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Presentació

Salutació de la consellera

En un context d’incerteses econòmic-socials com 
l’actual, generat per les conseqüències de la crisi 

derivada de la pandèmia de la Covid 19, Catalunya té 
la sort de comptar amb un valor segur com és el sector 
agroalimentari i, dins d’aquest, amb la producció 
agroalimentària ecològica, que any rere any ens dóna 
bones notícies. 

La crisi sanitària ha fet que els consumidors catalans 
augmentessin la seva preferència pels productes 
locals, les botigues de proximitat, i els aliments 
duradors, segons conclusions de l’estudi sobre 
els canvis en els hàbits de compra, consum, dieta 
i malbaratament d’aliments a causa de la Covid 19, 
encarregat pel Departament al Centre de Recerca en 
Economia i Desenvolupament Agroalimentari-UPC-
IRTA (CREDA), que vam presentar al novembre. I com 
referma el Baròmetre de Percepció i Consum dels 
Aliments Ecològics 2020, elaborat pel Departament, 
aquesta preferència també inclou els aliments 
ecològics, el consum dels quals segueix la seva 
tendència alcista, com ve fent des de l’aparició 
d’aquest mercat. 

Així, el Departament que encapçalo i, per extensió, el 
Govern català, sempre alineats amb el nostre sector 
agroalimentari, seguim i seguirem, de la mà d’aquest, 
avançant i mantenint ben alt el llistó de la producció 
agroalimentària catalana en els més alts estàndards 
de qualitat, inclosa la producció agrària ecològica, 
com demostren les dades del darrer exercici. En 
aquesta mateixa línia trobem un dels instruments 
fonamentals per al manteniment d’una producció 
agroalimentària ecològica de qualitat, el Consell 
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). 
Aquest, amb una trajectòria que supera el quart de 
segle, garanteix la qualitat del control dels operadors 
i dels productes ecològics catalans. 

Per tot plegat, des de l’Administració seguirem 
donant suport al desenvolupament de la producció 
agroalimentària ecològica a Catalunya. El meu 
Departament ve executant plans d’acció per a 
fomentar la producció i el consum ecològic a Catalunya 
des de fa anys. Justament, enguany impulsarem un 
procés de participació amb tots els agents sectorials 

per a recollir la problemàtica i necessitats que ens 
han de portar a establir i desenvolupar un nou pla 
d’acció per als propers anys. Un pla que permeti 
donar continuïtat al creixement de les produccions i 
el consum d’aliments ecològics a casa nostra, seguint 
la direcció marcada per la Unió Europea en el pacte 
verd i l’estratègia de camp a taula. En aquest nou pla 
d’acció, que estarà llest el 2022, coincidint amb l’inici 
de l’aplicació del nou marc normatiu europeu per a 
la producció i etiquetatge dels aliments ecològics, 
volem implicar altres departaments i administracions 
del nostre país, per a aconseguir una major efectivitat 
i transversalitat de les actuacions.

Finalment, també vull destacar el nou Pla Estratègic 
de l’Alimentació de Catalunya, aprovat recentment, 
la creació del Consell Català de l’Alimentació, i el 
futur Pacte Nacional per a la Política Alimentària de 
Catalunya. Totes aquestes eines han de contribuir 
també al desenvolupament present i futur de la 
producció agrària ecològica catalana, i a mantenir la 
seva posició de lideratge.

Teresa Jordà  i Roura
Consellera en funcions d’Agricultura, Ramaderia,

Pesca i Alimentació

“Aquest 2021 impulsarem un procés 
de participació per al pla d’acció dels 

propers anys, que permeti que les 
produccions i el consum d’aliments 

ecològics continuïn creixent”
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Presentació

L’any 2020 passarà a la història per molts motius, 
a causa de la pandèmia del coronavirus. S’hi han 

produït nombroses transformacions, reproduint-se 
també al sector ecològic, en general, i al CCPAE, 
en particular. Aquest canvis han vingut per quedar-
se i des de l’entitat de control i certificació de la 
producció agrària ecològica a Catalunya ens ho 
hem plantejat com l’oportunitat per implementar les 
millores necessàries per modernitzar la nostra gestió. 
Així, al 2020 vam afrontar els primers passos cap a la 
transformació digital: la tramitació electrònica, noves 
eines i sistemes per al treball a distància, digitalització 
de l’arxiu, entre d’altres. A finals d’any, també vam 
afrontar el trasllat cap a la nova seu al C. Doctor Roux, 
80 de Barcelona, amb tota la feina extraordinària de 
logística que va suposar. 

Tot i que vam estar gairebé dos mesos sense poder 
fer inspeccions presencials, a causa del confinament 
de març, abril i maig del 2020, o de no tenir una 
estructura per al treball a distància, vam anar resolent 
els contratemps amb solvència. Des d’aquest espai, 
voldria agrair a tots els treballadors i les treballadores 
del CCPAE la seva feina i el seu compromís, a la meva 
Junta Rectora per estar a l’alçada de les circumstàncies, 
i al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per facilitar-nos gran part de la logística del 
trasllat d’oficina, pel nou espai de treball a la nova seu i 
per continuar apostant per la certificació pública.

En aquest context de crisi econòmica i social 
derivades de la crisi sanitària, cal dir que, si bé alguns 
subsectors ecològics han sortit reforçats aquest darrer 
any, altres no tant, i han patit el confinament i les 
limitacions imposades per les autoritats. Tanmateix, 
en general, el sector ecològic ha donat mostres de la 

Carta del president

El futur és del sector ecològic

David Torrelles Vilella
President de la Junta Rectora
del CCPAE

seva fortalesa i s’ha reivindicat com l’alternativa més 
fiable en el món agroalimentari. El balanç positiu del 
2020 avala aquesta afirmació. Estem prop de les 4.500 
operadors, superem les 250.000 hectàrees -amb més 
de 50.000 hectàrees de cultius bio-, sobrepassem les 
1.000 explotacions ramaderes, i comptem amb més 
de 2.400 activitats agroalimentàries de transformació, 
comercialització i importació. Catalunya és referent i 
líder estatal en molts indicadors i es consolida com el 
gran clúster agroalimentari ecològic del sud d’Europa.

Però el futur espera més de nosaltres. És per això que 
vull expressar la necessitat de continuar treballant 
des del sector ecològic català per recuperar el 
terreny perdut i consolidar allò conquerit. Continuem 
reivindicant l’agricultura i la ramaderia ecològiques 
com el millor sistema de produir aliments, tot 
incrementant la bona reputació de la certificació bio 
entre les persones consumidores. Emplacem a les 
institucions i a les organitzacions del sector a treballar 
els reptes pendents en el nou Pla d’Acció que cal 
elaborar: la millora dels canals de comercialització 
-apostant per la proximitat-, el disseny de grans 
campanyes de promoció dirigides a tota la ciutadania 
i l’aposta decidida per la compra d’aliments ecològics 
als menjadors de titularitat pública.

Per la nostra banda, continuarem col·laborant amb 
l’autoritat competent per la millora de la coordinació, 
amb INTERECO i IFOAM per l’harmonització de 
les normes i els criteris del sistema de control i per 
l’adaptació a la normativa europea -posposada a 1 
de gener de 2022-, i internament continuarem amb la 
transformació digital per tenir una organització més 
eficaç i eficient que doni el millor servei als nostres 
operadors.
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Estadístiques del
sector ecològic 2020
1.1 Situació i evolució de la producció agrària ecològica

1.2 Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes
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1.1Estadístiques del sector ecològic 2020
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Situació i evolució de la
producció agrària ecològica

El CCPAE va tancar el 2020 amb 4.496 operadors 
inscrits. El darrer any continua amb la tendència 
creixent any rere any, 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 2020, la superfície ecològica inscrita al 
CCPAE ha arribat a les 256.983 hectàrees, creixent 
un 11,92% respecte del 2019. Lleida és la primera 
província pel que fa a superfície, amb 138.639 Ha, 
seguida de Girona (48.822 Ha), Barcelona (45.055 
Ha) i finalment Tarragona (23.467 Ha).

Quant a nombre d’inscrits, durant 2020 van donar-se 
d’alta 548 nous operadors, i es van produir 200 baixes. 
El creixement efectiu se situa en un 7,49%, passant 
dels 4.148 inscrits del 2019 als 4.496 del 2020. Per 
províncies, Barcelona lidera amb 1.824 operadors, 
Tarragona passar a ser la segona amb 1.094, seguida 
de Lleida amb 1.055, i Girona amb 523.

Segons l’activitat, 2.640 es dediquen a producció 
vegetal, 727 a la producció ramadera, i 2.138 
elaboren, comercialitzen, importen o són comerços 
minoristes.

Evolució dels inscrits per províncies i total (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Barcelona 511 660 672 892 990 1.128 1.223 1.318 1.493 1.638 1.824

Girona 228 260 285 312 335 362 385 430 450 488 523

Lleida 500 536 569 667 738 808 854 945 9801.0191.055

Tarragona 400 460 539 599 661 716 776 850 9361.0031.094

TOTAL 1.639 1.916 2.065 2.470 2.724 3.014 3.238 3.543 3.859 4.148 4.496

Evolució de la superfície per províncies i total (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

BCN 10.785 13.321 14.190 21.330 25.274 28.100 32.969 36.521 38.985 42.369 45.055

GRN 15.027 18.277 18.998 21.209 22.759 28.923 35.355 41.393 42.938 48.027 48.822

LLE 49.363 51.452 52.319 58.405 60.554 70.374 86.705 103.940 108.353 117.537 138.639

TGN 8.331 9.385 9.465 11.464 12.278 14.627 16.907 18.896 20.542 21.676 23.467

TOTAL 83.506 92.435 94.972 112.408 120.865 142.024 171.937 200.749 210.818 229.609 256.983

Evolució dels inscrits segons l’activitat (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Prod.veg. 883 1.076 1.136 1.406 1.547 1.745 1.891 2.027 2.217 2.338 2.640

Prod. ram. 364 418 424 506 572 589 605 654 672 709 727

Elaborad. 515 606 668 754 847 924 979 1.118 1.212 1.326 1.393

Importad. 32 35 41 44 55 63 74 98 110 122 132

Comercialit. 145 171 205 229 268 299 329 367 447 569 587

Minoristes - - - 1 14 25 28 28 32 31 26

Evolució de superfície i inscrits (1995-2020)
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Superfície segons tipus de cultius

Pel que fa a superfície, observant les hectàrees no 
pertanyents a cultius, els prats, les pastures i  els 
farratges (179.234 Ha, que han augmentat un 11,94% 
respecte 2019) i els boscos, els matolls i la recol·lecció 
silvestre (26.730 Ha, amb una pujada de 7,78% 
respecte l’any anterior), representen el 80,15% del total 
de superfície registrada al CCPAE.

Pel que fa a cultius, a Catalunya són predominants els 
típics del mediterrani - com ara la vinya, les oliveres, i 
els cereals-. Tots han continuat creixent any rere any, 
sobretot la vinya.

Observem els dos cultius majoritaris. La superfície de 
vinya, amb 23.758 Ha (46,57% del total) destaca com 
a principal cultiu productiu ecològic a Catalunya. Ha 
incrementat en 5.125,89 Ha, un 27,51% en el darrer 
any. Destaca el creixement a Lleida, amb un 93,56%. 
D’altra banda, el cultiu de l’olivera, amb 8.870 Ha 
(17,39% del total), ha tornat a créixer aquest any 2,66%. 

