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Impuls a l’alimentació
i l’agricultura ecològiques
Set Departaments de la Generalitat ja han començat a treballar
en el Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques
que el Govern va aprovar el passat mes de novembre.
El programa, que us presentem en aquesta publicació, té per
objectiu estendre el conreu ecològic a Catalunya i augmentar el
consum dels seus productes entre la població, donant resposta
a les inquietuds que va presentar el sector en el Primer Congrés
Català de la Producció Agroalimentària Ecològica de 2005 i en
el Llibre Blanc de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya, de 2006.
El Govern de Catalunya creu en l’impuls a l’agricultura ecològica, tant per l’excel·lència dels productes que se n’obtenen com
pels beneficis socials i ambientals que aporta.
L’aspiració de l’excel·lència ha de ser una constant en tot allò que
fem com a país, i en el cas de la producció agroalimentària és
l’element que ens assegurarà un bon futur. I l’aportació de l’agricultura ecològica en la sostenibilitat de l’activitat agrària és un
element clau per aconseguir el nostre objectiu de tenir un territori equilibrat, tant des del punt de vista econòmic i demogràfic,
com des del punt de vista ambiental.
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Catalunya ha estat pionera a l’Estat espanyol en el camp de la
producció ecològica. Aquí van néixer les primeres iniciatives, que
s’han anat estenent fins al dia d’avui, quan ja comptem amb més
de 60.000 hectàrees i 1.000 empreses certificades.
El sector ha guanyat capacitat productiva i s’ha incrementat i
diversificat l’oferta. La indústria agroalimentària ecològica de Catalunya es manté capdavantera a nivell estatal tant per la seva
extensió com per la seva diversitat.
Aquesta bona situació de partida, però, no ha de ser obstacle
per treballar en l’anàlisi i la millora constant del sector. Això és el
que pretenem. I estem convençuts que el Pla que avui teniu a les
vostres mans ha de permetre refermar el sector i proporcionar
noves oportunitats a consumidors i professionals, dins del respecte al medi ambient i en un desenvolupament rural sostenible.
Treballem plegats, doncs, per un futur ple d’èxits i d’encerts.

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya
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Introducció
La Producció Agrària Ecològica (PAE) és un sistema d’obtenció
de productes agraris i alimentaris que posa un especial èmfasi
en la utilització de productes i tècniques el més naturals possibles, excloent totes aquelles que potencialment poden malmetre
la qualitat del producte final o el medi ambient en què es realitza aquesta obtenció. En aquest sentit, la producció ecològica és
un sistema de gestió agrària i de producció d’aliments de qualitat que combina les millors pràctiques ambientals, un elevat nivell
de biodiversitat, la preservació de recursos naturals, l’aplicació
de normes exigents sobre benestar animal i una producció conforme a les preferències de determinats consumidors. Així doncs,
els mètodes de producció ecològics exerceixen un paper social
doble, aportant, d’una banda, productes de qualitat certificada
a un mercat específic creixent i, per l’altra, béns públics que contribueixen a la protecció del medi ambient, al benestar animal i
al desenvolupament rural.
Gràcies a aquest conjunt de beneficis ambientals, econòmics i
socials, la producció agroalimentària ecològica catalana ha tingut
un creixement important en els darrers anys. No obstant això, en
el 1r Congrés Català de la Producció Agroalimentària ecològica,
com també en el posterior Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica, el sector va detectar i definir un seguit de
punts crítics que dificulten el desenvolupament normalitzat de la
producció i el consum d’aquest tipus d’aliments a Catalunya i va
acordar un ventall de propostes per resoldre’ls. Així, com un dels
reptes més importants, el Llibre Blanc de la Producció Agroalimentària Ecològica conclou que “és indispensable que es programin
i que s’iniciïn tot un seguit d’actuacions concretes, articulades
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en un Pla plurianual de foment de les produccions agràries ecològiques, amb una dotació suficient de recursos, amb la implicació efectiva de totes les administracions i actors relacionats amb
el sector i creant, dins de l’administració, una estructura específica, estable i suficientment forta que vetlli per aconseguir aquest
desenvolupament”.
A banda, s’ha de tenir present que el creixement que ha experimentat la producció ecològica catalana en els darrers anys ha
estat paral·lel al creixement d’aquest tipus de producció en tots
els països europeus. Aquest fet va potenciar que l’any 2004 la
Comissió de les Comunitats Europees aprovés un Pla d’Acció europeu sobre l’alimentació i l’agricultura ecològiques.
Davant aquest context, a proposta del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la Generalitat de Catalunya, després d’haver donat suport al Congrés de Mollerussa –com a taula de diàleg i treball entre els diversos agents i entitats del sector–
i d’haver participat en l’elaboració i publicació del Llibre Blanc
–document de referència de la producció ecològica a Catalunya–, el 24 d’abril de 2007, va adoptar un Acord per tal d’iniciar
l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura
ecològiques per al període 2008-2012, amb l’objectiu de definir,
articular i preveure tot un seguit d’actuacions encaminades a aconseguir l’increment de les produccions i del consum dels productes
agraris i alimentaris ecològics.
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Aquest procés temporal de treball i negociació interdepartamental
es materialitza el 25 de novembre de 2008, amb l’aprovació del Pla
d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012,
que compta amb la participació de 7 departaments de l’administració catalana i amb el suport del tot el govern de la Generalitat
de Catalunya.
El Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008–2012
consta de 105 actuacions com eines per encaminar-se cap els 6
objectius estratègics definits i per assolir els 22 objectius operatius concretats.
Tot i que cadascuna de les actuacions compten amb el suport exprés del govern de la Generalitat, aquestes estan repartides entre els diferents departaments que participen activament en el Pla
d’Acció, coincidint amb el responsable de l’execució pressupostària. No obstant això, algunes actuacions, com la campanya institucional de promoció dels aliments ecològics, tenen un finançament compartit entre totes les conselleries participants. D’aquesta
manera, el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012 té un pressupost ascendent, que arriba a una suma global de 36.805.644 euros.
Aquest llibre presenta la informació inclosa dins el Pla d’Acció en
diferents formats, sempre fent ús del codi d’actuació per identificar-les. Aquest codi –que podeu trobar a la contracoberta del
llibre– consta de tres números: el primer i el segon informen sobre
en quin objectiu estratègic i operatiu es troba ubicada l’actuació;
i el tercer ordena les actuacions dins de cada objectiu operatiu.
Així mateix, el codi d’indicador també s’identifica amb l’objectiu
estratègic i operatiu amb el qual està relacionat.
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Situació de l’alimentació
i l’agricultura ecològiques
A finals de 2006, al món hi havia 30,4 milions d’hectàrees certificades d’agricultura ecològica, segons indica l’estudi “The World
of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2008” que
anualment publiquen The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), the Research Institute of Organic
Agriculture (FiBL) and the Foundation Ecology and Agriculture
(SÖL). Austràlia, la Xina, l’Argentina i els Estats Units eren els països amb més superfície certificada.
Pel que fa a dades econòmiques, el mercat de productes ecològics va moure el 2006 un total de 38.600 milions de dòlars, amb
un creixement respecte l’any anterior de 5.000 milions de dòlars.
La major part del consum d’aquest tipus d’aliments es va produir
a Europa i als Estats Units, amb un mercat de 20.000 milions de
dòlars i de 17.000 milions de dòlars, respectivament.
En el marc de la Unió Europea l’agricultura ecològica també continua creixent, tant en produccions com en consum, i actualment
s’ha convertit en un dels sectors més dinàmics d’Europa, amb
un creixement estimat del 30% anual (font: web UE). Segons publica l’Eurostat en el document titulat “Statistics in focus” de l’any
2007 (les dades publicades són del 2005), la superfície ecològica respecte a la superfície agrària útil de l’Europa dels 25 representava el 4 %. El país amb més superfície ecològica del total de
superfície agrària útil va ser Àustria, amb l’11%.
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En valor absolut, el país de la Unió Europea amb més superfície
certificada ecològica va ser Itàlia, amb quasi un 18% de la superfície certificada total a Europa, seguida d’Alemanya i l’Estat espanyol, amb un 14% del total. El 2007, però, l’Estat espanyol ja era el
segon país d’Europa amb més superfície inscrita, després d’Itàlia.
D’acord amb les “Estadísticas 2007 de agricultura ecológica” que
publica el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, a l’Estat
espanyol, hi havia un total de 988.323 hectàrees certificades i
18.225 explotacions agràries i ramaderes, amb un valor estimat
de producció de 250 milions d’euros i 1.700 indústries de transformació. Catalunya i Andalusia són les Comunitats Autònomes amb
més activitat en producció agroalimentària ecològica, però mentre
que Andalusia és molt important en productors agraris i hectàrees
certificades, Catalunya és la Comunitat Autònoma amb més industria agroalimentària dedicada a l’elaboració d’aliments ecològics.

