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Presentació

Salutació del DARP

Benvolguts i benvolgudes,

Les dades del 2017 del sector ecològic al nostre país 
confirmen el seu magnífic estat de forma, i els resultats 
que ha assolit segueixen fidelment la tendència que ja 
comunicava l’escrit de presentació fet per la HC Merit-
xell Serret per a la memòria del 2016. Per aquesta raó i 
com homenatge a l’honestedat i dedicació de la nostra 
consellera faig meva aquella seva presentació que re-
produïm de manera exacta. Èxit i bona campanya 2018.

Carmel Mòdol Bresolí
Director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries 
Agroalimentàries

El creixement imparable de
les produccions i el consum
de productes ecològics

U n any més, les dades del sector ecològic de 2016 
constaten que el sector agroalimentari ecològic 

segueix el seu creixement, tant en quantitat d’opera-
dors com en heterogeneïtat de les activitats. Aquest 
creixement anual continua traduint-se en taxes de dos 
dígits, any rere any. En el cas de les superfícies certifi-
cades en producció ecològica, en els darrers 10 anys 
el creixement anual mitjà ha estat d’un 12% anual, i en 
destaca el creixement de la vinya, que ha estat per 
sobre del 25% anual durant tot el període.

El consum d’aliments ecològics segueix augmentant 
en el mercat interior, on la demanda de productes sos-
tenibles i locals es va consolidant i forma part d’una 
tendència general entre els consumidors catalans, 
cada cop més preocupats per com i on es produei-
xen els aliments.

I tot i que una part important dels productes ecològics es 
venen a través de canals especialitzats de venda (40%), 
cada cop són més els supermercats que estan obrint 
línies de comercialització de productes ecològics.

Les xifres i les tendències són positives i hem de con-
tinuar treballant per fer créixer encara més aquest 
sector i consolidar el seu posicionament en els mer-
cats. Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació (DARP) estem compromesos en 
l’impuls a les produccions i el consum de productes 
ecològics, tant per l’excel·lència dels productes que 
se n’obtenen com pels beneficis socials i ambientals 
que aporten. I ho fem a partir de les línies de treball 
i actuació recollides en el Programa de foment de 
la producció agroalimentària ecològica pel període 
2015-2020.

Potenciar els sectors productius que es consideren 
estratègics pel seu potencial de desenvolupament o 
per les característiques agroambientals del territori, 
i promoure al seu voltant l’assessorament, la trans-
ferència i la innovació, és clau per al desenvolupa-
ment de la producció agroalimentària ecològica. De 
la mateixa manera que ho és fomentar i afavorir les 
estratègies de comercialització, perquè els aliments 
produïts per agricultura i ramaderia ecològica man-
tinguin aquesta traçabilitat i etiquetatge fins al punt 
de venda per tal que siguin accessibles, reconeguts i 
valorats pels consumidors.

Ben segur que aquest 2017 mantindrem aquesta ten-
dència i el sector agroalimentari ecològic es continu-
arà consolidant als mercats i continuarà contribuint a 
generar i distribuir riquesa al territori.

Meritxell Serret i Aleu
Exconsellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació
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Presentació

El 2017 ha suposat un nou any d’augments 
espectaculars en el sector de la producció 

ecològica a Catalunya, El CCPAE ja té inscrits 3.543 
operadors ecològics, un 9,4% més que l’any anterior. 
Hem superat la barrera de les 200.000 hectàrees de 
superfície, incrementant-se en un 16,8%. La ramaderia 
arriba a xifres importants: gairebé 1.000 explotacions i 
augment del 9,4%. La indústria agroalimentària creix 
un 14,26% i ja representa una quarta part del total 
estatal. I la facturació de les empreses se situa amb un 
volum de 483 M€, amb una pujada anual del 20,6%. Ja 
portem gairebé dues dècades amb aquesta tendència 
que sembla imparable.

Aquesta evolució positiva està transformant el mercat 
intern i l’estructura del sector, una tendència que hem 
pogut observar a molts països europeus capdavanters 
en consum. El producte ecològic ha entrat en gairebé 
totes les cadenes de grans superfícies i es fa difícil 
no trobar almenys alguna referència ecològica a 
qualsevol punt de venda. Empreses grans o grups 
d’inversió estan adquirint empreses ecològiques 
tradicionals, i s’ha incrementat l’índex d’importacions 
i exportacions.

El CCPAE s’ha d’anar d’adaptant a la situació del 
sector, doncs a major creixement més feina de control, 
i això suposa un repte constant. En aquest sentit, 
l’any 2017 hem tornat a incrementar l’equip humà de 
l’entitat, que ja arriba a les 47 persones entre personal 
tècnic d’oficina i de camp i personal administratiu. A 
més, entre els objectius de la Junta està el de la millora 
constant de l’eficiència del servei de certificació 
optimitzant costos, processos i sistemes.

D’altra banda, cal destacar que el 2017 ha estat el 
primer any d’aplicació del conveni que hem signat 

Carta del president

El repte constant d’adaptar-se al 
creixement del sector ecològic

Daniel Valls i Cots
President de la Junta Rectora del CCPAE

amb el Consorci d’Inspecció i Control (CIC) de les 
Denominacions d’Origen Protegides Vitivinícoles 
Catalanes. Aquest acord ja permet que en la visita de 
l’inspector del CCPAE als cellers exclusius ecològics 
es realitzin les dues visites de control necessàries per 
a ambdues certificacions.

No podem mirar l’any que hem deixat enrere obviant 
la difícil situació política i social a Catalunya, que 
ha afectat a tots els nivells de la vida pública. Els 
mesos que hem estat sense govern, amb l’aplicació 
de l’article 155 de la Constitució, han provocat una 
paràlisi en projectes del govern envers el sector. 
D’altra banda, necessitem que el nou govern posi 
fil a l’agulla i agilitzi l’aprovació del nou Decret de 
composició i funcions i del nou Reglament de Règim 
Intern –que ja hem començat a redactar–, que depèn 
de l’aprovació prèvia del Decret.

Finalment, vull remarcar que la Unió Europea ja 
ha assolit un acord després de quatre anys de 
negociació i per fi tindrem nou reglament marc de 
producció ecològica. La futura norma, que entrarà en 
vigor l’any 2021, suposa alguns canvis remarcables, 
com ara la certificació en grup, controls d’importació 
més estrictes o millorar la disposició de llavors per 
a l’agricultura ecològica. L’acord s’ha tancat, això sí, 
amb alguns problemes tècnics d’aplicació, que s’han 
de resoldre en els propers mesos, i sense consens 
per la qüestió dels llindars de residus, debat que 
continuarà obert per assolir una harmonització de 
criteris. En els propers mesos, caldrà desenvolupar les 
disposicions d’aplicació d’aquesta normativa pel que 
fa a la producció, el control i l’etiquetatge d’aliments 
ecològics. El CCPAE, com a membre d’IFOAM i EOCC, 
participarà en aquests debats vetllant pels interessos 
de la producció ecològica catalana.



6 CCPAE · MEMÒRIA 2017



7CCPAE · MEMÒRIA 2017 7CCPAE · MEMÒRIA 2017

Estadístiques del
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1.1Estadístiques del sector ecològic 2017
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Situació i evolució de la
producció agrària ecològica

El CCPAE va tancar el 2017 amb 3.543 operadors 
registrats. El darrer any continua amb la tendència 
creixent general, tant pel que fa a operadors del 
sector primari, com del secundari i el terciari.

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

Durant el 2017, la superfície ecològica inscrita al 
CCPAE ha arribat a les 200.749 hectàrees, creixent 
un 16,76% respecte del 2016, . Lleida és la primera 
província pel que fa a superfície, amb 103.940 Ha, 
seguida de Girona (41.393 Ha), Barcelona (32.939 
Ha) i finalment Tarragona (18.896Ha).

Quant a nombre d’inscrits, durant 2017 van donar-
se d’alta 441 nous operadors, i es van produir 136 
baixes. El creixement efectiu se situa en un 9,42%, 
passant dels 3.238 inscrits del 2016 als 3.543 del 
2017. Per províncies, Barcelona lidera la taula amb 
1.318 operadors, Lleida és segona amb 945, seguida 
de Tarragona amb 850, i Girona amb 430.

Segons l’activitat, 2.027 es dediquen a producció 
vegetal, 654 a la producció ramadera, i 1.611 
elaboren, comercialitzen, importen o són comerços 
minoristes.

Evolució dels inscrits per províncies i total (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Barcelona 382 434 505 511 660 672 892 990 1.128 1.223 1.318

Girona 98 129 175 228 260 285 312 335 362 385 430

Lleida 348 399 428 500 536 569 667 738 808 854 945

Tarragona 240 289 323 400 460 539 599 661 716 776 850

TOTAL 1.068 1.251 1.431 1.639 1.916 2.065 2.470 2.724 3.014 3.238 3.543

Evolució de la superfície per províncies i total (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

BCN 6.513 7.580 9.301 10.785 13.321 14.190 21.330 25.274 28.100 32.969 36.521

GRN 9.190 8.848 11.056 15.027 18.277 18.998 21.209 22.759 28.923 35.355 41.393

LLE 36.899 41.908 45.629 49.363 51.452 52.319 58.405 60.554 70.374 86.705103.940

TGN 7.493 3.995 5.527 8.331 9.385 9.465 11.464 12.278 14.627 16.907 18.896

TOTAL 60.095 62.331 71.513 83.506 92.435 94.972 112.408 120.865 142.024 171.937 200.749

Evolució dels inscrits segons l’activitat (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Prod.veg.
769 909

757 883 1.076 1.136 1.406 1.547 1.745 1.891 2.027

Prod. ram. 306 364 418 424 506 572 589 605 654

Elaborad. 382 441 476 515 606 668 754 847 924 979 1.118

Importad. 35 36 29 32 35 41 44 55 63 74 98

Comercialit. 118 120 136 145 171 205 229 268 299 329 367

Minoristes - - - - - - 1 14 25 28 28

Evolució de superfície i inscrits (1995-2017)
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Superfície segons tipus de cultius

Pel que fa a superfície, si comptem els que no són 
cultius específics, la superfície de prats pastures i 
farratges (139.594Ha, que ha augmentat 18,47% 
respecte 2016) i de bosc, matolls i recol·lecció silvestre 
(23.360 Ha, amb una pujada de 21,69% respecte l’any 
anterior), aquests representen el 81,17% del total de 
superfície registrada al CCPAE.

Pel que fa a cultius, hi predominen els típicament 
mediterranis -vinya, oliveres, cereals-, que han 
continuat creixent  any rere any, sobretot la vinya de 
forma important.

Dels dos cultius majoritaris, pel que fa al cultiu de vinya, 
amb 14.880 Ha (39,37% del total), ha incrementat en 
1.028 Ha, un 7,42% en el darrer any. I continua sent el 
principal cultiu productiu ecològic a Catalunya, amb 
diferència. Destaca el creixement a Girona, amb un 
35,8%. D’altra banda, el cultiu de l’olivera, amb 8.427 
Ha (22,3% del total), ha experimentat un creixement 

Superfície segons tipus de cultiu (2017)

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

Evolució de la superfície per cultius (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pastures, prats i farratges 34.740 37.260 42.362 49.640 56.269 57.791 67.356 74.830 90.283 117.827 139.594

Bosc, matolls i recol·lecció silvestre 15.671 13.038 14.123 15.963 16.379 16.726 19.869 18.010 19.595 19.196 23.360

Vinya 1.671 2.241 3.619 4.597 5.316 5.616 7.790 9.472 11.706 13.852 14.880

Oliveres 2.261 2.704 3.199 3.906 4.620 4.638 5.984 6.624 7.453 7.995 8.427

Cereals i lleguminoses per a gra 2.125 2.811 3.328 3.884 3.802 3.965 4.564 4.843 5.058 5.538 6.657

Guaret, adob verd i erm 2.357 2.573 2.925 3.086 3.070 3.053 3.318 3.095 3.492 2.929 2.833

A. fruits secs 748 925 1.072 1.430 1.849 1.963 2.136 2.435 2.586 2.426 2.694

Fruiters 198 264 323 366 414 444 477 516 675 936 1.033

C. hortalisses 210 237 317 395 496 549 657 745 813 722 760

Altres cultius llenyosos 14 7 7 0 2 2 2 6 6 168 193

A. cítrics 31 143 159 124 119 116 129 118 119 119 134

Cultius industrials 30 82 33 49 31 37 38 68 146 126 85

Arrels/tubercles per consum humà 11 12 10 20 21 26 33 42 46 39 45

Plantes aromàt., medicin. i cosmèt. 24 26 24 27 28 27 37 43 31 32 33

Llavors i vivers 3 5 11 19 18 20 17 17 15 20 20

Estadístiques del sector ecològic 2017
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Superfície de vinya per províncies (2007-2017)

Superfície d’oliveres per províncies (2007-2017)

Estadístiques del sector ecològic 2017
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

del 5,4% respecte 2016, sobretot a Tarragona (amb un 
augment del 11,53%).

Quant als cultius de cereals i lleguminoses per gra, 
amb 6.657 Ha (17,61% del total), han augmentat un 
20,21%. I els altres cultius sumen el 20,72% restant.

D’aquests altres, destaca el cultiu de fruits secs, que 
és el que més ha crescut en percentatge (+11,05%), 
augmentant fins a les 2.694 Ha, majoritàriament a 
Tarragona i Lleida. També destaca el creixement en 
cultiu de fruiters (+10,36%, 1.033 Ha).
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Explotacions ramaderes

Pel que fa a ramaderia ecològica, durant 2017 les 
explotacions registrades al CCPAE han crescut o 
s’han mantingut en totes les tipologies menys en 
cabrum i oví de llet. D’igual manera que altres anys, el 
vaquí de carn continua com la més implantada amb 
475 explotacions. Li segueixen l’oví de carn amb 114, 
l’equí amb 93 i el cabrum de carn amb 86.

Destaquen els creixements de l’equí (+20,78% 
respte l’any anterior) i el vaquí de carn (+11,5%). Per 
províncies, Lleida encapçala la taula d’explotacions 
dedicades a ramaderia ecològica amb 418 
(+12,97%), seguida de Girona amb 295 (+10,9%), 
Barcelona amb 177 (que es manté igual), i Tarragona 
amb 23 explotacions (+9,52%).