Superfície segons tipus de cultiu (2020)

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

Evolució de la superfície per cultius (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pastures, prats i farratges 49.640 56.269 57.791 67.356 74.830 90.283 117.827 139.594 145.763 160.116 179.234

Bosc, matolls i recol·lecció silvestre 15.963 16.379 16.726 19.869 18.010 19.595 19.196 23.360 23.821 24.801 26.730

Vinya 4.597 5.316 5.616 7.790 9.472 11.706 13.852 14.880 16.680 18.632 23.758

Oliveres 3.906 4.620 4.638 5.984 6.624 7.453 7.995 8.427 8.395 8.641 8.870

Cereals i lleguminoses per a gra 3.884 3.802 3.965 4.564 4.843 5.058 5.538 6.657 7.461 8.286 8.330

A. fruits secs 1.430 1.849 1.963 2.136 2.435 2.586 2.426 2.694 2.932 3.110 3.353

Guaret, adob verd i erm 3.086 3.070 3.053 3.318 3.095 3.492 2.929 2.833 2.929 2.922 3.199

Fruiters 366 414 444 477 516 675 936 1.033 1.332 1.503 1.773

C. hortalisses 395 496 549 657 745 813 722 760 814 819 795

Altres cultius llenyosos 0 2 2 2 6 6 168 193 215 276 326

A. cítrics 124 119 116 129 118 119 119 134 193 191 253

Cultius industrials 49 31 37 38 68 146 126 85 179 172 164

Arrels/tubercles per consum humà 20 21 26 33 42 46 39 45 43 57 90

Plantes aromàt., medicin. i cosmèt. 27 28 27 37 43 31 32 33 41 46 50

Llavors i vivers 19 18 20 17 17 15 20 20 16 33 54

Estadístiques del sector ecològic 2020
Situació i evolució de la producció agrària ecològica
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Superfície de vinya per províncies (2010-2020)

Superfície d’oliveres per províncies (2010-2020)

Estadístiques del sector ecològic 2020
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Si bé a Lleida han baixat, a les altres demarcacions han 
augmentat.

Pel que fa als cultius de cereals i lleguminoses per 
gra, aquests han augmentat un 0,53% arribant a les 
8.330 Ha (16,33% del total). Els altres cultius sumen 
el 19,72% restant.

D’aquests altres, destaca el cultiu de cítrics, que és 
dels que més ha crescut en percentatge (+32,80%), 
augmentant fins a les 253 Ha, gairebé totes ubicades 
a Tarragona. També destaca el creixement en cultiu de 
llavors i vivers (+64,06%, 53,68 Ha).
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Explotacions ramaderes

Pel que fa a ramaderia ecològica, durant 2020 les 
explotacions registrades al CCPAE han crescut o 
s’han mantingut en totes els subsectors menys el 
cabrum de carn i l’avicultura d’ous. D’igual manera 
que altres anys, el vaquí de carn continua com la més 
implantada amb 527 explotacions. Li segueixen l’equí 
amb 113, l’oví de carn amb 106, i el cabrum de carn 
amb 77 explotacions.

Destaquen els creixements de l’apicultura (+20%), el 
cabrum de llet (+14,29%), el vaquí de llet (+12,50%) i 
l’avicultura de carn (+10,53%). Per províncies, Lleida 
encapçala la taula amb 442 explotacions (+1,14%), 
seguida de Girona amb 336 (+7,69%), Barcelona amb 
189 (+8,89%), i Tarragona, que es manté amb 33.

Explotacions ramaderes (2020)

Explotacions ramaderes per províncies i total (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Barcelona 71 82 91 124 154 159 177 177 182 189 206

Girona 138 189 193 221 249 252 266 295 299 312 336

Lleida 271 289 284 313 356 368 370 418 419 437 442

Tarragona 11 13 13 9 12 12 21 23 27 33 33

TOTAL 491 573 581 667 771 791 834 913 927 971 1.017

Explotacions ramaderes (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vaquí de carn 278 313 316 372 412 426 426 475 470 500 527

Equí 33 47 43 56 68 68 77 93 96 102 113

Oví de carn 78 93 92 92 106 105 108 114 109 104 106

Cabrum de carn 58 65 65 73 82 79 81 86 90 83 77

Avicultura ous 7 10 14 23 38 34 54 57 62 61 59

Avicultura carn 12 17 18 20 30 30 35 35 41 51 57

Cabrum de llet 6 3 4 5 10 16 19 17 17 18 21

Porcí 7 7 8 9 8 10 9 10 13 16 16

Vaquí de llet 7 7 9 6 6 8 8 8 9 14 16

Apicultura 2 9 10 8 7 9 10 12 14 12 15

Oví de llet 3 2 2 2 2 3 4 3 3 5 5

Cunicultura 0 0 0 1 2 2 2 2 1 3 3

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

Equí de llet 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

Estadístiques del sector ecològic 2020
Situació i evolució de la producció agrària ecològica



13CCPAE · MEMÒRIA 2020

Indústria agroalimentària

En l’àmbit de les empreses elaboradores, 
importadores i/o comercialitzadores, les activitats més 
destacades el 2020, d’un total de 2.411 registrades 
(+6,49%), han estat les següents: en primer lloc, la 
comercialització i/o distribució, amb 519 activitats 
(21,53% del total i un creixement del 10,81%); en 
segon lloc, l’elaboració i/o embotellament de vins, 
caves i escumosos, amb 298 activitats (12,36% 
del total i creixement del 9,16%); en tercer lloc, 
l’emmagatzematge (261 activitats, 10,83% del total 
i 8,75% d’augment); en quart lloc, la importació 
(132 activitats, 5,47% del total i 8,2% d’augment), 
i en cinquè lloc, la fabricació i/o envasament d’olis 
i greixos (116 activitats, 4,77% del total i 0,87% 
d’augment).

El 2020, tot i la crisi de la pandèmia, el sector bio a 
Catalunya continua creixent i diversificant-se.

Activitats agroalimentàries per províncies i total (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Barcelona 307 357 395 447 627 783 813 924 1.095 1.248 1.329

Girona 67 70 85 102 136 159 173 201 224 238 260

Lleida 99 108 125 140 187 199 221 282 306 352 370

Tarragona 136 160 184 199 238 266 292 331 388 426 452

TOTAL 609 695 789 888 1.190 1.407 1.499 1.738 2.013 2.264 2.411

Activitats agroalimentàries (2020)

Estadístiques del sector ecològic 2020
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Activitats agroalimentàries (2010-2020)
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Evolució de les activitats de les indústries agroalimentàries (2010-2020)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Comercialització i/o distribució 75 94 108 119 200 255 280 348 407 475 519

Elaboració i/o embotellament de vins, caves i escumosos 86 108 117 133 165 169 190 205 241 273 298

Emmagatzematge 36 44 49 54 77 107 113 136 194 240 261

Importació 16 17 22 21 55 63 74 98 109 122 132

Fabricació i envasament d’olis i greixos 39 43 49 60 74 84 82 98 108 115 116

Transformació de la producció hortofrutícola 59 65 74 75 78 72 81 87 102 114 113

Envasament i/o etiquetatge de productes alimentaris 5 6 8 12 25 59 66 75 80 86 104

Escorxadors i sales d´especejament 39 45 48 57 58 66 68 73 75 78 76

Manipulació, envasament i transformació de grans 31 31 30 32 46 58 42 56 63 74 75

Manipulació i/o envasament de la producció hortofrutícola 17 18 22 25 41 56 42 53 61 71 73

Manipulació, elaboració i envasament de fruits secs 24 26 30 32 38 48 43 48 56 61 65

Elaboració de productes carnis 11 16 20 23 35 39 44 47 52 54 54

Pani� cació i pastisseria 47 47 54 59 60 41 44 48 55 54 54

Elaboració de preparats alimentaris 22 25 30 32 33 40 35 40 46 49 53

Elaboració i envasament de tè i cafè 15 15 17 20 24 29 27 38 44 47 53

Elaboració i envasament d´espècies i condiments 4 4 5 7 13 12 30 34 39 44 45

Fabricació i/o comercialització de productes per alimentació animal 9 10 12 15 16 16 27 32 39 45 45

Manipulació, elaboració i envasament de productes avícoles 8 10 14 18 28 30 38 37 41 40 41

Comerç minorista 0 0 0 6 14 25 32 32 32 31 37

Elaboració de llet, formatge i derivats làctics 11 12 14 15 20 25 24 24 28 39 37

Elaboració i envasament de plantes aromàtiques i medicinals 5 6 7 11 14 18 18 23 27 30 33

Indústria del cacau, xocolata i con� teria 15 12 12 14 21 25 18 19 22 23 24

Manipulació i envasament de productes apícoles 9 11 12 11 19 19 16 18 19 19 21

Producció i comercialitació de llavors i plantes de viver 8 9 9 10 6 14 17 19 21 22 20

Indústria sucrera 5 5 5 5 9 14 15 16 15 19 19

Elaboració de cervesa i/o altres begudes alcohòliques 3 4 6 6 7 8 11 12 12 14 17

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

Elaboració de preparats homogenitzats i dietètics 3 3 4 4 6 6 9 7 8 8 8

Elaboració de conserves i/o semiconserves de peix 0 0 0 0 0 0 3 4 5 5 6

Elaboració i/o envasament d’algues 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3

Estadístiques del sector ecològic 2020
Situació i evolució de la producció agrària ecològica

Per províncies, Barcelona és capdavantera amb 
1.329 activitats agroindustrials (+6,49% respecte 
2019), i concentra més del 51,76% de les activitats 
transformadores, de comercialització i d’importació. Va 
seguida de Tarragona, que, amb 452 activitats (+6,1%), 
és l’altre pol agroindustrial ecològic català; Lleida, 
acaba l’any amb 370 empreses agroalimentàries 
(+5,11%); mentrestant Girona tanca amb 260 (+9,24%), 
sent la que més ha crescut.
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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, 2019 -darrer 
any del qual tenim dades- manté 
la tendència de creixement dels 
anys anteriors. Les facturacions 
ecològiques a Catalunya van 
arribar als 807,91 milions d’euros, 
un 15,83% 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 
197,54 milions d’euros facturats 
i el 24,45% del pes econòmic; 
li segueix el vitivinícola, amb 
169,71 milions d’euros i el 21,01% 
de pes; i després el de la fruita, 
hortalisses i productes transformats 
hortofrutícoles amb 122,62 milions 
d’euros i el 15,18% de pes.

Principals subsectors productius segons el volum de facturació (2019)

Comercialització i/o distribució 197.544.242,88 €
Vinya, elaboració de vins,  caves i escumosos 169.711.760,47 €
Fruita, hortalisses i productes transformats hortofrutícoles 122.617.308,96 €
Cereals, lleguminoses i transformació de grans 42.005.779,65 €
Oliveres, elaboració de conserva d'olives, olis i greixos 38.557.333,11 €
Fruits secs, productes transformats de fruits secs 37.473.021,25 €
Escorxadors, sales d'especejament i productes carnis 33.790.663,61 €
Preparats i productes alimentaris i/o dietètics 30.914.744,88 €
Productes per a l'alimentació animal 28.783.300,99 €
Avicultura i productes avícoles 18.026.799,47 €

Evolució del volum de facturacions dels principals subsectors productius (2017-2019)

Estadístiques del sector ecològic 2020
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes 1.2

Volum de facturació (2009-2019)
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Destinació de les vendes

Segons les darreres dades estadístiques de volum 
de facturació corresponents al 2019, a Catalunya 
es van quedar 321,06 milions d’euros, és a dir, un 
45,14% de les vendes van ser per al consum intern, 
que incrementa lleugerament. Mentrestant, a la resta 
de l’Estat s’hi van destinar 159,16 milions d’euros 
(22,38%). Les vendes a la UE van pujar a 161,09 
milions d’euros (22,65%) i l’exportació fora de la UE 
es va elevar als 69,90 milions d’euros (9,83%).

Són majoritaris els destins català i espanyol de les 
vendes de les empreses (67,52%) per sobre de 
l’exportació a dins i fora de la Unió Europea (32,48%). 
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 fruita, 
hortalisses i productes transformats hortofrutícoles 
un 59,74% té com a destí altres països de la Unió 
Europea. En el subsector del cultiu de fruits secs i/o 
manipulació, elaboració i envasament de fruits secs, 
un 53,22% es destinat a la UE o a països tercers. En el 
cas del sector de l’oli d’oliva encara és més clar el pes 
de l’exportació. Un 71,92% de les vendes van tenir 
com a destí la Unió Europea o països tercers.

Destinació de les vendes (2019)

Destinació de les vendes (2019) *

2019

Catalunya 321.057.406 €

Espanya 159.161.563 €

Unió Europea 161.094.101 €

Fora de la Unió Europea 69.896.962 €

*només elaboradors, importadors, comercialitzadors i comerços minoristes

Estadístiques del sector ecològic 2020
Dades econòmiques: facturacions i destí de les vendes

Destinació de les vendes (2016-2019)
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Estadístiques del sector ecològic 2020
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. 