Tot i aquest volum creixent de producció, i en concordança amb
l’estudi “Hechos y cifras de la agricultura, la pesca y alimentación en España”, el consum d’aliments i begudes ecològiques a
Espanya és, però, encara bastant petit, amb menys de l’1% de
la despesa en alimentació dels espanyols, mentre que en països
com el Regne Unit, Alemanya, Itàlia o França el percentatge de
despesa alimentària en productes ecològics oscil·la entre el 2,5%
i el 5%. A causa d’aquest baix consum intern d’aliments ecològics, la major part de la producció d’aquest tipus d’aliments es
destina a l’exportació, principalment a Europa (en especial a Alemanya, Holanda, França i el Regne Unit) on arriben sobretot productes frescos.
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Així, segons la “Guía de buenas prácticas para la comercialización de productos ecológicos”, el consum dels productes ecològics a Espanya se situa entre 10 i 12 euros/any, despesa reduïda si es compara amb altres països desenvolupats, on aquest
consum se situa entre 20 i 45 F per any.
La situació a Catalunya també ha seguit un comportament positiu. En els darrers 10 anys el nombre d’operadors ecològics catalans s’ha multiplicat per més de 3 (ha passat de 341 operadors el
1997 a 1.070 el 2007), i la superfície agrícola sotmesa a certificació per més de 8 (ha passat de 7.187 hectàrees el 1997 a 60.095
ha el 2007), tot i que una gran part d’aquesta superfície és de pastures i farratges destinats a la ramaderia ecològica. És, de fet, el
sector de la ramaderia ecològica el que ha experimentat un creixement més important en els darrers anys: el nombre d’explotacions
ramaderes ecològiques ha passat de 23 el 1997 a 331 el 2007.
El principal cultiu ecològic de Catalunya és l’olivera, amb 2.261
hectàrees certificades, seguit dels cereals i les lleguminoses per
a gra, amb 2.125 hectàrees, la vinya, amb 1.671 hectàrees i els
fruits secs, amb 748 hectàrees. Ara bé, el percentatge d’agricultura ecològica respecte a la superfície agrària útil és encara del
0,15% en fruiters, el 0,30% en cítrics, el 1,80% en olivera o del 2,5%
en vinya.
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En ramaderia, les explotacions de vaquí de carn són les més nombroses (180 explotacions), moltes d’elles situades a les comarques dels Pirineus de Lleida. En ordre d’importància numèrica
segueixen les 45 i 41 explotacions d’equí i oví de carn, respectivament; i les 29 de cabrum de carn.
El subsector avícola ecològic és més reduït, ja que només engloba 13 explotacions de pollastres i 10 de gallines, algunes de les
quals són de molt baixa capacitat. Així mateix passa amb el subsector porcí i apícola ecològic, que el 2007 comptaven amb quatre i dues explotacions, respectivament.
La indústria transformadora d’aliments ecològics tampoc no ha estat aliena a aquest creixement del sector i, mentre que el 1997 a
Catalunya hi havia 83 elaboradors, el 2007 n’hi havia ja 382.
La transformació d’aliments ecològics certificats a Catalunya és,
però, molt variada, amb representació en tots els sectors. Les
principals activitats en elaboració de productes ecològics són la
manipulació i/o l’envasat de productes hortofructícoles i l’elaboració i/o embotellat de vins, caves i escumosos, seguit dels escorxadors i les sales d’especejament, de la fabricació i l’envasat d’olis i greixos, la manipulació envasat i transformació de grans, la
manipulació, elaboració i envasat de fruits secs i panificació i pastisseria. Tot i això, també són importants les activitats de transformació de la producció hortofructícola, l’elaboració de preparats
alimentaris i la fabricació de productes per a l’alimentació animal.
La facturació del sector ecològic ha passat de 35 milions d’euros
el 2004 a 48 milions el 2006.
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Elaboració del Pla d’Acció
Per tal de portar a terme el Pla d’Acció, es van crear tres nivells
de treball. Un primer nivell, el Grup Interdepartamental, està integrat pels representants polítics dels Departaments que participen directament en l’establiment i desenvolupament del Pla d’Acció. A proposta dels respectius Consellers, aquests representants
són vocals amb rang de Director o Directora General.
La presidència d’aquest grup correspon al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, com a promotor de la iniciativa.
La finalitat d’aquest Grup ha estat, en un primer moment, impulsar l’elaboració del Pla d’Acció, fixar-ne les bases pressupostàries i crear un grup de treball tècnic encarregat d’elaborar les
propostes d’actuació. A partir de l’aprovació del Pla d’Acció, l’objectiu del Grup Interdepartamental és impulsar-ne l’execució de
les actuacions.
El Grup Interdepartamental es va constituir formalment el dia 21
de juny de 2007.
El segon nivell de treball està constituït pel Grup de Treball
Tècnic. Aquest grup està compost per un o dos representants
de cada Departament designats pels seus integrants del Grup
Interdepartamental.
A través d’aquests representants al Grup de Treball Tècnic, els
Departaments han canalitzat les propostes d’actuació que fan referència al seu àmbit d’actuació i competencial.
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Les persones que formen part del Grup de Treball Tècnic actuen
com a portaveus dels Departaments respectius.
El Grup de Treball Tècnic treballa en base a reunions plenàries
on participen els representants de totes les conselleries i es tracten temes generals. Segons els temes a tractar, el Grup de Treball Tècnic també s’ha organitzat en forma de comissió. En aquestes comissions hi participen els representants de les conselleries
més directament implicades, així com representants d’altres entitats i organismes públics relacionats amb els temes concrets que
es tractin.
Correspon al Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, mitjançant la unitat de producció agrària ecològica, la coordinació dels treballs del Grup de Treball Tècnic.
Les funcions del Grup de Treball Tècnic són:
1. Discutir i aprovar les propostes d’actuacions
2. Interactuar amb la Taula de Participació Social
3. Programar i gestionar la realització de les actuacions
4. Avaluar tècnicament el resultat de les actuacions
5. Proposar millores de les actuacions, en funció de la seva avaluació
El Grup de Treball Tècnic es va constituir el dia 24 de juliol de 2007
El tercer nivell està constituït per la Taula de Participació Social,
que és l’òrgan de participació del sector interessat en la producció i el consum d’aliments ecològics.
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Fins ara, quan es parlava del sector interessat a nivell agrari, es
comptava amb les organitzacions professionals agràries, les entitats i organitzacions representatives de les empreses de producció o elaboració de productes ecològics, els consumidors i el món
científic relacionat amb el sector agrari. Des de l’òptica interdepartamental i transversal del Pla d’Acció, però, el concepte de
sector interessat s’amplia per abastar els interessats dels àmbits
dels diferents Departaments implicats en l’elaboració i aplicació
del Pla d’Acció.
Els objectius de la Taula de Participació Social són:
1. Proporcionar al sector interessat un mecanisme de participació
mitjançant el qual poder opinar sobre la proposta de Pla d’Acció, abans de la seva aprovació formal per part del Govern.
2. Vehicular en primera instància totes les propostes, recomanacions i valoracions del sector interessat al llarg del procés d’elaboració del Pla d’Acció.
3. Constituir una plataforma formal de seguiment i valoració de
l’execució del Pla d’Acció.
Aquests nivells d’organització han permès aconseguir un Pla d’Acció consensuat i amb la participació activa dels diversos departaments, que dóna resposta al procés iniciat el març de 2005
amb l’organització del 1r Congrés de la Producció Agroalimentària Ecològica a Catalunya i que compta amb el suport exprés
de la totalitat del govern de la Generalitat de Catalunya.
En els annexos del llibre es poden consultar qui són els membres
del Grup Interdepartamental (vegeu composició del Grup Interdepartamental) i de la Taula de Participació Social (vegeu composició de la Taula de Participació Social).
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Continguts
El Pla d’Acció s’articula en 6 objectius estratègics: Foment de la
informació i el consum, de les produccions, del sector, de la qualitat, de la innovació i de les polítiques. Per a cada objectiu estratègic s’han definit una sèrie d’objectius operatius més concrets
als quals van associades les actuacions, l’execució de les quals
ha de permetre donar compliment als objectius. Per mesurar el
grau de compliment d’aquests objectius s’han dissenyat una sèrie d’indicadors.

Objectius estratègics
Els objectius estratègics defineixen les línies generals d’allò que
es vol aconseguir:
• Foment de la informació i el consum: Fomentar el consum
d’aliments ecològics, especialment de producció local i en circuits curts de distribució, mitjançant la formació i informació
del consumidor.
• Foment de les produccions: Promoure una agricultura i una ramaderia al més respectuoses possible amb el medi ambient,
que cuidi l’entorn i fomenti la biodiversitat, que eviti contaminacions en sòls i aigües; que mantingui les varietats tradicionals i
que tingui especial cura pel benestar animal.
• Foment del sector: Reforçar les estructures del sector professional de l’alimentació ecològica mitjançant polítiques que n’incrementin la competitivitat i les seves possibilitats comercials,
i que afavoreixin el desenvolupament d’iniciatives lligades al territori i als valors socioculturals.
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• Foment de la qualitat: Fomentar un sistema de producció certificada d’aliments de qualitat, mitjançant processos i normes
que ajudin a conservar les virtuts organolèptiques, nutricionals
i de seguretat, i amb garanties de traçabilitat des del productor fins al consumidor.
• Foment de la innovació: Engegar i potenciar línies de recerca
orientades estudiar les virtuts dels productes ecològics i a establir i transmetre els coneixements necessaris per a poder obtenir productes i aliments ecològics en les nostres condicions, i
formar professionals amb competència tècnica en aquest sistema de producció.
• Foment de les polítiques: Reconèixer l’interès general del sistema ecològic de producció potenciant polítiques integrals i
transversals de foment i creant i reforçant les estructures tecnicoadministratives per dur-les a terme.
Cada objectiu estratègic es divideix en diversos objectius operatius, que són molt més concrets i ordenen les actuacions.
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Objectius operatius
Els objectius operatius concreten els objectius estratègics. De fet,
gràcies al seu grau de concreció, aquests objectius defineixen
l’horitzó on es vol arribar. És per aquest motiu que els objectius
operatius, a través dels indicadors establerts, solen ser la base de
l’avaluació i del seguiment de qualsevol projecte.