Explotacions ramaderes (2017)

Explotacions ramaderes per províncies i total (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Barcelona 56 59 57 71 82 91 124 154 159 177 177

Girona 37 77 98 138 189 193 221 249 252 266 295

Lleida 230 238 235 271 289 284 313 356 368 370 418

Tarragona 8 6 7 11 13 13 9 12 12 21 23

TOTAL 331 380 397 491 573 581 667 771 791 834 913

Explotacions ramaderes (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vaquí de carn 180 226 239 278 313 316 372 412 426 426 475

Oví de carn 41 53 58 78 93 92 92 106 105 108 114

Equí 45 22 25 33 47 43 56 68 68 77 93

Cabrum de carn 29 37 40 58 65 65 73 82 79 81 86

Avicultura ous 10 8 6 7 10 14 23 38 34 54 57

Avicultura carn 13 14 10 12 17 18 20 30 30 35 35

Cabrum de llet 4 3 3 6 3 4 5 10 16 19 17

Apicultura 2 2 2 2 9 10 8 7 9 10 12

Porcí 4 7 6 7 7 8 9 8 10 9 10

Vaquí de llet 3 7 6 7 7 9 6 6 8 8 8

Oví de llet 0 1 2 3 2 2 2 2 3 4 3

Cunicultura 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2

Helicicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Estadístiques del sector ecològic 2017
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 el 2017, d’un total de 1.738 registrades 
(+6,54%), han estat, en primer lloc, la comercialització 
i/o distribució, amb 348 activitats (20,02% del 
total i un creixement del 24,29%), l’elaboració i/o 
embotellament de vins, caves i escumosos, amb 205 
activitats (11,8% del total i creixement del 7,89%), 
es manté segona. En tercer lloc, la fabricació i/o 
envasament d’olis i greixos (5,64% del total), que 
tanmateix ha pujat un 19,51%, empatada amb 
l’activitat d’importació (5,64% del total i 32,43% 
d’augment. En quart lloc, la transformació de la 
producció hortofrutícola (5,01% del total i 7,41% de 
creixement).

El 2017 torna a certificar l’augment i la diversificació 
constant d’activitats agroalimentàries any rere any.

Activitats agroalimentàries per províncies i total (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Barcelona 218 246 278 307 357 395 447 627 783 813 924

Girona 49 55 64 67 70 85 102 136 159 173 201

Lleida 74 83 85 99 108 125 140 187 199 221 282

Tarragona 95 120 126 136 160 184 199 238 266 292 331

TOTAL 436 504 553 609 695 789 888 1.190 1.407 1.499 1.738

Activitats agroalimentàries (2017)

Estadístiques del sector ecològic 2017
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Activitats agroalimentàries (2007-2017)
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Evolució de les activitats de les indústries agroalimentàries (2007-2017)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Comercialització i/o distribució 50 57 64 75 94 108 119 200 255 280 348

Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos 54 62 77 86 108 117 133 165 169 190 205

Emmagatzematge 21 22 27 36 44 49 54 77 107 113 136

Fabricació i envasament d’olis i greixos 28 32 34 39 43 49 60 74 84 82 98

Importació 0 0 14 16 17 22 21 55 63 74 98

Transformació de la producció hortofrutícola 58 58 57 59 65 74 75 78 72 81 87

Escorxadors i sales d´especejament 29 35 37 39 45 48 57 58 66 68 73

Envasament i etiquetatge de productes alimentaris 4 4 4 5 6 8 12 25 59 66 75

Elaboració de productes carnis 8 9 11 11 16 20 23 35 39 44 47

Pani� cació i pastisseria 23 45 47 47 47 54 59 60 41 44 48

Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 23 26 23 24 26 30 32 38 48 43 48

Manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 17 20 20 17 18 22 25 41 56 42 53

Manipulació, envasament i transformació de grans 26 30 29 31 31 30 32 46 58 42 56

Manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles 7 9 7 8 10 14 18 28 30 38 37

Elaboració de preparats alimentaris 16 17 20 22 25 30 32 33 40 35 40

Comerç minorista 0 0 0 0 0 0 6 14 25 32 32

Elaboració i envasament d´espècies i condiments 2 3 3 4 4 5 7 13 12 30 34

Elaboració i envasament de tè i cafè 10 13 14 15 15 17 20 24 29 27 38

Fabricació de productes per alimentació animal 13 12 11 9 10 12 15 16 16 27 32

Elaboració de llet, formatge i derivats làctics 6 8 11 11 12 14 15 20 25 24 24

Elaboració i envasament de plantes aromàtiques i medicinals 8 7 6 5 6 7 11 14 18 18 23

Indústria del cacau, xocolata i con� teria 9 9 9 15 12 12 14 21 25 18 19

Producció i comercialitació de llavors i plantes de viver 3 5 7 8 9 9 10 6 14 17 19

Manipulació i envasament de productes apícoles 7 8 8 9 11 12 11 19 19 16 18

Indústria sucrera 3 4 4 5 5 5 5 9 14 15 16

Elaboració de cervesa i/o altres begudes alcohòliques 1 1 1 3 4 6 6 7 8 11 12

Elaboració de preparats homogenitzats i dietètics 3 3 3 3 3 4 4 6 6 9 7

Fabricació de pastes alimentàries i productes similars 7 5 5 4 4 4 5 6 5 7 9

Elaboració de conserves i/o semiconserves de peix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4

Elaboració i/o envasament d’algues 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2

Elaboració i/o manipulació de productes aqüícoles 0 0 0 2 4 5 5 2 2 1 0

Estadístiques del sector ecològic 2017
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Per províncies, Barcelona és capdavantera amb 924 
empreses (+13,65% respecte 2016), i concentra 
més del 53,16% de les activitats transformadores, 
de comercialització i d’importació. Va seguida de 
Tarragona, que, amb 331 empreses (+13,36%) és 
l’altre pol agroindustrial ecològic català; Lleida, amb 
282 empreses (+27,6%), és la que més ha crescut 
percentualment i creix en importància; mentrestant 
Girona tanca amb 201 (+16,18%).
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Dades econòmiques:
facturacions i destí de les vendes

Facturacions i volum de vendes

Pel que fa a les facturacions 
ecològiques que declaren els 
operadors al CCPAE, 2016 -darrer 
any del qual tenim dades- va ser un 
any de creixement en la mateixa línia 
que els anteriors. Les facturacions 
ecològiques a Catalunya van arribar 
als 483 milions d’euros, un 20,59% 
més que l’any anterior.

Com a subsectors productius amb 
més pes econòmic, destaquen, 
en primer lloc, el sector de la 
comercialització i distribució, 
amb 128 milions d’euros facturats 
i el 26,51% del pes econòmic; 
després el vitivinícola, amb 74,6 
milions d’euros i el 15,44% de pes; 
i  li segueix el de fruiters, cítrics 
i transformació de la producció 
hortofrutícola amb gairebé 49 
milions d’euros i l’10,11% de pes.

Principals subsectors productius segons el volum de facturació (2016)

Comercialització i/o distribució 128.123.938,93 €
Vinya, vins, caves, sidres i altres begudes alcohòliques 74.614.631,48 €
Cultiu de fruiters, cítrics i transformació de la producció hortofrutícola 48.856.878,19 €
Elaboració, envasament i etiquetatge de preparats i productes alimentaris 42.678.554,97 €
Cultiu de fruits secs i/o manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 32.843.866,66 €
Cultiu d'hortalisses i manipulació i/o envasament producció hortofrutícola 27.515.672,26 €
Cereals i manipulació, envasament i transformació de grans 21.173.305,04 €
Fabricació de productes per a l’alimentació animal 19.599.034,77 €
Escorxadors, sales d’especejament i/o elaboració de productes carnis 16.944.272,02 €
Cultiu d'oliveres i fabricació i envasament d'olis i greixos 11.600.144,69 €

Evolució del volum de facturacions dels principals subsectors productius (2014-2016)

Estadístiques del sector ecològic 2017
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes 1.2

Volum de facturació (2006-2016)
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Destí de les vendes

Segons les darreres dades estadístiques de volum 
de facturació corresponents al 2016, a Catalunya es 
van quedar 184,43 milions d’euros, és a dir, un 44% 
de les vendes van ser per al consum intern, que va 
en augment. Mentrestant, a la resta de l’Estat s’hi va 
destinar 76,47 milions d’euros (19%). Les vendes 
a la UE arriben als 104,64 milions d’euros (25%) i 
l’exportació fora de la UE s’eleva als 51,40 milions 
d’euros (12%).

Són majoritaris els destins català i espanyol de 
les vendes de les empreses (63%) per sobre de 
l’exportació a dins i fora de la Unió Europea (37%). 
No obstant aquesta relació, en alguns subsectors 
productius el percentatge d’exportació a la UE és molt 
més important. En el cas del subsector de fruiters, 
cítrics i transformació de la producció hortofrutícola 
un 81,47% té com a destí altres països de la Unió 
Europea; o en el subsector del cultiu de fruits secs i/o 
manipulació, elaboració i envasament de fruits secs, 
un 49,07%.

Pel que fa a les exportacions a països tercers, destaca 
el subsector de la fabricació de pastes alimentàries i 
productes similars, del qual un 57,19% se’n va fora de 
les fronteres comunitàries.

El cas del sector de l’oli d’oliva encara és més clar el 
pes de l’exportació. Un 36,95% de les vendes se’n 
van la Unió Europea, i un 32,15% a països tercers.

Destinació de les vendes (2016)

Destinació de les vendes (2016) *

2016

Catalunya 184.435.360 €

Espanya 76.471.911 €

Unió Europea 104.639.456 €

Fora de la Unió Europea 51.402.435 €

*només elaboradors, importadors, comercialitzadors i comerços minoristes

Estadístiques del sector ecològic 2017
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes

Destinació de les vendes (2013-2016)
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Estadístiques del sector ecològic 2017
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes
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Composició, Junta Rectora i Comitè de parts

2.1Estructura, organització, objectius i mitjans
Composició, Junta Rectora i Comitè de parts

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
es va constituir el 29 de desembre de 2000 com a 
corporació de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment 
de les funcions derivades del règim aplicable a 
la producció agrària ecològica i la seva indicació 
en els productes agraris i alimentaris establert pel 
Reglament (CE) 834/2007, del Consell, de 28 de juny. 

Fins el 30 de gener de 2014 el Consell es va regir 
per la Llei 15/2000, de 29 de desembre, de mesures 
fiscals i administratives, la qual ha quedat derogada 
amb l’entrada en vigor de la nova Llei de creació del 
Consell 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.

Aquesta nova Llei respon a la necessitat d’eliminar 
les limitacions que fins aleshores tenia el Consell 
per desenvolupar les seves funcions com a autoritat 
pública de control. Com a novetats principals 
l’entitat deixa de formar part dels pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya, del sistema Cash Pooling, 
deixa de cobrar taxes públiques (no subjectes a IVA) 
per cobrar quotes (subjectes a IVA), i perd la potestat 
sancionadora en matèria d’agricultura ecològica.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) exerceix la tutela administrativa 
del CCPAE.

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 i Alimentació, un del Departament 
d’Empresa i Coneixement, 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
Neus Ferrete Gracia [DARP] -nomenada- Administració
Ma. José Sarrias Galceran [DTS] -nomenada- Administració
Núria Roca Sagalés [DECO] -nomenada- Administració
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Composició, Junta Rectora i Comitè de parts

Funcions de la Junta

Les funcions de la Junta també queden regulades en 
el Decret 180/2001, de 26 de juny.

Concretament té atribuïdes les següents:

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 
(CE) 834/2007, (CE) 889/2008 i (CE) 1235/2008, 
gestionar el registre d’operadors a Catalunya i 
difondre el coneixement i l’aplicació dels sistemes de 
producció ecològica i els seus productes.

Reunions del Ple de la Junta

La Junta Rectora funciona en Ple. Durant l’any 2017, 
ha celebrat les següents:

Reunions ordinàries (presencials): 23 de febrer, 24 de 
març, 2 de juny, 3 de juliol, 17 de novembre i 15 de 
desembre.

Reunions extraordinàries (no presencials): 13 i 19 de 
gener, 29 de març, 26 d’abril, 20 de juliol, i 20 i 27 
d’octubre.

La composició paritària
de la Junta Rectora
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Composició, Junta Rectora i Comitè de parts

Comissions delegades

La Junta també treballa en Comissions de treball. 
Les creades de manera indefinida s’esmenten a 
continuació, malgrat es puguin constituir Comissions 
de manera temporal.

Comissió de Normativa

Es revisa tota la normativa vigent que regula la 
producció ecològica, i elabora noves propostes. 

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 treballen algunes de les actuacions incloses en 
el Pla de Promoció i difusió.

Comissió de Personal

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

Comissions temporals

L’any 2017 no es va crear cap Comissió temporal per 
tractar temes específics o d’especial rellevància.

Comissió de parts

La Comissió de Parts és l’òrgan encarregat de salvaguardar 
la imparcialitat del Consell i supervisar l’activitat de 
certificació, per donar compliment a l’establert en el punt 
5.2 de la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065.

La Comissió de Parts presenta una estructura 
equilibrada entre totes les parts interessades. Està 
formada per membres de la Junta Rectora, en aquest 
cas un representant de cadascun dels interessos 
representats a la Junta nomenats en la Junta de 
Constitució, o en el seu defecte, la persona suplent.

La Directora Tècnica i la Secretària de la Junta 
assisteixen a les reunions de la Comissió de Parts 
amb veu i sense vot. 

La Comissió de Parts s’ 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.

Els membres de la Comissió avaluen, debaten i 
ratifiquen, si s’escau, els Informes de certificació. 
En cas que la Comissió de Parts no estigui d’acord 
amb alguna de les decisions preses pel Comitè de 
Certificació, la comissió pot comunicar-ho a l’autoritat 
competent i/o a l’organisme d’acreditació, en aquest 
cas ENAC.