El CCPAE es regeix per la Llei 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic. Amb l’aplicació d’aquesta Llei 2/2014, 
l’entitat va deixar de formar part dels pressupostos de 
la Generalitat de Catalunya, del sistema Cash Pooling, 
va deixar de cobrar taxes públiques (no subjectes a 
IVA) per cobrar quotes (subjectes a IVA), i va perdre la 
potestat sancionadora en matèria d’agricultura.

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 s’estructura en òrgans de govern, òrgans 
executius i òrgans operatius. L’òrgan de govern és 
la Junta Rectora. Els òrgans executius són el comitè 
de certificació, gerència i la direcció tècnica. Els 
òrgans operatius estan dividits per àrees de treball: 
certificació, inspecció i afers generals. La Comissió de 
Parts és l’òrgan del CCPAE creat per a la salvaguarda 
de la imparcialitat del Consell. 

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 4 de juny de 2019, amb una participació 
registrada del 10% dels operadors inscrits, la Junta 
Rectora es va constituir el 25 de juny, composada per 
les següents persones representants:

Composició de la Junta Rectora

Nom, Cognoms Representant a:
David Torrelles Vilella [President] -electe- Productors
GRAMONA, SA -electe-
Repr.: Jaume Gramona Marti [Vicepresident]

Elaboradors

Ignasi Sinfreu Blasi -electe- Productors
Joan Pons Font -electe- Productors
CELLER COOP. SALELLES, SCCL -electe-
Repr.: Judit Casellas Torras

Elaboradors

CHOCOLATES SOLÉ, SA -electe-
Repr.: Alessandro Baldassarri Pou

Elaboradors

Dolors Bascompte i Bonvehí Consumidors
Anna Pons i Sala Consumidors
Helena Bech de Careda Consumidors
Neus Ferrete Gracia [DARP] Administració
Ma. José Sarrias Galceran [DTS] Administració
Marta Raurell Molera [DECO] Administració
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Composició, Junta Rectora i Comitè de parts

Funcions de la Junta

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.

Les funcions de la Junta queden regulades en el 
Decret 180/2001, de 26 de juny:
a) Elaborar el Reglament de règim intern del Consell
b) Proposar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació 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 i 
Alimentació 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
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
j) Acordar el termini de suspensió de la inscripció 
d’un operador al registre d’operadors del Consell, a 
proposta del Comitè de Certificació.  
k) Supervisió de les actuacions de les activitats de 
certificació del Consell, mitjançant la ratificació 
dels informes del Comitè de Certificació sobre les 
decisions preses durant cada trimestre. Els Informes 
de certificació s’avaluen, debaten i ratifiquen, si 
s’escau. En cas que la Junta Rectora no estigui 
d’acord amb alguna de les decisions preses pel 
Comitè de Certificació, pot comunicar-ho a l’autoritat 
competent i/o a l’organisme d’acreditació, en aquest 
cas ENAC.

Reunions del Ple de la Junta

Durant l’any 2020, s’ha celebrat les reunions plenàries 
següents:

- Reunions ordinàries: 6 sessions.

- Reunions extraordinàries: 17 sessions

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. En qualsevol cas les comissions 
han de donar comptes dels treballs i sotmetre les 
seves conclusions el ple de la Junta Rectora.

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

Comissió de Normativa
Es revisa la normativa vigent que regula la producció 
ecològica i el funcionament i l’estructura del Consell. 
Es va celebrar un cop.
 
Comissió d’Economia i Promoció
Les principals funcions 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. Es va celebrar un cop.

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

Comissió de parts

La Comissió de Parts és l’estructura creada pel 
Consell per a la salvaguarda de la seva activitat de 
certificació de productes ecològics. Es va crear per 
donar compliment a allò establert en el punt 5.2 de la 
Norma UNE-EN ISO/IEC 17065.
La seva composició ha de representar de manera 
equilibrada a les parts significativament interessades 
en l’activitat desenvolupada pel Consell, de manera 
que no predomini un únic interès. Es van identificar 
com a parts interessades i què hi tindran veu i vot:
- Clients del Consell (1 membre): serà l’anterior 
president/a amb la condició que sigui operador 
i que no sigui membre de la JR actual; sinó serà el 
vicepresident/a. Actua com a president de la Comissió 
de Parts. Actualment és Daniel Valls i Cots.
- Usuaris dels clients / organitzacions de consumidors 
(1 membre): un membre del Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya, què és l’òrgan de 
representació i consulta de les associacions de 
persones consumidores i usuàries. Actualment el 
representant és Salvador Domínguez Rodríguez.
- Representants dels organismes governamentals 

de reglamentació o altres serveis governamentals 
(2 membres): un dels membres serà la persona 
responsable de la Inspecció i Control Agroalimentari 
(atès que actuen sota normativa de control oficial). 
Assisteix, per delegació, Àngela Martínez Izcara. 
L’altre membre serà la persona responsable jurídica 
de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. La 
representant és Raquel Ibañez Pallarès.
El president de la Junta Rectora, el representant 
de l’Autoritat competent dins la JR, el gerent, la 
directora tècnica del Consell i la secretària de la Junta 
assisteixen a les reunions de la Comissió de Parts amb 
veu i sense vot. 
La Junta Rectora serà responsable de la identificació 
de les parts interessades. I, atès que el Consell és un 
òrgan tutelat pel DARP, i orgànicament depenem de 
la seva Direcció General, se sol·licitarà al/la Director/a 
General les designacions dels membres representants 
dels organismes governamentals.
Les funcions de la Comissió de la Parts són:
- Salvaguardar la imparcialitat de les activitats de 
certificació de l’entitat
- Revisar polítiques i principis relatius a la imparcialitat 
de les activitats de certificació del Consell
- Garantir la imparcialitat, la confiança i la 
transparència de l’activitat de certificació que 
desenvolupa el Consell
- Revisar que l’entitat porta a terme totes les mesures 
necessàries per eliminar o disminuir l’efecte de totes 
les amenaces que afecten a la seva imparcialitat
- Estudiar i avaluar les activitats desenvolupades pel 
Consell i, si escau, emetre un escrit de recomanacions 
al respecte de la seva conveniència
- Revisar, debatre i aprovar l’informe de la imparcialitat on 
la directora tècnica informa a la Comissió de Parts dels 
elements susceptibles d’afectar la imparcialitat del CCPAE
- Qualsevol altre funció que se li pugui encomanar des 
de la Junta Rectora
Les reunions seran convocades pel seu president i es 
realitzaran almenys un cop a l’any.
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Estructura, organització, objectius i mitjans
Composició, Junta Rectora i Comitè de parts

Objectius de la Junta per al 2021

1. 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.

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

3. Millorar la informació del servei
Mantenir i millorar la transparència, els sistemes 
d’informació i els canals de contacte envers 
el servei que presta el CCPAE, tant per a les 
persones interessades com especialment per als 
operadores.

4. Preparar l’aplicació de la nova normativa 
europea
Estudiar la nova normativa de producció ecològica 
que es començarà a aplicar l’1 de gener del 
2022, tot adaptant els procediments del CCPAE, 
i difondre-la als operadors per facilitar-los la 
transició.

5. 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–.

6. Protegir els termes emparats per la normativa 
europea de producció agrària ecològica
Vetllar pel compliment de la normativa de tots els 
productes certificats.

7. 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.

8. Col·laborar amb el Programa de Foment de la PAE
Col·laborar en el desplegament del proper Programa 
de Foment de la PAE que s’aprovi.

9. Treballar amb el DARP per a la celebració del 2n 
Congrés de Producció Ecològica
Cooperar amb el DARP per a què el sector ecològic 
celebri el 2n Congrés de Producció Ecològica de 
Catalunya, 16 anys després del primer.

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

11. 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.
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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 de govern, executius i operatius. El 2019 es va crear el lloc de 
treball de gerent dins dels òrgans executius, que té com a responsabilitat la direcció general del Consell i la direcció 
i coordinació de l’àrea d’afers generals i la supervisió de la direcció tècnica. Les àrees de certificació i inspecció 
dels òrgans operatius estan 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 de les persones que l’integren com la 
base de l’organització i principal palanca de canvi per 
a  la consecució dels objectius. Per això està enfocada 
a assolir la satisfacció, felicitat i empoderament de 
les persones per tal de tendir a un nivell de servei 
excel·lent, tant als operadors com a la societat.

Els objectius són acordats a començament d’any 
per tot l’equip, tenint en compte la plenitud de les 
persones, l’alineació dels seus interessos i valors 

amb els que ens fixen els Grups d’Interès que ens 
permeten entendre la proposta evolutiva que ha de 
fixar la nostra Visió. 

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 certificació 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.

AUTORITAT
COMPETENT

ÒRGANS
DE GOVERN

ÒRGANS
EXECUTIUS

ÒRGANS 
OPERATIUS

DARP: Direcció General d’Agricultura i Ramaderia

COMISSIÓ DE PARTS

JUNTA RECTORA
President/a

3 Productors/es
3 Elaboradors/es
3 Consumidors/es
3 Repr. Administració

COMITÈ DE
CERTIFICACIÓ

1 Repr.
Administració
2 Tècnics
Certifi cació

ÀREA
DE CERTIFICACIÓ ÀREA

D’INSPECCIÓ

DIRECTOR/A
TÈCNICA

Coordinador/a
d’Inspecció

Inspector/a

Coordinador/a
de Certifi cació

Tècnic/a
de Certifi cació

Tècnic/a
Inspector/a

ÀREA ECONÒMICO-
FINANCERA

Responsable
Econòmic-Financer

ÀREA
DE QUALITAT

Responsable
de QualitatTècnic/a de

Comunicació
i Promoció

GERÈNCIA
Direcció General

ÀREA
D’AFERS GENERALS
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La consolidació i dinamització de l’equip es realitza a 
través de reunions freqüents de coordinació entre les 
diferents àrees amb la Direcció. En aquestes reunions 
es treballa en la compatibilització dels objectius 
individuals, de les àrees i de l’organització.

La confiança i el respecte per les diversitats individuals 
és la premissa que ens ajuda a 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 el servei.

Les mesures adoptades de conciliació, reflectides 
en la flexibilitat per facilitar a les persones de l’entitat 
compatibilitzar vida laboral i vida personal, és una 
altra fita que ha assolit l’organització. Al Consell 
tenim el convenciment que això reverteix en la millora 
de la productivitat, de la satisfacció de la persona, i 
l’augment de la responsabilitat i fidelització de la 
persona amb l’empresa.

La política de comunicació amb el personal té presents 
els mecanismes de comunicació interpersonal i 
intergrupal ja que la comunicació representa una 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 
i els coordinadors d’àrea elaboren informes de 
supervisió específics del personal directament 
relacionat amb l’activitat de control i certificació que 
avaluen l’eficàcia i la qualitat de la feina feta.

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 i formats per la directora tècnica i els 
coordinadors d’àrea, per a mantenir una Entitat de 
Certificació competent, professionalitzada i acreditada.

S’elabora un pla de formació tot tenint en compte 
l’especificació de funció de cada posició, les 
necessitats detectades per cada àrea i els objectius 
on es vol arribar. Així es determinen les  accions de 
formació per a cada lloc de treball. 

El Consell disposa d’un procediment d’acollida, 
formació i qualificació del personal de nova 
incorporació, que s’aplica, s’avalua i es millora, si 
s’escau, amb cadència anual.

Igualment, el Reglament de referència pel que s’ha de 
vetllar el seu compliment està constantment 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 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.
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tasca dels operadors, donant-los un servei  amb 
uns estàndards més alts de qualitat . Amb tal finalitat 
s’adequarà l’organització, es milloraran els processos 
i es complementarà la formació de les persones 
treballadores. Es milloraran els formularis per als tràmits 
i, si correspon, les guies per posar-ho més fàcil als 
operadors reduint-se, alhora, els terminis de resposta.

5. Desenvolupament de les persones treballadores 
orientat a la satisfacció al client intern i extern, la qualitat, 
l’eficiència, l’enpoderament i la satisfacció en el servei
Per tal que totes les persones treballadores del Consell 
puguin aportar el millor de si i alhora sentir-se satisfetes 
del seu treball en el Consell cal desenvolupar accions que 
ho potenciïn. Així, d’acord amb les finalitats del Consell, 
les accions han d’anar encaminades a oferir el millor 
servei que puguem a la societat i als operadors, que totes 
les tasques es realitzin amb la qualitat adequada, que el 
treball sigui eficient i que alhora les persones s’enpoderin.