Dins de l’objectiu del
Foment de la informació i del consum:
1.1. Realitzar campanyes i actuacions generals de promoció
dels productes agroalimentaris ecològics
L’increment del consum de productes agroalimentaris ecològics
entre els consumidors catalans requereix la posada en marxa d’actuacions de foment i promoció que es dirigeixin a informar i fer
conèixer les particularitats i els beneficis d’aquest tipus d’aliments.
Així doncs, les actuacions emmarcades dins d’aquest objectiu
operatiu són diferents campanyes de promoció i accions dirigides
a difondre el concepte del sistema de producció agrària ecològica i les característiques dels seus productes a través dels mitjans publicitaris, de les fires, d’actes festius o dels canals de consum habituals.
1.2. Promoure el consum social d’aliments ecològics
A més del consum particular d’aliments ecològics, també es vol
promoure la seva introducció i consum en l’àmbit social, especialment en menjadors escolars i també en hospitals. És per això
que aquest objectiu operatiu engloba actuacions orientades a facilitar la introducció d’aliments ecològics en aquests àmbits de
consum, així com l’organització de jornades divulgatives, berenars o l’elaboració i publicació de materials especialitzats en
aquesta temàtica.
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1.3. Augmentar la sensibilització en producció agrària ecològica en l’àmbit educatiu
Aquest objectiu operatiu pretén fomentar la informació i el coneixement dels aliments ecològics en l’àmbit educatiu. El sistema
de producció ecològica comporta una sèrie de beneficis socials
i ambientals que es volen transmetre als nenes i nenes en edat escolar. D’aquesta manera, aquest objectiu emmarca actuacions
bàsicament pedagògiques, relacionades amb horticultura escolar ecològica i amb l’elaboració i publicació de materials didàctics
específics per introduir els conceptes relacionats amb la producció ecològica. També s’hi contemplen actuacions encaminades a
utilitzar l’horticultura i la jardineria ecològica com a eines de reinserció laboral i de treball social en Centres Penitenciaris i de Justícia Juvenil de Catalunya.
1.4. Caracteritzar el consum dels aliments ecològics
A diferència d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol o
d’altres països europeus, Catalunya no té dades del grau de consum d’aliments ecològics entre els consumidors ni informació relativa a la caracterització i tipificació del mercat d’aliments ecològics catalans. Aquesta desconeixença dificulta clarament la
concreció d’actuacions dirigides a fomentar la informació i el consum d’aliments ecològics, així com les estratègies empresarials
per augmentar quota de mercat. És per això que aquest objectiu
operatiu inclou un Baròmetre de percepció i consum dels aliments
ecològics, així com estudis de mercat d’aquest tipus d’aliments.
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Dins de l’objectiu
del Foment de les produccions:
2.1. Incrementar la superfície de conreu en un 30% i la facturació dels operadors ecològics en un 50%
La producció agrària ecològica ha crescut considerablement en
els darrers anys a Catalunya. Tot i que aquest és un sector petit,
té encara un gran potencial de creixement, especialment si es va
incrementant la demanda i el consum en el mercat interior.
La pròpia Unió Europea, sensible a la importància de les produccions ecològiques pel seu benefici ambiental i de millora del
benestar animal, preveu que els estats membres puguin dissenyar
ajuts per promoure aquest tipus de producció.
Aquest objectiu operatiu engloba totes les actuacions destinades
a fomentar les produccions a través d’ajuts directes específics
per als agricultors i ramaders ecològics, així com a la seva priorització en l’obtenció d’ajuts d’àmbit general.
2.2. Analitzar els punts crítics de la producció ecològica i la
seva resolució
Els processos participatius antecedents a l’elaboració del Pla d’Acció, especialment l’elaboració del Llibre blanc de la producció
agroalimentària ecològica a Catalunya (DARP, 2006), han permès
identificar tota una sèrie d’aspectes crítics que dificulten el creixement equilibrat de les produccions ecològiques.
És per això que aquest objectiu operatiu pretén identificar i caracteritzar aquests punts crítics, diagnosticar el grau d’equilibri del
sector i proposar intervencions que facilitin el desenvolupament
normalitzat de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya.
2.3. Facilitar l’accés als inputs i a les primeres matèries
Els operadors ecològics sovint tenen dificultat en el subministrament dels factors de producció que permetin el correcte desenvolupament dels processos productius.
Aquest objectiu operatiu pretén facilitar la informació per a l’accés als inputs i a les matèries primeres a través del desenvolupament de bases de dades de productes fitosanitaris i fertilitzants
utilitzables en producció agrària ecològica. Així mateix, també pretén garantir el subministrament de factors de producció, com per
exemple el material vegetal certificat.
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Dins de l’objectiu
del Foment del sector:
3.1. Fomentar la distribució i comercialització dels aliments
ecològics
Tot i que a través del creixement del consum de productes ecològics s’estan desenvolupant models alternatius de comercialització, la distribució dels aliments ecològics és clarament un dels
punts més febles del sector. Per fomentar el sector ecològic, doncs,
és indispensable treballar sobre els canals de distribució i sobre
la comercialització dels productes.
Per aquest motiu, aquest objectiu operatiu reuneix actuacions destinades a promoure la distribució d’aliments, a fomentar la presència d’operadors ecològics catalans en fires professionals internacionals del sector o a l’establiment de llotges virtuals per a la
compra i venda de matèries primeres entre operadors ecològics.
3.2. Fomentar les iniciatives de desenvolupament d’àmbit local
Una altra forma de fomentar el sector agroalimentari ecològic és
donant suport a les iniciatives que surtin des del territori i per al territori. Generalment, aquestes iniciatives, ja siguin a través de l’administració local o dels organismes socials, solen estar dissenyades
per a encaixar en un entorn concret i, per tant, tenen una efectivitat
i un dinamisme superior a altres actuacions d’àmbit més general.
Entre les iniciatives previstes en aquest objectiu operatiu hi ha tasques de dinamització de la producció i el consum d’aliments ecològics, l’organització de tallers, cursos o jornades, l’establiment de
fires sectorials, etc.
3.3. Millorar l’estructuració del sector
Tal com es va definir en el Llibre blanc de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya, el sector ecològic és un sector
molt atomitzat, transversal i, per tant, amb dificultats d’estructuració. Davant d’aquesta situació, el Pla d’Acció pretén fomentar
l’establiment d’eines que millorin el diàleg tant dins del propi sector com d’aquest amb els diversos òrgans administratius de la
Generalitat de Catalunya, com la Taula Sectorial de l’Agricultura
Ecològica i la prevista Plataforma Sectorial de la Producció Agroalimentària Ecològica.
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Dins de l’objectiu
del Foment de la qualitat:
4.1. Garantir la certificació del producte ecològic al llarg de tota la cadena alimentària
Tot i que el sistema de certificació ecològic garanteix la traçabilitat, i per tant, la qualitat certificada dels productes al llarg de tota la cadena alimentària, a Catalunya encara no s’ha acabat de
desenvolupar el control i la certificació de l’últim agent implicat en
aquesta cadena: els comerços minoristes.
El Pla d’Acció, amb la voluntat de fomentar les garanties i la seguretat, pretén desenvolupar i executar un sistema de control específic i adaptat als comerços que elaboren aliments ecològics
en el punt de venda.
4.2. Seguiment i control de la qualitat del producte ecològic
Sovint es defineixen o promocionen els aliments ecològics en funció de la seva qualitat. Tanmateix, hi ha una mancança important
d’informació objectiva sobre la qualitat nutricional, organolèptica
i/o sanitària dels aliments ecològics, així com dels possibles beneficis ambientals i sobre el benestar animal que tenen les produccions que elaboren aquest tipus aliments.
Per aquest motiu, dins d’aquest objectiu operatiu hi trobem actuacions específiques que, d’una forma objectiva, volen contrastar aquesta imatge, com per exemple el desenvolupament d’una
metanàlisi sobre la qualitat dels productes ecològics o la realització d’estudis de biodiversitat en agrosistemes biològics.
Aquest objectiu operatiu també preveu l’elaboració de diverses
guies de bones pràctiques orientades a millorar els processos de
producció i elaboració d’aliments ecològics i, en definitiva, a la
millora de la qualitat final dels productes.
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4.3. Actualitzar el sistema de control i certificació
En els darrers anys la producció agroalimentària ecològica s’ha
comportat com un sector molt dinàmic i en constant creixement i
diversificació. Per aquest motiu es fa necessari estudiar si el sistema de control i certificació vigent s’adapta a la situació actual
i prevista del sector. A més, també s’ha de tenir en compte que
a partir de l’1 de gener de 2009 entra en vigor el Reglament (CE)
834/2007, que derogarà el Reglament (CEE) 2092/91, que ha estat vigent durant els darrers 18 anys. Aquesta important modificació obliga a actualitzar i adaptar les normes incloses en el
Quadern de normes tècniques de la producció agrària ecològica de Catalunya.
4.4. Garantir que els conreus modificats genèticament i els
productes fitosanitaris no contaminin els cultius d’agricultura ecològica
Els consumidors d’aliments ecològics valoren una sèrie de característiques particulars associades a aquests productes que comporten la seva essència. Entre aquestes característiques, una de
les més importants rau en la manca d’exposició directa a la majoria de pesticides que es poden utilitzar en la producció convencional, així com a l’ús dels organismes modificats genèticament i els seus derivats.
Les actuacions incloses en aquests objectius pretenen garantir el
manteniment de la integritat dels productes ecològics davant del
consumidor.
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Dins de l’objectiu
del Foment de la innovació:
5.1. Potenciar la recerca específica en matèria de produccions
ecològiques
Un procés constant d’innovació tecnològica és indispensable per
a poder desenvolupar qualsevol sector econòmic i donar-li garanties de futur. El desenvolupament de tecnologies adaptades a les
nostres condicions i necessitats productives resulta imprescindible per a les empreses que volen iniciar produccions ecològiques,
especialment si tenim en compte que fins ara s’ha desenvolupat
molt poca recerca en aquesta matèria a Catalunya.
Aquest objectiu operatiu engloba actuacions que pretenen incentivar l’activitat investigadora entre les diferents estructures científiques del camp de la producció agrària. A més, aquestes actuacions també busquen estructurar la recerca per coordinar totes les
línies de treball que es desenvolupin en aquesta matèria.
5.2. Desenvolupar la transferència tecnològica en producció
agroalimentària
La transferència tecnològica en producció agroalimentària ecològica a Catalunya, igual que la recerca, està encara poc desenvolupada, tot i l’esforç efectuat en els darrers anys pel Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en aquest sentit.
Aquest objectiu operatiu engloba actuacions dirigides a augmentar la quantitat de publicacions, jornades tècniques i activitats
continuades especialitzades en producció ecològica en el territori i a crear estructures estables que puguin processar informació tècnica i canalitzar-la constantment als productors.
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5.3. Estructurar un sistema d’assessorament en matèria ecològica al territori
Tot i que el sector de la producció agrària ecològica té mancances considerables en matèria d’assessorament tècnic especialitzat, des de fa alguns anys, alguns productors –sobretot de fruiters i horta– s’han agrupat per crear estructures tècniques especialitzades en defensa vegetal en producció agrària ecològica.
Els tècnics d’aquestes Agrupacions de Defensa Vegetal han fet
una labor importantíssima, que sovint ha hagut de sobrepassar els
llindars de la seva responsabilitat i capacitat.
Pel que fa a la resta de sectors, l’assessorament tècnic és gairebé inexistent. En aquest context, les actuacions programades pretenen facilitar recursos als tècnics que treballen en el territori, a
través de la creació de la figura de coordinador de les ADV ecològiques, així com col·laborar en l’estructuració tècnica d’aquells
sectors i territoris que tenen dificultats importants per poder organitzar un servei d’assessorament especialitzat. Aquest últim punt
es vol aconseguir mitjançant la creació de la figura de dinamitzador territorial en producció agroalimentària ecològica.
5.4. Incorporar la producció agroalimentària ecològica en la
formació
Per últim, no es pot fomentar la innovació si no es desenvolupa
una oferta formativa especialitzada per als diferents agents del
sector ecològic. En aquest sentit, aquest objectiu operatiu agrupa actuacions destinades a augmentar l’oferta formativa dirigida als productors, als tècnics i al personal al servei de l’administració pública, incidint especialment en l’increment de l’ús de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació.
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Dins de l’objectiu
del Foment de les polítiques:
6.1. Reformar el marc legal vigent que regula la producció
agroalimentària ecològica
El marc legal que regula la producció agroalimentària ecològica a nivell comunitari ha estat reformat en els darrers dos anys.
Aquestes modificacions entren en vigor a partir de l’any 2009 i
plantegen la necessitat de revisar el nostre marc normatiu amb
l’objectiu de resituar-lo dins d’aquest nou context, actualitzant tots
aquells aspectes que requereixin una millora, que incrementin la
seguretat jurídica i establint, en definitiva, un marc legal que ordeni aquest tipus de producció i el situïn en el context agroalimentari català.
6.2. Reforçar l’estructura administrativa en matèria de producció agroalimentària ecològica dins la Generalitat de Catalunya
Una altra forma de fomentar les polítiques en matèria de producció agroalimentària ecològica és reforçar i consolidar una estructura administrativa especialitzada en aquest camp. En aquest
sentit, aquest sector, pel seu caire transversal –engloba la producció, transformació, distribució i consum d’aliments–, necessita d’un equip administratiu que també actuï de forma transversal
i que tingui capacitat per donar resposta a les inquietuds dels diversos agents del sector.
Aquest objectiu operatiu preveu actuacions destinades a reforçar aquesta estructura administrativa, així com actuacions que
garanteixin el seguiment i execució del Pla d’Acció de l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008–2012.
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6.3. Creació d’un sistema de recollida i tractament de dades
estadístiques sobre la PAE
Disposar de dades oficials sobre el desenvolupament i la situació actual de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya és indispensable per estudiar els punts crítics que dificulten
el seu creixement, així com per emprendre mesures encaminades
a resoldre’ls.
Per aquest motiu es planteja la creació d’un sistema millorat de recollida i tractament de dades estadístiques del sector i la creació d’un Observatori de l’alimentació i l’agricultura ecològiques.
6.4. Incloure els productes ecològics dins de les polítiques
ambientals de l’administració
Finalment, el foment les polítiques en matèria de producció agroalimentària ecològica passa per promoure la inclusió dels aliments
ecològics dins de les polítiques ambientals que desenvolupa l’administració. Així, per assolir aquest objectiu operatiu es pretén
fomentar la introducció dels aliments ecològics en els menjadors
col·lectius i en els actes institucionals organitzats per l’administració i en els d’aquelles empreses que estiguin acreditades amb distintius de qualitat ambiental, com l’ISO 14001 i l’EMAS. Així mateix,
també preveu introduir la producció agroalimentària ecològica en
les Directrius de la Xarxa Natura 2000 i en els criteris que regulen el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental.
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Seguiment i avaluació

Seguiment i avaluació
Per una banda, el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura
ecològiques inclou mecanismes que han de servir per fer l’avaluació i el seguiment de l’execució d’aquest. Entre d’altres, hi ha
algunes actuacions directament dirigides cap a aquesta finalitat,
com les actuacions 331 i 332, d’actualització de la taula sectorial de l’agricultura ecològica i de creació d’una plataforma sectorial de la producció agroalimentària ecològica.
Per l’altra, tant el Grup interdepartamental com el Grup de treball
tècnic faran reunions periòdiques amb l’objectiu de realitzar els
tancaments anuals i de preparar les actuacions de l’any següent.
En aquestes reunions es calcularan els percentatges d’assoliment
del pressupost aprovat inicialment per a cada departament i l’evolució dels indicadors prèviament establerts.

Indicadors del Pla d’Acció per a
l’alimentació i l’agricultura ecològiques
L’aplicació del Pla d'Acció requereix un sistema de seguiment que
permeti conèixer la situació de progrés en cada moment, així com
avaluar la repercussió de les actuacions realitzades.
D'aquesta manera, els indicadors, definits com una sèrie de paràmetres concrets i mesurables, són els mecanismes destinats a
mesurar i concretar el grau d’assoliment dels objectius operatius
establerts en el Pla d'Acció.
En el cas d’aquest Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura
ecològiques 2008-2012, s’han definit indicadors per a cada objectiu operatiu.
En els annexos del llibre es pot consultar quins son els indicadors
del Pla d’Acció (vegeu taula d’indicadors).
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Composició del Grup Interdepartamental (25 Novembre 2008)
La senyora Rosa Maria Cubel i Muñoz, Directora General d’Agricultura i Ramaderia del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, presideix aquest Grup Interdepartamental.
Els membres del Grup Interdepartamental són:
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural:
Rosa Maria Cubel Muñoz, Directora General d’Agricultura i Ramaderia.
Departament de Presidència:
Josep Martí Jufresa, Director General de Coordinació Interdepartamental.
Departament d’Educació:
Maria Isabel Darder Giménez-Zadaba-Lisson, Directora General d’Atenció a la Comunitat
Educativa.
Departament de Salut:
Xavier Llebaria i Samper, Director gerent de l’Agència de Protecció de la Salut.
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa:
Gemma Puig i Panadero, Directora General de Comerç i Ramon Moreno Amich, Director General de Recerca.
Departament de Medi Ambient i Habitatge:
Maria Comellas i Doñate, Directora General de Qualitat Ambiental.
Departament d’Economia i Finances:
Marcel Prunera i Colomer, Director General de Promoció Econòmica.
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Annexos. Composició del Grup Interdepartamental / Composició de la Taula de Participació Social

Composició de la Taula de Participació Social
• OCUC (Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya)
• UCC (Unió de Consumidors de Catalunya)
• Ecoconsum (apartat dels consumidors ecològics de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris)
• ASAJA-AEALL (Associació Agrària de Joves Agricultors - Associació d'Empresaris Agraris de Lleida)
• JARC (Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya)
• Unió de Pagesos
• URAPAC (Unió de Ramaders i Pagesos de Catalunya)
• L’Institut Agrícola
• Assemblea Pagesa
• Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya
• Associació d’Indústries d’Aliments i Begudes (AIABECA)
• Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes
• Associació de Ramaders de l’Alta Ribagorça
• Associació de Ramaders del Pallars Jussà
• Associació de Ramaders del Pallars Sobirà
• Associació de Productors d’Ous Ecològics
• Associació de pagesos ecològics de les comarques de Girona
• Associació de ramaders ecològics de les comarques de Girona
• Associació de Productors, Elaboradors i Comercialitzadors de productes agroalimentaris ecològics (APECPAE)
• Associació empresarial per a l’agricultura ecològica (ae2)
• Membres de la Xarxa AgroEcoMed (Universitats)
• Espai de recursos Agroecològics (L’Era)
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• Associació de Parcs Agroecològics
• ADV de Producció Ecològica de Ponent
• ADV Fruita del Baix Llobregat
• ADV Hortec, SCCL
• ADV Producció Eològica Montsià-Baix Ebre
• ADV Ecològica Gent del Camp
• Parc Agrari de Sabadell
• Parc Agrari del Baix Llobregat
• Consorci de Gallecs
• Xarxa de Custòdia del Territori
• Associació Vida Sana
• Fundació Natura
• Fundació Territori i Paisatge
• Fundació Futur
• Federació d’Ecologistes de Catalunya
• Seo-Birdlife
• Slow-Food
• Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya
• Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya
• Associació Catalana de Municipis i Comarques
• Federació de Municipis de Catalunya
• Club EMAS
• Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya (CEDAC)
• Veritas
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Informe resum de descripció
d’actuacions i d’objectius

Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012

1. Foment de la informació i del consum
1.1. Realitzar campanyes i actuacions generals de promoció
dels productes agroalimentaris ecològics
Codi

Nom

Descripció

1

1

1

Realitzar una campanya
institucional de promoció
dels aliments ecològics

El consum d’aliments ecològics està creixent a Catalunya. Tanmateix, encara
hi ha una gran desconeixença sobre què són aquests aliments i sobre quines
qualitat i seguretat alimentàries ofereixen. Així, per tal d’informar els ciutadans
de Catalunya sobre les peculiaritats d’aquest tipus d’aliments, el grup interdepartamental responsable del Pla d’Acció elaborarà i executarà una campanya
institucional d’informació i divulgació dirigida a augmentar el grau de coneixença de la producció ecològica entre els consumidors. Aquesta actuació contempla el disseny de la campanya i la seva posterior execució.