La directora tècnica realitzarà un informe amb 
caràcter anual per la Comissió de Parts informant 
dels elements susceptibles d’afectar la imparcialitat 
del CCPAE.
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Composició, Junta Rectora i Comitè de parts

Objectius de la Junta per al 2018

1. Col·laborar en el desplegament del nou marc 
legal de la producció agroalimentària ecològica
Participar en el desenvolupament de la Llei 2/2014, 
de 27 de gener, pel que fa a l’elaboració del nou 
Reglament de Règim Intern del CCPAE, d’acord 
amb el Decret que aprovarà pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARP).

2. Millorar la qualitat del servei
Continuar amb la vessant de la formació tècnica del 
CCPAE, assegurar la infraestructura, els recursos 
humans, l’equipament i els coneixements necessaris 
per exercir les finalitats i competències del Consell, 
i mantenir les acreditacions i les normes de qualitat.

3. 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.

4. Millorar l’eficiència del servei
Optimitzar els costos del sistema de control, millora 
del procés de control sobre l’activitat dels operadors, 
i renovar els sistemes de gestió del registre per a una 
major eficiència del servei de certificació.

5. Millorar la informació del servei
Mantenir i millorar la transparència, els sistemes 

d’informació i els canals contacte envers el servei que 
presta el CCPAE, tant per a les persones interessades 
com especialment per a les persones operadores.

6. Vetllar pel prestigi del sistema de producció 
agroalimentària ecològica
Ampliar i millorar el nivell de coneixement sobre el 
sistema de producció ecològica, l’aliment ecològic i 
la seva certificació entre les persones consumidores. 
Mantenir i millorar els canals de comunicació del 
Consell –web, butlletí i xarxes socials–.

7. 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 
el DARP i el DECO en la detecció de frau i el seguiment 
de les denúncies.

8. Col·laborar amb el nou Programa de Foment
Participar en el desplegament del nou Programa de 
Foment de la PAE 2015-2020.

9. Continuar col·laborant amb el DARP
Mantenir la col·laboració contínua amb el DARP per a 
la millora del servei prestat als operadors ecològics.

10. Col·laborar amb altres autoritats de control i 
entitats de referència
Mantenir una relació de col·laboració amb altres 
autoritats de control de la producció agrària ecològica 
en els àmbits estatal i europeu.

11. Participació en el desenvolupament de la nova 
normativa europea
Participar activament en l’elaboració de les 
disposicions d’aplicació de la nova normativa de 
producció ecològica que entrarà en vigor l’any 2021.
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Estructura, organització, objectius i mitjans
El funcionament del Consell: organigrama i recursos humans 2.2
El funcionament del Consell:
organigrama i recursos humans

Organigrama funcional

L’Organigrama del Consell s’estructura per òrgans executius i operatius. Els òrgans operatius tècnics estan dividits 
per àrees de treball (certificació, inspecció i afers generals) sota la direcció i coordinació de la direcció tècnica:

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. 
A causa que la funció principal del Consell és el 
control i cerificació de productes ecològics tant l’àrea 
d’inspecció com la de certificació compten amb 
un coordinador com a responsable. L’àrea d’afers 

generals inclou l’àrea econòmico–financera,  l’àrea 
de qualitat  i l’àrea de comunicació i promoció.

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.

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 DE
CERTIFICACIÓ

ÀREA 
D’INSPECCIÓ

2 Tècnics
Certif.

Òrgans
OperatiusÀREA D’AFERS 

GENERALS

DARP: Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

Àrea Econòmico-
Financera

Àrea de Qualitat Tècnic de Comunicació 
i Promoció

Comissió de Parts
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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.
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, a causa de 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 per la directora tècnica i formats per la 
directora tècnica i els responsables de àrea, 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 (DARP), les diverses Direccions Generals 
del DARP o altres Administracions.

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

Per tal d’assolir els objectius plantejats, la Direcció 
Tècnica del CCPAE planteja les actuacions 
necessàries, les quals es detallen a continuació:

• Seguir treballant per establir els canvis necessaris 
per adaptar el Consell al nou marc legal de la 
producció agroalimentària ecològica

El 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. El CCPAE ha està treballant amb la revisió 
de les diferents versions del projecte de Decret sobre 
la producció agrària ecològica que des del DARP 
han lliurat. En el Decret es plantegen canvis que 
requereixen una adaptació per part del Consell. 

• Treballar per impulsar, implantar i utilitzar les 
tecnologies de la informació i de les comunicacions 
que siguin possibles per complir amb la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques

El 3 d’octubre de 2016 va entrat en vigor la nova Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (LPA), que 
imposa el procediment administratiu electrònic a 
l’administració. El Consell ha de dotar-se de mitjans i 
sistemes necessaris  per permetre l’accés electrònic 
dels operador al servei del Consell i permetre que 
l’operador pugui relacionar-se amb el Consell 
electrònicament. 

• Continuar treballant juntament amb la Junta Rectora 
per elaborar el Reglament de Règim Intern

Donar suport a la Junta Rectora en l’elaboració del nou 
Reglament de Règim Intern del CCPAE, d’acord amb 
el Decret que aprovarà el Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció Tècnica 2.3

• Seguir treballant per establir els canvis necessaris 
per adaptar el Consell al nou marc legal de la 
producció agroalimentària ecològica 
• Treballar per impulsar, implantar i utilitzar 
les tecnologies de la información i de les 
comunicacions que siguin possibles per complir 
amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les admin. públiques
• Continuar treballant juntament amb la Junta 
Rectora per elaborar el Reglament de Règim Intern
• Treballar per dotar el Consell d’una nova aplicació 
informàtica de gestió del Registre d’operadors 
ecològics de Catalunya i fer-ne el seguiment
• Continuar treballant amb la Junta  per adaptar 
l’estructura del Consell al volum de feina
• Mantenir l’acreditació segons la Norma UNE–EN 
ISO/IEC 17065
• Continuar treballant en la millora dels impresos 
per als tràmits dels operadors
• Seguir treballant juntament amb el DARP per 
unificar els quaderns de la producció ramadera 
ecològica i convencional
• Donar a conèixer el sistema de control i 
certificació als operadors minoristes
• Donar suport a la Junta amb el Programa de 
Foment de la PAE 2015-2020
• Millora contínua
• Executar el Pla de Promoció i Difusió 2018
• Estudiar la possibilitat de fer un conveni amb una 
altre entitat de control de producció ecològica que 
tingui activitat internacional per poder oferir als 
operadors  la certificació JAS
• Estudiar el nou reglament europeu de producció 
ecològica que entrarà en vigor el gener del 2021 i 
detectar els canvis que suposaran pel Consell 
• Mantenir la col·laboració amb altres agents del 
sector: IFOAM, INTERECO i EOCC 

La Direcció Tècnica de l’entitat tradueix els objectius 
estratègics de la Junta Rectora en els objectius i 
accions necessàries per a la seva execució:
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• Treballar per dotar el Consell d’una nova aplicació 
informàtica de gestió del Registre d’operadors 
ecològics de Catalunya i fer el seguiment d’aquesta

El sistema informàtic de gestió del Registre 
d’operadors del CCPAE actual ha de ser renovat 
degut a l’antiguitat. Es necessari dotar el Consell 
d’una nova aplicació informàtica que s’ha de posar 
en funcionament el 2018.

Aquesta eina de treball està encaminada a aconseguir 
l’eficiència de l’enregistrament de les dades del 
registre, i, per tant, una eficiència en el servei. Fer el 
seguiment de l’execució, validacions abans d’entrada 
en funcionament i posada en funcionament d’aquesta 
aplicació.

• Continuar treballant amb la Junta  per adaptar 
l’estructura del Consell al volum de feina

Continuar adaptant 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. Especialment escurçar els terminis 
d’entrega dels documents als operadors.

• Mantenir l’acreditació segons la Norma UNE–EN 
ISO/IEC 17065

El manteniment de l’acreditació del CCPAE segons 
aquesta norma és un objectiu prioritari per a la 
Direcció, atès que suposa el reconeixement de la 
feina desenvolupada pel Consell com a autoritat de 
control i certificació en matèria d’agricultura ecològica 
a Catalunya i revalida la qualitat del servei.

Es duran a terme les accions necessàries per al 
manteniment: auditoria interna del sistema, millor 
contínua i participació de tot l’equip tècnic en 
l’actualització del sistema i auditoria externa per part 
d’ENAC. 

• Continuar treballant en la millora dels impresos per 
als tràmits dels operadors

Millorar les sol·licituds de inscripció i ampliació de 
les empreses elaboradors, comercialitzadores i 
importadores de manera que sigui més entenedors 
i fàcils d’emplenar per part dels operadors.  Elaborar  
quaderns de ramaderia per al porcí ecològic. 

• Començar a treballar juntament amb el DARP 
per unificar els quaderns de la producció ramadera 
ecològica i convencional

Revisar juntament amb el DARP els quaderns de 
producció ramadera amb l’objectiu de establir un 
únic model de quadern de camp que compleixi tots 
els requisits tant de la normativa general com de la 
producció ecològica.

• Donar a conèixer el sistema de control i certificació 
als operadors minoristes

Promocionar el registre de control dels establiments 
minoristes i altres operadors que venen de manera 
fraccionada productes ecològics directament al 
consumidor final.

• Donar suport a la Junta amb el Programa de Foment 
de la PAE 2015-2020

Col·laborar en el desplegament del Programa de 
Foment de Producció Agroalimentària Ecològica 
2015-2020 del DARP.

• Millora contínua

La millora contínua és un compromís adquirit per 
l’equip CCPAE, que el seu objectiu final és la millora 
de la eficàcia. Les accions que es portaran a terme 
per assolir aquesta millora contínua seran: la revisió 
de tot el sistema i la resolució de les no conformitats 
trobades i de les reclamacions dels operadors.
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• Executar el Pla de Promoció i Difusió 2018

La Junta Rectora aprova un Pla que recull les diferents 
actuacions de premsa, publicitat i patrocini, relacions 
públiques i marxandatge que es posaran en marxa 
durant l’any següent. La Direcció Tècnica, juntament 
amb el tècnic de comunicació, executa les accions 
del Pla.

• Estudiar la possibilitat de fer un conveni amb una 
altre entitat de control de producció ecològica que 
tingui activitat internacional per poder oferir als 
operadors  la certificació JAS

Estudiar si hi ha operadors inscrits al Consell 
interessats en disposar de la certificació JAS, 
necessària per poder vendre els productes ecològics 
al mercat Japonès. En aquest cas, s’iniciaran els 
tràmits per fer un conveni amb alguna entitat de 
certificació mitjançant el qual des del CCPAE es faria 
la visita d’inspecció sota els estàndards japonesos i 
l’altra entitat faria la certificació del producte.  

• Estudiar el nou reglament europeu de producció 
ecològica que entrarà en vigor el gener del 2021 i 
detectar els canvis  i les necessitats que suposaran 
pel Consell

Durant el primer semestre del 2018 s’ha de publicar el 
DOUE el nou reglament europeu sobre la producció 
i etiquetatge dels productes ecològics que entrarà 
en vigor el gener del 2021. Aquest primer reglament 
és el reglament marc  de manera que al Consell ens 
permetrà anar detectant els canvis i els nous requisits 
als que haurem d’adaptar-nos. 

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

Durant el 2018 està previst el desenvolupament 
d’alguns dels actes delegats i actes d’execució 
del reglament europeu  sobretot els que afecten el 

sistema de producció. El Consell col·laborarà amb els 
agents del sector que intervenen en les  negociacions 
d’aquestes reglaments.

Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció Tècnica
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Administració econòmica i financera

L’Àrea econòmico-financera del Consell, com a 
qualsevol altre organització, és part fonamental i 
indispensable per poder portar la gestió comptable, 
pressupostària i financera entre d’altres. Són diverses 
les funcions que engloba aquesta àrea.

Comptabilitat

Facturació i Comptabilitat

Aquesta funció consisteix a gestionar la facturació 
dels serveis prestats als operadors inscrits així com de 
la comptabilització, segons el Pla General Comptable, 
dels documents, i de la gestió de l’immobilitzat i la 
seva amortització entre d’altres.

Una bona comptabilitat permet obtenir informes 
actualitzats de la situació econòmico-financera 
expressant la imatge fidel del Consell en qualsevol 
moment, al ser una de les majors fonts d’informació.

Trimestralment s’exposa a la Junta Rectora la 
liquidació pressupostària i el compte de pèrdues i 
guanys corresponents per a la seva aprovació.  

Tresoreria

Es porta un control de la tresoreria a temps real i 
actualitzat al moment. Aquesta funció es pot fer 
gràcies a la banca electrònica, i permet elaborar 
previsions de tresoreria per poder atendre els 

pagaments mensuals, assegurar liquidesa al CCPAE, 
i fer una conciliació acurada dels comptes bancaris.

Fiscalitat

Es faciliten als nostres assessors fiscals totes 
les dades extretes de la comptabilitat per a què 
puguin elaborar, presentar i liquidar els impostos i 
declaracions pertinents.

A través dels assessors el Consell obté la informació 
necessària per estar actualitzats en totes les novetats 
i canvis a nivell fiscal, així com també laboral i 
comptable.

Recaptació de quotes i altres ingressos

La recaptació de quotes i altres ingressos suposa 
una tasca molt important ja que és la principal font 
de finançament de l’entitat. És una funció que cal fer 
acuradament i suposa una gran labor a causa de la 
quantitat i la tipologia d’operadors. S’ha de controlar 
periòdicament per poder conèixer en tot moment els 
possibles impagaments i poder reclamar-los en els 
casos que correspongui.

L’any 2017 s’han tornat a sol·licitar les dues línies 
d’ajuts incloses en el PDR per a la participació i per a 
les activitats de promoció dels programes de qualitat 
dels aliments, els quals es justificaran i gestionaran 
l’any 2018.

Facturació Tresoreria

Fiscalitat / ImpostosComptabilitat (PGC) /
Pressupostos

Recaptació quotes i 
altres ingressos Reclamació d’impagats

Ajuts PDR: Participació agricultors i ramaders
Promoció programes qualitat
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liquidació pressupostària. A més rep una auditoria 
de comptes per supervisar la tasca comptable i 
pressupostària. 

