d’olis i greixos 5.984.866 €

Vaquí 5.301.319 €

Volum de vendes segons subsectors productius (2008-2012)

Estadístiques del sector ecològic 2013
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes 1.2

Facturacions ecològiques (2003-2012)
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Destí de les vendes

Segons les darreres dades estadístiques de volum de 
facturació, les de 2012, a Catalunya es van quedar 
59,3 milions d’euros, és a dir, un 47% de les vendes 
van ser per al consum intern. Mentrestant, a la resta 
de l’Estat s’hi va destinar 33,3 milions d’euros (26%). 
Les vendes a la UE pugen a 21,5 milions d’euros 
(19%) i l’exportació fora de la UE s’eleva a 13,1 milions 
d’euros (10%). En general, les proporcions dels 
destins de les vendes són similars en els darrers anys, 
amb predomini dels destins català i espanyol (73%) 
per sobre de l’exportació (27%). No obstant aquesta 
relació, en alguns subsectors productius, com el 
vitivinícola, el de l’oli d’oliva o la comercialització i la 
distribució, el pes de les exportacions és molt més alt.

Destinació de les vendes (2012)

Destinació de les vendes (2012) *

2012

Catalunya 59.337.868 €

Espanya  33.333.500 €

Unió Europea  21.543.415 €

Fora de la Unió Europea  13.136.522 €

*només dels productes elaborats

Estadístiques del sector ecològic 2013
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes

Destinació de les vendes (2009-2012)
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Estadístiques del sector ecològic 2013
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes
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Junta Rectora: composició i objectius

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

Composició

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 
durant el mes d’abril de  l’any 2010, la Junta Rectora 
està composada pels següents representants:

Composició de la Junta Rectora

Nom, Cognoms Representant a:
Daniel Valls i Cots (President) Elaboradors
Mercè Pascual Baigual (Vicepresidenta) Productors
Juli Bergé i Armengol Elaboradors
Josep Maria Albet i Noya Elaboradors
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, i elabora noves 
propostes. També aprova el catàleg de faltes.

Comissió d’Economia i Promoció

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

També es fixen els objectius pel que fa a promoció: 
col∙laboració institucional en la difusió i coneixement 
dels aliments ecològics, edició de material divulgatiu, 
assistència a xerrades informatives, direcció i 
promoció dels continguts del web i de les xarxes 
socials,  i establiment de  convenis de col∙laboració 
amb d’altres organismes, institucions i associacions.

Comissió de Recursos Humans

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

L’any 2012, 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
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1. Redactar el nou Decret de composició i 
funcions i el nou Reglament de Règim Intern
Redacció del nou Decret de composició i funcions 
del CCPAE i els seus òrgans, i redacció del nou 
Reglament de Règim Intern que reculli les funcions 
i l’estructura del Consell i els drets i deures dels 
operadors inscrits.

2. Millorar la qualitat del servei
Continuar amb la vessant de la formació tècnica 
del CCPAE, i mantenir les acreditacions i les 
normes de qualitat.

3. Millorar l’eficiència del servei
Optimitzar els costos, tot incrementant l’abast 
dels serveis, els convenis i les col·laboracions i 
reforçant la vessant de les analítiques.

4. Incrementar el 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.

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

a via de comunicació i de suport administratiu als 
operadors. Ampliar i millorar el nivell de coneixement 
sobre el CCPAE, el producte ecològic i la seva 
certificació entre les persones consumidores. 
Desenvolupar-ne un pla de comunicació. Creació 
d’un inventari d’Establiments Comercials de 
productes ecològics destinat al consumidor i a les 
xarxes de consumidors.

6. 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. Actuar de forma coordinada entre 
CCPAE i Departament d’Agricultura i Departament 
d’Empresa i Ocupació en la detecció de frau i el 
seguiment de les denúncies.

7. Continuar col·laborant en els objectius 
del Programa de Foment de Producció 
Agroalimentària Ecològica 2012-2014
Participar directament i/o indirectament a aquelles 
actuacions previstes en el Programa de Foment i 
que el Departament d’Agricultura 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.

8. Continuar col·laborant amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural
Mantenir la col·laboració contínua amb el 
Departament d’Agricultura per a la millora del servei 
prestat als operadors ecològics.

8. Col·laborar amb altres autoritats de control
Mantenir una relació de col·laboració amb altres 
autoritats de control de la producció agrària 
ecològica en àmbit europeu.

Objectius de la Junta per al 2014

Estructura, organització, objectius i mitjans
Junta Rectora: composició i objectius
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Els objectius de la Direcció Tècnica

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

Donar suport a la Junta Rectora en la redacció del 
nou reglament de règim intern del Consell

El passat 30 de gener de 2014 es va publicar al 
DOGC la Llei de Mesures Fiscals, Administratives, 
Financeres i del Sector Públic que acompanya la Llei 
de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 
l’any 2014, aprovant canvis en la normativa reguladora 
del Consell. Aquest fet suposa que la  Junta Rectora 
amb el suport de la Direcció, ha d’elaborar un 

nou reglament de règim intern que reculli, com a 
mínim,  les disposicions generals, les finalitats, les 
competències i les funcions del CCPAE, les relacions 
amb l’autoritat competent, l’estructura i composició 
del Consell, drets i deures dels operadors, el règim 
electoral, el règim jurídic i el règim econòmic.

Implantar una nova versió de l’aplicació informàtica

El Consell, per poder gestionar les activitats que du 
a terme, disposa de un sistema propi d’informació 
per a la gestió (GAE). Durant el 2014 s’ha de posar 
en funcionament un nova versió millorada d’aquesta 
aplicació.

Redactar un conveni per compartir el sistema 
propi d’informació per a la gestió del CCPAE amb 
el DAAM

El Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
(MAGRAMA) està desenvolupant una base de dades 
nacional, denominada Registre General d’Operadors 
Ecològics (REGOE), que incorporarà les dades que 
disposen els registres o sistemes de informació de les 
autoritats competents de les comunitats autònomes. A 
Catalunya, actualment, el registre dels operadors és 
gestionat pel Consell Català de la Producció Agrària 
Ecològica, i per poder donar solució a la transferència 
de dades cap al MAGRAMA s’haurà de redactar un 
conveni per compartir el sistema propi d’informació 
per a la gestió del CCPAE amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural (DAAM).

Fer difusió dels requisits de control dels 
comerços minoristes

Durant el 2013, el Consell ha desenvolupat els 
procediments i formularis per controlar i certificar els 
comerços minoristes. Aquest any és necessari fer 
difusió d’aquests procediments, detallar i  aprovar un 
sistema d’identificació de tots els comerços minoristes 
certificats pel CCPAE.

Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció Tècnica 2.2

Objectius de la Direcció Tècnica

- Donar suport a la Junta Rectora en la redacció 
del nou reglament de règim intern del Consell 
- Implantar una nova versió de l’aplicació 
informàtica del Consell
- Redactar un conveni per compartir el sistema 
propi d’informació per la gestió del CCPAE amb 
el DAAM
 - Fer difusió dels requisits de control dels 
comerços minoristes
- Aprovar el procediment per la certificació 
integrada de productes vitivinícoles emparats per 
les DOP Catalanes i per la certificació ecològica
- Col·laborar amb INTERECO per a la certificació 
de la restauració ecològica
- Adaptar l’estructura del Consell per adaptar-la al 
creixement del sector
- Executar el Pla de Promoció i Difusió aprovat per 
la Junta Rectora 
- Mantenir la col·laboració amb altres agents del 
sector: IFOAM, INTERECO, EOCC

La Direcció Tècnica de l’entitat tradueix els objectius 
estratègics de la Junta Rectora en objectius i accions 
necessàries per a la seva execució.
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció Tècnica

Aprovar el procediment per a la certificació 
integrada de productes vitivinícoles emparats per 
les DOP Catalanes i per a la certificació ecològica

Redactar juntament  amb Consorci d’Inspecció i 
Control (CIC) un procediment per establir un sistema 
de treball perquè el CCPAE realitzi les auditories 
integrades de certificació de productes vinícoles 
ecològics i  la certificació de productes vinícoles 
emparats per les DO catalanes. Un cop aprovat el 
procediment, s’haurà de fer formació per part del 
CIC als tècnics del CCPAE i posteriorment fer la 
qualificació dels auditors del Consell.  

Col·laborar amb INTERECO per a la certificació 
de la restauració ecològica

Per donar resposta a les peticions del sector, 
el CCPAE col·laborarà amb INTERECO per a la 
certificació d’establiments de restauració que vulguin 
fer referència a l’ús de productes ecològics en els 
seus menús, cartes o altres llocs visibles dels seus 
locals. El Consell realitzarà la inspecció, i INTERECO, 
la certificació.