6. Elaborar i executar un nou pla de formació 2021-23
S’elaborarà un pla de formació per a les persones 
treballadores pels propers tres anys. Aquest pla ha de 
contemplar formació tècnica, administrativa, de gestió, 
d’eines tècniques i d’habilitats personals i col·lectives. 
Ha de contemplar formació inicial en la incorporació de 
persones noves i formació contínua. Ha de contemplar 
tant formació interna com externa. 

7. Treballar l’Avaluació de Riscos Psicosocials
A partir de  l’avaluació de riscos psicosocials que disposa 
el Consell s’ha començat a treballar per tal d’arribar  a 
les causes d’aquests riscos i definir i executar les 
accions necessàries i possibles que facin que els riscos 
esmentats disminueixin de manera significativa en el futur.

8. Efectuar un estudi comparatiu de les polítiques 
laborals dels nostres homòlegs
Bescanviar amb les  entitats de control de producció 
ecològica , informació sobre les polítiques laborals que 
es practiquen per tal d’avaluar les tendències i possibles 
punts de risc i millora a l’hora de mantenir el capital 
humà i optimitzar les corbes d’aprenentatge i els costos 
de formació al Consell.

Estructura, organització, objectius i mitjans
Els objectius de la Direcció 2.3
Per tal d’assolir els objectius establerts per la Junta 
Rectora, la Direcció del CCPAE defineix els objectius 
següents per al 2021 amb les accions corresponents.

1. Endegar un procés de transformació digital que 
permeti obrir el Consell als operadors, als grups 
d’interès i als treballadors 
Amb la finalitat de millorar el control de gestió, la 
versatilitat en el servei i els procediments, i augmentar 
la transparència de tot els fluxos de dades gestionades, 
el Consell ha començat un procés de transformació 
digital en el que es repensarà tot el funcionament de la 
Corporació amb la intenció d’incrementar la eficiència de 
les seves gestions. Aquest procés de transformació serà 
el marc dins el qual es gestionaran la resta d’objectius 
que s’esmenten a continuació, entenent, els mateixos, 
com a una conseqüència de l’acompliment del primer.

2. Incorporar millores en els sistemes d’informació 
Enguany s’han començat a avaluar diferents sistemes 
de gestió electrònica d’expedients (BPM), aquest 2021 
ha de ser l’any en el que es comenci a implementar el 
tràmit electrònic d’expedients, treballant en paral·lel 
amb les eines actuals fins a la seva posada en marxa 
definitiva quan, estabilitzat el sistema, s’obrirà el portal 
d’interacció entre els Operadors i el Consell.

3. Implantar l’administració electrònica per agilitzar 
els tràmits
La Llei 2/2014 estableix que les actuacions del Consell 
que impliquen l’exercici de funcions públiques resten 
subjectes al dret administratiu i, la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, imposa el procediment administratiu electrònic 
a l’administració. Ens dotarem dels sistemes necessaris i 
possibles per permetre l’accés electrònic dels operadors 
als serveis del Consell, per facilitar la tramitació telemàtica 
i optimitzar la gestió del Consell,  treballarem per agilitzar i 
assegurar els tràmits i fer més eficient el servei.

4. Incrementar la qualitat del servei als 4.500 
operadors inscrits al Consell
Sota aquest nou paradigma de digitalització del 
Consell es tendirà a facilitar cada vegada més la 
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9. Anàlisi d’eines de retribució flexible pel personal 
del Consell
Treballar per dotar a les persones treballadores d’eines 
per disminuir la seva factura fiscal sense incrementar la 
massa salarial. 

10. Millorar el nostre sistema de gestió de qualitat 
i 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, auditoria 
externa per part d’ENAC i millora contínua i participació 
de tot l’equip tècnic en l’actualització del sistema.

11. Estudiar el nou Reglament (UE) 848/2018 que es 
començarà a aplicar l’1 de gener del 2022 (ajornat 
per la Covid 19, data implementació inicial 1 de 
gener 2021) i implantar els canvis que suposaran 
pel Consell i difondre’n el contingut als operadors
El 30 de maig de 2019 es va publicar el Reglament 
(UE) 2018/848 del Parlament Europeu i del Consell 
sobre producció ecològica i etiquetat dels productes 
ecològics. , el Consell i adequarà els procediments i 
documents de control i certificació i el sistema de gestió 
de qualitat aquest nou Reglament. A més, el Consell en 
farà difusió als operadors perquè puguin conèixer les 
modificacions i realitzar tots els canvis per tal de complir 
amb el sistema de producció

12. Continuar treballant juntament amb el DARP 
per unificar els quaderns de la producció ramadera 
ecològica i convencional
Continuar revisant juntament amb el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) 
els quaderns de producció ramadera amb l’objectiu 
d’establir un model únic de quadern de camp que 

compleixi tots els requisits tant de la normativa general 
com de la de producció ecològica.

13. Adequar els quadern de la producció vegetal al 
Decret 153/2019
Adequar el quadern de producció vegetal al Decret 
153/2029 de gestió de la fertilització del sòl i de les 
dejeccions ramaderes  amb  l’objectiu d’establir un 
model únic de quadern de camp que compleixi tots 
els requisits tant de la normativa de la de producció 
ecològica com dels requisits que estableix el Llibre de 
gestió de fertilitzants per les explotacions agrícoles.

14. Executar el Pla de Promoció i Difusió 2021
L’àrea de comunicació amb l’ajuda de la resta de 
professionals executarà les accions del pla que la Junta 
Rectora ha aprovat i que recull les diferents actuacions 
de premsa, publicitat i patrocini, relacions públiques i 
marxandatge que es duran a terme durant l’any.

15. Donar suport al Programa de Foment de la PAE 
Col·laborar en el desplegament del Programa de Foment 
de Producció Agroalimentària Ecològica del DARP.

16. Donar suport al desenvolupament del Logotip 
Ecològic Català 
Col·laborar amb el DARP en el desenvolupament 
normatiu de l’ús del logotip ecològic català.  

17. Mantenir la col·laboració amb altres agents del 
sector: IFOAM, INTERECO i EOCC
El primer trimestre del 2021 la Comissió Europea ha 
d’acabar de desenvolupar i discutir els actes d’execució 
del Reglament (UE) 848/2018, del Parlament Europeu, 
sobre producció ecològica i etiquetatge dels productes 
ecològics. El Consell seguirà col·laborarà amb els 
agents del sector que intervenen en les negociacions 
d’aquests reglaments. 
El Consell  també participarà en l’estudI que porten a 
terme els agents del sector en referència el Reglament 
(UE) 848/2018 i els seus actes d’execució i actes 
delegats.



29CCPAE · MEMÒRIA 2020

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 2020 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 2021.

Facturació Tresoreria

Fiscalitat / ImpostosComptabilitat (PGC) /
Pressupostos

Recaptació quotes i 
altres ingressos Reclamació d’impagats

Ajuts PDR: Participació agricultors i ramaders
Promoció programes qualitat

Estructura, organització, objectius i mitjans
Administració econòmica i financera 2.4
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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 2020, 
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 2020

- 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 25 de març de 2021, va aprovar els 
comptes anuals de l’exercici 2020, 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.

Canvi de seu social

El domicili social del CCPAE s’ha traslladat, a finals 
de l’exercici, al carrer del Doctor Roux, 80, 3a planta 
de Barcelona.

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 del Dret públic.

El CCPAE és la primera autoritat de control pública 
europea acreditada per aquesta Norma, obligatòria 
per als organismes de control privats que certifiquen 
productes ecològics a la Unió Europea. Aquesta 
fita es tradueix en un reconeixement dins i fora de 
Catalunya del prestigi dels productes ecològics i del 
sector de la producció ecològica catalana.

Aquesta acreditació reconeix la competència tècnica 
del CCPAE per a la certificació dels productes 
ecològics, garantint que s’aplica el sistema de 
certificació de forma fiable i objectiva, i facilita 
l’acceptació dels productes  ecològics certificats als 
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
El manteniment anual de l’acreditació des de l’any 
2005 implica el compliment constant dels requisits de 
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065 i la revisió periòdica 
del Sistema de Gestió de Qualitat per assegurar la 
seva validesa i eficiència. L’Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) audita, almenys un cop a 
l’any, l’activitat de certificació de producte ecològic 
del CCPAE per tal de verificar que es desenvolupa 
d’acord amb els requisits establerts a la Norma.

Acreditació d’àmbit nord-americà
A partir d’octubre de 2002, es va fer necessari el 
compliment del Programa Nacional Ecològic (NOP) 
dels Estats Units d’Amèrica, per tal de poder exportar 
els productes certificats com a ecològics al país 
nordamericà. Des de l’1 de juny del 2012, va entrar 
en aplicació un acord d’equivalència entre els EUA i la 
Unió Europea a fi que tots els productes bio (excepte 
els vins i l’aqüicultura) certificats pel Reglament (CE) 
834/2007 i per un organisme o autoritat de control 
europea es puguin comercialitzar als EUA. Els vins 
no estan inclosos dins l’acord però tampoc estan 
exclosos explícitament. Això és perquè 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 EUA-UE. 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 NOP però l’empresa catalana no 
ha d’estar certificada pel 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.

Altres serveis
L’abril del 2017 el CCPAE  i el Consorci d’Inspecció 
i Control (CiC) van signar un conveni amb l’objectiu 
d’establir un marc de col·laboració per a què 
el CCPAE fes 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 
quals 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.
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Per a què els operadors ecològics certificats pel 
CCPAE puguin exportar els seus productes a Suïssa 
el Consell té establerts dos acords. Un és amb Bio 
Inspecta, entitat que fa la certificació de vins sota els 
estàndards Delinat. El CCPAE fa les auditories als 
viticultors i cellers de Catalunya i Bio Inspecta emet la 
certificació en base als controls realitzats pel Consell 
Així mateix, el CCPAE disposa d’un altre contracte 
de col·laboració amb International Certification Bio 
Suisse AG. És una societat autònoma fundada per 
l’associació de pagesos Bio Suisse per certificar les 
explotacions i els productes d’acord amb les normes 
de producció Bio Suïsse fora de Suïssa. Aquestes són 
les normes que han de complir tots els productes que 
es vulguin comercialitzar a Suïssa com a ecològics. 

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 de 
l’eficàcia i l’adequació del sistema de control aplicat 
pel Consell. Durant el 2020 el DARP va realitzar una 
auditoria de supervisió de l’eficàcia i l’adequació del 
funcionament del CCPAE. A més, el DARP disposa 
d’un sistema addicional de comprovació d’aquest 
funcionament, ja que participa directament al 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) 625/2017 també estableix que cal 
elaborar un informe anual. El CCPAE juntament amb la 

unitat de producció ecològica del DARP ha elaborat el 
informe anual 2020 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

L’1 de juny de 2020 l’Autoritat competent va aprovar 
una nova instrucció interna del procés de supervisió 
de l’eficàcia i l’adequació del funcionament del 
CCPAE. L’objectiu fonamental d’aquesta instrucció 
és assegurar que les activitats de l’entitat en aquest 
àmbit es porten a terme d’acord amb la normativa 
vigent que regula la producció agrària ecològica 
i segons els requisits generals de competència 
tècnica que ha de complir una entitat de certificació 
de producte per a ser reconeguda com a competent 
i fiable. Per això en la instrucció s’especifica les 
comunicacions que el CCPAE ha de fer cap a 
l’autoritat competent. A més, perquè la coordinació  
sigui eficaç ha d’existir una coordinació estreta, 
això es concreta en l’establiment d’una Comissió de 
coordinació, integrada per representants d’ambdues 
parts, amb l’objectiu d’aconseguir una millor eficàcia 
en el compliment de totes les tasques compartides o 
considerades d’interès comú. La comissió ha realitzat 
4 reunions l’any 2020.
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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 d’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 2020, les sol·licituds rebudes al CCPAE que 
impliquen l’inici d’activitat o la modificació de les 
dades del Registre han estat les següents: 549 
sol·licituds de inscripció d’inici d’activitat; 836 
d’ampliació de dades, 67 de canvi de nom i 2.251 
d’autorització per a la comercialització de producte 
i etiquetatge que utilitzi les indicacions protegides. 
Un total de 690 operadors han sol·licitat aquesta 
sol·licitud de comercialització de producte.