Segons consta a l’informe de l’auditoria de comptes 
anuals abreujats del Consell de l’exercici 2014, 
realitzada pels auditors externs independents, 
aquests expressen en tots els aspectes significatius:

- La imatge fidel del patrimoni i de la situació financera 
del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
a 31 de desembre de 2017

- La imatge fidel dels seus resultats corresponents 
a l’exercici anual acabat en aquesta data, 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 23 de març de 2018, va aprovar els 
comptes anuals de l’exercici 2017, que consten en 
poder del Consell. 

Tant els comptes anuals formulats, com la liquidació 
pressupostària i l’auditoria de comptes, es remeten 
al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, així com a la Intervenció General del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i 
Hisenda, i a la Sindicatura de Comptes per a la seva 
supervisió.

Comunicacions als operadors i les àrees

Periòdicament es preparen i s’envien diferents 
comunicacions als operadors inscrits com és la 
renovació anual del registre i la declaració de 
l’activitat corresponent a l’any anterior, les quals, un 
cop rebudes, es revisen, es registren informàticament 
i s’arxiven. D’aquesta informació s’extreuen 
estadístiques anuals sobre el volum de facturacions 
de producte ecològic, i a més s’utilitza per calcular la 
quota per producte emparat d’operadors elaboradors, 
importadors i comercialitzadors. 

També s’elaboren els informes corresponents per 
a què el Comitè de Certificació pugui tramitar la 
baixa en el registre del Consell d’aquells operadors 
que no estiguin el corrent de les seves obligacions 
econòmiques.

Auditoria externa i presentació de comptes

Cada any el Consell elabora la memòria de gestió 
econòmica que inclou els comptes anuals i la 

Sol·licituds de renovació
Declaracions d’activitat

Informes comptables Baixes administratives

- Càlcul QPE
- Estad. anuals

Auditoria de comptes anuals

Sindicatura
de

comptes
DARP

Dept. Vicepr.
Economia i 
Hisenda
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Acreditacions i política de qualitat

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
és l’autoritat de control i certificació de la producció 
ecològica a Catalunya i 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 a 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.

Certi� cació

ENAC

(Europa)

Entitat Nacional d’Acreditació

(Norma UNE-EN ISO/IEC 17065)

Acord d’equivalència

Estats Units

Des de l’1 de juny del 2012, va entrar en 

aplicació un acord d’equivalència entre 

la Unió Europea i els Estats Units per a 

la comercialització de productes bio 

certi� cats, excepte vins i aqüicultura

Serveis

Produto

Orgânico

(Brasil)

Certi� cació que possibilita l’entrada dels 

productes ecològics catalans a l’incipient 

mercat brasiler

DELINAT

(Conf. Helvètica)

Segell que certi� ca els vins de producció 

ecològica de la Confederació Helvètica

BIOSUISSE

(Suïssa)

Certi� cació que permet l’entrada de 

productes ecològics catalans a Suïssa

AB

(França)

Marca AB, de l’agència de l’agricultura 

ecològica a França que identi� ca els 

productes ecològics d’aquest país

BIO SIEGEL

(Alemanya)

Logotip del govern d’Alemanya que 

identi� ca els productes ecològics 

certi� cats a Alemanya

Control i certificació
Acreditacions i política de qualitat 3.1
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Acreditació d’àmbit europeu

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

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 del 1 de juny del 2012, va entrar 

en aplicació un acord d’equivalència entre els EUA 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 de 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 el Programa Nacional 
Ecològic (NOP) però l’empresa catalana no ha d’estar 
certificada pel Programa Nacional Ecològic (NOP).

Homologacions Internacionals

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

NOP (EUA)

Logo UE

ENAC

DELINAT
/ BIOSUISSE (Suïssa)

BIOSIEGEL (Alemanya)
AB (França)

BRASIL
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Altres serveis

Des de l’abril del 2017 el CCPAE  i el Consorci 
d’Inspecció i Control (CiC) van firmar un conveni amb 
l’objectiu d’establir un marc de col·laboració en  què el 
CCPAE fa la verificació i control del Plec de condicions 
de les Denominacions d’Origen Protegides (DOP) 
Vitivinícoles de Catalunya.

Aquestes auditories només s’apliquen als cellers 
exclusius ecològics als que se’ls aplica el règim 
de control establert en el reglament de producció 
ecològica i que alhora disposen d’una certificació de 
producte d’una de les DOP vitivinícoles de Catalunya, 
d’acord amb l’article 11.5 de la Llei 15/2002, de 27 
de juny, d’ordenació vitivinícola i l’article 33.3 del 
Decret 474/2004, de 28 de desembre, pel qual es 
desenvolupa la Llei d’ordenació vitivinícola.

Auditories rebudes pel CCPAE

Auditoria interna i auditoria d’ENAC

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

Auditoria del DARP 

El DARP, com autoritat competent que ha conferit ,la 
facultat del control del producte ecològics a Catalunya 
al CCPAE, és el responsable de la supervisió del 
programa de control de la producció ecològica. 
Durant l’any 2017 no s’ha procedit a realitzar cap 
auditoria de funcionament del CCPAE, però el DARP 
disposa de un sistema addicional de comprovació 
d’aquest funcionament, ja que participa directament 
en els treballs del Comitè de certificació, format per 
personal tècnic de l’Àrea de Certificació del CCPAE i 
per un persona tècnica qualificada del DARP. 

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 DARP ha elaborat el 
informe anual 2017 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 externa de comptes anuals abreujats on 
s’expressa la imatge fidel del patrimoni i de la situació 
financera del Consell, així com dels seus resultats 
corresponents a l’exercici anual acabat, 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
- Rendir comptes anualment a la Intervenció General 
del Dept. de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
- Rendir comptes anualment a la Sindicatura de 
Comptes, òrgan fiscalitzador extern de comptes i de la 
gestió econòmica del sector públic de Catalunya
- Informes puntuals al DARP

Coordinació CCPAE-DARP

El 22 de maig de 2013 l’Autoritat competent va establir 
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 DARP. Això 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.
Aquest any 2017 la comissió ha realitzat quatre 
reunions. En aquestes 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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Control

L’Àrea de Control del CCPAE és l’encarregada 
d’executar  el règim de control de l’activitat de 
tots els operadors que fan producció ecològica a 
Catalunya. Les funcions desenvolupades en  aquesta 
Àrea van des de la revisió de totes les sol·licituds i 
les actualitzacions de dades del registre que 
arriben al Consell fins la realització de les auditories 
necessàries per verificar el compliment de les normes 
de producció agroalimentària, incloses les visites de 
control anual.

Sol·licituds presentades

L’any 2017, les sol·licituds rebudes al CCPAE que 
impliquen l’inici d’activitat o la modificació de les 
dades del Registre han estat les següents: 550 
sol·licituds de inscripció d’inici d’activitat; 752 
d’ampliació de dades, 49 de canvi de nom i 1.250 
d’autorització per a la comercialització de producte i 
etiquetatge que utilitzi les indicacions protegides. Un 
total de 571 operadors han sol·licitat aquesta darrera.

Per altra banda, d’acord amb el Reglament (CE) 
889/2008, el Consell té delegada la facultat de 
concedir autoritzacions a operadors concrets, per 
a la utilització de llavors o material de reproducció 
vegetativa no ecològica si no es disposa dels 
mateixos procedents de la producció ecològica 
durant un període vegetatiu i per unes condicions 
determinades. A llarg del 2017, ha rebut 727 
sol·licituds de llavor o material de reproducció 
vegetativa, i ha concedit 2.364 autoritzacions de llavor 
i material de reproducció vegetativa no ecològica 
a 407 operadors, és a dir, al 20,08% dels 2.027 
productors vegetals.

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, sota la norma europea UNE-EN 
ISO/IEC 17065, està basat en l’avaluació dels resultats 
de les visites de control a tots els operadors inscrits, 

i en els assaigs de les mostres preses als mateixos 
durant les fases de producció i elaboració.

El 2017 s’han realitzat un total de 456 visites d’inscripció. 
Pel que fa als operadors que amplien dades del Registre, 
s’han fet 554 controls entre físics i documentals. El 
CCPAE efectua, com a mínim un cop l’any, un control 
físic a tots els operadors. El 2017 s’han realitzat 3.197 
visites de seguiment. A més, també s’han realitzat 398 
visites aleatòries i 31 visites dirigides durant l’any en 
qüestió.

Expedients d’inscripció, ampliació i seguiment
(2007-2017)

3.2 Control i certificació
Control

Controls addicionals (2008-2017)
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PLA DE
L’ESTANY

25 (24) 

VAL D’ARAN

12 (13)  

PALLARS
SOBIRÀ

102 (91)

ALTA
RIBAGORÇA

49 (48)

PALLARS
JUSSÀ

103 (96)

ALT
URGELL

47 (41) 

CERDANYA

70 (46) 

SOLSONÈS
26 (22)

BERGUEDÀ

56 (58) 

RIPOLLÈS

100 (90) 

GARROTXA

62 (58) 

ALT
EMPORDÀ

114 (99) 

BAIX
EMPORDÀ

39 (33) 

GIRONÈS

50 (45) 

SELVA

30 (33) 

OSONA

80 (75) 

BAGES

99 (106)
VALLÈS

ORIENTAL

97 (109)

MARESME

71 (70) 

VALLÈS
OCCIDENTAL

86 (82) 

BAIX
LLOBREGAT

89 (89) 

BARCELONÈS

123 (104)
390 (360) 
ALT PENEDÈS

GARRAF

24 (22)

BAIX
PENEDÈS

46 (42)

ANOIA

75 (70) 

SEGARRA

25 (23)

NOGUERA

43 (38) 

URGELL

61 (53)

PLA
D’URGELL

34 (29) SEGRIÀ

228 (212)

GARRIGUES

198 (180) 

CONCA DE
BARBERÀ

ALT CAMP

151 (140)

PRIORAT

155 (147)
BAIX CAMP

85 (79)
TARRAGONÈS

48 (35) 
RIBERA
D’EBRE

69 (65)
TERRA ALTA

163 (148)

BAIX EBRE

100 (85) 

MONTSIÀ

41 (42) 

44 (42) 

Previsió d’inspeccions 2018

Data: gener 2018

 De 0 a 25
 De 25 a 50
 De 50 a 75
 De 75 a 100
 De 101 a 150
 De 151 a 250
 251 o més

Exemple:
 BARCELONÈS [COMARCA]
 123 [2018] (104) [2017]

Llegenda2016 2017

MOIANÈS

31

Previsió d’inspeccions (2018)

Control i certificació
Control

Distribució territorial de les auditories

Els auditors i les auditores del Consell es distribueixen 
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 o auditora aporti un valor 
afegit gràcies al seu coneixement del territori.
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Assaigs de les mostres dels productes certificats

El CCPAE pren i analitza mostres amb la finalitat de 
detectar productes no autoritzats en la producció 
ecològica, per comprovar si s’han utilitzat tècniques 
no conformes a la normativa o per detectar possibles 
contaminacions amb productes no autoritzats. L’any 
2017 es van prendre un total de 509 mostres a 396 
operadors (11,18% dels inscrits):

Control i certificació
Control

Denúncies tramitades per ús indegut de les indicacions protegides (2017)

Referència Descripció de la denúncia

DE 01 2017 Venda d'ous ecològics sense tenir el producte i l'activitat donada d'alta. Operador inscrit.

DE 02 2017 Comercialitza farines amb la denominació BIO. Empresa no inscrita.

DE 03 2017 Comerç minorista que ven producte a granel ecològic i factura més de 6000€ anuals. Empresa no inscrita.

DE 04 2017 Venda de secallones amb la quali� cació ecològica. Empresa donada de baixa al registre al 2015.

DE 05 2017 Empresa amb pàgina web publicitant ous ecològics i fent ús del segell del CCPAE. Empresa no inscrita.

DE 06 2017 Venda de producte ecològic amb un ingredient no autoritzat. Empresa de Canàries.

DE 07 2017 El dia de la visita a un operador es detecta una factura de compra de taronges quali� cades ECO a una empresa que no està registrada al CAECV.

DE 08 2017 Venda de cereal amb la quali� cació ECO. Empresa no inscrita.

DE 09 2017 Venda de porro amb les indicacions ECO sense estar inscrit.

DE 10 2017 Venda d'oli d'oliva amb la denominació ecològic. Empresa no inscrita.

DE 11 2017 Venda de producte amb denominació ECO. Empresa donada de baixa del registre al 2016.

DE 12 2017 Ven ous com a ecològics sense tenir el producte i l'activitat donada dalta, fa ús de les indicacions al seu web. Operador inscrit.

DE 13 2017 Empresa que ven producte amb indicacions protegides. Empresa no inscrita.

DE 14 2017 Empresa que ofereix màquines de vending de cafè amb mencions protegides. Empresa no inscrita.

DE 15 2017 Empresa que fa ús de les indicacions protegides al seu web i catàleg , fa ús del logo de l'eurofulla. Empresa donada de baixa del registre l'any 2015.

DE 16 2017 Menció producció ecològica d'ous i venda d'ous ecològics, ús segell CCPAE als web. Empresa no inscrita.

DE 17 2017 Ús de la menció orgànic en el seu vi a doll. Empresa no inscita.

DE 18 2017 Menció i venda de carn amb la menció ecològic. Empresa no inscrita.

DE 19 2017 Elaboració i venda de pizzes amb la menció  ecològica i ús del segell CCPAE al web. Empresa donada de baixa del registre l'any 2015.

Detall de les analítiques realitzades (2017)

Tipus de mostra Paràmetre analític Total

Productes animals Presència antibiòtics 9

Vins Sulfurós 14

Productes vegetals i elaborats Multiresidus 441

Mat. prim. alimentació animal, prod. 

elaborat, mat. prim. aliment. humana i 

conreus
OMG 45

TOTAL 509

Denúncies per ús indegut de les indicacions 
protegides

El CCPAE tramita denúncia de qualsevol actuació 
incorrecta de les mencions protegides. Durant el 2017 
s’hi han tramitat 19 denúncies.

Auditories d’altres normatives de producció 
ecològica fora de la UE i altres normatives de 
qualitat de producte agroalimentari

Auditories d’altres normatives (2017)

Normativa Seguiment productor Seguiment elaborador

Delinat (vins) 7 2

Bio Suisses (Suïisa) 15 8

Brasil 1 2

Normativa Inspeccions

Plec condicions DO (CiC) 40
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Certificació

Comitè de Certificació

La presa de decisions en matèria de certificació 
l’exerceix el Comitè de Certificació.