1

1

2

Dissenyar i executar una
campanya radiofònica
informativa del CCPAE
per promocionar
els aliments ecològics

Des de fa uns anys, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica està
portant a terme una campanya radiofònica durant l’època nadalenca i amb
una durada de tres mesos. Aquesta campanya va dirigida a donar a conèixer
aquesta empresa pública, el seu segell i els aliments que certifica.

1

1

3

Elaborar i realitzar una
campanya radiofònica
informativa de l’Agència
Catalana de Consum
per promocionar
els aliments ecològics

L’Agència Catalana de Consum és un organisme autònom de la Generalitat de
Catalunya adscrit al Departament d’Economia i Finances. A través de la Llei
9/2004, de 24 de desembre, de creació de l’Agència Catalana de Consum, la
Generalitat de Catalunya assigna totes les competències en matèria de consum a aquesta entitat i, entre d’altres, li atorga funcions de promoció dels aliments ecològics. En aquest sentit, l’ACC desenvoluparà una campanya radiofònica informativa per promocionar aquest tipus de producte.

1

1

4

Elaborar i realitzar una
campanya de promoció
dels vins ecològics
i les seves qualitats

L’Institut Català de la Vinya i el Vi té, entre els seus objectius, la difusió i la
promoció de la cultura del vi, del coneixement dels vins de qualitat elaborats
a Catalunya, de les diferents Denominacions d’Origen catalanes, així com el
consum intel·ligent del nostre vi. És en aquest context que s’ha dissenyat
aquesta actuació, que té per objectiu promocionar els vins ecològics dins el
mercat enològic català.

1

1

5

Preveure la PAE dins
d’una campanya conjunta
per a la promoció
de la compra sostenible

La compra sostenible, també anomenada compra verda, és un concepte que
ha anat guanyant importància en la nostra societat. Per tal d’incentivar aquest
tipus de compra, l’Agència Catalana de Consum, amb la col·laboració del
Departament de Medi Ambient i Habitatge, portarà a terme una campanya de
sensibilització destinada als consumidors. Els aliments ecològics seran un
dels elements importants dins d’aquesta campanya.
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Codi

Nom

Descripció

1

1

6

Editar fullets, plafons
explicatius i material
publicitari sobre
els aliments ecològics

Aquesta actuació promourà l’edició de materials explicatius sobre com identificar un aliment ecològic i quines són les seves qualitats diferencials. També
preveu materials publicitaris i plafons explicatius elaborats pel DAR i la Promotora d’Exportacions Catalanes (PRODECA) per portar a les fires.
El pressupost de l’any 2010 és més elevat perquè inclou la publicació d’una
guia de rutes ecològiques per Catalunya.

1

1

7

Organitzar tastos guiats
amb aliments ecològics
a les fires de Catalunya
(Fires CAT)

Els tastos guiats han anat guanyant protagonisme a les fires de Catalunya en
els últims anys, ja que és una manera dinàmica de promocionar i explicar els
trets diferencials i qualitatius d’un aliment concret. En aquest sentit, la Promotora d’Exportacions Catalanes desenvoluparà una sèrie de tastos guiats amb
aliments ecològics per a explicar i promoure el coneixement de la qualitat
d’aquests productes entre els consumidors.

1

1

8

Promocionar els
aliments ecològics en
els punts de venda

Es preveu organitzar una Setmana Catalana de Productes Ecològics. Per començar, i atenent que hi ha molts consumidors ecològics que només consumeixen productes puntuals, aquesta setmana promocional es realitzarà en un
punt de venda d’alimentació ecològica. Més endavant, aquesta actuació es
traslladarà a una gran superfície, on la interacció amb el consumidor que no
coneix els aliments ecològics és molt superior.

1

1

9

Crear un registre
d’establiments que
comercialitzen
productes ecològics

Saber on trobar aliments ecològics és una de les principals demandes dels
consumidors. En aquest moment no es disposa de cap registre amb aquesta
informació. Amb aquesta actuació es pretén disposar d’un registre voluntari
de tots aquells establiments que comercialitzen productes ecològics, amb independència de si en fan l’elaboració o els comercialitzen un cop han estat
envasats. L’objectiu d’aquesta actuació és que els consumidors puguin disposar d’una llista de referència de botigues properes al seu habitatge on poder
comprar aquest tipus d’aliments.

1

1

10

Promocionar els
aliments ecològics
catalans a través
del portal gastroteca.cat

La gastroteca.cat, el portal de comercialització dels productes agroalimentaris
de qualitat, és una iniciativa que té com a objectiu facilitar als productors, elaboradors, establiments comercials, restauradors i consumidors el coneixement
i l’accés als productes agroalimentaris catalans de qualitat tot interactuant
conjuntament amb d’altres iniciatives de l’àmbit gastronòmic i turístic.
Aquesta actuació té per objectiu promoure específicament el coneixement
per part dels consumidors dels productes ecològics catalans i de qualitat, els
punts de venda on comprar-los i els restaurants on tastar-los, així com també els esdeveniments relacionats amb aquest sector per tal de millorar la posició al mercat de les empreses que hi participen.
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Codi

Nom

Descripció

1

1

11

Impulsar una campanya
d’introducció dels
productes ecològics en
els mercats municipals

Els mercats municipals són un element important en el comerç d’aliments del
territori, sobretot de productes frescos. És per això que el Consell Català de la
Producció Agrària Ecològica ha començat a desenvolupar una campanya de
promoció i difusió dels productes ecològics entre els clients dels mercats municipals, com l’organització de degustacions de producte o l’elaboració d’un
catàleg de productes per a paradistes.

1

1

12

Difondre la PAE en
escoles, fires i actes
festius mitjançant
estand i tallers

Moltes escoles van introduint l’agricultura i l’alimentació ecològica dins de la
formació curricular. Així mateix, cada vegada més municipis inclouen, dins de
les seves fires i actes festius, tallers sobre sostenibilitat i consum responsable. Aquesta actuació consisteix a crear un estand modular que serveixi per a
organitzar una exposició itinerant sobre la producció i els aliments ecològics
i els seus beneficis sobre el medi i la societat, que se cedirà a demanda d’escoles, municipis i/o entitats interessades.

1

1

13

Crear un web específic
per a la PAE dins
del portal Gencat.cat

Actualment, el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural té un apartat web específic per a la producció agroalimentària ecològica. Tanmateix, donada la transversalitat d’aquesta matèria i tenint en compte que s’ha iniciat un
projecte interdepartamental per fomentar la producció i el consum d’aquests
aliments, és important ubicar el web en un espai virtual que englobi tots els
agents. Així mateix, disposar d’un espai web específic permetrà una més fàcil
navegació dins d’aquest.

1

1

14

Realitzar tallers
informatius sobre els
aliments ecològics
en les empreses
associades al Club EMAS

Club EMAS és una associació privada, sense ànim de lucre, formada per empreses i altres organitzacions de diferents sectors i dimensions que tenen en
comú la voluntat de millora ambiental, materialitzada amb la participació al
sistema comunitari de gestió i auditoria ambientals (EMAS). Com que les empreses i organitzacions que formen part del Club EMAS estan especialment
sensibilitzades en qüestions mediambientals, s’ha acordat desenvolupar una
sèrie de tallers destinats a explicar als seus treballadors què són els aliments
ecològics, organitzar degustacions i informar d’on es poden comprar.
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1.2. Promoure el consum social d’aliments ecològics
Codi

Nom

Descripció

1

2

1

Fomentar el consum
d’aliments ecològics
en els menjadors
escolars

El consum d’aliments ecològics a les escoles té, per una banda, beneficis sobre els infants i joves del nostre país, ja que va relacionat amb l’obtenció
d’una dieta sana i equilibrada i es realitza majoritàriament a partir de productes de temporada. Per l’altra, la introducció d’aliments ecològics en els menjadors escolars té efectes positius sobre el desenvolupament rural, ja que
representa una demanda fixa de productes locals produïts dins del respecte
del medi ambient i les persones. Per aquests motius, aquesta actuació va dirigida a desenvolupar campanyes de foment de la introducció dels aliments ecològics a les escoles.

1

2

2

Organitzar jornades
de divulgació de
l’alimentació ecològica
a les AMPA i
organització d’esmorzars
i berenars ecològics
per als alumnes

Aquesta actuació està relacionada amb la 121 i té per objectiu realitzar xerrades
explicatives als pares dels alumnes i, en especial, a l’AMPA, per tal de fomentar la cultura del consum d’aliments ecològics, tant a casa com al menjador
escolar. També preveu d’explicar i promoure el coneixement de la qualitat dels
aliments ecològics a les escoles amb la degustació d’alguns productes.

1

2

3

Elaborar un manual
pràctic per a la
introducció d’aliments
ecològics als menjadors
escolars

El programa de sensibilització i consum social preveu la introducció dels aliments ecològics i del seu concepte als menjadors escolars. Per tal d’orientar
en com portar-la a terme, s’elabora i edita aquest manual que, d’una manera
pràctica, recollirà les experiències actuals i proporcionarà tota la informació
necessària per als nous interessats.

1

2

4

Elaborar i editar un
monogràfic sobre
els menjadors escolars
ecològics

Recentment, el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica ha publicat un
monogràfic sobre els menjadors escolars ecològics en la seva revista trimestral. Aquesta actuació preveu l’elaboració, edició i distribució d’un nou monogràfic sobre alimentació ecològica en els menjadors escolars. Aquest monogràfic podrà recollir les experiències de diverses escoles que estiguin desenvolupant un projecte d’aquestes característiques i es podrà enviar a tots els centres
educatius catalans.

1

2

5

Fomentar el consum
d’aliments ecològics
en hospitals

Aquesta actuació preveu fomentar la introducció d’aliments ecològics als hospitals. Els aliments ecològics encaixen perfectament en l’àmbit de la salut i
col·laboren en l’obtenció d’una dieta sana i equilibrada. A més, igual que en
el cas de les escoles, la introducció d’aliments ecològics als hospitals té efectes decisius sobre el desenvolupament rural, ja que representa una demanda
fixa de productes locals, de temporada i que han estat produïts respectant el
medi ambient i les persones.

49

Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012

1.3. Augmentar la sensibilització en producció agrària
ecològica en l’àmbit educatiu
Codi

Nom

Descripció

1

3

1

Traduir, editar i distribuir
el llibre infantil
Què és l’agricultura
ecològica?

Reedició del llibre Què és l’agricultura ecològica?. Aquest llibre ha estat elaborat a Astúries i adaptat a la realitat catalana amb la col·laboració de l’Associació Vida Sana. És un llibre molt didàctic on, de forma divertida, s’expliquen els
principals conceptes i principis de la producció agrària ecològica.

1

3

2

Elaborar materials
educatius sobre
producció ecològica
i crear un apartat
específic a la web
d’educació ambiental

Aquesta actuació facilitarà informació, a través d’una guia electrònica, sobre
com portar un hort ecològic. Així mateix, també s’hi recolliran experiències
desenvolupades en diversos centres educatius, un espai destinat a les preguntes més freqüents i material didàctic divers per integrar l’hort ecològic a
l’aula i al laboratori. Aquesta actuació està estretament relacionada amb el
curs d’horticultura ecològica per a docents (actuació 5411).

