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Consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de dec ret sobre producció 
agroalimentària ecològica 
 

Resposta a les observacions de l’Institut Agrícola Català de Sant Isidre 

 

 Observació preliminar. Motius de la consulta públic a 
...habitualment una modificació com la proposada acaba comportant que aquestes 
s’hagin de tornar a convocar en aprovar la reforma estatutària. Al respecte, entenem 
que una proposta com aquesta, ha de estar prèviament consensuada a fi de valorar les 
alternatives possibles i la necessitat real de la mateixa amb els actuals òrgans de 
govern del CCPAE. Alhora que el CCPAE mateix ha de ser consultat, atès en són part 
directament afectada. 
 
Resposta DARP: 

La publicació d’un nou decret que inclogui les modificacions previstes no té perquè 
obligar a la convocatòria d’eleccions anticipades. Pel que fa al coneixement del CCPAE, 
aquest ha estat convenientment consultat. 

 

 1ª Observació. Crear un logotip propi per identificar els productes ecològics 
produïts i elaborats a Catalunya 

Aquest logotip ha de tenir un caràcter voluntari i gratuït. 
 
Resposta DARP: 
La creació d’un logotip d’aquestes característiques ha de ser necessàriament voluntari, 
segons la pròpia normativa europea de producció ecològica. A més, pel tipus d’objectiu 
que persegueix, està clar que només el podrà utilitzar qui compleixi voluntàriament les 
condicions que finalment s’estableixin, no pas tothom. Pel que fa a la seva gratuïtat, 
tenint en compte que el seu ús serà verificat pel CCPAE, es de preveure que el cost 
d’aquesta verificació quedarà inclòs en el cost total del control que sigui repercutit a 
cada operador. 
 
 

 2ª Observació. Col·lectius CCPAE 

Quines propostes de canviïs es planteja, quant als previstos canvis en la representació i 
responsabilitat dels diferents col·lectius que conformen l’òrgan de govern del CCPAE? 
 
Resposta DARP: 
Cal actualitzar la classificació d’operadors inscrits en el registre, per tal de contemplar 
tots els diferents tipus d’operadors actuals, diferents dels que hi havia fa 20 anys. Per 
exemple, cal diferenciar entre les activitats de majorista i minorista, o les d’exportadors, 
que actualment no estan contemplades. Pel que fa a la seva representativitat i 
presència en l’òrgan de govern, caldrà que tots els operadors tinguin presència i 
representativitat en aquest, i també cal qüestionar si l’autoritat competent ha de seguir 
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conservant dret de vot, tenint en compte que el CCPAE ja no forma part de 
l’administració de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 3 ª Observació. Noves funcions de supervisió 
Quins canvis es volen introduir pel que fa a la supervisió del CCPAE? 
 
Resposta DARP: 

El control dels operadors ecològics forma part dels controls oficials sobre la cadena 
alimentaria, i tant la normativa horitzontals que els regula, així com la normativa vertical 
de la producció ecològica, preveu que l’autoritat competent en matèria de producció 
ecològica, que a Catalunya és el DARP, ha de supervisar els controls que hagués pogut  
delegar (en organismes de control, que no és el cas) o conferir a una o varies autoritats 
de control, com és el cas del CCPAE. Per tant, aquesta supervisió s’ha de realitzar per 
imperatiu legal, i cal que aquest nou decret ho reculli. Quant a l’abast de la mateixa, les 
mesures de supervisió que s’han de recollir són les que ja s’estan realitzant des de fa 
anys, que responen a les obligacions previstes en l’esmentada normativa. 

 

 4ª Observació. Altres qüestions 
Cal més coordinació DARP-CCPAE respecte dels ajuts agroambientals. 
 
Resposta DARP: 

La tramitació i gestió dels ajuts agroambientals del PDR correspon al DARP, que en 
aquesta àrea pot demanar la col·laboració del CCPAE, sense que aquesta col·laboració 
hagi de formar part d’aquest decret, ja que la mateixa ja està prevista, de forma 
genèrica, en el redactat de la Llei 2/2014, de 27 de gener. De fet, aquesta col·laboració 
ja s’està produint des de fa anys i, fins ara, s’ha materialitzat en acords escrits de 
col·laboració entre els responsables d’aquesta gestió i el CCPAE, acords que es veuran 
substituïts per un conveni marc de col·laboració entre el DARP i el CCPAE que ja 
contempla tots els intercanvis d’informació necessàries entre ambdues parts. 
 