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 2020, ha rebut 794 sol·licituds de llavor no 
ecològica, i ha concedit 2.135 autoritzacions de llavor 
no ecològica a 420 operadors, és a dir, el 15,91% dels 
2.640 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.

L’any 2020 s’han realitzat un total de 548 expedients 
d’inscripció. Pel que fa als operadors que amplien 
dades del Registre, s’han fet 315 controls entre físics 
i documentals. El CCPAE efectua, com a mínim un 
cop l’any, un control físic a tots els operadors. Durant 
l’any 2020 s’han realitzat 3.986 visites de seguiment. 
A més, també s’hi han realitzat 274 visites aleatòries i 
42 visites dirigides.

Expedients d’inscripció, ampliació i seguiment
(2010-2020)

3.2 Control i certificació
Control

Controls addicionals (2010-2020)
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Previsió d’inspeccions 2021

FEBRER 2021

 De 0 a 25
 De 26 a 50
 De 51 a 75
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 De 151 a 250
 251 o més

Exemple:
 BARCELONÈS [COMARCA]
 273 [2021] (190) [2020]

Llegenda2019 2020

MOIANÈS

37 (39) 

MARESME

Previsió d’inspeccions (2021)

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 2020 es van prendre un total de 391 mostres a 
259 operadors (5,76% dels inscrits, quan la normativa 
de l’any passat establia un mínim del 2%):

Control i certificació
Control

Denúncies per ús indegut de les indicacions protegides (2020)

Referència Descripció de la denúncia

DE 01 2020 Ús mencions protegides a la raó social

DE 02 2020 Ús mencions protegides i segell producte CCPAE al seu 

web

DE 03 2020 Ús mencions protegides i segell producte CCPAE al seu 

web

DE 04 2020 Ús mencions protegides al seu web

DE 05 2020 Ús de mencions protegides als productes comercialitzats 

sense estar inscrits

DE 06 2020 Ús mencions protegides al seu web i xarxes socials i a la 

raó social

DE 07 2020 Ús mencions protegides en l'etiquetatge i al domini web

DE 08 2020 Ús mencions protegides al seu web

DE 10 2020 Ús mencions protegides als rètols de la botiga

Detall de les analítiques realitzades (2020)

Tipus de mostra Paràmetre analític Total

Vins Sulfurós 1

Productes animals Presència antibiòtics 6

Productes vegetals i elaborats Multiresidus 333

Matèria primera alimentació animal, prod. 

elaborat, matèria primera alimentació 

humana i conreus
OMG 51

TOTAL 391

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

Auditories d’altres normatives (2020)

Normativa Controls

(productors)

Controls

(elaboradors)

Controls

(prod./elab.)

Delinat 5 1 -

Bio Suisse / Seguiment 11 7 4

Bio Suisse / Inscripció - 1 -

Brasil / Seguiment - 1 1

Brasil / Addicionals - 1 1

Normativa Inspeccions

Plec condicions DO (CiC) 61

DE 11 2020 Ús mencions protegides a les xarxes socials i a la carta de 

pans

DE 12 2020 Ús mencions protegides a les xarxes socials

DE 13 2020 Ús mencions protegides al seu web i xarxes socials

DE 14 2020 Ús mencions protegides als documents de circulació i al 

web

DE 15 2020 Ús mencions protegides a les xarxes socials

Denúncies per ús indegut de les indicacions 
protegides

L’any 2020, el CCPAE ha tramitat 14 denúncies per ús 
indegut de les indicacions protegides (veure quadre).
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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

L’any 2020, el Comitè de Certificació ha emès 7.755 
informes dels quals s’han derivat l’emissió dels 
nous certificats als operadors inscrits, així com les 
actuacions davant els incompliments detectats.

Arran d’aquests incompliments, el Comitè ha proposat, 
durant l’any 2020, un total de 10 suspensions cautelars, 
73 retirades de les indicacions protegides, i 117 
propostes d’obertura d’expedients sancionadors.

Expedients valorats segons la normativa de la UE (2020)

Seguiment 4.856

Inscripció 635

Ampliació 886

Aleatòria 477

Informe actualització dades 391

Baixa voluntària 186

Valoració accions correctores 75

Desistiment / renúncia 34

Canvi de nom 69

Dirigida 58

Baixa administrativa 40

Reducció període de conversió 28

Informe Resolució recurs d'alçada 20

Autorització de llavor Opció D 0

TOTAL 7.755

El Comitè també ha avaluat les sol·licituds d’autorització 
per a la comercialització de producte. Durant 2020, 
s’han aprovat 11.340 productes transformats nous, 
dels quals 831 són productes hortofrutícoles, 7.731 
són productes elaborats, 2.592 són distribuïts i 186 
importats. I no s’han autoritzat 16 productes.

En total, durant l’any 2020, s’han aprovat 17.452 
certificacions de productes -tant de producció primària 
com de producte transformat o nous productes- un 5% 
més que  l’any anterior (16.621 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. Els operadors 
amb mostres positives respecte del total d’analítiques 
realitzades el 2020 van ser:

- Superació del límit establert per la normativa de 
producció ecològica de sulfurós en vins: 0% (0/1)
- Presència d’antibiòtics: 16,7% (1/6)
- Positius de multirresidus: 17,1% (57/333)
- Positius OMG (límit detecció/quantif.): 5,9%* (3/51)
*Sobre un total de 51 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: 391

3.3Control i certificació
Certificació

Certificacions de producte (2010-2020)



42 CCPAE · MEMÒRIA 2020

Control i certificació
Certificació

Divergències (2020)

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 2020 
s’han detectat 1.258 divergències a 662 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 2020, el Comitè de Certificació ha proposat la 
suspensió cautelar de la inscripció en el registre del 
CCPAE a 10 operadors.
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Control i certificació
Certificació

Motius de les retirades de les indicacions protegides (2020)

Motiu Núm. de retirades

Detecció de pesticides no autoritzats per l'Annex II del R. (CE) 889/2008. L’operador ha pres totes les mesures precautòries de 
control i es pot tractar d’una contaminació per deriva

24

Venda de producte en conversió com a agricultura ecològica 8
Detecció de substàncies no autoritzades en agricultura ecològica 5
Detecció de � tosanitaris no autoritzats en l'Annex II, con� rmant frau 5
Ús de � tosanitaris no inclosos a l'Annex II 5
Venda de producte convencional com a agricultura ecològica 4
Detecció d'OMG en producció ecològica incomplint la normativa 4
Ús d'additius alimentaris no inclosos en la llista de la Secció A de l'Annex VIII 3
Venda de producte SQ com a conversió o com a agricultura ecològica 3
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)

2

Ús de productes no autoritzats per al control de malalties i plagues 1
Ús d'ingredients d'origen agrari convencionals no inclosos en la llista de l'Annex IX del R. 889/2008 i sense l'autorització prèvia de 
l'Autoritat Competent

1

Registres documentals absents 1
No es pot seguir la traçabilitat en totes les fases de producció, preparació i/o distribució 1
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

1

Realitzar importacions sense el corresponent certi� cat de control d'importació, o amb un certi� cat de control d'importació no 
conforme

1

Alimentació amb pinso convencional en animals 1
Entrada d'aus de corral per a la producció de carn o per a la producció d'ous provinents d'unitats de producció que no 
compleixen les normes de producció ecològica (convencionals) amb la NO autorització de l'Autoritat Competent. Les condicions 
que permeten aquesta excepció NO es compleixen

1

Ús de fertilitzants i condicionadors del sòl no inclosos a l'Annex I 1
Ús de llavors o patata de sembra convencional tractada amb productes no permesos en ecològic 1
TOTAL 73

Retirada de les indicacions protegides

El Comitè de Certificació, davant la detecció 
d’incompliments greus amb el sistema de producció 
ecològica que afecti un lot, l’any 2020 ha procedit a 
l’execució definitiva de la retirada de les indicacions 
protegides de producció ecològica a un total de 73 
productes.

Retirades per tipus d’operador (2020)
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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 

Tipus de faltes que han motivat expedient sancionador (2020)

Tipus de falta Núm. 

Registres documentals absents 16
No informar a l'autoritat 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

10

Detecció de � tosanitaris no autoritzats en l'Annex II, con� rmant frau 9
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

8

Registres documentals incomplets 8
Venda de producte amb les denominacions d’AE sense disposar del certi� cat de conformitat. La venda s'ha fet després d'haver noti� cat la seva 
activitat al CCPAE (sol·licitud d'inscripció al CCPAE) però abans d’estar inscrit al CCPAE i disposar del corresponent certi� cat de conformitat

7

Venda de producte en conversió com a agricultura ecològica 5
Alimentació d'animals herbívors amb aliments convencionals sense que hi hagi una autorització de l'AC per circumstàncies catastrò� ques 5
En empreses mixtes, no anunciar amb anticipació l’elaboració de productes amb dret d’ús de les indicacions protegides 4
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 3
L'operador no entrega la documentació sol.licitada en la visita de inspecció dins el termini establert 3
No és pot seguir la traçabilitat en totes les fases de producció, preparació i/o distribució 3
Ús d'additius alimentaris no inclosos en la llista de la Secció A de l'annex VIII 2
Detecció de substàncies no autoritzades en agricultura ecològica 2
Venda de producte sense quali� cació (SQ) utilitzant les indicacions protegides (en conversió o ecològic) 2
Venda de producte SQ com a conversió o com a agricultura ecològica 2
L’autoritat competent de l'Estat membreno ha visat a la casella número 20 de l’original del certi� cat de control 2
El % de la matèria seca que composa la ració diària constituïda per farratges comuns, frescs dessecats o ensitjats en animals herbívors no 
arriba al 60%, o en els animals lleters se supera el període màxim de 3 mesos a l'inici de la lactació en què està permesa la reducció � ns al 
50% de la quantitat de farratge de la ració

2

Us de productes no autoritzats per al control de malalties i plagues 1
Ús d'ingredients d'origen agrari CVL no inclosos en la llista de l'Annex IX del R. 889/2008 i sense autorització prèvia de l'Autoritat Competent 1
El balanç entrades i sortides no quadra. Les sortides superen en un 5% a les entrades sense justi� cació 1
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

1

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. No implica variacions en el mètode de producció ecològic (no hi ha afectació de producte)

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 per retirar les indicacions protegides del producte o per separar-
lo i identi� car-lo. L'operador no ha comunicat aquest fet al CCPAE

1

Venda de producte amb les denominacions d’AE sense disposar del certi� cat de conformitat emès pel CCPAE. La venda s'ha fet abans 
d'haver noti� cat la seva activitat al CCPAE (haver presentat la sol·licitud d'inscripció al CCPAE)

1

Control i certificació
Certificació

incompliments administratius, el CCPAE ha proposat 
117 expedients sancionadors l’any 2020 (veure taula 
pàg. 62-63 i gràfic pàg. 63).
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No disposa de tots els documents justi� catius del moviment de la mercaderia (factures, albarans, etc.) 1
L'operador té, negocia, utilitza indegudament o falsi� ca documents, les etiquetes, i altres documents d'identi� cació dels productes eco 1
Detecció d'OMG en producció ecològica, con� rmant el frau 1
L'operador NO compleix amb les mesures establertes a la unitat, els locals i/o l’activitat com a resposta a una NC per a garantir el 
compliment de les normes de producció ecològica

1

Introducció d'animals (excepte animals de l'avicultura) excedint els percentatges autoritzats, o per circumstàncies catastrò� ques, 
procedents d'unitats de producció que no compleixen les normes de producció ecològica (convencionals), sense l'aprovació de l'autoritat 
competent (sense autorització) i quan les condicions que permeten aquesta excepció NO es compleixen

1

Alimentació amb pinso convencional en animals 1
Raspat de dents als garrins, tall de la cua de les ovelles, retall de bec en aus de corral, desbanyat en bovins, sense respectar les condicions 
i/o sense autorització de l'autoritat competent

1

Lligat dels animals: B) sense autorització de l'autoritat competent, i les condicions es compleixen 1
Les superfícies mínimes per a l'estabulació i les zones d'exercici i altres condicions d'allotjaments no es compleixen 1
S'han consumit aliments de primer any de conversió de la pròpia explotació que no procedeixen de pastura o del cultiu de pastures 
permanents, ni de parcel·les de farratges perennes, ni de cultius proteaginosos

1

Ús de fertilitzants i condicionadors del sòl no inclosos a l'Annex I 1
Ús de llavors o patata de sembra convencional tractada amb productes no permesos en ecològic 1
Producció paral·lela en cultius perennes: ecològica i/o en conversió amb les mateixes varietats que en convencional sense la possibilitat de 
diferenciar-les durant el cultiu i l' emmagatzematge i no es compleixen les condicions

1

La quantitat total de fems aplicats ha excedit els 170 kg. de nitrogen per hectàrea de la superfície agrícola adobada i any 1
Detecció de pesticides no autoritzats en l'Annex II, residus contaminació per deriva. L’operador ha pres totes les mesures precautòries de control 1
Ús de � tosanitaris no inclosos a l'Annex II 1
L'operador disposa d'un pla de producció paral·lela aprovat per l'AuC, però no es compleixen les condicions (no es mantenen les mesures 
de separació de cada unitat, no s'informa de la collita de cada part amb 48h d'antel·lació, no s'informa al � nal de la collita de les quantitats 
exactes collides en les unitats i les mesures aplicades per a separar els productes)

1

TOTAL 117

Expedients sancionadors per tipus d’operador (2020)

Control i certificació
Certificació
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Certificats pels ajuts agroambientals

L’any 2020, hi ha hagut un total de 3.133 peticionaris 
d’ajuts agroambientals per l’agricultura i la ramaderia 
ecològiques corresponents al Programa de 
Desenvolupament Rural (PDR) 2015-2020. D’aquests, 
2.995 eren inscrits (el 88,95% del total de 3.367 
productors) i 138 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.