La seva composició ve establerta l’Ordre d’11 
d’octubre de 2001 per la qual s’aprova el Reglament 
de règim intern del CCPAE. Està format per 2 persones 
tècniques de l’Àrea de certificació del CCPAE i un 
1 tècnic qualificat del DARP. 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

Durant l’any 2017, el Comitè de Certificació ha emès 
6.357 informes dels quals s’han derivat l’emissió dels nous 
certificats als operadors inscrits, així com les actuacions 
davant els incompliments de la normativa detectats.

Arran d’aquests incompliments, el Comitè ha proposat, 
durant l’any 2017, un total d’1 suspensió cautelar, 51 
retirades de les indicacions protegides, i 58 propostes 
d’obertura d’expedients sancionadors.

Expedients valorats segons la normativa de la UE (2017)

Seguiment 3.976

Ampliació 788

Aleatòria 452

Inscripció 445

Informe actualització dades 248

Baixa voluntària 125

Valoració accions correctores 95

Desistiment / renúncia 87

Canvi de nom 66

Dirigida 31

Baixa administrativa 17

Reducció període de conversió 12

Informe Resolució recurs d'alçada 2

Autorització de llavor Opció D 2

TOTAL 6.357

El Comitè també ha avaluat les sol·licituds d’autorització 
per a la comercialització de producte. Durant 2017, 
s’han aprovat 7.353 productes transformats nous, 
dels quals 377 són productes hortofrutícoles, 4.699 
són productes elaborats, 1.951 són distribuïts i 326 
importats. I no s’han autoritzat 40 productes.

En total, durant l’any 2017, s’han aprovat 12.533 
autoritzacions de productes -tant de producció primària 
com de producte transformat o nous productes- un 
42,71% més que  l’any anterior (8.782 autoritzacions).

Avaluació dels resultats analítics

Als productes amb resultat positiu, i si es detecta un 
incompliment del sistema de producció ecològica, 
se’ls retira la certificació ecològica. Les mostres 
positives respecte al total d’analítiques realitzades el 
2017 van ser:

- Superació del límit establert per la normativa de 
producció ecològica de sulfurós en vins: 0% (0/14)
- Presència d’antibiòtics: 0% (0/9)
- Positius de multirresidus: 5,1% (22/441)
- Positius OMG (límit detecció/quantificació): 2,22%* 
(1/45)
*Sobre un total de 45 mostres analitzades procedents dels 
productes certificats susceptibles de portar contaminacions 
d’OMG inclou: matèries primeres per alimentació animal, producte 
elaborat, matèries primeres per alimentació humana i conreus

- Total de mostres analitzades: 509

3.3Control i certificació
Certificació

Autoritzacions de producte (2009-2017)
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Control i certificació
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Divergències (2017)

Incompliments

Arran dels controls, el cos tècnic d’auditors i 
auditores poden detectar incompliments, entenent 
per incompliment com el fet de no complir amb els 
requisits aplicables de la normativa a la qual està 
sotmès l’operador. Els incompliments es classifiquen 
en divergències o no conformitats de la norma.

Divergències

En primer lloc, estan els incompliments lleus de la 
normativa, que no afecten ni poden afectar al caràcter 
ecològic d’un producte. A les inspeccions del 2017 
s’han detectat 1.759 divergències a 1.054 operadors. 

No conformitats

D’altra banda, poden detectar-se aquells 
incompliments de la normativa vigent sí afecten o 
poden afectar al caràcter ecològic d’un producte 
i/o que tinguin efectes prolongats en els temps: no 
conformitats. Aquestes inclouen les suspensions 
cautelars, les retirades de les indicacions protegides 
i els expedients sancionadors. 

Suspensió cautelar de la inscripció

L’any 2017, el Comitè de Certificació ha proposat la 
suspensió cautelar de la inscripció en el registre a un 
únic operador, per un període de sis mesos.
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Motius de les retirades de les indicacions protegides (2017)

Motiu Núm. de retirades

Ús d'additius no permesos  segons la normativa vigent de producció agrària ecològica per a l'elaboració de productes ecològics 2
Venda de producte convencional, sense quali� cació o en conversió a l'agricultura ecològica, amb les denominacions protegides 3
Introducció a una explotació ecològica d'aus de corral procedents d'unitats de producció que no compleixen amb la normativa 
de producció agrària ecològica, sense l'aprovació de l'Autoritat Competent

2

Presència en productes certi� cats de substàncies que no estan incloses dins la normativa de producció agrària ecològica 21
aplicació de productes no permesos segons la normativa vigent de producció agrària ecològica 7
Elaboració de productes amb les indicacions protegides referents a la producció ecològica, a unes instal·lacions no sotmeses a 
control o per un operador que no ha sotmès a control la seva activitats

3

Coexistència dins d'un producte amb quali� cació "agricultura ecològica" del mateix ingredient amb quali� cació "agricultura 
ecològica", "en conversió a l'agricultura ecològica" i/o "sense quali� cació"

5

Elaboració de productes que compleixen amb la normativa amb ingredients convencionals que no estan inclosos en la normativa 6
Importació de productes ecològics de països tercers a la UE, sense el corresponent certi� cat de control per a la importació 1
Alimentació del ramat inscrit al registre del CCPAE amb productes convencionals no permesos per la normativa vigent 1
TOTAL 51

Retirades de les indicacions protegides per tipus d’operador (2017)

Retirada de les indicacions protegides

El Comitè de Certificació, davant la detecció 
d’incompliments greus amb el sistema de producció 

ecològica que afecti a algun un lot, l’any 2017 ha 
procedit a l’execució definitiva de la retirada de les 
indicacions protegides de producció ecològica a un 
total de 51 productes.
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Expedients sancionadors

Davant d’incompliments que afecten el sistema de 
producció ecològica, on es detecta intencionalitat 
per part de l’operador o per la falta reiterada de 
incompliments administratius, el CCPAE ha proposat 
58 expedients sancionadors l’any 2017 (veure taula 
pàg. 62-63).

Tipus de faltes que han motivat expedient sancionador (2017)

Tipus de falta Núm. de sancionadors

Venta de producte amb les denominacions d’AE sense disposar del certi� cat de conformitat emès pel CCPAE. 
La venta s'ha fet desprès d'haver noti� cat la seva activitat al CCPAE (haver presentat la sol·licitud d'inscripció al 
CCPAE) però abans d’estar inscrit al CCPAE i disposar del corresponent certi� cat de conformitat

8

Venda de producte SQ com a conversió o com a agricultura ecològica 5
Ús de � tosanitaris no inclosos a l'Annex II 5
Registres documentals Absents 4
No informar a l'organisme de control de canvis en la descripció, en les mesures concretes, en les mesures 
cautelars, o en les disposicions en matèria de control inicial. Implica variacions en el mètode de producció 
ecològic (hi ha afectació de producte)

3

Coexistència del mateix ingredient en ecològic, convencional i/o conversió en un producte 2
Reincidència etiqueta no autoritzada, però el producte compleix amb les normes del Títol III del Reglament 
834/2007 (és un producte ecològic). L’ etiqueta compleix amb la ES012

2

Venda de producte en conversió com a agricultura ecològica 2
Reincidència registres documentals incomplets 2
Reincidència: En els albarans i / o factures de venda de productes ecològics a altres operadors no � guren totes les 
dades indicades en l'Article 31.1

2

No és pot seguir la traçabilitat en totes les fases de producció, preparació i/o distribució 2
No es veri� ca correctament l'entrada de producte ecològic, l'operador no ha veri� cat la vigència del certi� cat de 
conformitat del proveïdor i/o no disposa del document d'acompanyament. Hi ha afectació de producte

2

Alimentació amb pinso convencional en animals herbívors. 2
Ús de fertilitzants i condicionadors del sòl no inclosos a l'Annex I 2
Ús d'additius alimentaris no inclosos en la llista de la Secció A de l'annex VIII 1
Ús d'ingredients d'origen agrari no inclosos en la llista de l'annex IX 1
Etiqueta no autoritzada i el producte no compleix amb les normes del Títol III del Reglament 834/2007 (el 
producte no és ecològic) pels productes transformats

1

Negar l'accés de l' inspector a l'empresa i/o negar l'accés als comptes i justi� cants. La persona que es nega és el 
responsable davant el CCPAE i no hi ha al·legacions signades o aquestes no són valorades com a favorables, però 
no hi ha afectació de producte

1

Reincidència l'operador no entrega la documentació sol.licitada en la visita de inspecció dins el termini establert. 1
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Venta de producte amb les denominacions d’AE sense disposar del certi� cat de conformitat emès pel CCPAE. La 
venta s'ha fet abans d'haver noti� cat la seva activitat al CCPAE (haver presentat la sol·licitud d'inscripció al CCPAE)

1

L'operador ha tingut coneixement de que un producte que ell ha produït, preparat, importat o rebut d’un altre 
operador no compleix les normes relatives a la producció ecològica, i no ha iniciat els procediments bé per retirar 
de l'esmentat producte qualsevol referència al mètode de producció ecològic, bé per separar i identi� car el 
producte. L'operador no ha comunicat aquest fet al Consell.

1

L'operador té, negocia, utilitza indegudament o falsi� ca documents, les etiquetes, i altres documents 
d'identi� cació propis dels productes ecològics.

1

Reincidència: L’autoritat competent de l'Estat membreno ha visat a la casella número 17 de l’original del certi� cat 
de control

1

En la unitat de producció ecològica, presència d'animals no ecològics de la mateixa espècie dels que si que ho 
són sense complir les condicions que ho permeten.

1

Reincidència: Els herbívors no tenen accés a pastures o a zones obertes d'exercici, tot i que les condicions ho 
permeten

1

Reincidència: La fase � nal d'engreix del bestiar vaquí, per a la producció a l'interior supera la cinquena part del 
seu temps de vida o el màxim de tres mesos

1

Reincidència: A l'engreix d'animals herbívors, no hi ha equilibri entre el pinso veri� cat durant la visita i els animals 
remugants engreixats.

1

Reincidència: Ús de llavors o patata de sembra convencional no tractada sense autorització. 1
Reincidència: Ús de llavors o patata de sembra convencional tractada. 1
TOTAL 58

Expedients sancionadors per tipus d’operador (2017)



46 CCPAE · MEMÒRIA 2017

Certificats pels ajuts agroambientals

L’any 2017, hi ha hagut un total de 2.489 peticionaris 
d’ajuts agroambientals per l’agricultura i la ramaderia 
ecològiques corresponents al Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) 2015-2020. D’aquests, 
2.363 eren inscrits (el 88,14% del total de 2.681 
productors) i 126 eren no inscrits.

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 percebre les subvencions agroambientals 
respectives.

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

Durant l’any 2017, el personal tècnic del CCPAE ha 
impartit cursos i ha participat a jornades tècniques 
organitzades des de diverses institucions i entitats i 
centres formatius (veure taula pág. 65).

Control i certificació
Certificació

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

S’han emès un total de 5.120 certificats, dels quals 
4.096 s’han emès de forma automàtica, 839 sota 
comanda, i 185 per a exportació. D’aquests darrers, 
102 certificats (81,37%) són per a l’exportació als 
Estats Units (NOP). En tots els certificats es revisa que 
el producte estigui autoritzat i es valida la quantitat i el 
número de lot en cada operació comercial.

Peticionaris d’ajuts agroambientals (2017)

Ajut a l’agricultura ecològica 2.154

Ajut a la ramaderia ecològica 616

Ajut a l’agricultura i la ramaderia ecològiques 281

TOTAL DE PETICIONARIS 2.489

Certi� cats per a exportació (2017)

País Núm. certi� cats

Estats Units 102

Japó 15

Israel 9

Canadà 8

Colòmbia 8

República Dominicana 8

Corea del Sur 7

Equador 6

Taiwan 6

Emirats Àrabs 5

Xile 4

Hong Kong 4

Aràbia Saudí 3

TOTAL 185

2.489
sol·licitants

2.363
inscrits

126
no inscrits

Esquema dels sol·licitants (2017)
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Cursos i jornades tècniques de difusió (2017)

Lloc Data Tema

Centre cívic (Torre de l’Espanyol) 03/02/2017 Normativa, control i certi� cació PAE

Escola Mercè Rossell Domènech (Sant Sadurní d'Anoia) 07/02/2017 Curs. Agricultura ecològica. Viticultura

EA Tàrrega 16/02/2017 Normativa, control i certi� cació PAE

Casino de La Garriga 14/03/2017 Control i certi� cació de la vinya ECO

UAB 05/04/2017 Normativa, control i certi� cació PAE

Fira Expo Eco Salud 21/04/2017 Normativa, control i certi� cació PAE d’empreses i comerços

Fira BioCultura BCN 05/05/2017 Etiquetatge dels productes ecològics

Ateneu Agrícola Subirats 20/05/2017 AE i Medi Ambient al Penedès

SSTT DARP Barcelona 30/05/2017 TRACES. Importació de productes ECO

UAB 02/06/2017 Màster. Certi� cació en AE

EA Alfarràs 08/06/2017 IX Jornada de fructicultura ecològica

SSTT DARP Barcelona 04/07/2017 TRACES. Importació de productes ECO

 SSTT DARP Barcelona 19/09/2017 Què és la PAE i el CCPAE? A estudis de CCFF de Grècia (beca Moveus)

Biblioteca Solsona 26/09/2017 Etiquetatge de productes ecològics

Institut d’Aran 30/10/2017 L’agricultura ecològica

EA Alfarràs 16/11/2017 El CCPAE i la producció ecològica a CAT

INCAVI 24/11/2017 Els fertilitzants en AE i el certi� cat dels productes ecològics

COETAPAC 28/11/2017 Importació de productes ECO
En línia (virtual) 04/12/2017 Seminari TRACES per a socis INTERECO i membres CIAO

Dades trameses al DARP (2017)

Qui ho sol·licita Motiu Dades

ESTADÍSTIQUES

Servei de Control Integrat i Pagaments Capa d’agricultura ecològica per a la DUN 2017 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 MAPAMA i autoritzacions

AJUTS

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

Servei de Control Integrat i Pagaments Ajut a la producció de llegums de qualitat per a la campanya 

2016/2017

Relació de recintes i superfícies

Servei de Control Integrat i Pagaments Caracterització del Greening 2017 Dades de tots els NIF i superfícies inscrites al CCPAE 

Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària Ajuts a la Competitivitat i Mitigació 2017 Parcel·lari inscrit al CCPAE actualitzat

Dades facilitades per estadístiques i ajuts

Durant l’any 2017, el CCPAE també ha procedit a 
informar al DARP sobre les dades dels registre del 
Consell. Es tracta de dades requerides per atorgar 

diferents tipus d’ajuts, com ara ajuts agroambientals, 
ajut a la producció de llegums de qualitat, 
caracterització del greening, o a la competitivitat 
i mitigació, entre d’altres dades estadístiques 
requerides per diverses direccions i serveis del DARP.