Adaptar l’estructura del Consell per adaptar-la al 
creixement del sector

Amb l’aprovació de la Junta, adaptar l’estructura del 
Consell al volum de feina per a què els recursos del 
Consell siguin els indispensables per poder oferir al 
sector un servei eficaç, donant més agilitat al servei i 
atenent les seves demandes.

Executar i avaluar el Pla de Promoció i Difusió 
aprovat per la Junta Rectora

A finals del l’any 2013, la Junta Rectora va aprovar 
un Pla que recollia les accions de premsa, publicitat 
i patrocini, relacions públiques i marxandatge que es 
posaran en marxa durant tot l’any 2014. La Direcció 
Tècnica juntament amb el tècnic de comunicació 

duran a terme cadascuna de les accions aprovades. 
A mitjans d’any, se’n farà seguiment per si cal adaptar 
alguna de les accions, i a finals d’any, se’n farà una 
avaluació que permetrà adoptar el nou Pla per a l’any 
següent.

Mantenir la col·laboració amb altres agents del 
sector: IFOAM, INTERECO i EOCC

Per a què el Consell tingui coneixement de les 
tendències del sector és vital formar part activament 
de diferents grups tant d’àmbit nacional com 
internacional.
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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 del Consell s’estructura en primer lloc per temes executius i tècnics, i en segon lloc dins de la part 
tècnica per àrees temàtiques i 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 
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.

Autoritat
Competent

(AuC)

Òrgans
de govern

Òrgans
Executius

3 productors
3 Elaboradors
3 Consumidors
3 Repr. Administració

JUNTA RECTORA
President

Direcció TècnicaComitè de
Certificació

1 Repr.
Adm.

ÀREA 
D’INSPECCIÓ

ÀREA ECONÒMICO 
-FINANCERA

ÀREA DE 
QUALITAT

2 Tècnics
Certif.

Òrgans
OperatiusÀREA DE

CERTIFICACIÓ
ÀREA DE 
COMUNICACIÓ
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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 presents 
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 UNE-EN ISO/IEC 17065, 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 
que s’incideix més, degut a l’especialització de la 
tasca realitzada. 

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.

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 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

L’Àrea Econòmico-Financera és part important de 
l’estructura de l’entitat. Es porten a terme les activitats 
relacionades amb l’àmbit comptable i pressupostari 
que deriven en altres tasques més específiques.

Comptabilitat i tresoreria

El responsable de l’Àrea Econòmico-Financera és 
l’encarregat de la facturació, la comptabilitat financera 
i la gestió pressupostària com a nucli central. Durant 
el 2013, el Consell es troba encara adherit al sistema 
de tresoreria Cash Pooling de la Generalitat de 
Catalunya, fet que genera una tasca de previsions 
anuals, trimestrals, mensuals i setmanals que s’han 
d’informar al Departament d’Economia i Coneixement.

Recaptació de taxes i altres ingressos

El gran volum d’operadors inscrits fa que la recaptació 
de taxes i altres ingressos suposi una tasca 
important, la qual s’ha de controlar periòdicament per 
poder iniciar la via de constrenyiment en els casos 
d’impagament. Quant a altres ingressos, aquest 
any 2013 s’ha portat a terme la sol·licitud, gestió 
i justificació de l’ajut per al foment de les activitats 
d’informació i promoció dels programes de qualitat.

Comunicacions als operadors

Des d’aquesta àrea es generen les comunicacions 
sobre liquidacions de taxes, sol·licituds de renovació, 
declaracions d’activitat, i baixes administratives, etc.

Presentació de comptes i altra informació

Finalment, tota la feina realitzada a nivell comptable 
i pressupostari queda reflectida en la memòria de 
gestió econòmica, revisada per l’auditoria de comptes 
anuals. Tant l’auditoria de comptes anuals, com les 
liquidacions corresponents i qualsevol altra informació 
sol·licitada, es remet al Departament d’Agricultura, 

Estructura, organització, objectius i mitjans
Administració econòmica i financera 2.4

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, així 
com al Departament d’Economia i Coneixement, i a la 
Sindicatura de Comptes.

Segons l’opinió d’Uniaudit Oliver Camps, SL, els 
comptes anuals de l’exercici 2013 expressen, en 
tots els aspectes significatius, la imatge fidel del 
patrimoni i de la situació financera del CCPAE a 31 de 
desembre de 2013 així com dels resultats de les seves 
operacions corresponents a l’exercici anual finalitzat 
en aquesta data, i recullen la informació necessària 
i suficient per a una comprensió i interpretació 
adequades, i han estat elaborats de conformitat amb 
el marc normatiu d’informació financera que resulta 
d’aplicació i, en particular, amb els principis i criteris 
comptables continguts en el mateix.
 
La Junta Rectora del CCPAE, en la seva sessió 
ordinària del 25 de març de 2014, va aprovar els 
comptes anuals de l’exercici 2013, els quals han 
estat traslladats a la Sindicatura de Comptes, i al 
Departament d’Economia i Coneixement, per a la seva 
supervisió, i consten en poder del CCPAE.

Comptabilitat i tresoreria Recaptació d’ingressos

Comunicacions als operadors Presentació de comptes

Facturació
Comptabilitat
Pressupostos

Liquidació
d’impostos

Previsions 
periòdiques 
Cash Pooling

Recaptació 
taxes i altres 
ingressos

Via executiva 
impagats

Publicacions 
al DOGC 
relacionades

Gestió 
ajut PDR 
Promoció

Liquidacions 
de taxes

Baixes 
administratives

Sol·licituds 
renovació
Declaracions 
d’activitat

Càlcul TPE
Estad. anuals
Verificació 
inspecció

Auditoria de comptes anuals

DAAM
Sindicatura
de
comptes

Dept.
Economia
i Coneix.
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Acreditacions i política de qualitat

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és 
una autoritat pública de control que ofereix certificacions 
acreditades per diferents governs i mercats comercials. 
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 en els àmbits nacional i europeu sumant 
els esforços de compliment de la norma general que 
compleixen els organismes de control privats europeus 
(UNE-EN ISO/IEC 17065), a més d’oferir les garanties 
d’imparcialitat pròpies del Dret públic.

El CCPAE és la primera autoritat de control espanyola 
acreditada per la UNE-EN ISO/IEC 17065 (a través 
Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), d’obligat 
compliment per als organismes privats de control.

Aquesta acreditació reconeix la competència tècnica del 
CCPAE 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  ecològics 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.

Certificacions

ENAC

(Europa)
34/C-PR067

Entitat Nacional d’Acreditació

(Norma UNE-EN ISO/IEC 17065)

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.

Produto

Orgânico

(Brasil)

Certificació que possibilita l’entrada dels 

productes ecològics catalans a l’incipient 

mercat brasiler

Serveis

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

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

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 del 2005 el CCPAE està acreditat per la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) pel compliment 
de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065, que reconeix la 
competència tècnica del Consell per a la certificació de la 
producció 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 ecològics certificats 
catalans tant en àmbit estatal i europeu com 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 ISO/IEC 17065 i revisar-ho periòdicament 
per assegurar la seva validesa i eficiència.

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. 
Des de l’1 de juny del 2012, va entrar en aplicació un acord 
d’equivalència entre EEUU i Europa de manera que tots 
els productes ecològics (excepte els vins i l’aqüicultura) 
certificats pel Reglament 834/2007 i per un organisme o 
autoritat de control europea es poden comercialitzar als 
EUA.

En el cas del vins es troben en un moment d’impàs ja 
que el Reglament (UE) 203/2012, que estableix les 
disposicions d’aplicació referides al vi ecològic, va entrar 
en vigor després de l’acord d’equivalència EEUU-UE 
i això ha suposat que no estigui inclòs dins l’acord però 
tampoc està exclòs explícitament. De manera que a 
data d’avui les empreses catalanes que volen exportar 
vi als EUA han d’elaborar i etiquetar el producte segons 
Programa Nacional Ecològic (NOP) però no és obligatori 
que l’empresa catalana estigui certificada per Programa 
Nacional Ecològic (NOP).

Tot i així, durant el 2013, el CCPAE ha mantingut la seva 
acreditació per a certificar segons el National Organic 
Program ( NOP) de l’USDA a l’àmbit de Catalunya.

NOP (EUA-Canadà)

Logo UE

ENAC

DELINAT
/ BIOSUISSE (Suïssa)

KRAV (Suècia)
BIOSIEGEL (Alemanya)

AB (França)

BRASIL
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Control i certificació
Acreditacions i política de qualitat

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.