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 i en agricultura 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 7.122 certificats, dels quals 
4.925 s’han emès de forma automàtica, 1.981 sota 
comanda, i 216 per a l’exportació. D’aquests darrers, 
96 certificats (44,44%) 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 (2020)

Ajut a l’agricultura ecològica 2.749

Ajut a la ramaderia ecològica 683

Ajut a l’agricultura i la ramaderia ecològiques 299

TOTAL DE PETICIONARIS 3.133

Certi� cats per a l’exportació (2020)

País Núm. certi� cats

ESTATS UNITS 96

COREA DEL SUD 21

JAPÓ 20

CANADÀ 8

XILE 8

ECUADOR 8

HONG KONG 8

TAIWAN 7

ARÀBIA SAUDÍ 5

REPÚBLICA DOMINICANA 5

KUWAIT 4

MARROC 4

AUSTRÀLIA 3

COLÒMBIA 3

Control i certificació
Certificació

DUBAI 2

ÍNDIA 2

ISRAEL 2

PANAMÀ 2

PAKISTAN 1

PERÚ 1

PUERTO RICO 1

SINGAPUR 1

SUDÀFRICA 1
REGNE UNIT 1
VENEÇUELA 1
XINA 1
TOTAL 216

3.133
sol·licitants

2.995
inscrits

138
no inscrits

Esquema dels sol·licitants (2020)
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Cursos, xerrades i jornades tècniques de difusió (2020)

Lloc Data Tema

Mercabarna 06/02/2010 Requisits per obtenir la certi� cació ecològica

Escola Agrària de Tàrrega 10/02/2020 Producció agrària ecològica en vinya: estadístiques, normativa i certi� cació

UAB - Facultat de Veterinària 13/02/2020 Normativa, control i certi� cació producció agrària ecològica

Escola Agrària de Tàrrega 26/02/2020 Producció agrària ecològica en vinya: aspectes administratius

CEI Cervera 05/03/2020 Producció agrària ecològica en cultius extensius: estadístiques, normativa i certi� cació

SEAE (En línia) 25/05/2020 Webinari monogrà� c sobre TRACES per a la SEAE

Universitat de Barcelona (en línia) 06/06/2020 Màster d’Agricultura Ecològica de la UB

Escola Agrària d'Alfarràs (en línia) 23/10/2020 Comercialització de productes agroecològics

Dades trameses al DARP (2020)

Qui ho sol·licita Motiu Dades

ESTADÍSTIQUES

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia Taula publicació a Internet informació Annex XII (operadors eco) Dades dels operadors

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

Servei de Control Integrat i Pagaments Capa agricultura ecològica per la DUN 2020 Parcel·lari inscrit al CCPAE

AJUTS

DG d’Alimentació, Indústries i Qualitat Agro. Ajuts a les inversions en les indústries agroalimentàries Operadors inscrits al CCPAE

Direcció General d'Alimentació, Indústries i 

Qualitat Agroalimentàries

Ajuts destinats a inversions relatives a la producció i/o 

comercialització de productes vitivinícoles 

Operadors inscrits al CCPAE

Servei d’Ajuts a la Competitivitat Agrària Ajuts a la Competitivitat i Mitigació del canvi climàtic 2020 Parcel·lari inscrit al CCPAE actualitzat

Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària Ajuts agroambientals d’agricultura i/o ramaderia ecològica Fitxers d’agricultura i ramaderia ecològica

Servei d'Ajuts a la Sostenibilitat Agrària Ajut a la  Gestió de prats de dall Data d’inscripció dels operadors 

Servei de Control Integrat i Pagaments Ajut a la producció de llegums de qualitat per a la campanya 2020 Relació de recintes i superfícies

Servei de Control Integrat i Pagaments Caracterització del Greening 2020 Dades de tots els NIF i superfícies inscrites al CCPAE 

Servei d’Indústries i Comerc. Agroaliment. Ajuts a les inversions en el sector vitivinícola Operadors inscrits al CCPAE

ALTRES

SSTT Terres Ebre: Secció Agric. i Sanitat Veg. ADV de l’Arròs al Delta de l’Ebre Parcel·lari d’arròs inscrit al CCPAE actualitzat

Dades facilitades per estadístiques i ajuts

Control i certificació
Certificació

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

Durant l’any 2020, el personal tècnic del CCPAE ha 
impartit cursos i ha participat a jornades tècniques 

organitzades des de diverses institucions i entitats i 
centres formatius.
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Relació d’intercanvis d’informació realitzats pel CCPAE (2020)

Data Autoritat competent / Autoritat de control / Organisme de 
control amb la qual es fa l’intercanvi d’informació

Producte/s que se sol·licita veri� car

09/01/2020 ECOCERT FRANCE SAS Detecció Ciromacina, Metrafenona i Procloraz en préssecs 
06/02/2020 COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (CAECV)
Detecció de Difenilamina en romaní

11/03/2020 SOHISCERT Detecció de Procloraz en xampinyons 
24/04/2020 ECOCERT FRANCE SAS Detecció de glifosat en fulla de vinya vermella 
29/05/2020 ECOCERT FRANCE SAS Detecció de Difenilamina i Clorpirofos en Maria Lluisa
22/06/2020 COMITÉ ARAGONÉS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 

(CAAE)
Veri� cació de la traçabilitat entre el document de venda i el lot que porta 
l’envàs del producte

03/08/2020 ECOCERT FRANCE SAS Detecció de Boscalida, Chlorantraniliprole, Diphenylamine, Fludioxonil, 
Methoxyfenozid i Pyraclostrobine en peres

13/08/2020 CERTISYS Veri� cació de l'autenticitat d'un certi� cat
18/08/2020 BIOINSPECTA Detecció d' Àcid Fosfònic en gingebre 
14/09/2020 ECOCERT FRANCE SAS Detecció d' Àcid Fosfònic en ametlles 
18/09/2020 CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA 

ECOLÒGICA (CBPAE)
Veri� cació de la venda de producte amb l'eurofulla tapada

25/09/2020 KIWA Veri� cació de l'autenticitat d'un certi� cat
14/10/2020 SKAL BIOCONTROLE Presència d'òxid d'etilè a llavors de sèsam procedents de l'Índia
16/10/2020 KIMA BCS ÖKO-GARANTIE COSTA RICA Detecció de fosetil en compota de pinya
22/10/2020 KIMA BCS ÖKO-GARANTIE COSTA RICA Alls venuts a Naturdis (frança) amb residus, a l’espera d’OFIS ja que hi ha un 

intermediari

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 2020 un total de 26 expedients d’intercanvi 
d’informació.

Control i certificació
Certificació
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04/11/2020 DIRECCIÓN GENERAL DE EXPLOTACIONES 
AGRARIAS Y CALIDAD ALIMENTARIA. CONSEJERÍA 
DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DE 
EXTREMADURA

Detecció de Difenconazol en préssecs

12/11/2020 COMITÉ ARAGONÉS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA 
(CAAE)

Es rep un correu per un comercialitzador de Catalunya no inscrit

16/11/2020 CONSELL BALEAR DE LA PRODUCCIÓ AGRÀRIA 
ECOLÒGICA (CBPAE)

Detecció de substàncies no permeses en farina de blat

18/11/2020 INAO France Detecció de substàncies no permeses en alls morats
24/11/2020 COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (CAECV)
Detecció de Iprodiona i Folpet en Peres Conferencia

26/11/2020 SERVICIO CERTIFICACIÓN CAAE Detecció de substàncies no permeses en alvocats d’origen Perú 
11/12/2020 COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID (CAEM)
Detecció de Ortofenilfenol en café verd de Tanzània

13/12/2020 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN 
ECOLÓGICA DE EUSKADI (ENEEK)

Veri� cació de venda de producte eco per un operador no inscrit

14/12/2020 COMITÉ DE AGRICULTURA ECOLÓGICA DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA (CAECV)

Veri� cació de venda de producte eco per un operador no inscrit

18/12/2020 SKAL BIOCONTROLE Presència d'òxid d'etilè a llavors de sèsam procedents de l'Índia
23/12/2020 INAO France Presència d'òxid d'etilè a llavors de sèsam procedents de l'Índia

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

  4.1.1 La comunicació externa

  4.1.2 Material divulgatiu i imatge corporativa

  4.1.3 La relació amb els mitjans

  4.1.4 Planificació i comunicació interna

4.2 Esdeveniments i relacions amb les institucions

4
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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 deu 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  continua ampliant la seva 
in� uència 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 llançament de la campanya de 
vídeos ‘Ecològicament’, el 10è Concurs Fotogràfic o 
la implicació en la vuitena Setmana Bio -aquest any 
virtual- 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
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Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE

4.1.1. La comunicació externa

El CCPAE presta uns serveis de certificació als 
operadors. 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 2020, s’han publicat un 
total de 91 notícies. La freqüència mitjana ha estat de 
1,75 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, la majoria virtuals i moltes menys a causa de la 
pandèmia. S’han publicat 35 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 notícia per setmana
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Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE

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 o 
el nou Reglament (UE) 848/2018. 

Millores i noves seccions

Durant 2020 s’han dut a terme actualitzacions a algunes 
seccions i s’han creat nous apartats.

De nous apartats, es va crear la nova secció de Tràmits 
en línia, com la nova seu de tramitació telemàtica de 
sol·licituds on s’explica pas a pas com realitzar-ho amb 
una guia explicativa. També es va crear ‘ad hoc’ un 
apartat per explicar l’adaptació del logotip de producte 
del CCPAE.

També s’han actualitzat els apartats d’’Inscripció-
ampliació’, el del ‘Logotip de producte del CCPAE’ 
amb els nous dissenys per a la descàrrega, i el de 
‘Contacta’ns, consulta’ns, amb les novetats de servei a 
causa de la pandèmia.

Dinamització del portal amb bàners

Al llarg del 2020 s’han creat i/o publicat diversos bàners 
per promocionar continguts i renovar la imatge del web:
- Tràmits en línia (nova seu electrònica)
- Afectacions als serveis del CCPAE
- 10è Concurs Fotogràfic
- 9è Concurs-Sorteig #JoMenjoECO
- Calendari 2021

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.

Es va crear una secció de ‘Tràmits 
en línia’ per presentar sol·licituds de 
forma telemàtica

S’ha creat l’apartat d’Adaptació del 
logotip de producte del CCPAE’, que 
continua actiu per la moratòria � ns a 
30 de juny de 2021
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Impressions de pantalla (2009-2020)

Quantitat % increment

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%

2018 6.613.975 +68,38%

2019 8.840.292 +33,66%

2020 8,190,867 -7,35%

Visites al portal web

Durant l’any 2020, es va obtenir un total de 979.360 
visites a la pàgina, un 48,3% més que l’any anterior. 
D’aquestes visites, 334.741 eren de visitants únics, un 
48,32% més que l’any 2019.