1

3

3

Incloure l’agricultura
ecològica en la Guia
de l’alimentació
saludable a l’etapa
escolar

Els departaments d’Educació i el de Salut elaboren la Guia sobre alimentació
saludable a l’etapa escolar. Aquesta guia vol facilitar, als centres educatius i a
les famílies, eines per revisar acuradament les planificacions alimentàries i, alhora, promoure hàbits alimentaris saludables entre la població en edat escolar. Aquesta actuació té per objectiu incorporar un apartat dedicat a l’alimentació ecològica en aquesta guia.

1

3

4

Introduir l’horticultura
ecològica en Centres
Penitenciaris
i de Justícia Juvenil
de Catalunya

En els Centres Penitenciaris i de Justícia Juvenil de Catalunya es porten a terme activitats formatives en jardineria i horticultura. Aquesta actuació consisteix en introduir l’horticultura ecològica en aquests centres mitjançant un curs
especialitzat per als monitors.
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1.4. Caracteritzar el consum dels aliments ecològics
Codi

Nom

Descripció

1

4

1

Elaborar un Baròmetre
de percepció i consum
dels aliments ecològics
a Catalunya

Aquesta actuació, que serà desenvolupada pel Centre d’Estudis d’Opinió, consistirà a estudiar la percepció i el consum dels aliments ecològics a Catalunya
mitjançant dues onades de 600 enquestes telefòniques anuals a consumidors.
Les enquestes es repetiran durant els anys de vida del Pla d’Acció per, d’aquesta manera, avaluar la variància del coneixement i del consum dels aliments
ecològics. Aquest Baròmetre és una anàlisi quantitatiu estretament relacionat
amb l’estudi per a caracteritzar el consumidor ecològic i les tendències del
mercat dels aliments ecològics (actuació 142).

1

4

2

Elaborar un estudi
per a caracteritzar
el consumidor ecològic
i les tendències del
mercat dels aliments
ecològics

Aquesta actuació, juntament amb el Baròmetre de percepció i consum dels
aliments ecològics, va dirigida a generar informació sobre les peculiaritats
del consumidor ecològic i sobre les tendències del mercat d’aquest tipus de
producte.
L’estudi, que es desenvoluparà durant l’any 2008, és una anàlisi qualitativa que
està estretament relacionada amb el Baròmetre de percepció i consum dels
aliments ecològics a Catalunya (Actuació 141).

1

4

3

Analitzar els factors
determinants
de l’adopció i consum
d’aliments ecològics

Les empreses ecològiques estan treballant sense informació específica sobre
el mercat dels aliments ecològics. Per aquest motiu, aquest estudi pretén analitzar el doble punt de vista de productes i consumidor. Des de la perspectiva
del productor, s’analitzen els factors determinants de la seva conversió en un
entorn d’incertesa. Des del punt de vista del consumidor, s’analitzen les seves
actituds i disposició a la compra d’aquests productes, així com els factors que
expliquen aquest comportament. Aquest estudi el realitzarà el CREDA, amb la
col·laboració del CCPAE.
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2. Foment de les produccions
2.1. Incrementar la superfície de conreu en un 30% i la facturació
dels operadors ecològics en un 50%
Codi

Nom

Descripció

2

1

1

Establir ajuts
a les pràctiques
agroambientals
de l’agricultura ecològica
(PDR 2007-2013)

D’acord amb el Reglament (CE) n. 1698/2005 i el Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013, es preveu la compensació del lucre cessant i dels
costos associats a produccions agrícoles respectuoses amb el medi ambient.
Així, l’objectiu d’aquesta actuació és donar suport econòmic als conreus ecològics de cereals de regadiu, cereals i farratges de secà, farratges de regadiu,
arròs, olivera, fruiters de pinyol, fruiters de llavor, fruita seca, cítrics, raïm de
taula, vinya de vinificació, hortícoles a l’aire lliure i/o hortícoles sota coberta.
L’import es calcularà per hectàrea.

2

1

2

Establir ajuts per al
foment de la ramaderia
ecològica
(PDR 2007-2013)

D’acord amb el Reglament (CE) n. 1698/2005 i el Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013, es preveu la compensació del lucre cessant i dels costos associats a produccions ramaderes respectuoses amb el medi ambient i
amb el benestar dels animals.
Així, per una banda, es subvencionarà la superfície que suporta la càrrega ramadera, l’import de la qual serà per hectàrea, i sempre que siguin cereals de
regadiu, cereals i farratges de secà, farratges de regadiu, prats i pastures, prats
de dall, prats de dall amb ressembra i/o pastures d’alta muntanya i, per l’altra, es subvencionarà directament el bestiar ecològic, l’import del qual serà per
UBM, i sempre que sigui boví de cria, boví d’engreix, vacum de llet, oví i cabrum de carn, oví i cabrum de llet, equí de cria, equí d’engreix, avicultura de
carn, avicultura de posta, porcí en cicle tancat i/o apicultura.

2

1

3

Prioritzar les empreses
ecològiques en
l’obtenció d’altres ajuts
(PDR 2007-2013)

A més de les ajudes agroambientals a l’agricultura ecològica i les ajudes al
foment de la ramaderia ecològica, el Programa de Desenvolupament Rural
2007-2013 prioritza els operadors ecològics a l’hora d’accedir a les subvencions següents:
• Modernització de les explotacions (mesura 121).
• Traçabilitat dels productes agraris (131).
• Diversificació cap a activitats no agrícoles (mesura 311).
• Assessorament agrari (mesura 114).
• Augment del valor afegit de productes agrícoles i forestals (mesura 123).
NOTA: No es pressuposta cap quantitat, tot i que l’aplicació d’aquesta priorització es pot traduir en un major nombre de beneficiaris d’ajuts generals per a
empreses del sector ecològic.
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Codi

Nom

Descripció

2

1

4

Establir ajuts per al
foment de la participació
en programes de qualitat
dels aliments per a
les persones agricultores
i ramaderes
(PDR 2007-2013)

El Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013 estableix, dins el paquet
de mesures relatives a l’augment de la competitivitat del sector agrícola i forestal (Eix 1), la possibilitat de fomentar la participació en programes de qualitat alimentària, com és la producció agrària ecològica. Així, a través de la mesura 132 d’aquest Programa, seran subvencionables les quotes d’inscripció i
manteniment al CCPAE i els costos de control i certificació derivats de la contractació de l’entitat per part de l’agricultor i/o ramader.

2

1

5

Incentivar la producció
agrària ecològica
en les incorporacions
de joves agricultors
(PDR 2007-2013)

A causa de l’envelliment dels titulars de les explotacions agràries, cal assegurar el relleu generacional en el sector agrari, per garantir-ne, d’aquesta manera, la continuïtat. En aquest sentit, els joves agricultors poden aportar noves
tècniques i una gestió més professional de les explotacions, com per exemple
gestionant-les segons els estàndards de la producció agrària ecològica. És per
aquest motiu que en la mesura 112 del Programa de Desenvolupament Rural
2007-2013 s’incentiva amb un 10% a les incorporacions de joves agricultors
que en el seu pla d’empresa prevegin la implantació de l’agricultura i la ramaderia ecològica.

2

1

6

Desenvolupar la PAE
en els Parcs Naturals

La producció agrària ecològica hauria de tenir una presència considerable en
les parcel·les agrícoles ubicades dins de parcs i paratges naturals. De fet, en
aquestes zones, on hi sol haver mesures de protecció especial, la producció
ecològica hi encaixa perfectament, tant productivament com per imatge comercial. Aquesta actuació establirà una línia d’ajut destinada als parcs i paratges naturals perquè puguin facilitar assessorament tècnic especialitzat en
producció agrària ecològica als productors que es trobin dins d’aquestes zones amb protecció especial. Es pretén començar amb un Pla Pilot que permeti
subvencionar parcialment un tècnic especialista en dos parcs naturals amb alta presència agrícola i ramadera.

2

1

7

Establir un ajut
de pagament addicional
a la producció de
carn de vaquí de qualitat
reconeguda oficialment

D’acord amb el Reglament (CE) n. 1782/2003 del Consell, de 29 de setembre, que estableix les disposicions comunes aplicables als règims d’ajut directe en el marc de la política agrària comuna i instaura determinats règims
d’ajut als agricultors, s’estableix un ajut per a promoure la millora de la qualitat i de la comercialització de la carn de vaquí. Els animals ecològics sacrificats dins d’aquest sistema de qualitat i que es sacrifiquin en escorxadors
reconeguts oficialment tenen dret a percebre un ajut. Es pagarà fins a un màxim anual de 200 caps per explotació.

53

Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012

2.2. Analitzar els punts crítics de la producció ecològica
i la seva resolució
Codi

Nom

Descripció

2

2

1

Elaborar un estudi
de costos dels sistemes
productius ecològics

És notori que els sistemes ecològics tenen majors costos de producció per
unitat de producte. No se sol tenir en compte, però, que aquest fet és degut a
la internalització de la despesa ecològica dins el propi sistema productiu, cosa que no fa la producció convencional.
En els últims anys, la Unió Europea, a través dels Programes de Desenvolupament Rural, ha volgut compensar parcialment el lucre cessant i els costos
de producció associats a produccions respectuoses amb el medi ambient i
amb el benestar dels animals. Aquesta compensació s’ha fet en base a la informació existents, i en alguns casos segurament no s’ha ajustat a la realitat.
Aquest estudi, que es realitzarà al llarg de tres anys, pretén avaluar les diferències de costos entre la producció ecològica i la convencional dels principals sectors productius ecològics.

2

2

2

Elaborar una diagnosi
de la ramaderia
ecològica i del
subministrament de
matèries primeres
per a l’alimentació
animal a Catalunya

El desenvolupament de la ramaderia ecològica catalana no ha estat concomitant amb l’increment de superfície certificada destinada als herbacis extensius
ecològics. Aquest fet ha comportat un clar desequilibri agropecuari entre la
matèria primera disponible per a l’alimentació animal i les necessitats alimentàries del bestiar ecològic. És per això que aquest estudi té per objectiu
identificar els punts que dificulten l’equilibri agropecuari del sector ecològic,
tant des de la producció d’herbacis extensius certificats, la cabana ramadera
com la transformació de les matèries primeres per a l’alimentació animal.

2

2

3

Elaborar un estudi
sobre la disponibilitat
i la demanda
de varietats de llavors
i planters ecològics

La poca presència de material vegetal certificat al mercat d’insums per als agricultors ecològics dificulta clarament el compliment adequat de la normativa
vigent. Aquest estudi té l’objectiu de determinar la disponibilitat i la demanda
de varietats de llavors i planters ecològics per, després d’aquesta avaluació,
proposar un seguit d’actuacions que col·laborin en equilibrar el mercat de material vegetal certificat.
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Codi

Nom

Descripció

2

2

4

Definir els requisits
d’inscripció de les
varietats autòctones
en el registre de
varietats comercials

Les varietats autòctones tenen una gran importància en la producció ecològica, per la seva major adaptabilitat al medi i contribució a l’augment de la biodiversitat en les finques agrícoles. Actualment, hi ha problemes per a la seva
inscripció en el registre de varietats comercials, ja que no estan definits els requisits mínims per a la seva inscripció. Concretament, pel que fa a l’homogeneïtat de les varietats i la definició dels caràcters morfològics, s’han d’establir
criteris específics per a cadascun dels grups agrícoles. L’actuació es concretarà
creant un grup de treball d’experts que elaborarà un protocol d’adaptació dels
requisits a la inscripció de les varietats autòctones.

2

2

5

Elaborar estudis sobre
els aspectes tècnics,
econòmics i socials de
la indústria d’elaboració
i transformació ecològica

La transformació d’aliments ecològics s’ha desenvolupat considerablement en
els últims anys a Catalunya. Tanmateix, encara hi ha poca informació contrastada sobre els aspectes tècnics, econòmics i socials de la indústria d’elaboració i transformació ecològica.
Dins d’aquesta línia d’actuació s’estudiaran les indústries d’elaboració i transformació ecològica de subsectors estratègics, com la preparació de la carn per
a la comercialització, l’elaboració de l’oli d’oliva o del vi.