Auditories rebudes pel CCPAE

El CCPAE rep anualment auditories per part de diferents 
organismes, inclòs el DAAM, per acreditar la seva 
competència tècnica en control i certificació de la 
PAE, la transparència en la seva gestió i que ofereix les 
adequades garanties d’objectivitat i imparcialitat. 

Auditoria interna i auditoria d’ENAC
La Norma de qualitat UNE-EN ISO/IEC 17065 estableix 
que un cop a l’any l’organisme certificador ha de rebre 
una auditoria interna cada 12 mesos i una auditoria feta 
per ENAC amb la finalitat de verificar que es compleixen 
els requisits de la UNE-EN ISO/IEC 17065  i que el sistema 
de gestió està implantat i es manté de manera eficaç.

Auditoria del DAAM 
El DAAM, com a autoritat competent que ha conferit la 
facultat del control del producte ecològic a Catalunya al 
CCPAE és responsable de la supervisió del programa 
de control de la producció ecològica. Per aquest motiu 
durant el 2013 ha auditat el  funcionament i aplicació 
del sistema de control adoptat pel Consell i han verificat 
que aquest s’adequa al compliment del sistema de 
control previst per la normativa específica reguladora 
de la producció agrària ecològica i segons els requisits 
generals de competència tècnica que ha de complir una 
entitat de certificació de producte per ser reconeguda 
com competent i fiable.

Auditoria del Food and Veterinary Office (FVO)
Els productes procedents de la producció ecològica han 
de beneficiar-se d’un règim de control creïble, basat en 
un sistema de control inscrit en el marc del Reglament 
(CE) 882/2004. Aquest reglament reconeix explícitament 

la especificitat del control oficial en l’àmbit de la producció 
ecològica. La Comissió de la UE té un servei d’auditoria 
(Food and Veterinary Office, FVO) i l’any 2013 van fer 
una missió a Espanya. En el cas de Catalunya es va  
haver de fer un exercici de traçabilitat de dos productes 
seleccionats per l’equip auditor del FVO.

Pla Nacional de Control Oficial

El Reglament (CE) 882/2004 també  estableix que cal 
elaborar un informe anual. El CCPAE juntament amb la 
unitat de producció ecològica del DAAM ha elaborat 
l’informe anual 2013 del Pla Nacional de Control Oficial 
de la producció agrària ecològica on es resumeixen els 
resultats de l’aplicació del Pla i s’avalua l’eficàcia dels 
programes de control.

Auditoria del sistema econòmic i financer
- Auditoria Interna (externalitzada) de comptes anual
- Donar comptes trimestralment i anualment al 
Departament d’Economia i Coneixement
- Donar comptes anualment a la Sindicatura de 
Comptes
- Informes puntuals al DAAM

Coordinació CCPAE-DAAM

El 22 de maig de 2013 l’Autoritat Competent ha establert 
una instrucció tècnica en què detalla el procediment de 
comprovació de l’eficàcia del funcionament del CCPAE. 
En aquesta instrucció s’estableixen unes normes que 
regulen el règim de comunicacions i coordinació entre el 
CCPAE i el DAAM.

La coordinació del DAAM i del CCPAE es concreta en 
l’establiment d’una comissió tècnica de coordinació, 
integrada per representants d’ambdues parts, amb 
l’objectiu general d’aconseguir una millor eficàcia en 
el compliment de totes les tasques compartides o 
considerades d’interès comú. El 2013 la comissió s’ha 
reunit en 4 ocasions. En aquestes reunions s’ha aixecat 
acta on s’inclou la relació d’assistents, els temes tractats i 
els acords que s’han pres per ambdues parts.
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Auditories de control

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

El sistema de certificació del CCPAE, acreditat per 
ENAC des del 2005, ara sota la norma europea EN 
ISO/IEC 17065, 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 d’inscripció de nous operadors  i 
d’ampliació de l’abast de certificació
Durant el 2013 s’han realitzat un total de 565 visites 
d’inscripció, de les quals 509 van ser altes, i es van 
realitzar 307 visites d’ampliació, de les quals 295 es 
van materialitzar.

Auditories de manteniment de la certificació
Quant a inspeccions de seguiment, durant el 2013 
s’han realitzat un total de 1.971 inspeccions.

Auditories de control aleatòries i dirigides
A llarg de l’any, s’han realitzat 113 inspeccions 
aleatòries i 19 dirigides. 

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

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 2013 es van 
prendre un total de 308 mostres als productes 
certificats pel CCPAE per tal de fer un control 
d’absència de substàncies no permeses.

En 2013 s’ha realitzat 307 visites 
d’ampliació, un 11,64% més que l’any 
anterior

Detall de les analítiques realitzades (2013)

Tipus de mostra Paràmetre analític Total

Productes animals Presència antibiòtics 16

Presència hormones-corticoides en orina animal 5

Vins Sulfurós 32

Productes vegetals
i elaborats Multiresidus organoclorats i organofosforats 214

OGM 30

Fludioxonil 2

Nitrits 2

Presència antibiòtics 4

TOTAL 305

Auditories d’inscripció, ampliació i seguiment
(2004-2013)

3.2 Control i certificació
Auditories de control

En 2013 s’ha realitzat 565 visites 
d’inscripció, un 121,57% més que l’any 
anterior. 509 es van convertir en noves 
altes
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Auditories de control de la normativa Delinat per 
a vins

Per als vins catalans que triïn aquest control afegit. 
Durant el 2013 s’han realitzat 7 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 2013 s’han realitzat 9 
inspeccions de seguiment.

Auditories de control de la certificació orgànica 
del Brasil

Certificació que permet l’entrada de productes 
ecològics al mercat brasiler. Durant el 2013 s’han 
realitzat 2 inspeccions de seguiment.

Auditories de control del normativa Delinat per a vins (2013)

Inscripcions 0

Seguiment 7

Control i certificació
Auditories de control

Auditories de control de Bio Suisse (2013)

Inscripcions 0

Seguiment 9

Auditories de control de la certificació orgànica del Brasil (2013)

Inscripcions 0

Seguiment 2
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Durant 2013 s’han autoritzat 6.186 
nous productes ecològics, un 58,9% 
més que l’any anterior

Certificació dels productes

Productes certificats

Pel que fa a productes certificats durant el 2013, s’han 
tramitat 6.186 autoritzacions de productes nous, un 
58,9% més que 2012 (3.893). Durant 2013 també 
s’han emès un total de 2.601 certificats, dels quals 
2.129 s’han emès de forma automàtica, 368 sota 
comanda, i 104 per a exportació, que en el cas del 
NOP es revisa i valida a partir del certificat emplenat 
per l’operador en cada operació comercial.

Comitè de Certificació

La presa de decisions en matèria de certificació 
l’exerceix el Comitè de Certificació. La seva composició 
ve establerta al Decret 180/2011. Està format per 
2 tècnics de l’Àrea de certificació del CCPAE i per 1 
tècnic qualificat de la Subdirecció General del DAAM. 
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 2013:

Expedients valorats segons la normativa de la UE (2013)

Seguiment 1800

Inscripció 530

Ampliació 354

Baixa 92

Baixa administrativa 41

Aleatòria 155

Dirigida 22

Retornat 311

Canvi de nom 66

Informe actualització dades 111

Valoració accions correctores 10

Autorització llavor (opció D) 1

Presa de mostres 12

TOTAL 3.505

Avaluació dels resultats analítics

Als productes amb resultat positiu se’ls retira la 
certificació ecològica. Lesmostres positives respecte 
al total d’analítiques raelitzades al 2013 van ser:

- Superació del límit establert per la normativa de producció ecològica 

de sulfurós en vins: 0% (0/32)

- Presència d’antibiòtics: 0% (0/20)

- Positius de multirresidus:  2,34% (5/214)

- Altres: 0% (0/9)

- Positius OGM (límit detecció/quantificació):  0%* (0/30)

*Sobre un total de 30 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: 305

3.3Control i certificació
Certificació dels productes

Autoritzacions de producte (2009-2013)

Certificats emesos (2009-2013)
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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 (2013)

Tipus d’activitat Motiu Producte

PRODUCTOR VEGETAL Aplicació del producte CODIMUR-M amb mancozeb Collita 2012 d'olives i totes les parcel·les d'olivera

ELABORACIÓ I/O EMBOTELLAMENT DE VINS, CAVES 

I ESCUMOSOS

Elaboració de vi amb bisulfit amònic 18650 litres de vi de la collita 2012 i de les existències de 

vi collita 2011

PRODUCTOR VEGETAL Aplicació de dinocap a les parcel·les de vinya carinyena 3,06 hectàrees de vinya carinyena