Control i certificació
Certificació
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Relació d’intercanvis d’informació realitzats pel CCPAE (2017)

PETICIONS REBUDES AL CCPAE

Data Autoritat competent / Autoritat de control / Organisme de 
control peticionari d’informació

Producte/s que se sol·licita veri� car

03/01/2017 ECOCERT FRANCE Veri� car si els productes d'un operador estan certi� cats pel CCPAE
14/01/2017 Iranian Food and Drug Administration Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
20/01/2017 Valsts SIA 'Serti� kācijas un testēšanas centrs' Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
21/02/2017 COMITÉ ARAGONÉS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Detecció de pirimifosmetil en farina de blat persa
01/03/2017 LACON GmbH Veri� cació de la validesa d'un certi� cat i factures de vendes 
01/03/2017 ECOCERT FRANCE Noti� cació positiu de Butoxid de piperonil en pinso de vedells d'engreix 
03/04/2017 QUALITY PARTNER Detecció de butòxid de piperonil i deltametrina en pastanaga
03/04/2017 OFIS Detecció de pesticides en pol·len
07/04/2017 SGS POLSKA Sp. z o.o. Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
10/04/2017 OFIS Detecció de residus de propamocarb, boscalid, iprodione y spinosad a 

planter 
12/04/2017 ECOCERT FRANCE Veri� car si els productes d'un operador estan certi� cats pel CCPAE
28/04/2017 BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE Veri� car si els productes d'un operador estan certi� cats pel CCPAE
29/05/2017 Bioagricert Srl Veri� car si els productes d'un operador estan certi� cats pel CCPAE
07/06/2017 SOHISCERT S.A. Veri� car si els productes d'un operador estan certi� cats pel COMITÉ 

ARAGONÉS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, ES-ECO-006-AR
14/06/2017 SOHISCERT S.A. Sol·licitar informació sobre la certi� cació d'un operador
23/06/2017 COMITÉ ARAGONÉS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Detecció d'etoxiquin en pinso i constància de vitamina A (E672) a l'etiqueta
11/07/2017 OFIS Detecció de residus de Difenoconazolo, Fenbuconazolo, Tebuconazolo a té 

kukicha
31/07/2017 Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
31/07/2017 OFIS Detecció de tri� uralin en llavors de carbassa

Control i certificació
Certificació

Intercanvis d’informació entre organismes i 
autoritats de control (crosschecks)

L’article 31 del Reglament (CE) 834/2007, en relació 
a l’intercanvi d’informació, estableix que les autoritats 
competents i les autoritats i organismes de control 
intercanviaran la informació pertinent sobre els 
resultats dels seus controls amb altres autoritats 
competents i autoritats i organismes de control, prèvia 
petició degudament justificada per la necessitat de 
garantir que un producte s’ha produït de conformitat 
amb el normativa europea. També podran intercanviar 

l’esmentada informació per pròpia iniciativa. D’altra 
banda, l’article 30.2 del mateix Reglament (CE) 
834/2007, en relació als casos d’irregularitats o 
infraccions que afectin el caràcter ecològic d’un 
producte, estableix que la informació relacionada 
es comunicarà immediatament entre les autoritats i 
organismes de control, les autoritats competents i els 
Estats membres afectats i, en el seu cas, es transmetrà 
a la Comissió Europea. Donant compliment als punts 
esmentats anteriorment, el CCPAE ha registrat durant 
l’any 2017 un total de 30 expedients d’intercanvi 
d’informació.
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08/08/2017 IMOswiss AG Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
13/09/2017 CONSEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA ECOLÓGICA

DE NAVARRA (CPAEN)
Noti� cació desquali� ació de cebes venudes a un operador català 

19/09/2017 Soil Association Certi� cation Ltd, GB-ORG-05 Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
10/10/2017 COMITÉ ARAGONÉS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
11/10/2017 BIOTEK AGRICULTURE Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
07/11/2017 OFIS Detecció de residus de Boscalid, Difeconazolo, Fenbuconazolo, 

Flubendiamide, Tebuconazolo a té kukicha
15/11/2017 ICEA Srl, IT-BIO-006 Veri� car si els productes d'un operador estan certi� cats pel CCPAE
18/12/2017 OFIS Detecció de residus d'haloxifop  en llavors de chía venudes a un operador 

català
18/12/2017 ECOCERT FRANCE,  FR-BIO-01 Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
19/12/2017 COMITÉ ARAGONÉS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA Veri� car si els productes d’un operador estan certi� cats
20/12/2017 SAATBAU LINZ eGen Veri� cació de la validesa d'un certi� cat
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La tasca divulgativa del CCPAE

La planificació de la comunicació i la promoció al 
CCPAE es treballa amb l’objectiu de promoure la 
producció agrària ecològica, la seva certificació 
i el seu consum, dirigint el missatge 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 d’una entitat que realitza una funció 
pública, com són el servei públic, la transparència, la 
qualitat, corresponsabilitat, participació en iniciatives 
ciutadanes i coneixement obert, el CCPAE va encetar 
ara fa cinc anys el seu camí pel món de les xarxes 
socials. L’aposta del Consell per la comunicació online 
s’ha consolidat i ampliat, i es tracta d’una estratègia 
segura, que continua aportant noves oportunitats per 
comunicar el missatge.

Promoure la comunicació 2.0 entre l’entitat i els 
ciutadans i les 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 certi� cació, i ha augmentat els 
seus seguidors de forma important

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 ja 
no tan 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, 
Twitter i Instagram. El 7è Concurs Fotogràfic o la 
implicació en la quarta Setmana Bio amb la realització 
de diverses activitats són exemple d’aquesta aposta. 
El repte és mantenir aquesta presència i augmentar 
l’abast, sent constants en el nostre esforç i en la nostra 
atenció.

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE



54 CCPAE · MEMÒRIA 2017

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE

4.1.1. La comunicació externa

El CCPAE presta uns serveis de certificació als 
operadors. De fet, el Consell es va crear per cumplir 
aquesta funció de control i certificació, però les seves 
finalitat són la representació, la defensa i la garantia 
de la producció agrària ecològica. És per això que 
la comunicació externa esdevé cabdal per donar 
compliment a aquestes finalitats.

Portal web

El portal web del Consell facilita aquesta tasca 
comunicativa i és l’eina central d’informació i 
comunicació amb els operadors, però també ha 
esdevingut referent informatiu per als professionals del 
sector i per a les persones consumidores.

Notícies, agenda i documents

Les notícies d’actualitat del CCPAE i del sector són part 
essencial al web. Durant l’any 2017, s’han publicat un 

total de 121 notícies. La freqüència mitjana ha estat de 
2,3 notícies per setmana, i totes elles han fet referència 
a les activitats i novetats del CCPAE, a notícies del 
sector ecològic, ajuts, convocatòries, formació,  fitxes 
tècniques, investigació, premis, conferències, etc.

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 publicat 101 esdeveniments d’agenda.

4.1.1. La comunicació externa

S’ha promocionat amb bàners els 
nous canals de Whatsapp i Telegram i 
les quatre � res de BioCultura, amb qui 
tenim conveni de col·laboració

El portal web s’ha mantingut 
actualitzat amb una mitjana d’entre 
dues i tres notícies per setmana



55CCPAE · MEMÒRIA 2017

Comunicació i promoció
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S’han mantingut actualitzats tots els documents i 
formularis que han canviat de versió en el sistema de 
qualitat, i aquells que s’han posat a disposició de l’usuari 
en altres formats, així com s’han publicat els reglaments 
que modifiquen els reglaments 889/2008 o 1235/2008. 

També s’ha actualitzat la sala de premsa, amb les 
estadístiques, alhora que s’han actualitzat l’apartat 
del Quadern de Normes Tècniques a la versió del 14 
d’abril de 2017, i la Guia d’Interpretació de la normativa 
europea, a la versió del 17 de novembre de 2017.

Millores i noves seccions

Durant 2017 s’han dut a terme millores a algunes 
seccions i s’han creat nous apartats.

La secció de ‘Tràmits’ ha quedat completament en obert, 
i s’ha eliminat l’accés d’operador que restringia alguns 
apartats i la descàrrega de logotips. Per al logotip del 
CCPAE, s’ha incorporat un formulari per sol·licitar-lo.

De nous apartats, en destaquen el del projecte 
Ecosegell, expicatiu dels tres jocs educatius, i el dels 
nous canals informatius a Whatsapp i Telegram.

Dinamització del portal amb bàners

Durant 2017 s’han creat i/o publicat diversos bàners per 
promocionar continguts i renovar la imatge del web:
- BioCultura (Sevilla, Barcelona, València i Madrid)
- Subscripció al Whatsapp i Telegram
- 6è Concurs-Sorteig #JoMenjoECO
- 7è Concurs Fotogràfic
- Calendari 2018

Guia d’operadors

S’actualitzen les dades de contacte publicades a la Guia 
d’Operadors d’aquells que ho sol·liciten. Diàriament, 
també s’actualitzen els certificats  de conformitat en 
PDF dels operadors, per tal que les dades més actuals 
estiguin a disposició dels operadors per a qualsevol 
operació comercial o per a consulta general de 
qualsevol persona consumidora interessada.

El 2017 s’ha creat un apartat explicatiu 
dels jocs didàctics del projecte 
educatiu Ecosegell.cat

S’ha eliminat l’accés restringit 
d’operadors per a tots els tràmits i 
descàrregues
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Impressions de pantalla (2009-2017)

Quantitat % increment

2009 854.829 +21,00%

2010 2.935.546 +243,00%

2011 3.327.260 +13,00%

2012 3.504.771 +9,00%

2013 3.365.496 -3,97%

2014 3.473.317 +3,20%

2015 2.599.028 -25,17%

2016 3.417.464 +31,49%

2017 3.928.029 +14,94%

Visites al portal web

Durant l’any 2017, es va obtenir un total de 209.719 
visites a la pàgina, un 74,15% més que l’any anterior. 
D’aquestes visites, 133.824 són de visitants únics, un 
77,18% més que l’any 2016.

El web del Consell va obtenir quasi 4 milions de 
impressions de pantalla -consultes totals- a les diferents 
seccions, apartats i notícies i continguts d’agenda.

Els cinc apartats més visitats són, per aquest ordre:

1) Inscripció/ampliació
2) Treballa amb nosaltres
3) La certificació ecològica
4) Normativa UE
5) Comercialització de producte i etiquetatge.

Els documents més descarregats van ser:

1) formulari inscripció/ampliació de producció vegetal
2) formulari inscripció/ampliació d’empreses
3) formulari inscripció/ampliació de producció ramadera
4) formulari inscripció/ampliació de comerços minoristes
5) formulari de comercialització de producte i etiquetatge

El temps de visita és en un 91,8% entre 30 segons i 5 
minuts; en un 4,8% entre 5 i 30 minuts; i en un 3,4% de 
més de 30 minuts.

Als cercadors, un 32% dels usuaris van arribar al web 
del Consell cercant la paraula/frase clau “ccpae”, 
i la resta està diversificat: “ecologica”, “productes 
ecologics”, entre d’altres.

La majoria de visites (70,2%) tenen origen a través de 
l’enllaç directe o un marcador; un 17,2%, a través de 
motors de cerca; i un 11,9%, a través d’un enllaç extern. 
El percentatge restant és d’origen desconegut.

Apartat més vistos (2017)

1 Inscripció/ampliació

2 Treballa amb nosaltres

3 La certi� cació ecològica

4 Normativa Unió Europea

5 Comercialització de producte i etiquetatge

Origen de les visites (2017)

%

Link directe o marcador 70,2%

Motors de cerca 17,2%

Links pàg. externes 11,9%

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE
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Xarxes socials

Amb set anys de presència a les xarxes socials, el 
CCPAE ha continuat eixamplant la base de la seva 
pròpia comunitat de persones interessades en 
l’actualitat del sector ecològic que s’informen a través 
dels canals del Consell a la xarxa.

Facebook (www.facebook.com/ccpae)
El CCPAE té un compte a Facebook des de fa set anys 
on comunica tota l’actualitat del Consell i difon notícies 
i agenda d’interès. A finals del 2017, comptava amb 
un total de 5.312 seguidors (+20,02% respecte l’any 
anterior i 73,8 seguidors nous al mes), una mitjana 
mensual de 30,66 publicacions (368 en total), un abast 
total de 1.603 usuaris de mitjana per publicació, i una 
mitjana de 36 interaccions per publicació.

Twitter (www.twitter.com/ccpae)
Twitter és una altra xarxa social on el CCPAE està present 
des de fa set anys i on també comunica tota l’actualitat 
del Consell i difon notícies i agenda d’interès. A finals 
del 2017, es va arribar als 3.348 seguidors (+21,97% 
respecte l’any anterior), la mitjana mensual de tuits va 
ser de 30,41 (365 en total), i es va generar unes mitjanes 
mensuals de 857,75 visites al perfil i 23.410 impressions 
dels tuits, i 16,86 interaccions de mitjana per publicació.

Instagram, Google+, YouTube i Slideshare
L’any 2017 el CCPAE ha consolidat l’activitat dels canals 
estrenats el 2015 a Instagram (www.instagram.com/
ccpae), i YouTube (www.youtube.com/ccpae). A finals 
de 2017, Instagram comptava amb 192 fotografies 
publicades (74 durant 2017) i 878 seguidors. A YouTube 
s’han pujat tres vídeos, i compta amb 14 subscriptors 
i 826 visualitzacions durant 2017. I també manté el 
seu canal a Slideshare on es publiquen diverses 
presentacions, i el canal a Google+.

