


La
producció
agrària
ecològica

Què és?

La producció agrària ecològica, denominada també 
biològica i orgànica, és un sistema de producció i 
elaboració que té com a objectiu l’obtenció d’aliments 
d’òptima qualitat nutritiva i organolèptica, lliures 
de residus, minimitzant l’impacte humà en el medi 
ambient. Utilitza els recursos 
naturals de manera òptima, 
contribuint a preservar 
la biodiversitat 
vegetal i animal, i que 
aposten per impulsar el 
desenvolupament local 
sostenible de la zona.

Principis

 Respectar la fertilitat natural de la terra i els 
seus cicles naturals

 Preservar la biodiversitat biològica 
com ara les varietats, espècies i races de 
adaptades a l’entorn

 Reduir l’acumulació de contaminacions ambientals, 
prohibint la utilització de productes químics de síntesi com 
ara pesticides, plaguicides, fungicides o herbicides

 No utilitzar d’organismes modificats genèticament
 Fer una gestió responsable de recursos 

com ara el sòl, l’aigua i l’energia
 Garantir el benestar animal 

respectant les seves necessitats 
biològiques i de 
comportament

 Conservar un 
patrimoni agrari i de 
paisatge interessant i variat, afavorint el seu 
desenvolupament sostenible

 Restringir molt l’ús d’additius alimentaris



Evolució

Un sector en creixement

Operadors:
1.431 inscrits (2010)  110% (en 10 anys)

1.063 productors | 476 elaboradors
29 importadors | 136 comercialitzadors

Agricultura:
71.513 Ha (2010) 

 41% (en 10 anys)

Indústria:
553 empr. (2010)

 191% (en 10 anys)

Ramaderia:
397 explot. (2010) 

 125% (en 10 anys)

Facturació:
87 milions d’euros (2010)

 15-20% anuals

Catalunya a Espanya
 Líder en indústria 

agroalimentària (21,60% de 
l’Estat)
 Líder en importadors
 Segona en elaboradors i 

comercialitzadors
 Quarta en superfície de 

cultius, tercera en ramaderia, 
sisena en nombre total 
d’operadors

Al Món
 35 milions d’hectàrees
 1,4 milions d’agricultors

Espanya a Europa
 Líder en superfície de 

cultius
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El CCPAE i
la regulació

El CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica 
(CCPAE) és l’autoritat pública de control encarregada 
d’auditar i certificar els productes agroalimentaris 
ecològics d’origen 
vegetal o animal, 
transformats o no, 
obtinguts a Catalunya.

El CCPAE és una corporació de dret públic amb 
personalitat jurídica pròpia tutelada pel Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) de la 
Generalitat de Catalunya.

A banda del control i la certificació, una de les funcions 
principals que realitza el 
Consell és la defensa del 
coneixement i l’aplicació 
de l’agricultura ecològica.

La regulació

La producció agrària ecològica 
a Europa està subjecta als 
Reglaments (CE) 834/2007 
i (CE) 889/2008, que n’estableixen les seves normes de 
producció, elaboració, etiquetatge i el sistema de control. 
Tothom que produeixi, elabori, envasi o importi aquests 
productes dins de la Unió Europea cal que compleixi amb 
la normativa i estigui certificat per un organisme de control 
autoritzat.

A Catalunya, el CCPAE és l’autoritat pública que verifica 
rigorosament el seu compliment. El Consell figura al llistat 
d’autoritats públiques i organismes de control que publica la 
Unió Europea cada any.