FABRICACIÓ I ENVASAMENT D´OLIS I GREIXOS Positiu CLORPIRIFOS ETIL a l'oli d'oliva 3100 kg oli d'oliva

MANIPULACIÓ I/O ENVASAMENT DE LA PRODUCCIÓ 

HORTOFRUTÍCOLA

Positiu DIFENILAMINA a pomes Royal Gala 270 kg de poma roya gala

ELABORACIÓ I/O EMBOTELLAMENT DE VINS, CAVES 

I ESCUMOSOS

Elaboracio d'un vi negre collita 2012 amb bisulfit amònic 33000 litres vi negre collita 2012

ELABORACIÓ I/O EMBOTELLAMENT DE VINS, CAVES 

I ESCUMOSOS

Elaboracio d'un vi negre collita 2012 amb bisulfit amònic 11934 ampolles de vi negre collita 2012

PRODUCTOR VEGETAL Venda de vi en convrsió com a eco 21542 ampolles de vi

RAMADER OVÍ Alimentació del bestiar amb pinso de lactància amb proteïna de soja OGM 34 corders

PRODUCTOR VEGETAL Aplicació d'un producte no permès segons normativa PAE (PODA SINT, contè 

betún de asfalto i alquitrà)

0,68 has de vinya xarel·lo

PRODUCCIÓ I COMERCIALITACIÓ DE LLAVORS I 

PLANTES DE VIVER

Positiu de farina biològica d'espelta pirimifos metil i tebuconazol 0,04 i 0,03 mg/

Kg

2050 kg de farina

PRODUCTOR VEGETAL Aplicació d'un producte no permès segons normativa PAE (FOLPRAME, contè 

folpet)

7 hectàrees de vinya

PRODUCTOR VEGETAL Positiu de clorpirifos etil a fulles d'oliveres 1,91 hectàrees d'olives arbequines

RAMADER BOVÍ Positiu d'etoxiquin a pinso vedells d'engreix 3 vedells fase final engreix i 2700 kg de pinso

ELABORACIÓ I/O EMBOTELLAMENT DE VINS, CAVES 

I ESCUMOSOS

Elaboració de most negre/rosat ecològic amb raïm trepat SQ 2817 litres de most negre / rosat apte DO Conca de 

Barberà ecològic

ELABORACIÓ I/O EMBOTELLAMENT DE VINS, CAVES 

I ESCUMOSOS

Elaboració de cava amb sucre convencional 3000 ampolles de cava en criança

FABRICACIÓ DE PRODUCTES PER ALIMENTACIÓ 

ANIMAL

Positiu d'etoxiquin a pinso pollastre inici 5795,7 kg de pinso pollastre inici

PRODUCTOR VEGETAL Aplicació d'un producte no permès segons normativa PAE (PODA SINT, contè 

betún de asfalto i alquitrà)

1,67 hectàrees d'oliveres arbequines

PRODUCTOR VEGETAL Aplicació d'un producte no permès segons normativa PAE (BIALLOR-S, conté 

ciproconazol)

1,35 hectàrees de mandariners nules

Control i certificació
Certificació dels productes
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Propostes d’obertura d’expedient sancionador (2013)

Tipus d’activitat Motiu

AE-C-2013/01 Productor vegetal Aplicació d'un producte no permès (mancozeb)

AE-C-2013/02 Productor vegetal Reincidència d'ús de llavor cvl sense autorització

AE-C-2013/03 Productor vegetal Venda de producte con com a eco

AE-C-2013/04 Ind. alimentació animal Venda de producte con com a eco

AE-C-2013/05 Productor vegetal Aplicació d'uin producte no permès (dinocap)

AE-C-2013/06 Elaboració de productes carnis Venda de producte cvl com a eco

AE-C-2013/07 Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumos Ús d'un additiu no permès per a l'elaboració del vi

AE-C-2013/08 Elaboració i envasment de plantes aromàtiques i medicinals Reincidència no comunicar canvis i modificació etiquetes sense comunicar al CCPAE

AE-C-2013/09 Elaboració de productes làctics Ús d'additius no inclosos a l'annex viii

AE-C-2013/10 Manipulació i comercialització de producte hortofrutícola Venda de producte en conversió com a ecològic

AE-C-2013/11 Productor vegetal Etiqueta no autoritzada i el producte no compleix

AE-C-2013/12 Productor vegetal Venda de producte con com a eco

AE-C-2013/13 Ramader remugant Alimentació corders amb pinso amb ogm

AE-C-2013/14 Productor vegetal Reincidència de registres documentals incomplerts

AE-C-2013/15 Productor vegetal Aplicació producte no permés amb folpet (no autoritzat)

AE-C-2013/16 Productor vegetal Falsificació del certificat de conformitat

AE-C-2013/17 Ind. alimentació humana Ús d'ingredients agraris no incloso a l'annex ix del r. 889/2008

AE-C-2013/18 Ind. alimentació humana Reincidència de no verificació de la qualificació ecològica a l'entrada de matèries primeres

AE-C-2013/19 Elaboració producte avicola No verificació correcte del producte ecológic en l'entrada de materies primeres

AE-C-2013/20 Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos Elaboració de vi amb raïm ecològic i convencional

AE-C-2013/21 Productor vegetal L'operador no ha fet una bona prevenció dels danys causats per les males herbes

AE-C-2013/22 Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos No informar de canvis al ccpae i elaboració d'escumós amb sucre cvl

AE-C-2013/23 Productor vegetal Venda de producte sq com a con

AE-C-2013/24 Productor vegetal Producció paral·lela de cultius anuals

AE-C-2013/25 Productor vegetal Producció paral·lela de cultius anuals

AE-C-2013/26 Productor vegetal Producció paral·lela de cultius anuals

AE-C-2013/27 Fabricació i/o envasament d'olis i greixos Reincidència de no avisar de l'elaboració de productes ecològics en empreses mixtes

AE-C-2013/28 Distribuidor matèries primeres Reincidència albarans / factures incomplertes

AE-C-2013/29 Ind. alimentació animal / Productor ramader Reincidència no es compleix el 60-40 a l'alimentació dels vedells

AE-C-2013/30 Ramader remugant Reincidència fase intermija engreix sense accés a pastures

AE-C-2013/31 Ramader avicultura Aplica llum artificial als pollastres sense deixar descans nocturn

AE-C-2013/32 Ind. alimentació humana Venda de producte cvl com a eco

AE-C-2013/33 Envasat d'oli d'oliva Reincidència de registres incomplerts

AE-C-2013/34 Distribuidor matèries primeres Comercialització de producte com a eco, però envasat i etiquetat a instal·lacions no inscrites

Control i certificació
Certificació dels productes
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Elaboració d’estadístiques

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 1.912 productors (ramaders i vegetals), 
1.764 han estat peticionaris d’ajuts agroambientals 
per l’agricultura i la ramaderia ecològiques el 2013.

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).

Peticionaris d’ajuts agroambientals (2013)

Ajut a l’agricultura ecològica 1.276

Ajut a la ramaderia ecològica 560

Ajut a l’agricultura i la ramaderia ecològiques 72

TOTAL 1.764

Cursos i jornades tècniques de difusió (2013)

Lloc Data Tema

ECA Manresa 13/02/2013 Curs de fructicultura. Normativa i certificació 

ecològica

ECA Tremp 03/04/2013 Curs. La inspecció en ramaderia ovina, bovina i 

caprina de carn

Expo EcoSalud 19/04/2013 Control i certificació dels comerços minoristes

BioCultura BCN 25/04/2013 Nova Guia d’Operadors del CCPAE

BioCultura BCN 26/04/2013 Control i certificació dels comerços minoristes

Màster UB 07/06/2013 Normativa i certificació ecològica

AC Consum 15/10/2013 Control i certificació dels comerços minoristes

DAAM 07/11/2013 Control i certificació dels comerços minoristes

1.764
sol·licitants

1.174
inscrits

527
no inscrits

Esquema dels sol·licitants (2013)

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

Durant l’any 2013 el tècnics del CCPAE han impartit 
cursos i han participat a jornades tècniques 
organitzades des de diverses institucions i entitats i 
centres formatius.

Mesa d’ús sostenible dels productes sanitaris

El CCPAE ha participat  a les diverses reunions 
convocades pel Servei de Producció Vegetal del 
DAAM a la Mesa d’ús sostenible dels productes 
sanitaris, per saber com s’aplicarà la normativa 
relacionada amb les mesures per aconseguir un ús 
sostenible dels plaguicides a Catalunya.