Whatsapp i Telegram
L’any 2017 s’han estrenat dos nous canals de 
comunicació. Per una banda Whatsapp, que acumulava 
a finals d’any 209 subscriptors, i, per l’altra, Telegram, 
amb 42 subscriptors a finals del 2017.

El CCPAE guanya presència a la xarxa 
any rere any

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE

Seguidors a Facebook · ‘M’agrada’ (2017)

Abast a Facebook (2017)

Interaccions a Facebook (2017)

Mètriques de Facebook i Twitter (2017)

Facebook Twitter

Simpatitzants 2017 5.312 Seguidors 2017 3.348

Entrades* 30,66 Tuits* 30,41

Abast** 1.603 Impressions* 23,41 K

Interaccions** 36 Interaccions** 16,86

*mitjana mensual / **per publicació
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Activitats

El CCPAE ha dut a terme campanyes de promoció a 
través d’Internat i al territori, o ha col·laborat en iniciatives 
de caràcter general amb l’objectiu de difondre la 
producció ecològica i la seva certificació.

7è Concurs de Fotografia de Producció Ecològica

Durant 2017, el CCPAE ha convocat i organitzat el 7è 
Concurs de Fotografia de Producció Ecològica de 
Catalunya, amb una dotació de 1.200 euros en premi 
(100€ per a cada fotografia guanyadora). El Concurs 
estava dirigit a tots els operadors inscrits al Consell, i 
també s’acceptava la participació d’aquelles persones, 
professionals o aficionades interessades a participar. 
Totes les fotografies havien de tenir la producció agrària 
ecològica com a temàtica central i pretén fomentar la 
participació del sector en la configuració del calendari.

Aquest any, s’ha creat un web específic del concurs per 
fer-ne difusió: https://concursfotoccpae.blog. També 
s’ha promocionat a través del butlletí de notícies i les 
xarxes socials. Un jurat format per tècnics del CCPAE 
delibera sobre els guanyadors i adjudica un mes a 
cadascuna de les 12 fotografies seleccionades.

5a Setmana Bio

El CCPAE ha participat el 2017 amb tres activitats a la 
cinquena edició de la ‘Setmana Bio per a l’alimentació 
ecològica’, que es va realitzar entre el 3 i el 9 de juny 
de 2017. Sota el paraigües de la Setmana Bio es van 
agrupar totes d’activitats programades pels agents 
promotors que van voler afegir-s’hi.

Visita guiada per conèixer les auditories de control
El CCPAE va organitzar una visita guiada per a 
periodistes a l’explotació hortícola Aurora del Camp (El 
Masnou), per conèixer de prop com són els controls en 
la inspecció anual in situ que es realitza per verificar 
el compliment de la normativa. La jornada, que es va 
realitzar el matí de dimarts 6 de juny, estava dirigida per 

S’ha creat un web propi del concurs 
fotogrà� c del CCPAE

El CCPAE ha participat amb dues 
activitats a la 5a Setmana Bio
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a comunicadors i consumidors. El Consell va organitzar 
l’anada i la tornada amb un microbús desde Barcelona.

Concurs-Sorteig #JoMenjoECO
El CCPAE ha organitzat el cinquè concurs-sorteig de 
‘Jo Menjo ECO’, que sorteja diversos lots d’aliments 
ecològics, amb l’objectiu de promoure el consum 
d’aliments bio certificats pel Consell. Es va poder 
participar al concurs a través de Facebook, Twitter 
i Instagram, publicant una fotografia amb l’etiqueta 
#JoMenjoECO, del 3 a l’11 de juny. Es van sortejar 6 
lots amb més de 50 productes variats de 21 empreses 
ecològiques inscrites a l’entitat.

Jornades organitzades pel CCPAE

El CCPAE ha organitzat dues 
jornades divulgatives. La primera 
va ser una jornades tècnica 
per a la inscripció d’empreses i 
comerços minoristes realitzada 
el 21 d’abril en el marc de la fira 
Expo Eco Salud amb la participació 
de dos operadors ecològics. La 
segona, una jornada de difusió 
de l’etiquetatge dels aliments 
ecològics amb showcooking, 
en col·laboració amb Intereco, 
Vida Sana, Ecochef España i tres 
empreses patrocinadores, el 5 de 
maig a la fira BioCultura.

Butlletí de notícies

Durant 2017, s’ha enviat amb 
24 butlletins digitals, amb una 
periodicitat bisetmanal. A finals 
d’any es comptava amb una base 
de dades de 4.639 subscriptors 
(+9,67% respecte l’any anterior), 
entre operadors inscrits, 
subscriptors web, institucions i 
organismes.

El butlletí amb 4.639 subscriptors es 
manté bisetmanal

Butlletins publicats (2017)

Núm. Mes Titular destacat del butlletí

143 Gener El CCPAE realitzarà gairebé un 7% més d’inspeccions de seguiment l’any 2017

144 Gener Un informe del Parlament Europeu reconeix que els aliments bio són més sans, nutritius i sostenibles

145 Febrer 2015, un altre any de rècord de l’agricultura ecològica mundial

146 Febrer La Junta Rectora del Consell aprova boni� car novament la quota de certi� cació amb un 10 per cent

147 Març El futur de la comercialització de productes ecològics, a debat

148 Març Més de 250 professionals a la jornada sobre aliments ecològics de la Fundació Catalunya-La Pedrera

149 Abril El CCPAE fa efectiu el pagament de l’ajut a la participació de nous productors del període 2015-2016

150 Abril En vint anys, de sector testimonial a sector important. La producció ecològica guanya terreny!

151 Maig El CCPAE present a la BioCultura més participativa

152 Maig El CCPAE estrena Whatsapp i Telegram! Rep les notícies BIO abans que ningú...

153 Juny Comença la #SetmanaBIO! El CCPAE realitza el concurs #JoMenjoECO i la visita per conèixer les inspeccions

154 Juny Gran participació a les activitats de la Setmana Bio!

155 Juny Ja hi ha acord per a la nova normativa europea de producció ecològica

156 Juliol El Departament d’Agricultura paga l’ajut per a l’agricultura ecològica de l’any 2016

157 Juliol L’estratègia ecològica 2017-2020 prioritzarà el consum intern i vertebrar el sector

158 Setembre El Departament d’Agricultura abona 3,7M€ en ajuts a la ramaderia ecològica

159 Setembre Europa es marca un objectiu per al 2030: el 50% de superfície agrícola ha de ser ecològica

160 Setembre La primera ‘Setmana Bio a l’escola’ tindrà lloc del 23 al 29 d’octubre

161 Octubre Tres de cada deu compradors d’aliments ecològics ho fan exclusivament al canal especialitzat

162 Octubre Guanyadores del 7è Concurs de Fotogra� a del CCPAE

163 Novembre El 5è simposi de producció ecològica està dedicat als conreus extensius

164 Novembre Demana ja el teu exemplar del Calendari Ecològic 2018 del CCPAE!

165 Desembre Ja disponible l’Ecosegell.cat, un nou recurs educatiu digital per aprendre a l’escola i a casa

166 Desembre Campanya 2018 de renovació del registre al CCPAE i declaracions de l’activitat dels operadors

Comunicació i promoció
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4.1.2 Material divulgatiu, corporatiu i comercial

L’any 2017 s’ha executat les actuacions previstes al 
Pla de Promoció i Difusió 2017 pel que fa a elements 
divulgatius i de marxandatge.

Memòria 2016

El CCPAE elabora cada any la Memòria anual d’activitats 
i de gestió econòmica, que és aprovada per la Junta 
Rectora. Un cop aprovada, es publica al portal web en 
obert.

El 2017 se’n van editar 65 exemplars de la Memòria 2016 
en suport paper per enviar-lo a diverses institucions, així 
com per tenir-ne disponible per aquelles organitzacions 
i entitats que la sol·licitin.

També es van fer més de 100 enviaments personalitzats 
en digital i un comunicació a tots els operadors.

Calendari Ecològic 2018

El Calendari Ecològic del CCPAE és possiblement l’eina 
divulgativa més coneguda i demandada al Consell. 
L’any 2018 s’ha realitzat una tirada de 8.500 exemplars, 
la mateixa que l’any anterior.

Uns 3.500 calendaris s’han enviat 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 esgotat tots exemplars del ja 
tradicional calendari.

La petició del calendari es tramita a través d’un formulari 
de Google. L’edició del 2018 incorpora les 12 fotografies 
guanyadores del 7è Concurs fotogràfic, i informació 
diària orientativa de l’agricultura biodinàmica, i diverses 
informacions d’agenda: fires del sector ecològic, dies 
mundials, canvis d’estació, canvis d’hora, festivitats, 
entre d’altres.

La Memòria 2016 va ser aprovada 
en Junta Rectora el març i publicada  
l’abril per a la seva divulgació

Calendari Ecològic 2017

4.1.2. Material divulgatiu

Comunicació i promoció
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Mapes

El Consell edita anualment un mapa de la previsió 
d’auditories per comarques. A més, durant el 2017, 
també s’ha elaborat un mapa dels cellers inscrits. Se’n fa 
difusió per web, butlletí i xarxes socials i també serveixen 
per a presentacions.

Roll-ups

Durant 2017 s’han dissenyat tres roll-ups. Un genèric 
amb el el lema “Aliments ecològics. Produeix futur”; 
un informatiu del procés de certificació; i un altre 
promocional del joc educatiu Ecosegell.

Infografies i imatges per als canals informatius

Al llarg de l’any s’han dissenyat un total de 42 infografies 
i imatges informatives per divulgar dates, fets o explicar 
diverses informacions als canals del CCPAE: web, 
butlletí, xarxes, whatsapp, etc.

Peticions de material divulgatiu

Al llarg de l’any s’han atès peticions de material puntuals, 
a diverses instucions i entitats, a partir de l’estoc existent 
de díptics informatius, bosses, llibretes i bolígrafs 
promocionals, i calendaris.

Material corporatiu i comercial

S’ha dissenyat la nova identificació corporativa de la 
flota de cotxes del cos tècnic inspector del Consell.

S’han generat noves targetes de visita per a tot el cos 
tècnic inspector, i s’han facilitat targetes identificatives al 
personal tècnic inspector de nova incorporació.

S’han dissenyat noves contraetiquetes, material que 
s’ofereix als operadors. Els nous models incorporen el 
logotip europeu, el codi d’autoritat de control i l‘origen 
de les matèries primeres, un per a l’origen UE i un altre 
per a l’origen UE / no UE.

Nous vinils identi� catius

Comunicació i promoció
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Exemples de les 42 infogra� es i imatges informatives 
generades per a xarxes socials

S’han dissenyat tres roll-ups Mapa d’inspeccions 2017
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4.1.3 La relació amb els mitjans

La relació amb els mitjans de comunicació és constant 
i sobretot se centra en petició de dades estadístiques 
i d’entrevistes a portaveus de l’entitat.

Comunicats i rodes de premsa

Durant 2017, s’han elaborat i enviat un total de 4 
comunicats 2 convocatòries de mitjans.

El 20 d’abril del 2017 es va realitzar la roda de premsa 
de presentació de les dades de producció agrària 
ecològica a Catalunya del 2016, amb la consellera 
d’Agricultura, Meritxell Serret, i el president del 
CCPAE, Daniel Valls.

Per primera vegada es va emetre en directe per 
Facebook del Consell.  Aquest vídeo ha estat divulgat 
posteriorment a través del canal a YouTube. Per a la 
roda de premsa també es preparar una presentació 
en diapositives, un comunicat i un dossier amb gràfics 
i taules per als periodistes.

La roda de premsa esdevé un repàs anual al 
creixement de la producció agroalimentària ecològica 
a Catalunya, a l’activitat de control del CCPAE, i 
permet generar repercussió a diferents mitjans escrits, 
digitals i audiovisuals arreu de Catalunya.

Durant 2017, s’ha enviat 4 comunicats

Convocatòries i comunicats de premsa (2017)

Data Titular

CONVOCATÒRIES
18/04/2017 Dijous 20 d’abril (11.30h). El CCPAE i el DARP presenten l’informe d’estadístiques de la producció ecològica a Catalunya del 2016
29/05/2017 Dimarts 6 juny. Matí. Visita guiada per conèixer els controls del CCPAE als agricultors ecològics
COMUNICATS
20/04/2017 Creix de forma exponencial la facturació de productes ecològics agroalimentaris
08/05/2017 CCPAE i Intereco expliquen a BioCultura com identi� car un aliment ecològic a l’hora de comprar
14/11/2017 Catalunya es con� rma com l’epicentre de la transformació i la comercialització d’aliments ecològics a Espanya
12/12/2017 Ja disponible l’Ecosegell.cat, un nou recurs educatiu digital per aprende a l’escola i a casa

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, o una 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 la màxima celeritat 
possible.

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. Segons el recull de premsa que realitza 
el Consell, s’han comptabilitzat un total de 54 notícies 
en què el CCPAE ha aparegut esmentat al titular o al 
contingut de la notícia durant l’any 2017.

Peticions/consultes dels mitjans/institucions/organitzacions (2017)

Data Mitjà/Institució/Organit. Petició

17/02/17 Diari Ara Dif. forma cria gallines eco/cvl

17/02/17 DARP Operadors Barcelona

17/02/17 PRODECA Operadors inscrits

17/02/17 DARP Productors veg.comarques Llleida

17/02/17 ASSOCIACIÓ Productors avicultura posta

17/02/17 PENEDÈS ECONÒMIC Estadístiques Penedès-Garraf

17/02/17 ASSOCIACIÓ L’ERA Superfície Bages i div. municipis

17/02/17 PROJECTE COMARCAL Estadístiques Osona i div. municipis

17/02/17 LA MAÑANA Empreses agràries comarq. Lleida

17/02/17 ASSOCIACIÓ Productors i envasadors ous eco

Recull d’entrevistes destacades per a premsa, ràdio i TV (2017)

Data Mitjà Titular o temàtica

PREMSA

23/04/17 La Vanguardia Els aliments ecològics guanyen pes

06/05/17 Via Empresa L’etiqueta ‘natural’ o ‘artesà’ no vol dir res

14/05/17 L’Econòmic El mercat ja ofereix 42.290 productes eco

06/08/17 La Vanguardia La demanda empeny la producció eco

26/09/17 La Vanguardia El cabàs cada cop més eco

RÀDIO

20/04/17 Cadena Ser Creixement de la producció ecològica

26/07/17 RNE Consum de llet ecològica

TELEVISIÓ

20/04/17 TV3 Creixement de la producció ecològica

02/05/17 El Punt Avui TV Productes ecològics i estat del sector

Comunicació i promoció
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Col·laboracions amb mitjans

El Consell ha col·laborat amb diversos mitjans per a 
difondre la producció ecològica i la seva certificació. 
Durant 2017, s’ha continuat amb la col·laboració amb 
el programa radiofònic ‘Del camp a taula’ de Ràdio 
Estel, amb una entrevista a un productor ecològic 
català cada dues setmanes.