El web del Consell va obtenir 8,2 milions de impressions 
de pantalla -consultes totals- a les diferents seccions, 
apartats i notícies i continguts d’agenda.

Els cinc apartats més visitats  van ser, per aquest ordre:

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

Els documents més descarregats van ser:

2) dossier de premsa del CCPAE
1) guia de tràmits en línia
3) logotip de producte del CCPAE
4) acord de certificació
5) Quadern de Normes Tècniques

El temps de visita és en un 88,6% entre 30 segons i 5 
minuts; en un 7% entre 5 i 30 minuts; i en un 4,4% de 
més de 30 minuts.

Als cercadors, un 32% dels usuaris van arribar al web 
del Consell cercant la paraula/frase clau “ccpae”,  
“ccpae catalunya” i la resta està diversificat: “producció 
agrària ecològica de la unió europea”, entre d’altres.

La majoria de visites (82,7%) tenen origen a través de 
l’enllaç directe, enllaç extern o un marcador; i un 11%, a 
través de cercadors. El percentatge restant és d’origen 
desconegut.

Apartat més vistos (2020)

1 Inscripció/ampliació

2 La certi� cació ecològica

3 Treballa amb nosaltres

4 Comercialització de producte i etiquetatge

5 Quotes

Origen de les visites (2020)

%

Link directe o marcador 82,7%

Motors de cerca 11%

Desconegut 6,3%

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE
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Xarxes socials

Amb nou 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 deu anys 
on comunica tota l’actualitat del Consell i difon notícies 
i agenda d’interès. A finals del 2020, comptava amb un 
total de 5.794 seguidors (+2,69% respecte l’any anterior 
i 12,6 seguidors nous al mes), una mitjana mensual de 
17,08 publicacions (205 en total), un abast total de 454 
usuaris de mitjana per publicació, i una mitjana de 49 
interaccions per publicació.

Twitter (www.twitter.com/ccpae)
Twitter és una altra xarxa social on el CCPAE està present 
des de fa vuit anys i on també comunica tota l’actualitat 
del Consell i difon notícies i agenda d’interès. A finals 
del 2020, es va arribar als 4.461 seguidors (+7,44% 
respecte l’any anterior), la mitjana mensual de tuits va 
ser de 15,6 (188 en total), i es va generar unes mitjanes 
mensuals de 543,83 usuaris d’abast per dia, i 1,3% de 
taxa d’interacció diària.

Instagram, YouTube i Slideshare
L’any 2020 el CCPAE s’ha consolidat encara més 
l’activitat dels canals a Instagram (www.instagram.com/
ccpae), i YouTube (www.youtube.com/ccpae). A finals 
de 2020, Instagram comptava amb 373 publicacions (62 
durant 2020) i 2.305 seguidors (+42,99%). A YouTube 
s’han pujat 13 vídeos, i compta amb 109 subscriptors 
(+64) i 6.727 visualitzacions durant 2020. El Consell 
manté el seu canal a Slideshare on es publiquen 
diverses presentacions i el Calendari anual.

Whatsapp i Telegram
L’any 2020 s’ha continuat amb les xarxes de 
comunicació directa. Per una banda Whatsapp, que 
tancava l’any amb 646 subscriptors (+28,43%); i, per 
l’altra, Telegram, amb 124 subscriptors a finals del 2020.

El CCPAE guanya in� uència a la xarxa 
any rere any

Comunicació i promoció
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Seguidors a Facebook · ‘M’agrada’ (2020)

Abast a Facebook (2020)

Mètriques de Facebook i Twitter (2020)

Facebook Twitter

Simpatitzants 2020 5.794 Seguidors 2020 4.461

Entrades* 17,08 Tuits* 15,6

Abast** 454 Abast*** 543,83

Interaccions** 49 Interaccions*** 1,3%

*mitjana mensual / **per publicació / *** mitjana diària
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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.

10è Concurs de Fotografia de Producció Ecològica

Durant 2020, el CCPAE ha convocat i organitzat el 10è 
Concurs de Fotografia de Producció Ecològica de 
Catalunya, amb una dotació de 1.300 euros en premi 
(100€ per a cada fotografia guanyadora i 100€ més per 
la fotografia de portada).

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 continuat amb el web del concurs per 
a la 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 i escull la fotografia 
de portada.

8a Setmana Bio -edició virtual-

El CCPAE ha participat el 2020 amb una activitat a la 
vuitena edició de la ‘Setmana Bio per a l’alimentació 
ecològica’, que es va realitzar entre el 17 i el 25 d’octubre 
de 2020. Sota el paraigües de la Setmana Bio es van 
agrupar totes d’activitats programades pels agents 
promotors que van voler afegir-s’hi.

Es va descartar realitzar la tradicional visita guiada 
per a periodistes i persones consumidores, a causa 
de la pandèmia de la Covid, tal com s’havia planificat i 
pressupostat al Pla de Promoció i Difusió 2020.

S’ha continuat amb el web propi del 
concurs fotogrà� c del CCPAE

El CCPAE ha participat amb una 
activitat a la 8a Setmana Bio

Comunicació i promoció
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9è Concurs-Sorteig #JoMenjoECO
El CCPAE ha organitzat el novè 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 16 al 25 d’octubre. Es van sortejar 
6 lots amb 48 productes variats de 22 empreses 
ecològiques inscrites a l’entitat.

Jornades organitzades pel CCPAE

A causa de la Covid, no s’ha organitzat cap de les 
jornades que s’acostumaven a realitzar en el marc de 
les fires a les quals participa el Consell, ja que aquestes 
no han tingut lloc durant 2020.

Butlletí de notícies

Durant 2020, s’ha enviat amb 
24 butlletins digitals, amb una 
periodicitat bisetmanal. A finals 
d’any es comptava amb una base 
de dades de 5.749 subscriptors 
(+15,3% respecte l’any anterior).

El butlletí amb 5.749 subscriptors 
s’envia a través de Mailchimp

Butlletins publicats (2020)

Núm. Mes Titular destacat del butlletí

212 Gener Campanya 2020 de renovació del registre al CCPAE i declaracions de l’activitat dels operadors

213 Gener 9a edició del curs d’Intereco sobre control de la producció ecològica

214 Febrer El setè simposi PAE tractarà les tendències i els reptes en la comercialització dels aliments bio

215 Febrer David Torrelles, president del CCPAE: “Quan ets ecològic fas de pagès” (entrevista a Expansión)

216 Març Les inspeccions de seguiment als operadors bio creixen un 6% per a l’any 2020

217 Març Afectacions als serveis del CCPAE per l’alerta sanitària pel Coronavirus

218 Abril Aplicació del Reial Decret d’estat d’alarma al sector primari

219 Abril El CCPAE cobrarà la quota de certi� cació 2020 el 4 de maig després de posposar-ho unes setmanes

220 Abril Acord de Junta Rectora del CCPAE en relació a la suspensió de terminis i tramitació de procediments

221 Maig La producció ecològica catalana ja compta amb més de 4.000 operadors i factura 700 milions d’euros

222 Maig ‘Ecològicament’, la nova campanya de vídeos del CCPAE per difondre l’alimentació ecològica i la seva certi� cació

223 Juny Nou catàleg de mesures aplicables pel CCPAE en cas de no conformitats segons la normativa ecològica

224 Juny En marxa el 10è Concurs de Fotogra� a de Producció Ecològica organitzat pel CCPAE

225 Juliol La superfície ecològica a Espanya creix el 4,8% en 2019 i se situa en 2.350.000 d’hectàrees

226 Juliol El CCPAE factura la quota de producte emparat amb la boni� cació del 10% ja anunciada

227 Agost David Torrelles: “El Covid pot ser una bona oportunitat per fer el canvi cap al món ecològic”

228 Setembre El CCPAE celebra l’aplaçament de l’entrada en vigor de la nova normativa europea de producció ecològica

229 Setembre Catalunya consolida el seu lideratge estatal en la producció ecològica

230 Octubre La Setmana Bio 2020 virtual escalfa motors

231 Octubre Guanyadores del 10è Concurs de Fotogra� a de Producció Ecològica de Catalunya

232 Novembre El Simposi PAE de comercialització se celebra virtualment i ja té programa

233 Novembre Publicat un nou Reglament que posposa l’aplicació de la nova normativa UE a 1 de gener de 2022

234 Desembre El Calendari Ecològic 2021 del CCPAE, ja disponible!

235 Desembre El CCPAE trasllada la seu al carrer Doctor Roux a Barcelona

Comunicació i promoció
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4.1.2 Material divulgatiu, corporatiu i comercial

L’any 2020 es van executar totes les actuacions 
previstes al Pla de Promoció i Difusió 2020 pel que fa 
a elements divulgatius i de marxandatge.

Memòria 2019

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 web.

El 2020 se’n van editar 60 exemplars de la Memòria 
2019 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 comunicació als operadors.

Calendari Ecològic 2021

El Calendari Ecològic del CCPAE és possiblement 
l’eina divulgativa més coneguda i demandada al 
Consell. L’any 2020 s’ha realitzat una tirada de 13.000 
exemplars, incrementant en 3.500.

Un total de 9.000 calendaris s’han destinat als 
operadors inscrits al Consell (dos a cadascun). 
L’any 2020 es va arribar a un acord de col·laboració 
amb Sol Natural i Bio Eco Actual perquè el calendari 
estigués present en més de 1.000 punts de venda 
d’alimentació i que el rebessin agents del sector per 
tot Catalunya. La part restant s’han ofert a través 
del web del Consell a aquelles persones, entitats i 
associacions que desitgessin tenir-lo, que havien 
d’emplenar un formulari de petició i se’ls enviava per 
correu postal. 
L’edició del 2020 incorpora les 12 fotografies 
guanyadores del 10è Concurs fotogràfic. Inclou dies 
mundials, canvis d’estació, canvis d’hora, i ha tornat 
a tenir la informació del calendari biodinàmic, entre 
d’altres.

La Memòria 2019 va ser aprovada en 
Junta Rectora el març i publicada  al 
maig per a la seva divulgació

Calendari Ecològic 2021

4.1.2. Material divulgatiu i imatge 
corporativa

Comunicació i promoció
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Mapes

El Consell edita anualment un mapa de la previsió 
d’auditories per comarques. Se’n fa difusió per 
web, butlletí i xarxes socials i també serveix per a 
presentacions.

Infografies, cartelleria i targetes

Al llarg de l’any s’han dissenyat un total de 53 
infografies i imatges informatives, postals per divulgar 
dates, fets o explicar diverses informacions als canals 
del CCPAE: web, butlletí, xarxes socials, whatsapp i 
telegram.

Material divulgatiu

Bosses: les bosses promocionals també s’han renovat 
pel que fa al disseny amb el nou lema ‘JOECO’, 
mantenint el material de cotó ecològic. S’han produït 
un total de 2.220 unitats.

Llibretes: el Consell ha renovat el disseny de les seves 
llibretes, amb el lema ‘JOECO’. Ha editat un total de 
1.900 llibretes de 100 pàgines en paper offset reciclat.

Bolígrafs: el CCPAE també ha dut a terme una 
renovació dels bolígrafs corporatius amb el mateix 
lema ‘JOECO’. En total ha produït 3.220 bolígrafs d’un 
model ecològic de fibra de bambú. 

Adaptació del logotip de producte del CCPAE

A principis del 2020 es va redissenyar el logotip 
de producte del CCPAE per adaptar-lo a les noves 
directrius aprovades pel MAPA per la qual no pot 
aparèixer a la identificació cap text que pugui 
relacionar-se amb una determinada regió o CCAA, 
inclosos els gentilicis, ni cap element figuratiu que 
pugui relacionar-se amb una determinada regió o 
CCAA, per evitar entrar en conflicte amb les mencions 
geogràfiques de les DOP i IGP. Al nou disseny es va 
integrar el logotip corporatiu de l’entitat.