Control i certificació
Certificació dels productes
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Dades facilitades per estadístiques i ajuts

El Consell també ha procedit durant 2013 a informar 
a les autoritats sobre les dades dels operadors, de 
les parcel·les, i totes aquelles dades les requerides 
per a atorgar els ajuts dels programes de qualitat: 
ajuts agroambientals, ajut específic al sector lacti de 
qualitat, ajut específic a la producció de qualitat pels 
productors d’oví i cabrum, ajut a la producció de carn 
de qualitat, i ajut a la producció de llegums de qualitat. 

Dades trameses al DAAM (2013)

Qui ho sol·licita Motiu Dades

ESTADÍSTIQUES

Direcció General de Desenvolupament Rural Tractaments aeris / Actualització de la capa grafica Parcel·lari inscrit al CCPAE

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia Plantilla excel publicació a Internet la informació de l’Annex XII

(operadors ecològics)

Dades dels operadors

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia Estadístiques i autoritzacions de llavors no ecològiques Estadístiques del MAGRAMA i autoritzacions

AJUTS

Direcció General de Desenvolupament Rural Ajuts agroambientals d’agricultura i/o ramaderia ecològica Fitxers d’agricultura i ramaderia ecològica

Direcció General de Desenvolupament Rural Estadístiques SIGC de primes ramaderes per comunicar al FEGA Inspeccions realitzades

Direcció General de Desenvolupament Rural Dades dels productors de ramaderia ecològica - Ajut lleter campanya ‘13 Litres de llet de vaca comercialitzats

Direcció General de Desenvolupament Rural Producció de carn de qualitat reconeguda oficialment Eescorxadors i explotacions ecològiques

Direcció General de Desenvolupament Rural Productors d'oví i cabrum corresponent a la producció comercialitzada Litres de llet i kg de carn comercialitzats

Direcció General de Desenvolupament Rural Ajut a la producció de llegums de qualitat Relació de recintes i superfícies

Control i certificació
Certificació dels productes
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Comunicació
i promoció
4.1 La tasca divulgativa del CCPAE

  4.1.1 La comunicació externa

  4.1.2 Elements divulgatius

  4.1.3 La relació amb els mitjans

  4.1.4 Planificació i comunicació interna

4.2 Relacions amb les institucions

4
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La tasca divulgativa del CCPAE

L’Àrea de Comunicació i Relacions Institucionals 
del CCPAE treballa amb l’objectiu de promoure la 
producció agrària ecològica, la seva certificació i 
alimentació, dirigint el missatge de l’entitat 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 tres anys el seu camí pel món de les xarxes 
socials. L’aposta del Consell per la comunicació online 
s’ha consolidat, i es tracta d’una estratègia segura, 
que ha aportat noves oportunitats per comunicar el 
missatge.

Promoure la comunicació 2.0 entre l’administració i 
els ciutadans i ciutadanes permet establir una relació 

El CCPAE cerca el compromís i la 
col·laboració d’agents que poden ser 
altaveus i prescriptors de l’alimentació 
ecològica per multiplicar els canals i els 
públics que reben els nostres missatges

El CCPAE  ha consolidat la seva 
presència a les xarxes socials per tal 
difondre l’alimentació ecològica i la 
seva certificació, i ha augmentat els 
seus seguidors en un 50%

4.1

directa 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 cerca la 
participació i el compromís dels seus operadors, i de 
les comunitats creades a les xarxes de Facebook i 
Twitter. El 3r Concurs Fotogràfic o la implicació en la 
primera Setmana Bio són exemple d’aquesta aposta. 
El repte és ampliar la presència i abast ser constants 
en el nostre esforç i en la nostra atenció.

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE
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Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE

4.1.1. La comunicació externa

El CCPAE presta uns serveis de certificació als 
operadors, com a principal funció per a la qual va 
crear-se, però alhora té com a objectiu promoure el 
coneixement de la producció agroalimentària ecològica. 
El portal web del Consell facilita aquesta tasca, és l’eina 
central per als operadors, i s’ha convertit en referent 
informatiu per als professionals del sector i per a les 
persones consumidores.

Portal web

Notícies, agenda i documents

Les notícies d’actualitat del CCPAE i del sector són part 
destacada dins del web. Durant 2013, la freqüència 
mitjana va ser de 1,94 notícies per setmana (10,86% 
d’augment respecte l’any anterior), i totes elles han 
fet referència a les activitats del CCPAE, a notícies del 
sector ecològic, novetats del CCPAE, ajuts, formació,  
fitxes tècniques, investigació, premis, conferències, etc.

S’ha promocionat la Llotja PAE, o 
les fires VN·Bcn, Expo EcoSalud i 
BioCultura, amb qui tenim convenis 
de col·laboració

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. Progressivament molts d’ells passen a tenir 
format .doc editable, amb la qual cosa facilitem la seva 
tramitació.

El portal web s’ha mantingut 
actualitzat amb una mitjana de quasi 
dues notícies per setmana

4.1.1. La comunicació externa



51CCPAE, MEMÒRIA 2013

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE

Millores i noves seccions

Durant 2013 s’han dut a terme millores en diverses 
seccions. D’una banda, s’ha simplificat la secció de 
tràmits, que abans estava dividit en dues seccions 
físicament separades. Ara, tot està centralitzat en una 
única secció, i els tràmits restringits només són visibles 
quan s’accedeix amb claus d’usuari web.

També en relació als tràmits disponibles, s’ha actualitzat 
el de ‘Comercialització de producte i etiquetatge, 
renovant les especificacions i els dissenys d’exemples 
d’etiquetes que compleixen la normativa.

Pel que fa a les seccions de normatives i guies, s’ha 
actualitzat la Guia d’interpretació de la normativa 
europea, elaborada per la Unitat PAE del DAAM. Alhora 
s’ha creat un repositori particular per juntar totes les 
Guies per a la certificació que s’han creat fins ara: la 
general, de comerços minoristes i de sol·licitud de llavor 
convencional.

A finals d’any es va millorar el plugin social de notícies 
i apartats, per a la seva compartició a xarxes socials o 
la seva difusió per correu electrònic. S’ha incorporat un 
plugin social més gran en tamany i simplificat amb les 
icones de les xarxes més conegudes.

Dinamització del portal

Durant 2013 s’han creat diversos bàners per 
promocionar diversos continguts:
- Bàner del projecte de dinamització territorial
- Bàner de la 1a Setmana Bio
- Bàners de fires: VN·Bcn, ExpoEcoSalud i Biocultura
- Bàner d’inscripció
- Bàner del 1r Premi Escola
- Bàner del Canal Empresa
- Bàner del Calendari 2014
- Mega-bàner de capçalera

Shan mantingut els formats estandaritzats des del 2011 
per als bàners: 171x54px / 171x107px / 515x75.

El nou plugin social és més visual i 
simple destacant les xarxes principals

S’han unificat els tràmits en una única 
secció, els restringits només són 
visibles accedint amb l’usuari web

Es realitzen models a seguir amb les 
normes d’etiquetatge ecològic
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Webs d’interès

Aquest destacat ha vist incrementat el llistat de webs 
ja que durant 2013 es van afegir els enllaços del Parc 
a Taula, l’Associació L’Era i d’Intereco, entitats amb les 
quals tenim col·laboració o en formem part com a socis, 
com en el cas d’Intereco.

Guia d’operadors

Es realitza un manteniment setmanal de les dades 
publicades a la Guia d’Operadors i s’actualitza 
diàriament els certificats publicats a la Guia, per tal que 
estiguin a disposició dels operadors per a qualsevol 
operació comercial.

Visites

Les dades de visites han millorat durant 2013. Es van 
obtenir un total de 84.422 visites totals (un 19,44% 
més respecte l’any anterior), i 50.591 visitants únics 
(un 24,51% més que 2012), i un total de 3.504.771 
impressions de pantalla.

Als cercadors, un 68,9% són cerques per la frase clau 
“ccpae”, i la resta està diversificat: “agricultura ecològica 
catalunya”, “ccpae guia”, entre d’altres. La majoria de 
visites (72,6%) tenen origen a través de l’enllaç directe o 
un marcador, un 11,2% a través de motors de cerca i un 
16% a través d’un enllaç extern.

El temps de visita és en un 79,1% entre 30 segons i 5 
minuts, en un12,1% entre 5 i 30 minuts, i  en un 8,4% 
de més de 30 minuts. Les seccions més visitades, 
per aquest ordre, són 1) Treballa amb nosaltres, 2) 
Normativa Unió Europea, 3) La certificació ecològica , 
4) QNT, 5) Inscripció.

Nous dominis

S’han comprat els dominis ccpae.es, ccpae.net, ccpae.
info, ccpae.eu, ccpae.mobi, produccioecologica.cat, 
guiaccpae.cat i està previst activar-los durant 2014.