2

2

6

Elaborar un estudi sobre
la legalització de
l’homeopatia veterinària
i altres teràpies naturals
com a recursos
terapèutics utilitzables
en ramaderia ecològica

La normativa ecològica en producció agrària ecològica recomana els tractaments homeopàtics i fitoterapèutics com a prioritaris en la terapèutica animal.
Malgrat això, la regulació genèrica dels medicaments veterinaris dificulta el
seu ús i el registre d’aquests productes per part de les cases comercials. És per
això que aquesta actuació pretén estudiar les possibilitats de desenvolupar i
aprovar una normativa específica que doni cobertura legal als tractaments veterinaris establerts com a prioritaris en aquest sistema de producció.
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2.3. Facilitar l’accés als inputs i a les primeres matèries
Codi

Nom

Descripció

2

3

1

Establir una base
de dades de productes
fitosanitaris que es
poden utilitzar en PAE
consultable des de
Ruralcat

Els agricultors ecològics tenen, generalment, dificultat per aconseguir informació relativa al mercat de productes fitosanitaris compatibles amb l’agricultura ecològica.
Aquesta actuació va dirigida a dissenyar i gestionar una base de dades de productes fitosanitaris utilitzables en producció agrària ecològica. La informació
generada serà de gran utilitat per als tècnics de les agrupacions de defensa
vegetal i per als productors en general.

2

3

2

Establir una base
de dades de fertilitzants
que es poden utilitzar
en PAE consultable des
de Ruralcat

Generalment, els agricultors ecològics tenen dificultat per aconseguir informació relativa al mercat de fertilitzants compatibles amb l’agricultura ecològica.
Aquesta actuació va dirigida a dissenyar i gestionar una base de dades de fertilitzants utilitzables en producció agrària ecològica. La informació generada
serà de gran utilitat per als tècnics de les agrupacions de defensa vegetal i per
als productors en general.

2

3

3

Establir una línia d’ajut
per a la conservació
de varietats vegetals
autòctones i producció
de llavors i planters
ecològics

Actualment, hi ha una sèrie de projectes de conservació de varietats autòctones locals de gran interès per al sector de la producció ecològica. Així mateix,
els productors ecològics tenen una gran dificultat per aconseguir llavors i material de reproducció vegetativa d’origen ecològic certificat. L’objectiu d’aquesta actuació és incentivar tant la conservació de varietats autòctones com la
producció de llavors i planters provinents de producció ecològica.

2

3

4

Impulsar un programa
de millora de la
biodiversitat en terrenys
agrícoles i ramaders dins
de la Xarxa Natura 2000
(o PEIN) mitjançant la
introducció de cledes
o tanques vegetals en les
finques ecològiques

Les zones incloses dins la Xarxa Natura 2000 són un conjunt d’espais amb
interès natural i per aquest motiu es pretén participar de la seva preservació
proporcionant material vegetal autòcton per millorar-ne la biodiversitat. Aquesta actuació, mitjançant el subministrament de planter per a cledes i tanques
vegetals, permetrà també protegir les parcel·les d’agricultura i ramaderia ecològica davant de possibles contaminacions veïnals.
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3. Foment del sector
3.1. Fomentar la distribució i comercialització
dels aliments ecològics
Codi

Nom

Descripció

3

1

1

Establir una línia d’ajuts
per a les associacions,
cooperatives i/o empreses
de base associativa
que desenvolupin tasques
de distribució social,
local o a nuclis urbans
pròxims.

La distribució dels aliments ecològics és un dels punts crítics del sector ecològic, ja que, a causa de la gran dispersió territorial i en moure poca quantitat de producte, s’incrementa molt el cost per unitat produïda. Aquesta actuació, que pretén assegurar el subministrament d’aliments de forma regular a
través de la simplificació i l’abaratiment de la distribució de proximitat, està
relacionada amb les mesures destinades a facilitar la introducció d’aliments
ecològics en els menjadors socials, ja siguin escoles, hospitals, etc.

3

1

2

Crear i gestionar
una llotja virtual per a
la compra i la venda
de matèries primeres
ecològiques

A causa de l’accentuada atomització del sector ecològic hi ha una gran dificultat d’organitzar, de forma eficient, la compra i la venda de primeres matèries
entre operadors ecològics. Aquesta actuació, per tant, consisteix en la creació d’una llotja virtual per afavorir la compra i venda d’aquests productes.
Aquesta llotja s’actualitzarà periòdicament i serà de gran utilitat per a tots els
operadors, des dels agricultors fins als transformadors d’aliments ecològics.

3

1

3

Participació en fires
professionals nacionals
i internacionals

BioFach és una Fira Internacional de referència de la producció ecològica que
se celebra anualment a Nuremberg, Alemanya. L’any 2008 hi van participar
més de 2.000 expositors i més de 45.000 visitants comercials. Diverses empreses del sector ecològic van tenir l’oportunitat de participar-hi mitjançant el
suport del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat
de Catalunya.
Alimentària és una fira internacional de referència sobre alimentació, que permet potenciar la imatge dels productes ecològics catalans i fomentar-ne la seva comercialització en el mercat nacional i internacional des de Catalunya.
Aquesta actuació pretén incentivar la participació d’empreses catalanes ecològiques en les principals fires nacionals i internacionals, per estimular les
vendes de productes.

3

1

4

Elaborar una Guia
directori del CCPAE
interactiva

La guia directori del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica és l’únic instrument d’informació on es poden trobar tots els operadors ecològics
de Catalunya. Aquesta actuació va orientada a modernitzar aquesta guia directori per agilitzar-ne la seva consulta per Internet.
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Codi

Nom

Descripció

3

1

5

Organitzar una trobada
d’operadors ecològics
amb canals de distribució
i comercialització

La distribució dels aliments ecològics és un dels punts febles de la seva cadena de producció. Aquesta línia d’actuació preveu organitzar trobades entre
operadors ecològics i distribuïdors i comercialitzadors alimentaris.

3

1

6

Incentivar la creació
i modernització
d’establiments de venda
de productes ecològics

Aquesta línia d’ajuts té per objectiu promoure la comercialització dels productes alimentaris ecològics. Es pretén incentivar la creació i/o modernització dels
punts de venda per tal de millorar-ne la rendibilitat i l’eficiència econòmica.
Els ajuts es concretaran en una línia d’incentius per a la realització d’inversions en reformes del punt de venda, de l’espai d’atenció al públic, de la imatge exterior de l’establiment i de l’obrador adjacent a la sala de vendes que
inclourà les despeses derivades de la implementació de projectes tècnics
d’interiorisme, enginyeria, decoració o arquitectura; d’obres de reforma parcial o integral de la superfície comercial o de l’obrador; d’instal·lacions d’electricitat, aire condicionat i altres equipaments tècnics; de millora de la imatge
exterior de l’establiment i de mobiliari i altres.

3.2. Fomentar les iniciatives de desenvolupament
d’àmbit local
3

2

1

Col·laborar amb
l’administració local
per al desenvolupament
de la producció
agroalimentària
ecològica

Actualment, les administracions locals estan interessades cada vegada més a
desenvolupar projectes per fomentar la producció i el consum dels productes
agroalimentaris ecològics. Aquesta actuació té per objectiu establir línies de
suport a les iniciatives que, des de l’àmbit de l’administració local, tinguin per
objecte concretar actuacions o projectes relacionats amb el sector de l’alimentació i l’agricultura ecològiques.

3

2

2

Ajudar les organitzacions
socials i entitats locals
que desenvolupin
iniciatives de divulgació
i sensibilització de la
producció agroalimentària
ecològica

Diverses organitzacions socials realitzen actuacions per promoure el consum
responsable i sostenible. Aquesta actuació té per objectiu establir línies de suport a les iniciatives que, des d’aquestes organitzacions i entitats, tinguin per
objecte concretar actuacions o projectes relacionats amb el sector de l’alimentació i l’agricultura ecològiques.
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3.3. Millorar l’estructuració del sector
Codi

Nom

Descripció

3

3

1

Actualitzar la composició
de la Taula Sectorial
de l’Agricultura Ecològica

La Taula Sectorial de l’Agricultura Ecològica es va crear mitjançant el Decret
375/2000, de 21 de novembre, pel qual es creen i es regulen les taules sectorials agràries. Aquest Decret estipula una composició de la taula que, a causa
del dinamisme del sector ecològic, ja no preveu la situació actual del sector.
Aquesta actuació pretén, doncs, actualitzar la composició de la Taula Sectorial
de la Agricultura Ecològica.
NOTA: No es pressuposta cap quantitat perquè l’actuació no en requereix.

3

3

2

Crear una plataforma
sectorial de la producció
ecològica

Com que el sector de la producció ecològica és transversal i engloba des del
productor al consumidor, és veu necessària la creació d’una plataforma sectorial que permeti agrupar representants de tots els subsectors interessats. Les
funcions d’aquesta plataforma han de ser de tipus consultiu i de seguiment de
l’execució de les actuacions d’aquest Pla d’Acció, així com, en general, el seguiment de totes les actuacions relacionades amb la promoció i la política agrària comunitària en tots aquells aspectes d’interès pel sector de la producció i
el consum d’aliments ecològics.

3

3

3

Establir ajuts
per fomentar les activitats
d’informació i promoció
dels programes de qualitat
dels aliments ecològics
(PDR 2007-2013)

Aquesta actuació està relacionada amb la mesura 133 del Programa de Desenvolupament Rural 2007-2013 destinada a promoure les activitats d’informació i
promoció de programes de qualitat dels aliments, entre ells la producció agrària ecològica.
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4. Foment de la qualitat
4.1. Garantir la certificació del producte ecològic
al llarg de tota la cadena alimentària
Codi

Nom

Descripció

4

1

1

Desenvolupar un sistema
de control específic
per als comerços que
elaboren aliments
ecològics en el punt
de venda

La normativa europea en matèria de producció agroalimentària ecològica i el
Quadern de Normes Tècniques de la producció agrària ecològica a Catalunya
preveuen la possibilitat de certificar als comerços que elaboren aliments ecològics directament en el punt de venda. Aquesta actuació té per objectiu garantir al consumidor la qualitat certificada dels aliments ecològics al llarg de
la cadena agroalimentària i per això preveu desenvolupar un sistema àgil i segur que permeti acreditar la traçabilitat dels productes en el punt de venda.

4

1

2

Realitzar el seguiment
dels comerços minoristes
que no estan sotmesos
al sistema de control
de la PAE

Aquesta actuació va dirigida a controlar els comerços minoristes que elaborin producte ecològic en el punt de venda i que no estiguin certificats. Per ferho, cal dissenyar un pla de formació per als inspectors de l’Agència Catalana
del Consum, que seran els que controlaran aquests comerços, i desenvolupar
un sistema de control.

4

1

3

Elaborar un sistema
de control específic per a
les produccions
aqüícoles ecològiques

La producció aqüícola ecològica és inexistent a Catalunya i, de fet, encara no
està estipulada la seva regulació. En altres països europeus s’han engegat iniciatives empresarials d’aquest tipus de producció i es preveu que properament hi pot haver algun productor català interessat en aquest tipus d’aliment
certificat. Aquesta actuació preveu el desenvolupament d’un sistema de control específic per a les produccions aqüícoles ecològiques.
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4.2. Seguiment i control de la qualitat del producte ecològic
Codi

Nom

Descripció

4

2

1

Realitzar una metanàlisi
per contrastar i integrar els
resultats de la informació
científica disponible en
l’àmbit de l’agricultura
ecològica pel que fa a la
seguretat alimentària
i a la qualitat nutricional

Malauradament, a Catalunya no tenim estudis relatius a la qualitat dels aliments ecològics. Tanmateix, altres països han estudiat detalladament aquest
aspecte i, sovint, l’han comparat amb els homòlegs produïts mitjançant sistemes convencionals. Aquesta actuació pretén elaborar un metanàlisi dels estudis realitzats sobre la qualitat dels aliments ecològics.

4

2

2

Elaborar un estudi
de les millores en el
balanç hídric
dels cultius ecològics

Hi ha diversos estudis que indiquen que les tècniques de producció ecològica, com que aporten més matèria orgànica al sòl i en milloren l’estructura,
permeten aprofitar l’aigua amb més eficiència i resistir períodes de sequera.
Aquest estudi té per objectiu avaluar els beneficis de l’agricultura ecològica
sobre el balança hídric dels cultius en la realitat catalana.

4

2

3

Elaborar un estudi
sobre biodiversitat i PAE

La producció agrària ecològica, com que no utilitza pesticides de síntesi química ni pràctiques culturals pròpies dels sistemes productius intensius, augmenta la biodiversitat d’aquells sistemes en què es practica. Amb aquest estudi es vol avaluar l’aportació dels sistemes de producció ecològica a la millora
de la biodiversitat dins l’àmbit de Catalunya.

4

2

4

Desenvolupar nous
mètodes d’elaboració
de vins ecològics

La viticultura i l’enologia ecològica és un sector molt dinàmic i amb un gran
potencial de creixement a Catalunya. Per aquest motiu, l’INCAVI iniciarà una línia de treball per a estudiar nous mètodes per a la millora de l’elaboració dels
vins ecològics.