Objectius,
garanties i
procés de 

certificació

Objectius i garanties de la certificació

La certificació garanteix al consumidor que 
els mètodes emprats per a l’obtenció dels 
aliments ecològics s’ajusten a la normativa 
vigent. El CCPAE garanteix:

 Confiança: transparència i objectivitat
 Fiabilitat i control: permanent control i 

anàlisi del sistema productiu i dels productes
 Protecció del medi ambient: utilització de recursos 

renovables, entorn sociorural i tractaments respectuosos
 Qualitat: aliments d’alta qualitat organolèptica i nutritiva
 Traçabilitat: coneixement de l’origen i la destinació dels productes

El CCPAE és la primera autoritat pública europea de control 
acreditada per la Norma UNE-EN 45011, a través de l’Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC), obligatòria per als organismes 
privats que certifiquen productes ecològics a Europa.
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El procés per certificar-se

 1. SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ  www.ccpae.org

· Verificació de la documentació
· Planificació de la visita d’inspecció

 2. INSPECCIÓ ‘IN SITU’

· Verificació del compliment de la normativa
· Control documental dels registres
· Verificació de la traçabilitat del producte
· Presa de mostres aleatòries

 3. VALORACIÓ DEL COMITÈ DE CERTIFICACIÓ

TOT CORRECTE:
· Inscripció/renovació 
al registre
· Concessió de la 
certificació

DIVERGÈNCIES:
· Aplicació del catàleg 
de faltes
· Accions correctores

NO CONFORMITATS:
· Desqualificació del 
producte
· Expedient 
sancionador
· Suspensió cautelar

EMISSIÓ DE
L’INFORME
D’INSPECCIÓ



Certificacions
i serveis

Els millors serveis

El CCPAE ofereix diversos serveis mitjançant acords de 
col·laboració, reconeixements i marques governamentals 
per a què els productes certificats pel CCPAE es 
puguin vendre en tots els mercats del món.

 National Organic Program (NOP): 

el CCPAE està acreditat per a què els 

aliments ecològics catalans puguin ser 

exportats als Estats Units i al Canadà

 JAS: normativa per a 

l’exportació de productes 

ecològics al Japó

 KRAV: la marca que permet 

exportar els aliments ecològics 

catalans al mercat suec

 AB: logo de l’agència 

d’agricultura eco que identifica 

aquests productes a França

 BIO SIEGEL: és el logo del 

govern alemany per als productes 

eco certificats

 BIO INSPECTA: el CCPAE fa les 

inspeccions dels vins catalans que entren al 

mercat de Suïssa amb marca Delinat

 BIO SUISSE: certificació que 

permet l’entrada de productes 

ecològics a Suïssa

 CARTV: el Québec reconeix el CCPAE

per l’entrada dels aliments eco al seu territori

 El CCPAE és membre d’IFOAM-EU-
Group, l’organització que representa  
a l’àmbit europeu el moviment de 
l’agricultura i la ramaderia ecològiques.



Identificació
dels aliments

ecològics

Etiquetatge

La normativa de la Unió Europea reserva únicament per 
a l’etiquetatge i la publicitat de la producció ecològica 
l’ús de les denominacions següents:
ECOLÒGIC | ECO | BIOLÒGIC | BIO | ORGÀNIC

EL LOGOTIP DEL CCPAE

Identifica tots els productes ecològics catalans. Ha d’anar a 
l’etiqueta del producte acompanyant el logotip europeu i d’altres 
indicacions obligatòries.
EL LOGOTIP DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA DE LA UNIÓ EUROPEA

Nou distintiu europeu des de l’1 de juliol de 2010 [Reglament (CE) 271/2010]. “L’eurofulla” és 
de caràcter obligatori i comú a l’etiquetatge dels productes ecològics de la Unió Europea.

La normativa indica que a l’etiqueta de tot producte ecològic ha d’aparèixer:
 Els logotips del CCPAE i de la UE
 La denominació “AGRICULTURA ECOLÒGICA”
 El codi de l’autoritat de control: ES-ECO-019-CT
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Si ets consumidor, entra al nostre portal web a 
l’apartat de ‘Consumidors’

El portal web del CCPAE facilita la comunicació amb els 

operadors inscrits i ofereix als consumidors tota l’actualitat 

del sector i els apropa l’activitat diària del Consell.

És la guia de referència per trobar tots els operadors 

ecològics de Catalunya. Pots cercar per orientació productiva, 

comarca i producte. Disponible en català, castellà i anglès.

Consulta el portal web
 www.ccpae.org

i la Guia Directori
 www.ccpae.org/GD