Seccions més vistes

1 Treballa amb nosaltres

2 La certificació ecològica

3 Normativa Unió Europea

4 QNT

5 Inscripció/ampliació

Impressions pantalla

Quantitat % increment

2009 854.829 +21%

2010 2.935.546 +243%

2011 3.327.260 +13%

2012 3.504.771 +9%

2013 3.365.496 -3,97%

El destacat ‘Webs d’interès’ s’ha 
completat amb totes les entitats amb 
qui tenim conveni o col·laboració

Origen de les visites

%

Link directe o marcador 72,6%

Motors de cerca 11,2%

Links pàg. externes 16%

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE
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Xarxes socials

El CCPAE porta tres anys immers en el món de les xarxes 
socials, i ha consolidat una comunitat de persones 
interessades en l’actualitat del sector ecològics i que 
s’informen a través dels canals del Consell. Es forma part 
de la xarxa de xarxes de la Generalitat de Catalunya, 
pionera a tot l’Estat en obrir l’administració a la societat.

Facebook (www.facebook.com/ccpae)

El CCPAE té un compte oficial Gencat a la plataforma 
Facebook. A desembre de 2013, comptava amb un total 
de 1.465 seguidors, i la mitjana d’entrades va ser de 
20,6 al mes, amb un efecte de 9,75 comentaris, 53,8 
comparticions i 191 m’agrada de mitjana mensual.

Twitter (www.twitter.com/ccpae)

Pel que fa al Twitter, el compte del CCPAE també 
acompleix amb la oficialitat de les marques Gencat a les 
xarxes socials. Durant 2013, es van aconseguir arribar 
als 1.108 seguidors, la mitjana de tuits mensuals va ser 
de 25, i es van generar 18 mencions, 25 retuits, i 51 clics 
a enllaços de mitjana mensual.

Imatges i infografies

Al llarg de l’any s’editen i publiquen imatges i infografies 
per donar a conèixer dades rellevants i esdeveniments 
destacats, per promoure la seva difusió viral. Per 
exemple, durant 2013 s’han publicat infografies amb 
les dades estadístiques, amb frases d’articles publicats 
pel CCPAE, de cara  a la Setmana Bio, en motiu d’algun 
dia internacional, etc.

YouTube i Flickr

A les platraformes de YouTube i Flickr, el CCPAE 
participa dels canals del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, però 
durant 2013 no s’ha publicat cap àlbum ni cap vídeo en 
aquestes dues xarxes.

El CCPAE ha consolidat una comunitat 
d’interès a Facebook i Twitter

Mètriques de Facebook i Twitter (2013)

*mitjanes mensuals Facebook Twitter

Simpatitzants / Seguidors 1.465 (+42/mes) 1.108 (+26,5/mes)

Entrades / Tuits * 20,6 25

Comentaris / Mencions* 9,75 18

Comparticions / Retuits* 53,8 25

M’agrada / Clics a enllaços * 191 51

Comunicació i promoció
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Campanyes

El CCPAE ha dut a terme o col·laborat en 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.

3r Concurs Fotogràfic per al Calendari del CCPAE

El CCPAE va organitzar i convocar el 3r 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. Amb aquesta iniciativa, que ja s’ha 
consolidat, es pretén 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.

Cada any es publiquen unes bases i un formulari de 
participació. Per promoure’l, es publica una secció 
temporal al portal web, un bàner per a la columna 
lateral, i es van redactant diversos continguts al llarg 
dels mesos, tant al web com per al butlletí de notícies. 
un jurat format per tècnics del CCPAE delibera sobre els 
guanyadors i adjudica un mes a cadascuna de les 12 
fotografies seleccionades.

1a Setmana Bio

El CCPAE va participar a la taula d’entitats 
organitzadores de la 1a ‘Setmana Bio per a l’alimentació 
ecològica’, que es va realitzar entre el 26 d’abril i el 4 
de maig de 2013, emmarcada dins del Programa de 
Foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-
2014 de la Generalitat de Catalunya. Sota el paraigües 
de la Setmana Bio es van agrupar més de 90 activitats 
programades per les entitats organitzadores així com 
també pels agents promotors que van voler afegir-

Els concursos són una opció 
imaginativa per incentivar la 
participació a les xarxes

El Departament d’Agricultura ha 
impulsat la 1a Setmana Bio per a 
l’alimentació ecològica a Catalunya

Comunicació i promoció
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s’hi i que cumplien amb les condicions mínimes, que 
si l’actuació implicava l’ús de productes ecològics, 
aquests estiguessin certificats, i que si es tractava 
d’operadors, aquests també ho havien d’estar.

El Consell va col·laborar amb la difusió de la Setmana 
Bio i amb la realització de tres activitats, que es van 
fer coincidir amb la fira BioCultura BCN 2013: dijous 
25, es va oferir una xerrada per explicar la nova Guia 
d’Operadors ecològics de Catalunya; divendres 26, es 
va explicar la certificació dels comerços minoristes; i 
durant tota la fira es va oferir als visitants l’exposició de 
la SEAE ‘Bases científiques de l’agricultura ecològica’ 
als passadissos del certamen.

El butlletí amb 2.882 subscriptors 
manté la periodicitat bimensual

Butlletins publicats (2013)

Núm. Mes Titular destacat del butlletí

46 Gener Sortejada la panera ecològica de Nadal 2012

47 Gener La Comissió Europea realitza consulta pública per revisar la política sobre agricultura ecològica

48 Febrer Neix el premi Escola  Agricultura i Alimentació Ecològica  impulsat pel DAAM

49 Febrer Empreses del sector ecològic català presenten les seves novetats a Biofach amb el suport del DAAM

50 Març La Junta del CCPAE es proposa els objectius per al 2013: millor servei als operadors

51 Març Debat a La 2 de TVE: aliments ecològics, sí o no?

52 Març El consum d’aliments ecològics a Espanya va augmentar un 6,62% en plena crisi

53 Abril El CCPAE col·labora amb tres activitats per a la 1a Setmana Bio Catalana

54 Abril Presentades les estadístiques del sector ecològic del 2012 i aprovada la Memòria anual del CCPAE

55 Maig Nous tràmits i Guia pràctica per a la certificació dels comerços minoristes

56 Maig El CCPAE duu a terme un curs formatiu per adaptar-se a la nova acreditació de BioSuisse

57 Juny El CCPAE millora les instruccions per a l’etiquetatge i els documents d’acompanyament

58 Juny El productors ecològics s’uneixen en àmbit estatal per a demanar una PAC realment sostenible

59 Juliol ‘Veus ecològiques’, nou vídeo de promoció de l’agricultura ecològica a Catalunya

60 Agost La taula sectorial de la PAE repassa l’estat del desenvolupament del Programa de Foment 2012-2014

61 Agost El DAAM reafirma el seu compromís amb la ramaderia ecològica

62 Setembre El CCPAE fa efectiu el pagament de l’ajut a la certificació eco 2012 per a agricultors i ramaders

63 Setembre Agricultura avança 4 milions d’euros en concepte d’ajuts al Foment de la Ramaderia Ecològica

64 Octubre “La producció ecològica guanya terreny a casa nostra”

65 Octubre Fotografies guanyadores del 3r Concurs fotogràfic per al Calendari del CCPAE

66 Octubre President d’INTERECO: “El control i la certificació és una part determinant del sector bio i per al seu desenvolupament”

67 Novembre Daniel Valls: “La producció ecològica no enganya”

68 Novembre Modificacions en el règim de control de la producció agrària ecològica

69 Desembre El Departament d’Agricultura promou el primer simposi de ramaderia ecològica

Butlletí de notícies

Com a eina de comunicació 
externa, el butlletí del CCPAE 
ha mantingut la seva activitat 
durant 2013 amb 24 edicions 
periòdiques (veure quadre), 
sent així el principal altaveu 
de l’entitat per comunicar les 
seves actuacions i l’actualitat 
del sector.

El format compleix els requisits 
d’identificació visual de la 
Generalitat, i està estructurat 
en dues columnes: l’ample de 
l’esquerra, de notícies, i la de 
la dreta, amb bàners, agenda 
o recordatoris, tot i que també 
s’incorporen notícies.

Els subscriptors del butlletí 
van arribar a finals d’any als 
2.882 (+19,34% respecte 
2012), entre operadors inscrits, 
subscriptors a través del portal 
web, institucions i organismes.
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4.1.2 Elements divulgatius

L’any 2013 s’ha continuat amb la política de contenció de 
despesa en les partides de divulgació. No s’han editat 
fulletons, ni s’ha invertit en material de marxandatge.