4

2

5

Elaborar una Guia
de Bones Pràctiques
per a la producció
i comercialització
d’aliments ecològics

Un cop detectats els factors que poden malmetre la qualitat d’aquests productes, s’elaboraran guies de bones pràctiques que ajudin als operadors ecològics a produir amb l’exponent màxim de qualitat.
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4.3. Actualitzar el sistema de control i certificació
Codi

Nom

Descripció

4

3

1

Actualitzar el Quadern
de Normes Tècniques
de la producció agrària
ecològica

El Quadern de Normes Tècniques de la producció agrària ecològica és la normativa catalana que complementa la normativa europea de producció ecològica. A partir de l’any 2009 entra en vigor el nou marc normatiu europeu que
regula la producció agroalimentària ecològica, fet que obliga a l’actualització
del QNT. A més d’aquesta adaptació a la nova normativa, també es volen introduir certs aspectes nous i millorar la redacció d’altres continguts actuals de
la norma.

4

3

2

Millorar el sistema
de control i certificació

El control i la certificació dels productors i dels productes i aliments ecològics és un dels pilars on es sustenta la confiança i diferenciació d’aquests
productes davant dels consumidors. L’evolució del sector en els darrers anys,
així com els canvis previstos en els propers, aconsellen el replantejament de
certs aspectes del model actual, amb els objectius d’aconseguir l’increment de
l’eficiència tècnica i econòmica del sistema, l’equilibri entre les obligacions
econòmiques dels operadors i el cost dels serveis rebuts i assegurant la participació de tots els agents implicats, sense perdre la qualitat de la certificació.

4.4. Garantir que els conreus modificats genèticament
i els productes fitosanitaris no contaminin els cultius
d’agricultura ecològica
4

4

1

Garantir que els conreus
modificats genèticament
no contaminin els cultius
d’agricultura ecològica

Amb l’objectiu de garantir que els conreus modificats genèticament no contaminin els cultius ecològics i convencionals no modificats genèticament,
es planteja regular la coexistència mitjançant l’establiment dels instruments
normatius adequats.
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5. Foment de la innovació
5.1. Potenciar la recerca específica en matèria
de produccions ecològiques
Codi

Nom

Descripció

5

1

1

Crear el Comitè
de Recerca de la PAE

L’objectiu d’aquesta actuació és crear un comitè integrat per representants
dels centres de recerca, les universitats, l’administració i el sector. Les funcions
d’aquest comitè seran les de detectar les necessitats de recerca, transferència, formació i divulgació en matèria de producció agroalimentària ecològica,
gestionar i coordinar les actuacions previstes entre els diferents equips de treball i prioritzar-les en funció de les disponibilitats pressupostàries. Igualment,
promoure l’establiment de relacions estables amb els altres equips de recerca en producció agroalimentària ecològica de l’àmbit europeu i internacional.

5

1

2

Potenciar l’activitat
de recerca,
desenvolupament
i transferència
de l’IRTA en PAE

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, creat per
Llei 23/1985, de 28 de novembre, del Parlament de Catalunya, que centra la
seva activitat en la investigació científica i la transferència tecnològica en l’àmbit de l’agricultura, l’aqüicultura i la indústria agroalimentària i que ajusta el
seu funcionament a l’ordenament jurídic privat.
Aquesta actuació té per objectiu potenciar l’activitat de recerca, desenvolupament i transferència de grups IRTA en aquells àmbits de la PAE que siguin
especialment crítics i/o d’alt valor afegit, mitjançant la inclusió de partides específiques en el Contracte Programa de l’IRTA, complementades, quan sigui
possible, per altres fons obtinguts mitjançant vies competitives.

5

1

3

Potenciar l’activitat
de recerca
i desenvolupament de
l’INCAVI en PAE

L’Institut Català de la Vinya i el Vi desenvolupa funcions de recerca en matèria de viticultura i enologia. Aquesta actuació va dirigida a desenvolupar diversos treballs sobre viticultura i enologia ecològica:
• Estudi de l’aptitud varietal en enologia ecològica (Estudi de varietats minoritàries; valoració de la seva aptitud per a l’elaboració de vins en producció
ecològica).
• Estudi sobre la gestió del conreu ecològic de la vinya (Gestió de la fertilitat
en viticultura ecològica, gestió de cobertes vegetals i fertilització).

5

1

4

Potenciar l’activitat de
recerca, desenvolupament
i transferència de
les Universitats i Centres
de Recerca en PAE

Aquesta actuació té per objecte la col·laboració entre la Universitat de Barcelona i el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya per elaborar l’estudi sobre l’avaluació de la fertilitat en
explotacions ecològiques dels conreus herbacis extensius de Catalunya.
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Codi

Nom

Descripció

5

1

5

Promoure la inclusió
de l’alimentació i
l’agricultura ecològiques
com a àrees prioritàries
dintre del Pla de Recerca
i Innovació de Catalunya
2009-2012

El Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2009-2012 és una de les principals eines que possibilitarà el compromís polític del Govern de la Generalitat
per fer real el definitiu salt endavant que Catalunya necessita en el camp de la
recerca i la innovació. És en aquest sentit que aquesta actuació pretén fer arribar al CIRIT (Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica), a través del DAR i amb la coparticipació dels Departaments implicats en
el Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològica, la declaració de la
priorització de recerca en producció agroalimentària ecològica. D’aquesta manera, l’objectiu d’aquesta actuació és donar suport als equips de recerca com
a via de mobilització de recursos humans i materials en l’àmbit de l’agroalimentació ecològica. Així mateix, es proposa elevar al CIRIT la proposta d’incloure una línia específica de finançament de projectes en aquest àmbit, com
a via per a promoure l’activitat de recerca en PAE a les universitats i centres
de recerca.

5

1

6

Organitzar un Congrés
de producció
agroalimentària ecològica

Aquesta actuació preveu l’organització d’un Congrés científic per a mostrar les
novetats de la recerca sobre producció agroalimentària ecològica.

5.2. Desenvolupar la transferència tecnològica en producció
agroalimentària ecològica
5

2

1

Programar actuacions
relacionades
amb el sector de la PAE
dins el Pla Anual
de Transferència
Tecnològica

El Pla Anual de Transferència Tecnològica és una eina que té el DAR per a
transferir coneixements novedosos als professionals del sector primari. Aquesta actuació pretén augmentar la presència de continguts sobre producció
agrària ecològica en el PATT a partir de l’organització de jornades tècniques,
seminaris, visites tècniques per a productors i tècnics i incrementant el finançament de les finques col·laboradores demostratives en PAE.

5

2

2

Crear un Centre
de documentació de la
producció agrària
ecològica

Crear un centre de documentació en producció agrària ecològica que concentri els resultats de tota la recerca i experimentació realitzada a Catalunya.
Aquest centre també ha de recollir les necessitats del sector en temes de formació i propostes d’innovació.

5

2

3

Elaborar, editar i
distribuir diverses
publicacions tècniques
especialitzades
en producció ecològica

Les publicacions tècniques són indispensables per assegurar una bona transferència tecnològica. Per aquest motiu, aquesta actuació va únicament destinada a elaborar, editar i distribuir diverses publicacions tècniques, generalment
monogràfiques, sobre diferents àmbits tècnics de la producció agrària ecològica a través de dossiers tècnics, fitxes tècniques, articles al portal Ruralcat...). Aquestes publicacions s’elaboraran amb la col·laboració dels diversos
equips de recerca i transferència en PAE.
NOTA: Aquesta actuació recull propostes de diverses entitats.
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Codi

Nom

Descripció

5

2

4

Crear un Centre de
Difusió Tecnològica del
sector de la producció
agrària ecològica

Els Centres de Difusió Tecnològica són entitats sense ànim de lucre creades a
partir de la demanda empresarial, l’activitat de la qual està focalitzada en la millora de la competivitat de les empreses, mitjançant el foment i la difusió de la
innovació i la tecnologia i la prestació de serveis tecnològics. Aquesta és una
eina que ens permetrà formar, assessorar i transferir una tecnologia més adaptada a les necessitats i que ajudarà al sector a créixer amb professionalitat.
Aquesta actuació requereix la participació directa del sector. Per tant, prèviament a la creació d’aquest centre està previst que, entre el 2008 i 2009, es porti a terme un estudi de viabilitat.
NOTA: El desenvolupament del projecte estarà supeditat al resultat d’aquest
estudi i al fet que el sector estigui disposat a participar-hi econòmicament.

5

2

5

Crear un Comitè de
sanitat vegetal i animal
en PAE

Amb l’objectiu de coordinar totes les actuacions que es portin a terme relatives a sanitat vegetal i animal, es crearà un Comitè de sanitat en PAE. Una de
les funcions d’aquest comitè serà també facilitar l’ampliació de l’ús de productes fitosanitaris, zoosanitaris i fortificants a altres espècies.

5

2

6

Incloure els tractaments
compatibles en PAE
dins dels fulls d’avisos
fitosanitaris que es
troben a la web del DAR
i al Ruralcat

El Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural envia mensualment fulls d’avisos fitosanitaris als agricultors catalans.
En aquests avisos hi ha recomanacions dels tractaments fitosanitaris a realitzar al llarg de l’any.
Aquesta actuació va dirigida a incloure un apartat específic per a la producció agrària ecològica en els fulls d’avisos fitosanitaris. Aquest apartat informarà dels mitjans de lluita contra les principals plagues i malalties que afecten
els conreus ecològics.

5

2

7

Establir assaigs de sanitat
vegetal en finques
de producció ecològica

L’objectiu d’aquesta actuació és realitzar assajos de mitjans de lluita alternativa, compatibles amb la producció agrària ecològica, en els principals conreus
(oliveres, vinya, arròs, etc.) en finques inscrites al CCPAE.

5

2

8

Incrementar la
transferència en viticultura
i enologia ecològica
a l’INCAVI

L’Institut Català de la Vinya i el Vi desenvolupa importants funcions de transferència tecnològica. Aquesta actuació pretén augmentar la presència de la
transferència en producció vitivinícola ecològica mitjançant jornades de divulgació i formació.
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Codi
5

2

9

Nom

Descripció

Adequar la finca
Can Poc Oli com a finca
demostrativa model
del Centre de Capacitació
Agrària de Manresa

La finca de Can Poc Oli és una explotació de 4,5 hectàrees ubicada a la perifèria de Manresa. Tot i que Can Poc Oli té funcions pedagògiques, ja que pertany a l’Escola Agrària de Manresa, té necessitats de millora per a que esdevingui una finca de referència en l’educació professional en aquesta matèria.
És per això que aquesta mesura té per objectiu adequar les instal·lacions de
la finca del Centre de Capacitació Agrària de Manresa com a centre de referència del sector de la producció ecològica. Aquestes instal·lacions han de reunir les condicions adequades com a finca demostrativa i, així, poder rebre visitants i acollir en condicions els cursos i jornades que s’hi realitzin. D’entre
les actuacions que es preveu dur a terme s’inclou la renovació de la maquinària per a gestionar els camps de conreus, equipament de reg, infraestructures per a la maquinària, cambra frigorífica i dotació de recursos humans
per a les feines de camp i manteniment de les instal·lacions.

5.3. Estructurar un sistema d’assessorament en matèria
ecològica al territori
5

3

1

Crear la figura
del tècnic-dinamitzador
territorial en producció
agroalimentària ecològica

El sistema d’assessorament en producció agrària ecològica, a excepció d’alguns sectors concrets, és bastant precari. Sovint, els productors interessats
en els sistemes de producció ecològica tenen dificultat en trobar tècnics que
els hi puguin facilitar informació bàsica sobre la producció agrària ecològica.
A més, tenint en compte la poca estructuració que té aquest sector tan atomitzat, és necessària la figura del tècnic-dinamitzador en producció agroalimentària ecològica a cada delegació territorial del DAR. Les funcions d’aquests
tècnics seran:
• Orientar i informar als productors i elaboradors agroalimentaris ecològics
que vulguin iniciar la seva activitat en producció agroalimentària ecològica
i, en general, dinamitzar el creixement del sector en el seu territori.
• Coordinar a nivell territorial l’experimentació i transferència en PAE.
• Catalitzar l’estructuració del sector.
• Esdevenir agents de dinamització rural de referència en producció agroalimentària ecològica.
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Codi

Nom

Descripció

5

3

2

Crear la figura de
coordinador
d’Agrupacions de Defensa
Vegetal (ADV)
de producció ecològica

El coordinador d’Agrupacions de Defensa Vegetal relacionades amb la producció agrària ecològica realitzarà les funcions següents:
• Recopilació d’informació divulgativa, tècnica i científica en agricultura ecològica, maneig i elaboració de material divulgatiu i personal tècnic de les ADVs
i en general.
• Promoció d’activitats divulgatives en agricultura ecològica: cursos, jornades,
sessions formatives, reunions, etc.
• Elaboració de bases de dades d’informació tècnica en agricultura ecològica
(productes fitosanitaris, fortificants aplicables en PAE).
• Elaboració d’informes, redacció de propostes, projectes, normatives, etc. en
agricultura ecològica.
• Participació en projectes, convenis i col·laboracions amb institucions per
promoure l’agricultura ecològica a Catalunya.