També s’han publicat dos article al diari ‘Bio Eco 
Actual’, un sobre els productes ecològics catalans 
per a l’edició especial de BioFach (febrer), i un altre 
explicant els controls del CCPAE als operadors 
(maig). També s’ha publicat un article a la revista 
digital Etselquemenges sobre les etiquetes dels 
aliments ecològics (febrer).

Publicitat

Dins del Pla de Promoció i Difusió 2017 es va preveure 
la inserció de publicitat a mitjans especialitzats com 
a campanya per reforçar l’objectiu d’incrementar les 
produccions i el consum d’aliments  bio.

Nous lemes de campanya
Es va dissenyar una nova campanya basada en  la 
relació dels productes bio amb el futur de l’alimentació, 
amb lemes dirigits a dos públics diferents:
- ‘Aliments ecològics. Produeix futur’
- ‘Aliments ecològics. Menja futur’

Es van inserir publicitat a la revista Agroactivitat 
(gener), el diari La Terra (gener i febrer), la revista Món 
Rural (febrer), Bio Eco Actual (gener-abril), la revista 
Agrocultura (als 4 números i bàner al web) i la revista 
digital Etselquemenges (bàner octubre-desembre).

Promoció de campanyes a xarxes socials
La campanya ‘Produeix futur / ‘Menja futur’ s’ha 
difòs a xarxes socials, alhora que es va dur a terme 
la promoció del concurs sorteig #JoMenjoECO a les 
xarxes socials de Facebook i Instagram i Twitter.

El CCPAE ha fet sentir la seva opinió 
durant 2017, com en aquest article a 
Etselquemenges.cat

Campanyes de publicitat
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4.1.4 Planificació i comunicació interna

Tenir una comunicació planificada permet treballar 
amb previsió i actuar de forma àgil davant de 
qualsevol possible canvi. 

Pla de Promoció i Difusió del CCPAE

El CCPAE planifica les actuacions de premsa, 
publicitat, relacions públiques, marxandatge i 
patrocini a través del Pla de Promoció i Difusió anual, 
que estableix objectius, actuacions i un calendari 
d’execució anual amb un pressupost associat.

El Pla conté una plantejament inicial amb l’anàlisi 
DAFO (fortaleses, debilitats, oportunitat, amenaces) 
de la situació, i l’establiment dels públics objectius. A 
continuació, es defineixen els objectius comunicatius,  
l’estratègia de missatge, els canals i els recursos, 
i finalment es detallen actuacions i la seva 
calendarització.

Avaluació del Pla 2017

El Consell ha avaluat el Pla del 2017 amb satisfacció, 
havent acomplert 45 de les 48 actuacions previstes, 
i havent executat el 62,39% del pressupost previst, 
i aplaçat dues actuacions amb partida per al del 
2018 per no haver-les pogut executar, com són els 
vídeos sobre certificació i etiquetatge i el concurs de 
l’Ecosegell. Caldria destacar actuacions que han estat 
realitat gràcies a aquesta planificació i al pressupost 
destinat, tals com les insercions publicitàries, 
campanyes a les xarxes socials, l’edició del calendari 
anual, la visita per a comunicadors a la Setmana Bio, 
i la preparació del disseny del nou web.

Aprovació del pressupost del Pla 2018

La Junta Rectora va aprovar les partides 
pressupostàries del Pla 2018, que comptarà amb 50 
actuacions, de les quals 13 tenen pressupost.

Comunicació i promoció
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Comunicacions als operadors (2017)

Data Assumpte

CIRCULARS TÈCNIQUES

27/02/2017 Prohibida la importació de productes de l’aqüicultura ecològica de Noruega i Islàndia

01/03/2017 Controls o� cials addicionals als productes ecològics importats originaris d’Ucraïna, Kazakhstan i Federació Russa

02/03/2017 Afectacions de les formes i sistemes de cria comercials de les aus en relació als brots d’in� uença aviària

03/03/2017 BIO SUISSE posa en marxa un nou sistema digital per al control de les exportacions i importacions

24/03/2017 Es poden reiniciar les importacions a la Unió Europea de productes ecològics de Noruega i Islàndia

16/05/2017 Nou Quadern de Normes Tècniques de la Producció Agroalimentària Ecològica i nova Guia d’interpretació de la normativa

19/05/2017 Els certi� cats d’importació i el registre a l’aplicació TRACES

23/05/2017 Aixecament de l’aplicació de mesures de l’Ordre APA/2442/2006 -In� uença aviària-

14/06/2017 Nou Reglament d’execució (UE) 872/2017 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers

31/08/2017 Nou Reglament d’execució (UE) 1473/2017 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers

17/11/2017 Comunicació sobre novetats de la Guia d’Interpretació de la normativa europea: condicions de pastura del bestiar herbívor

15/12/2017 Nou Reglament d’execució (UE) 2273/2017 que modi� ca els articles 42 i 43 del Reglament 889/2008 pel que fa a diverses excepcions

20/12/2017 Nou Reglament d’execució (UE) 2329/2017 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers

COMUNICACIONS GENERALS

02/05/2017 Memòria d’activitats i de gestió econòmica del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 2016

22/09/2017 Comunicat de la Junta Rectora del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica sobre la situació política i social a Catalunya

CONVOCATÒRIES DE PARTICIPACIÓ

18/01/2017 Exposa els teus productes ecològics a la Fira Expo Eco Salud Barcelona 2017 (21, 22 i 23 d’abril de 2017)

09/02/2017 I Jornada anual de productes d’alimentació ecològics (Món Sant Benet, 23/03/2017) · Inscripció oberta

22/02/2017 Patrocina el 3r Taller d’etiquetatge ecològic amb ‘showcooking’ (BioCultura 2017: Barcelona / València / Madrid)

28/02/2017 Participa a la Setmana Bio - Benvinguts a pagès 2017! Inscripcions d’activitats � ns el 20 de març

06/03/2017 RECORDATORI: patrocina el 3r Taller d’etiquetatge ecològic amb ‘showcooking’ (BioCultura 2017: Barcelona / València / Madrid)

04/04/2017 Assisteix a la Fira ‘Expo Eco Salud’ (Barcelona 2017) com a visitant professional

26/04/2017 Assisteix a la Fira BioCultura Barcelona 2017 com a visitant professional

15/05/2017 Missió comercial de productes ecològics d’alimentació i begudes a Corea (del 23 al 27 d’octubre de 2017)

19/05/2017 30/05/2017 15.30h | Jornada de formació de l’aplicació TRACES a importadors i primers destinataris de productes ecològics

24/05/2017 Promociona els teus productes bio al Concurs-Sorteig del CCPAE! (data límit: 31 de maig)

04/07/2017 Participa al 7è Concurs de Fotogra� a de Producció Ecològica de Catalunya. Repartim 1.200€ en premis!

18/07/2017 Participa amb estand al Cómo Como Festival (31 de setembre i 1 d’octubre, Port de Barcelona)

27/07/2017 Participa com a expositor a la 4a Fira de la Mel Ecològica (El Brull, 17 de setembre de 2017)

16/11/2017 Participació agrupada a BioFach 2018 a través de PRODECA

12/12/2017 Exposa els teus productes en un estand gratuït al pavelló ecològic de la � ra Alimentaria Barcelona 2018

Comunicació Interna

El CCPAE manté informats els operadors inscrits 
de qualsevol novetat normativa, fira o activitat, a 
través del butlletí de notícies, però també mitjançant 

comunicacions específiques. Durant 2017, es va 
enviar un total de 30 comunicacions als operadors, 
de les quals 13 van ser circulars tècniques, 2 
comunicacions generals i 15 convocatòries de 
participació.
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Fires i esdeveniments

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 els seus productes i serveis i ampliar mercat.

Biofach 2017

La fira internacional de referència del món 
agroalimentari ecològic és la Fira Biofach, que 
se celebra anualment a Nürnberg (Alemanya). El 
Consell hi va participar a l’edició 2016,  del 10 al 13 
de febrer, visitant les empreses ecològiques que van 
formar part dels expositors del certamen, i assistint a 
conferències i cursos sobre control i certificació.

Expo Eco Salud 2017

El CCPAE va participar en aquesta fira, celebrada del 
21 al 23 d’abril a Fira Barcelona, amb una jornada 
tècnica sobre la certificació ecològica d’empreses i 
comerços minoristes divendres 21 a la tarda.

BioCultura Barcelona 2017

El Consell va participar a BioCultura Barcelona (del 4 
al 7 de maig) organitzant l’estand informatiu compartit 
amb el DARP, el qual va estar atès els quatre dies de 
fira amb personal del Consell per atendre consultes 
d’informació i repartir material promocional.

D’altra banda, el Consell va realitzar el tercer taller 
d’etiquetatge d’aliments ecològics, coorganitzat amb 
Intereco, i amb el suport de l’Associació Vida Sana.

La ponència va anar a càrrec d’una tècnica Consell, i 
la mostra culinària va dur-la a terme l’entitat Ecochef 
España, a partir dels aliments de tres empreses de 
productes ecològics que van patrocinar l’activitat. Al 
final de l’esdeveniment es van sortejar diversos lots de 
productes dels patrocinadors.

Comunicació i promoció
Esdeveniments i relacions amb les institucions

BioFach 2017

BioCultura Barcelona 2017

4.2
Esdeveniments i relacions amb les 
institucions

Expo Eco Salud Barcelona 2017
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5a Setmana Bio

El Consell va participar a la cinquena edició de 
la Setmana per a l’alimentació bio de Catalunya, 
celebrada del 3 al 9 de juny. Va difondre la celebració 
de la Setmana Bio a través dels canals habituals 
-web, butlletí de notícies i xarxes socials-, i va 
col·laborar amb la realització de dues activitats: el 
concurs-sorteig #JoMenjoECO i la visita guiada per 
a comunicadors i consumidors a una explotació 
hortícola ecològica per explicar els controls que es 
realitzen.

2a Fira Ecològica dels Pirineus

El CCPAE va participar els dies 14 i 15 d’octubre a 
la segona edició de la fira de productes ecològics 
dels Pirineus, celebrada a La Seu d’Urgell en el marc 
de la Fira Sant Ermengol. El Consell va comptar amb 
un estand informatiu compartit amb el Departament 
d’Agricultura durant tot el cap de setmana.

Altres actes

El Consell també ha participat a d’altres 
esdeveniments, trobades i projectes durant el 2017:

01/06: Constitució del Grup de Ramaderia Ecològica
20-22/06: Viatge tècnic per conèixer explotacions de 
fructicultura ecològica a Itàlia
17/09: Fira de la mel ecològica (El Brull)
12-13/12: 5è Simposi de producció agroalimentària 
ecològica -dedicat als conreus extensius- (Manresa)

Relacions amb institucions i agents del sector

Generalitat de Catalunya
El CCPAE ha mantingut reunions institucionals i de 
treball amb els responsables del DARP. Destaca la 
trobada amb la titular del Departament, la consellera 
Meritxell Serret, el 20 d’abril.

Grup de Ramaderia Ecològica

Assemblea d’EOCC

El concurs que organitza el CCPAE a la Setmana Bio

Comunicació i promoció
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Convenis i col·laboracions (2017)

Entitat/organització Objecte de la col·laboració

Expo Eco Salud Intercanvi de bàners i promoció CCPAE i Fira

BioCultura Intercanvi de bàners i promoció CCPAE i Fira

EcoFira Empordà Revisió dels operadors i difusió de la � ra

Llotja PAE Intercanvi de bàners i reglament Llotja

Parc a Taula Revisió dels operadors i difusió de la guia

Parlament de Catalunya
El CCPAE, a través del seu president i la seva 
directora, va comparèixer el 23 de maig a la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del 
Parlament de Catalunya per explicar les actuacions 
de l’entitat i l’evolució del sector agroalimentari 
ecològic a casa nostra.

Intereco
El Consell assisteix a les reunions d’Intereco, 
associació que agrupa les autoritats públiques 
de control de la producció ecològica, entre elles 
les assemblees del 19 d’abril i el 29 de novembre. 
A la segona es va ratificar el segell de restauració 
ecològica, es va valorar el Pla de Treball 2017 i es va 
aprovar el del 2018 i el seu pressupost.

EOCC
El CCPAE forma part del European Organic Certifiers 
Council (EOCC), que agrupa entitats de control 
i certificació europees per intercanviar bones 
pràctiques, fomentar l’harmonització de criteris de 
control, entre d’altres. El Consell va participar els dies 
27 i 28 d’abril a l’Assemblea anual, a Bolonya (Itàlia).

IFOAM
Es continua treballant en àmbit d’IFOAM Espanya 
i Europa en qüestions relacionades amb el futur 
reglament europeu de producció ecològica i les  
contínues actualitzacions de la normativa vigent.

Col·laboracions i convenis

El CCPAE estableix convenis de col·laboració per 
difondre la producció ecològica i la seva certificació 
amb entitats, associacions i institucions que 
comparteixen interessos comuns amb el Consell.

El 2017 es va mantenir la vigència dels convenis amb 
la Diputació (Parc a Taula), Llotja PAE, Associació 
Vida Sana (BioCultura), i Casino Menestral Figuerenc.

La col·laboració a través 
de convenis és una línia 
de treball que ha donat 
bons fruïts i es continua 
promovent

Compareixença al Parlament de Catalunya

Assemblea d’Intereco
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