Memòria 2012

El CCPAE elabora, com cada any, la Memòria d’activitats 
i de gestió econòmica, que és aprovada per la Junta 
Rectora. Un cop aprovada, es publica al portal web, 
per a què estigui a disposició de qualsevol persona 
interessada. El 2013 es van editar 30 exemplars en 
suport paper per enviar-lo a diverses institucions, així 
com per tenir-ne disponible per aquelles organitzacions 
i entitats que la demanin.

Calendari per al 2014

El Calendari del CCPAE és possiblement l’eina 
divulgativa més coneguda i demandada al Consell. L’any 
2013 es va realitzar una tirada de 5.000 exemplars, un 
11% més que l’any anterior, per respondre a la demanda 
creixent. Uns 2.500 calendaris s’envien directament 
als operadors inscrits al Consell, i la part restant es 
porta a fires i 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 2.000 exemplars del 
ja tradicional calendari. La petició del calendari aquest 
any es tramitava a partir d’una aplicació a Facebook 
exclusiva per a seguidors del CCPAE, i s’envia a l’oficina 
sol·licitada del total d’oficines comarcals del DAAM per 
a ser recollit per la persona.

L’edició del 2013 incorpora 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 dels cicles lunars, els canvis horaris, 
les fires més importants, i els dies mundials relacionats 
amb l’alimentació, el medi ambient i l’ecologia.

La Memòria 2012 va ser aprovada en 
Junta Rectora i publicada i editada per 
a la seva divulgació

Calendari 2014

4.1.2. Elements divulgatius
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Guies de Certificació

En el marc de les actuacions per facilitar els tràmits i els 
processos del registre del CCPAE als operadors inscrits 
o a futurs inscrits, es va editar fa dos anys la Guia per a 
la certificació. Durant 2013, però, s’ha actualitzat a una 
nova versió, i s’ha ampliat aquesta secció al web afegint 
dues guies específiques que s’han publicat:

- Guia pràctica per a la certificació dels comerços 
minoristes (maig 2013)

- Guia per sol·licitar l’ús de llavor no ecològica (novembre 
2013)

La intenció del Consell és ampliar el catàleg de guies 
específiques, que expliquin amb detall, segons el tipus 
d’operador, quins són els processos, tràmits, normatives, 
qüestions relacionades amb el control per a cadascun 
dels perfils d’operadors.

Mapes

El Consell edita anualment un mapa de previsió 
d’inspeccions per a l’Àrea d’inspecció i se’n fa divulgació 
al web, al butlletí electrònic i a les xarxes socials. Aquest 
mapa categoritza les comarques per colors, segons el 
grau de concentració de visites d’inspecció previstes.

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

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. Aquest any la 
fotografia és d’un operador que va participar al 3r 
Concurs fotogràfic per al Calendari anual.

Postal de Nadal

Guia de certificació dels comerços minoristes

Comunicació i promoció
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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 i dades que realment 
siguin noticiables i d’interès per als mitjans.

Convocatòries i comunicats de premsa

Durant 2013, s’han realitzat un total de 3 comunicats 
de premsa, per informar de la participació d’empreses 
a la fira BioFach, comunicar les dades de producció 
ecològica 2012, i la comparativa Catalunya-Espanya 
en producció bio, i 1 convocatòria de mitjans per a la 
roda de premsa d’estadístiques del CCPAE.

Per a augmentar la seva repercussió, s’ha comptat 
amb la col·laboració del Departament per fer-ne 
difusió de les convocatòries i comunicats.

Durant 2013, s’ha continuat 
amb la política comunicativa 
de prioritzar la qualitat a la 
quantitat en els comunicats als 
mitjans

Convocatòries i comunicats de premsa (2013)

Data Tipus Titular

07/02/2013 Comunicat Empreses del sector agroalimentari ecològic català presenten les seves novetats a la fira alemanya BIOFACH amb el 
suport del Departament d’Agricultura

16/04/2013 Convocatòria El CCPAE presenta les estadístiques de la producció agrària ecològica 2012 amb el conseller d’Agricultura
17/04/2013 Comunicat La producció ecològica a Catalunya creix un 27% en volum de facturació
27/09/2013 Comunicat Catalunya és líder estatal en operadors que elaboren  importen i comercialitzen aliments ecològics

Roda de premsa

El 17 d’abril del 2013 es va realitzar la roda de 
premsa de presentació de les dades de producció 
agrària ecològica a Catalunya 2012, 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 dossier 
amb gràfics i taules per als periodistes. En aquell acte 
també es van presentar les dades del Baròmetre de 
percepció i consum 2012 i la 1a Setmana Bio.

4.1.3. La relació amb els mitjans
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Peticions d’informació dels mitjans

El CCPAE atèn els mitjans de comunicació i 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 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 
presència especial als mitjans online i els 
especialitzats.

En el reculls de premsa s’han comptabilitzat un total 
de 121 notícies en què el CCPAE ha aparegut com 
a protagonista del titular o ha estat esmentat en el 
contingut de la notícia durant 2013.

Recull de peticions dels mitjans/institucions/organitzacions (2013)

Data Mitjà Petició

10/01/13 Ed. Ecomundis Vinya i cellers eco DO Penedès

22/01/13 Revista Gras i magre Fotos ramaderia i elaboració eco

05/02/13 Parc Natural Montsant Cultius comarca Priorat

13/03/13 DAAM-PAE Fotos per al díptic de punts de venda

08/05/13 Diari Segre Cultius per comarques de Lleida

28/05/13 Fira Comerç St. Antoni BCN Productors/elaboradors vedella eco

17/06/13 Junta CCPAE Inscrits i sectors destacats Terres Ebre

09/07/13 Revista AE Agricultors i ramaders eco joves

23/08/13 Lleida TV Creixement sol·licituds i nous inscrits

15/10/13 Etselquemenges.cat Forns de pa i farineres ecològiques

21/10/13 Ass. Vinícola Catalana Superfície vinya CAT-ESP-EU

24/10/13 Etselquemenges.cat Ha i Kg de castanyes ecològiques

04/11/13 Ambientòloga Superfície cultiu eco Alt Penedès

19/11/13 OC Solsonès Escorxadors ecològics Catalunya

26/11/13 Unió de Pagesos Superfície blat de moro eco Cat

27/11/13 Dinamitzadora PAE BCN Operadors inscrits BCN+Solsonès

28/11/13 Cadena SER Lleida Sup. olivera i facturació sector oli

29/11/13 DAAM-PAE Dades destacades evolució 2013

03/12/13 Universitat BCN Operadors inscrits

Recull d’articles, entrevistes, reportatges destacats (2013)

Data Mitjà Tema

PREMSA

--/03/13 Revista Gras i Magre Reportatge sobre carn ecològica

22/04/13 Diari de Girona L’alternativa i la garantia dels alim. eco

--/09/13 Revista COETAPAC La prod eco. guanya terreny a casa nostra

--/11/13 Revista ‘Agricultura’ La carrera por diferenciarse

04/11/13 El País La prod. eco. no engaña

RÀDIO

02/02/13 Ràdio Sta. Perpetua Entrev. M. Pascual situació del sector eco.

20/07/13 Ràdio Estel Entrev. M. Pascual situació del sector eco.

TELEVISIÓ

13/02/13 TV3. Lletra petita Reportatge etiquetatge alimens eco.

13/07/13 Lleida TV. Notícies Evolució prod. eco. a Catalunya

16/11/13 RTVE ESP, 1r país UE superficie dedicada a AE

Recull de notícies destacades (2013)

Data Mitjà Tema

20/03/13 La Vanguardia L’AE multiplica les Ha per quasi 9 en 11 anys

17/04/13 Europa Press La mayoría de consum. eco. cat. solo compran si es eco

17/04/13 El Periódico Las explotaciones eco. se multiplican por 9 desde 2010

18/04/13 La Vanguardia Els aliments eco. desconeixen la crisi i facturan 26% més

18/04/13 Segre Lleida super les 52000Ha i les 280 granges de prod. eco.

21/04/13 Regió 7 Augmenta 8% nombre operadors eco i 27% volum fact.

23/04/13 Sem. Vitivinícola Crecimiento sostenido de la vida eco en Catalunya

09/06/13 Regió 7 Concurs de fotografia per al calendari del CCPAE

28/09/13 Diari de Girona Catalunya lidera la prod. i importació d’aliments eco.

28/09/13 La Mañana Catalunya, líder en la comercialización del tipo eco.

28/09/13 Segre Lleida lidera l’agricultura ecològica a Catalunya

Comunicació i promoció
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Dossier de premsa

Al juny de 2013 s’ha actualitzat 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 presentació en PDF. Està 
ubicat a la sala de premsa del web. L’actualització 
és anual per tal d’incorporar les darreres dades de la 
producció agrària ecològica a Catalunya, i a Espanya, 
així com dades de consum a Catalunya.