Nou logotip de producte del CCPAE

Comunicació i promoció
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Exemples de les 53 infogra� es generades
per a difondre a través de les xarxes socials

Nou material promocional  ‘JOECO’

Mapa d’inspeccions 2020
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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.

Rodes de premsa i comunicats

Estava prevista la realització de la roda de premsa  
anual de presentació de les dades de producció 
agrària ecològica a Catalunya, amb la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa 
Jordà i el president del CCPAE, David Torrelles, però 
a causa de la Covid i l’estat d’alarma decretat al març 
de 2020, no va tenir lloc i, a canvi, es va enviar la 
nota premsa als mitjans de comunicació amb l’informe 
de l’evolcuió del sector ecològic a Catalunya i la 
presentació amb gràfics.

Durant 2020, s’han elaborat i enviat un total de 2 
comunicats i cap convocatòria d’acte o activitat als 
mitjans, al ser un any excepcional per la situació 
sanitària mundial.

Durant 2020, s’ha enviat 2 comunicats

Convocatòries i comunicats de premsa (2020)

Data Titular

CONVOCATÒRIES
Cancel·lada Roda de premsa de presentació d’estadístiques
COMUNICATS
15/05/2020 La producció ecològica catalana ja compta amb més de 4.000 operadors i factura 700 milions d’euros
27/05/2020 Ecològicament, nova campanya de vídeos del CCPAE que difon l’alimentació bio i la seva certi� cació

4.1.3. La relació amb els mitjans
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La roda de premsa anual no ha tingut lloc
a causa de la pandèmia

Peticions/consultes dels mitjans/institucions/organitzacions (2020)

Data Mitjà/Institució/Organit. Petició

24/01/20 Periodista TV Productors ecològics Catalunya

26/06/20 El Nou 9 Facturació comarques centrals

03/09/20 Ass. L’Era Escorxadors ecològics

09/12/20 Univ. Vic Caps de bestiar Osona

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.
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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 507 notícies 
relacionades amb la producció ecològica durant 
l’any 2020, i 55 relacionades amb el CCPAE, 
les estadístiques del sector ecològic català o la 
presentació de la campanya de vídeos ecològics 
presentades.

Recull destacat de retalls de premsa (2020)

Data Mitjà Titular o temàtica

PREMSA

11/02/20 Expansión Entrevista president: “Cuando eres ecológico 

haces de payés”

18/04/20 Segre “Les quotes de producció ecològica, al maig”

15/05/20 La Vanguardia “Cataluña cuenta con más de 4.000 operadores 

dedicados a producción ecológica”

15/05/20 Bio Eco Actual “El sector ecològic creix un 19,28% a Catalunya i 

factura 697 milions d’euros”

16/05/20 La Mañana “Lleida disposa de 1.019 productors ecològics i 

unes 117.000 hectàrees”

16/05/20 Regió 7 “La producció ecològica catalana factura 700 

milions d’euros i té 4.000 operadors”

25/05/20 Cadena Ser L’agricultura ecològica preveu un increment del 

10% per aquest any

28/05/20 Bio Eco Actual El CCPAE llança Ecològicament, una nova 

campanya per difondre l’alimentació bio

29/05/20 Vida Sana El CCPAE lanza su campaña “Ecológicamente”

Comunicació i promoció
La tasca divulgativa del CCPAE

Algunes notícies generades l’any 2020
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Publicitat

Dins del Pla de Promoció i Difusió 2020 es preveu la 
inserció de publicitat a mitjans especialitzats com a 
campanya per reforçar l’objectiu d’incrementar les 
produccions i el consum d’aliments  bio.

Lemes de campanya
Es va donar continuïtat a la 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: Agroactivitat (3 número), 
La Terra (3 números), Món Rural (3 números), Bio Eco 
Actual (11 números i bàner  al web), Agrocultura (als 
4 números i bàner al web), Ecoticias.com (bàner tot 
l’any) i Etselquemenges (bàner a finals d’any).

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.

Vídeos divulgatius

El CCPAE va publicar l’any 2020 una campanya 
audiovisual, difosa per xarxes socials, en col·laboració 
amb l’Agència Catalana de Consum, per promoure 
els principis de la producció ecològica, els controls 
que es realitzen i l’etiquetatge dels aliments bio. 
Sota el lema ‘Ecològicament’, la campanya anava 
dirigida al sector agroalimentari i a les persones 
consumidores. El projecte constava d’un espot i de sis 
càpsules audiovisuals d’entre dos i quatre minuts que 
expliquen els principis i les normes de l’agricultura i la 
ramaderia ecològiques, les etapes de transformació 
i de comercialització a minoristes, a més de difondre 
el sistema de control i certificació i els requisits per a 
l’etiquetatge dels aliments bio.

El CCPAE va estrenar 7 vídeos 
divulgatius per explicar l’alimentació 
ecològica, la certi� cació i l’etiquetatge

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 2020

El Consell ha avaluat el Pla del 2020 amb satisfacció, 
havent acomplert 38 de les 43 actuacions previstes, 
i havent executat el 69,14% del pressupost, i aplaçat 
algunes actuacions amb partida per al del 2021 per 
no haver-les pogut realitzar, com són el nou web o els 
videotutorials d’inscripció. Altres tampoc s’han pogut 
dur a terme per la pandèmia, com són el nou díptic 
informatiu -per l’aplaçament de la normativa europea a 
2022-, l’assistència a BioCultura i la visita guiada de la 
Setmana Bio. Caldria destacar actuacions que sí han 
estat realitzades com ara les campanyes de publicitat, 
el calendari anual, o la campanya de vídeos divulgatius.

Aprovació del pressupost del Pla 2021

La Junta Rectora va aprovar les partides 
pressupostàries del Pla 2021, que comptarà amb 42 
actuacions, de les quals 11 tenen pressupost.

Comunicació i promoció
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4.1.4. Planificació i comunicació interna

El Pla de Promoció i Difusió recull el 
seguit d’actuacions de comunicació 
que s’executaran durant l’any següent
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Comunicacions als operadors (2020)

Data Assumpte

CIRCULARS TÈCNIQUES

21/01/2020 Nou Reglament d'execució (UE) 25/2020 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers

04/02/2020 El CCPAE simpli� ca la sol·licitud per autoritzar la comercialització de producte elaborat i publica una guia d'ajuda

24/02/2020 Canvis de criteris i limitacions en les quantitats nitrogen i de fems generats en avicultura ecològica

28/02/2020 Novetats del catàleg de faltes del CCPAE: modi� cació de la gravetat de dos incompliments de la norma en ramaderia ecològica

13/03/2020 Comunicació de l'adaptació del logotip de producte del CCPAE

16/04/2020 Nou Reglament d'execució (UE) 479/2020 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers

14/05/2020 Canvis a les Normes tècniques i criteris d'aplicació de la normativa: sobre gestió i fertilització del sòl

12/06/2020 Nou catàleg de mesures aplicables pel CCPAE en cas de no conformitats segons la normativa de producció agroalimentària ecològica

17/06/2020 Nou Reglament d'execució (UE) 786/2020 amb canvis sobre les importacions de productes ecològics procedents de països tercers

09/07/2020 Nou Reglament (UE) 977/2020 amb canvis en relació als controls dels productes ecològics

24/07/2020 Nou requisit a les exportacions de productes ecològics a la Índia per la pandèmia del Covid-19

13/11/2020 Mesures de con� nament d'aus per la grip aviar

13/11/2020 Nou Reglament (UE) 1693/2020 que modi� ca la data d'aplicació del Reglament (UE) 848/2018

04/12/2020 Comunicació de moratòria per a l'adaptació del logotip de producte del CCPAE

COMUNICACIONS GENERALS

06/02/2020 El CCPAE sol·licita informació als productors d'horta inscrits per conèixer les seves necessitats de planter a causa del temporal

12/02/2020 Els tràmits excepcionals amb el DARP es realitzaran telemàticament a partir del 24 de febrer de 2020

23/04/2020 Acord de la Junta Rectora del CCPAE en relació a la suspensió de terminis i tramitació de procediments durant l'estat d'alarma

05/05/2020 El CCPAE estrena seu electrònica per presentar sol·licituds

20/05/2020 Memòria 2019 d'activitats i de gestió econòmica del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica

09/12/2020 Canvi de seu del CCPAE a partir del 14 de desembre de 2020 (C. del Doctor Roux, 80 3a planta - 08017 Barcelona)

11/12/2020 Línia provisional d'atenció telefònica del CCPAE: Tel. 93 255 82 45

CONVOCATÒRIES DE PARTICIPACIÓ

25/06/2020 10è Concurs de Fotogra� a de Producció Ecològica de Catalunya. Participa-hi!
01/09/2020 Trobades virtuals Bio2B: 23, 24 i 25 de setembre. Registra't abans del 4 de setembre!
07/09/2020 RECORDATORI: 10è Concurs de Fotogra� a de Producció Ecològica de Catalunya. Participa-hi! (� ns el 5 d'octubre)
16/06/2020 Trobades virtuals Bio2B: 23, 24 i 25 de setembre. CERQUEM COMPRADORS!
21/09/2020 No ho deixis pel darrer dia! 10è Concurs de Fotogra� a de Producció Ecològica de Catalunya. 1.300€ en premis
28/09/2020 Darrers dies! (participa � ns el 5 OCT) 10è Concurs de Fotogra� a de Producció Ecològica de Catalunya. 1.300€ en premis
29/09/2020 Roda de negocis 'Ecuador Bioexportador Global' (del 5 al 8 d'octubre) Inscripció gratuïta � ns 30 de setembre!
01/10/2020 Promociona els teus productes bio al Concurs-Sorteig del CCPAE #JoMenjoECO 2020!
02/10/2020 10è Concurs de Fotogra� a de Producció Ecològica de Catalunya. 1.300€ en premis (Dilluns 5, darrer dia!)
06-08/10/2020 RECORDATORI: promociona els teus productes bio al Concurs-Sorteig del CCPAE #JoMenjoECO 2020!
14/10/2020 Setmana Bio 2020 / ACCIÓ A LES XARXES / Divendres 16 d'octubre a les 18.00h

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 2020, es va 
enviar 14 circulars tècniques, 7 comunicacions 
generals i 12 convocatòries de participació.
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Esdeveniments i relacions amb les institucions 4.2
Esdeveniments i relacions amb les 
institucions

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 2020

La fira internacional de referència del món 
agroalimentari ecològic és la Fira Biofach, que se 
celebra anualment a Nüremberg (Alemanya). El 
Consell hi va participar a l’edició 2020,  del 12 al 15 
de febrer, visitant les empreses ecològiques que van 
formar part dels expositors del certamen, i assistint a 
conferències i cursos sobre control i certificació.

Fires cancel·lades

La pandèmia global ha provocat la cancel·lació 
de totes les fires des del març fins al desembre, 
posposant-les per al 2021 -algunes al 2022-, per la 
qual cosa, no han tingut lloc fires com BioCultura, 
Alimentaria 2020 o Organic Food Iberia.

8a Setmana Bio

El Consell va participar a la vuitena edició de la 
Setmana per a l’alimentació bio de Catalunya, 
celebrada del 18 al 25 d’octubre, que va celebrar-
se virtualment. Va difondre-la a través dels canals 
habituals -web, butlletí de notícies i xarxes socials-, 
i va col·laborar amb la realització d’una activitat: el 
concurs-sorteig #JoMenjoECO.

Altres actes i esdeveniments

El Consell també ha participat a d’altres 
esdeveniments, trobades i projectes durant el 2020:

· 25-26/11: Simposi PAE de comercialització

· 09/12: inauguració del BioMarket de Mercabarna

BioFach 2020

El concurs de sel� es #JoMenjoECO de la Setmana Bio

Inauguració del Biomarket
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Relacions amb institucions i agents del sector

Generalitat de Catalunya
El CCPAE ha mantingut reunions institucionals i de 
treball amb els responsables del DARP per treballar 
els temes d’interès comú.

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 generals que s’acostumen a realitzar.

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-hi el 27 
de novembre de forma virtual.

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 i relacions 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 2020 es va mantenir la vigència 
dels convenis de col·laboració amb l’Associació L’Era 
i l’Associació Vida Sana (BioCultura).

Comunicació i promoció
Esdeveniments i relacions amb les institucions

A BioFach també es realitza una trobada amb EOCC