 

Resposta a les aportacions de LACTALIS 

 
¿Considera que la actual composición y forma de des ignación de los miembros 
de los órganos de gobierno del Consejo Catalán de l a Producción Agraria 
Ecológica es adecuada?  
No, consideramos que debería haber más productores, transformadores y elaboradores 
representados en los órganos de gobierno del CCPAE, ya que hasta ahora tiene poco 
peso. 
 

Resposta DARP: 
Efectivament, està previst ampliar el nombre i el pes relatiu dels representants dels 
operadors ecològics en l’òrgan de govern. 
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¿Cómo considera que se podría garantizar la partici pación de nuevos 
operadores?  
Con una mayor participación de los mismos en los órganos de gobierno. Se podrían 
realizar campañas de comunicación, así como informar a grandes industrias y sindicatos 
agrarios implicados en la producción ecológica, para que se incluyan en los órganos de 
gobierno. 
La FENIL, como representante de la industria láctea debería estar también 
representada en los órganos de gobierno del CCPAE. 
 
Resposta DARP: 
Els membres que conformen l’òrgan de govern del CCPAE són els representants dels 
operadors ecològics de Catalunya, conforme els resultats de les eleccions que es 
celebren a partir del cens d’aquests, que poden votar i presentar-se en tant que siguin 
operadors ecològics. En aquest òrgan també hi participen representants dels 
consumidors i de l’administració relacionada amb el control i la certificació. De fet, els 
membres del CCPAE són els propis operadors ecològics subjectes al seu control. Per 
tant, la participació de representants d’organitzacions professionals o empresarials no té 
cabuda, ja que no són operadors. La presència d’aquest tipus d’agents sectorials, en tot 
cas, seria més pròpia de taules de concertació agrària amb l’administració o altres 
òrgans representatius d’aquest tipus, però no pas en l’òrgan de govern del CCPAE, 
conformat pels operadors del sector. 
 
¿Cree que la creación de un logotipo propio es una medida idónea para favorecer 
la identificación de los productos producidos y ela borados en Cataluña? ¿Existen 
otras alternativas?  
Sí, es una propuesta interesante para la venta de los productos a nivel local o en 
Cataluña. No obstante, podría tener limitaciones a la hora de querer comercializar los 
productos fuera de Cataluña. También sería una limitación a la hora de envasar en 
Cataluña productos ecológicos de otras zonas de España (puesto que no se podrían 
envasar como producto ecológico catalán). 
En caso de hacer un nuevo logotipo propio para los productos ecológicos producidos y 
elaborados en Cataluña, se debería realizar una buena comunicación de este nuevo 
logo, a través de distintos canales de comunicación. 
En caso de regular el uso de un logo catalán éste debe ser voluntario y su uso no debe 
conllevar la limitación de toda la producción. 
 
Resposta DARP: 
La utilització d’aquest logo seria absolutament voluntari i complementari al logo europeu 
de la producció eclògica, i els criteris específics que regirien el seu ús encara no s’han 
concretat. 
 
En caso de que se considere conveniente crear un lo gotipo, ¿Cómo se debería 
solicitar y otorgar y qué publicidad se debería hac er del logotipo a la hora de 
comercializar los productos? 
Se deberían realizar distintos diseños de logotipos posibles y posteriormente someterlos 
a votación.  
Se les debería dar publicidad mediante anuncios en radio, tv, redes sociales (Instagram, 
Twitter, Facebook). 
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Resposta DARP: 
Es preveu realitzar un procés participatiu per generar els criteris d’ús i un concurs per 
triar el seu disseny, així com una campanya de publicitat de la seva existència i abast. 
 
¿Considera que hay aspectos que no se han tenido en  cuenta y que deberían ser 
valorados por la Generalidad de Cataluña? ¿Se deber ían prever otros objetivos 
diferentes? 
En el caso de empresas alimentarias que cuentan con distintas fábricas en España y 
necesiten trasladar productos de otras zonas de España a Cataluña para ajustar 
producciones, ¿no podrían poner este sello ecológico de Cataluña?, puesto que no toda 
la materia prima se ha producido en Cataluña, pero la planta 
embotelladora/transformadora sí está ubicada en Cataluña, al igual que los puestos de 
trabajo industriales. 
 

Resposta DARP: 

Com ja s’ha dit, els criteris específics del seu ús encara no han estat definits, tot i que el 
seu objectiu fonamental és informar al consumidor que es tracta d’un producte que s’ha 
produït en un àmbit territorial concret. 

 

La subdirectora general d’Agricultura 
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