Col·laboracions i convenis

Secció col·laborativa al programa ‘Del camp a taula’ 
de Ràdio Estel

Arran d’una proposta, de fa dos anys el CCPAE 
col·labora amb programa radiofònic ‘Del camp a taula’ 
(de Ràdio Estel) per a promocionar el productors 
d’aliments ecològics. S’emet els dissabte pel matí. 
Cada dues setmanes s’entrevista un nou productor 
ecològic català i cada cert temps al CCPAE també.

S’han signat convenis col·laboratius tant per 
promocionar el CCPAE i la certificació en els portals 
webs d’algunes fires i mercats, com BioCultura, Expo 
EcoSalud o el Mercat Ecològic del Vallès, així com 
portals de trobada entre productors d’agricultura 
ecològica, com la Llotja PAE o iEcologics.

També s’ha revisat els operadors que figuren a 
les guies de Vins i Caves ecològics de Catalunya 
(d’EcoMundis); de la Gastroteca.cat, del Consorci de 
Comerç, Artesania i Moda (CCAM); i del Parc a Taula, 
de la Diputació de Barcelona.

S’ha col·laborat en la difusió de fires com BioFach, 
BioCultura Barcelona, Mercat de Mercats, i el primer 
Simposi de Ramaderia ecològica a Catalunya.

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 es reelabora 
cada any per incorporar les darreres 
estadístiques del sector

Comunicació i promoció
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Convenis i col·laboracions (2013)

Entitat/organització Objecte de la col·laboració

Expo EcoSalud Intercanvi de bàners i promoció CCPAE i Fira

BioCultura Intercanvi de bàners i promoció CCPAE i Fira

Mercat Vallès Intercanvi de bàners

EcoMundis Guia de vins i caves ecològics de Catalunya

Llotja PAE Intercanvi de bàners i reglament Llotja

Gastroteca Revisió dels operadors ecològics a la Gastroteca.cat

iEcologics Bàner al web d’Iecologics

Parc a Taula Revisió dels operadors
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Comunicacions als operadors (2013)

Data Tipus Tema

28/03/13 Convocatòria Col·labora com agent promotor a la 1a edició de la Setmana Bio

22/04/13 Comunicació Memòria d’activitats i de gestió econòmica del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 2012

23/04/13 Convocatòria Assisteix a la Fira BioCultura BCN 2013 com a visitant professional

23/05/13 Circular Tècnica El control i la certificació dels comerços minoristes que venen aliments ecològics al consumidor final

05/06/13 Convocatòria 3r Concurs de Fotografia per al Calendari del CCPAE. Participa-hi! Només trigaràs 5-10 minuts

11/06/13 Circular Tècnica El CCPAE actualitza les especificacions d’etiquetatge i dels documents d’acompanyament

04/09/13 Convocatòria 30 de setembre: data límit per participar al 3r Concurs Fotogràfic per al Calendari 2014 del CCPAE

11/07/13 Convocatòria Participació a la Fira Agroalimentària Mercat de Mercats 2013

23/10/13 Comunicació Primera reunió de la Plataforma Tecnològica Agroecològica. Voleu formar part del projecte?

06/11/13 Comunicació Totes les vies que estan a la vostra disposició per comunicar-vos amb el CCPAE

02/12/13 Circular Tècnica Modificacions en el règim de control de la producció agrària ecològica

02/12/13 Convocatòria Forma part del Catàleg digital d’exportadors de productes ecològics (UE i fora UE)

04/12/13 Convocatòria Darreres places per a participar al 1r Simposi sobre Ramaderia Ecològica a Catalunya

18/12/13 Convocatòria Àrees de reunió a BioFach 2014: reserva’t dia i hora

Pla de Promoció i Difusió del CCPAE

El CCPAE planifica les actuacions de premsa, 
publicitat, relacions públiques, marxandatge i 
patrocini de l’any vinent. Per primer cop, s’ha aprovat 
un Pla de Promoció i Difusió específic, que estableix 
els objectius, i les accions -i les pressuposta-, marcant 
prioritats i calendaritzant cadascuna d’elles.

Comunicació Interna

El CCPAE manté informats els seus operadors inscrits, 
a través del butlletí de notícies però també mitjançant 
comunicacions específiques, de forma puntual. El 
2013, es va enviar un total de 14 comunicacions als 
operadors: 3 circulars tècniques, 8 convocatòries de 
participació, i 3 comunicacions generals.

Identificatius dels inspectors

Els tècnics inspectors del CCPAE compten des de 
mitjans del 2013 amb una targeta identificativa que 
els acredita com a personal del CCPAE que exerceix 
la tasca d’inspecció.

Desde mitjans del 2013, els tècnics 
inspectors del CCPAE van identificats 
amb targetes oficials

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE

4.1.4. Planificació i comunicació interna

El Pla de Promoció i Difusió recull el 
seguit d’actuacions de comunicació 
que s’executaran durant l’any següent
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Fires nacionals i internacionals

El CCPAE planifica la seva participació a diverses fires 
d’àmbit nacional i internacional, per donar suport a les 
empreses ecològiques catalanes que volen donar a 
conèixer la seva activitat comercial i ampliar mercat.

Biofach 2013

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 2013, 
amb estand cedit pel MAGRAMA, i va visitar les 
empreses ecològiques que van formar part dels 
expositors del certamen.

Expo EcoSalud 2013

El CCPAE va participar en aquesta fira, celebrada del 
19 al 21 d’abril a Fira Barcelona, amb una ponència 
sobre la certificació dels comerços minoristes.

BioCultura 2013

El Consell va participar a l’edició 2013 (del 25 al 28 
d’abril) d’aquesta fira de referència a Catalunya i 
Espanya, amb tres activitats: una ponència sobre la 
certificació dels comerços minoristes, una altra de 
presentació de la nova Guia d’Operadors i l’exposició 
de la SEAE ‘Bases científicas de la produción 
ecológica’. El CCPAE també va visitar les empreses 
ecològiques presents a la Fira.

EcoSí Girona 2013

El CCPAE va participar a l’edició 2013 de la fira Eco-Sí  
de Girona (del 31 de maig al 2 de juny) a través de la 
vicepresidenta Mercè Pascual, en una ponència sobre 
agricultura social. També es va portar l’exposició de 
la SEAE ‘Bases científicas de la produción ecológica’.

Relacions amb les institucions

Biofach 2013

4.2 Comunicació i promoció
Relacions amb les institucions

BioCultura Barcelona 2013

Eco-Sí Girona 2013
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Comunicació i promoció
Relacions amb les institucions

IFOAM

Grup de Productors Ecològics
El CCPAE, com a membre Federació Internacional 
de Moviments d’Agricultura Ecològica a Espanya 
(IFOAM-Espanya), ha impulsat la creació d’un grup 
de treball sectorial amb productors ecològics d’àmbit 
estatal per treballar i garantir el suport a l’agricultura 
ecològica a la propera Política Agrària Comuna (PAC).

Plataforma Tecnològica Agroecològica (PTA)
El CCPAE, com a membre d’IFOAM, ha vehiculat 
la seva participació a la PTA a través dels centres 
d’investigació i escoles de capacitació agrària inscrits 
al CCPAE que estiguessin interessats a participar-
hi. La PTA va néixer a finals de l’any 2012 arran de 
l’interès de diversos agents del sector per assolir un 
major desenvolupament tecnològic, per adaptar-se 
als nous reptes i escenaris.

Catàleg Digital d’Exportadors del MAGRAMA

El CCPAE ha col·laborat en la configuració de 
la relació d’empreses catalanes certificades pel 
Consell que vulguessin formar part del Catàleg 
Digital d’exportadors de productes ecològics que 
va impulsar a finals d’any el Ministeri d’Agricultura, 
Alimentació i Medi Ambient MAGRAMA).

Programa de Foment de la Producció 
Agroalimentària Ecològica 2012-2014

El CCPAE ha participat activament en actuacions 
emmarcades en el Programa de Foment 2012-2014:
- Reunions de la Taula Sectorial de la PAE
- Reunions dels dinamitzadors PAE
- Presentació1r Premi Escola Agricultura i Alimentació 
Ecològica (gener 2013)
- 1a Setmana Bio (maig 2013)
- 1r Simposi sobre ramaderia ecològica a Catalunya 
(desembre 2013)

Grup de Productors Ecològics d’IFOAM

1a Setmana Bio

1r Simposi sobre ramaderia ecològica a Catalunya

1r Premi Escola: Agricultura i Alimentació Ecològica

Fotografia: Pedro Antonio Pérez