5

3

3

Oferir un servei
veterinari habilitat d’ofici
per assumir la
responsabilitat sanitària
de les explotacions
ramaderes petites

Les explotacions ramaderes petites han de complir els mateixos requisits sanitaris que les explotacions ramaderes industrials. Així, quan el volum de producte comercialitzat és petit, freqüent en les explotacions ramaderes ecològiques, aquests tràmits sanitaris i burocràtics representen una despesa desmesura i encareixen exageradament els costos de producció. És per això que
aquesta actuació oferirà la possibilitat que les explotacions ramaderes petites i mitjanes titulades per agricultors professionals puguin rebre els serveis
d’un veterinari habilitat d’ofici per assumir la responsabilitat sanitària de la granja. Aquesta actuació preveu la contractació d’un tècnic per a desenvolupar
aquestes funcions.

5.4. Incorporar la producció agroalimentària ecològica
en la formació
5

4

1

Reforçar la presència de
continguts orientats
als sistemes de producció
ecològica dins el Pla
Anual de Formació Agrària
(PAF) del DAR

El Pla Anual de Formació Agrària és l’eina que té el Departament d’Agricultura per a formar contínuament els seus tècnics. Aquesta actuació té per objectiu potenciar els cursos tècnics especialitzats en producció agrícola i ramadera
ecològica, així com de transformació, qualitat i consum d’aliments ecològics
dins el Pla Anual de Formació Agrària. També s’incorporaran nous cursos de
temàtiques d’interès i que no hagin estat tractats.

5

4

2

Promoure i mantenir
les activitats formatives
específiques per
investigadors i
especialistes en l’àmbit
de la PAE

Aquesta actuació preveu la formació dels investigadors i especialistes de l’IRTA
en matèria de producció agroalimentària ecològica. Aquests especialistes hauran de donar suport als tècnics i al personal que realitzin l’experimentació de
camp, així com als dinamitzadors territorials del DAR.
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Codi

Nom

Descripció

5

4

3

Organització de cursos
de formació en producció
ecològica pels tècnics
de les agrupacions de
productors i empreses
del sector convencional

Sovint, els tècnics de les agrupacions de productors i empreses del sector convencional són els que reben consultes dels seus associats o clients relacionades amb la producció agrària ecològica. En alguns casos, no hi poden donar
resposta per manca de formació especialitzada en aquest tema.
És per això que aquesta actuació pretén oferir formació especialitzada en producció ecològica als tècnics d’aquestes agrupacions. D’aquesta manera, els
productors que tinguin interès amb la conversió podran rebre informació contrastada dels seus propis tècnics, que són els que coneixen les peculiaritats
de les seves empreses. A més, aquesta actuació preveu l’execució de cursos
de formació per a les empreses elaboradores càrnies.

5

4

4

Organitzar cursos de
formació per als tècnics
de les entitats
d’assessorament agrari

D’acord amb el Reglament (CE) n. 1782/2003 del Consell i del Decret 392/2006,
de 17 d’octubre, pel qual es regula el Sistema d’assessorament agrari a Catalunya, els tècnics de les entitats d’assessorament agrari seran part important
de l’assessorament que es faci a Catalunya. És per això que aquesta actuació
té per objectiu la realització de dos cursos anuals de formació específics en
matèria de producció agrària ecològica per als tècnics d’aquestes entitats.

5

4

5

Elaborar cursos bàsics
a distància especialitzats
en la producció
agroalimentària ecològica

Sovint, els productors no es formen més per la dificultat d’assistir a cursos
de formació presencials. Així, i entenent que el Pla d’Acció ha de ser una eina que faciliti la formació en matèria de producció agroalimentària ecològica,
es desenvoluparan els materials corresponents als cursos de formació a distància especialitzats en:
• Agricultura ecològica. Aquest curs es portarà a terme durant el 2008 i 2009.
• Ramaderia ecològica. Aquest curs es portarà a terme durant el 2009 i 2010.
• Elaboració d’aliments ecològics. Aquest curs es portarà a terme durant el 2010
i 2011.

5

4

6

Executar cursos bàsics
a distància especialitzats
en la producció
agroalimentària ecològica

Sovint, els productors no es formen més per la dificultat d’assistir a cursos
de formació presencials. Així, i entenent que el Pla d’Acció ha de ser una eina que faciliti la formació en matèria de producció agroalimentària ecològica,
l’equip de Formació a distància del Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, produirà i executarà tres cursos de formació a distància especialitzats en:
• Agricultura ecològica. Aquest curs es portarà a terme durant el 2008 i 2009.
• Ramaderia ecològica. Aquest curs es portarà a terme durant el 2009 i 2010.
• Elaboració d’aliments ecològics. Aquest curs es portarà a terme durant el 2010
i 2011.

5

4

7

Adaptar el nou format
d’educació professional
de cicle mitjà
a l’agricultura
i la ramaderia ecològica

Cal realitzar una adaptació curricular del nou format del cicle formatiu de grau
mitjà a l’agricultura i ramaderia ecològica. Aquesta adaptació es durà a terme
amb l’Escola Agrària de Manresa (referent estatal en formació professional
agrària especialitzada en producció ecològica) que, entre d’altres centres, oferirà aquest cicle formatiu.
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Codi

Nom

Descripció

5

4

8

Adaptar el nou format
d’educació professional
de cicle superior
a l’agricultura
i la ramaderia ecològica

Cal realitzar una adaptació curricular del nou format del cicle formatiu de grau
superior a l’agricultura i ramaderia ecològica. Aquest cicle formatiu s’oferirà,
entre d’altres centres, a l’Escola Agrària de Manresa per, d’aquesta manera,
completar la proposta d’educació professional especialitzada.

5

4

9

Incloure la producció
agrària ecològica dins
dels plans d’estudi de les
carreres universitàries

Tot i la creixent importància del sector agroalimentari ecològic, les carreres
universitàries relacionades amb la producció agrícola, ramadera, amb la
transformació dels aliments, amb el medi ambient i amb la salut animal no
han normalitzat la presència d’aquests sistemes de producció en els seus
plans d’estudis.
Aquesta actuació introduirà els conceptes de la producció agrària ecològica
en els plans d’estudi d’aquelles carreres universitàries relacionades amb els
sistemes de producció i el medi ambient, tant incorporant seminaris sobre continguts bàsics de la producció agroalimentària ecològica en les assignatures
existents com organitzant assignatures especialitzades sobre aquesta matèria.

5

4

10

Crear un màster oficial
en producció
agroalimentària ecològica

Catalunya ha estat pionera en la formació especialitzada en agroalimentació
ecològica. De fet, des de fa anys, la Universitat de Barcelona i l’Associació Vida Sana han desenvolupat un màster de prestigi internacional sobre aquesta
temàtica.
En motiu del Pla d’Acció i d’acord amb el procés de Bolonya, s’adaptarà l’oferta formativa especialitzada al nou format d’educació universitària. En aquest
sentit, es pretén crear un màster oficial en producció agroalimentària ecològica.
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5

4

11

Organitzar i impartir
un curs d’horticultura
ecològica per a docents

En els últims anys, moltes escoles han buscat un racó on cultivar-hi un hort
amb finalitats pedagògiques. Moltes vegades, aquests horts no són cultivats de
forma ecològica per falta d’assessorament o d’informació especialitzada sobre
aquestes tècniques de conreu. L’objectiu d’aquesta actuació és formar els responsables dels horts escolars perquè puguin cultivar-los seguint les tècniques
d’agricultura ecològica i, a més, per tal que ho puguin integrar amb diverses
activitats didàctiques. Aquesta actuació, que està estretament relacionada amb
la creació d’un apartat específic de material pedagògic virtual sobre els horts escolars ecològics dins la web de les escoles verdes (actuació 132), serà desenvolupada pel Centre de Documentació i Experimentació en Ciències (CEDEC).

5

4

12

Incorporar continguts
relacionats amb
l’alimentació ecològica
dins dels cursos
de formació continuada
dels professionals
d’atenció primària

En molts casos, els professionals d’atenció primària són els primers receptors
de consultes ciutadanes relacionades amb la nutrició i amb una dieta saludable.
Aquesta actuació incorporarà informació sobre l’alimentació ecològica en els
cursos de formació continuada dels professionals d’atenció primària. Aquesta
actuació es desenvoluparà en col·laboració amb l’EAM en el marc del Programa PASS de la Subdirecció de Promoció de la Salut del Departament de Salut.

5

4

13

Organitzar i impartir
cursos presencials
especialitzats
en producció
agroalimentària
ecològica

Les Escoles de Capacitació Agrària són les encarregades d’organitzar cursos
bàsics de formació arreu del territori. El contingut d’aquests cursos està homologat pel Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural i, generalment,
serveixen per a justificar-se com a formació vàlida per a l’obtenció d’ajudes
del Programa de Desenvolupament Rural. A més, també realitzen cursos específics de sectors ecològics concrets, com l’horticultura, l’avicultura o la producció de llet ecològica.
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6. Foment de les polítiques
6.1. Reformar el marc legal vigent que regula la producció
agroalimentària ecològica
Codi
6

1

1

Nom

Descripció

Reformar el marc
legal vigent que regula
la producció
agroalimentària
ecològica

La producció agrària ecològica no està prevista a la Llei 18/2001, d’orientació
agrària, ni a la Llei 14/2003 de qualitat agroalimentària, ni en les línies generals
que defineixen la política agroalimentària catalana. La regulació d’aquest tema, donada la transversalitat de la matèria, s’ha d’efectuar mitjançant la reforma del marc legal vigent que permeti situar les produccions ecològiques
en el context agroalimentari català. Aquesta reforma ha de permetre, també, la
creació d’una sèrie d’eines necessàries, incloses en aquest Pla d’Acció, per
al desenvolupament i el creixement del sector.

6.2. Reforçar l’estructura administrativa en matèria de producció
agroalimentària ecològica dins la Generalitat de Catalunya
6

2

1

Reforçar l’estructura
administrativa en
matèria de producció
agroalimentària
ecològica dins la
Generalitat de Catalunya

La producció i el consum d’aliments ecològics és un sector transversal que
s’ha d’ocupar, entre d’altres, de temes relacionats amb aspectes productius,
tant agrícoles com pecuaris, d’elaboració i transformació, de comercialització
i promoció, de recerca i transferència, etc. A més, l’interès social i mediambiental d’aquest sistema de producció fa necessària la implicació d’àmbits més enllà de l’agroalimentari com educació, salut, medi ambient, innovació, etc. De
fet, en l’elaboració d’aquest Pla d’Acció ja s’ha previst aquesta transversalitat.
Per aquest motiu, es preveu reforçar l’estructura administrativa actual amb l’objectiu de poder comptar amb un ens específic que permeti unificar la gestió de
la PAE des d’aquesta òptica transversal.
La Direcció General d’Agricultura i Ramaderia actualment és l’òrgan responsable de planificar i coordinar les actuacions relacionades amb la producció
agroalimentària ecològica en l’àmbit del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. El desplegament del Pla d’Acció comporta l’execució i coordinació d’un gran nombre de noves actuacions. Per poder atendre aquestes necessitats es requereix garantir els recursos corresponents dins de l’esmentada
Direcció General.
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6.3. Creació d’un sistema de recollida i tractament de dades
estadístiques sobre la PAE
Codi

Nom

Descripció

6

3

1

Crear l’Observatori
de l’alimentació i
l’agricultura ecològiques

El desenvolupament econòmic de qualsevol sector està lligat al grau de coneixement d’una sèrie de temes estructurals com l’evolució del mercat i les seves tendències, caracterització dels consumidors, etc.
El sector de la PAE no compta amb cap organisme que s’encarregui de sistematitzar aquest tipus d’informació. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquesta actuació és la creació d’un Observatori especialitzat en l’estudi del sector agroalimentari ecològic.
Les funcions d’aquest Observatori seran:
• Recollir dades tècniques i econòmiques de les explotacions agrícoles i ramaderes ecològiques, així com de la indústria transformadora.
• Analitzar la situació del sector i les diferents problemàtiques que l’afecten.
• Orientar l’assessorament públic i privat vers el sector.
• Elaborar un sistema d’informació directe de les explotacions.
• Subministrar a la Taula sectorial de la PAE informació sobre la situació estructural i conjuntural del sector, fonamentada, entre d’altres, en els preus
pagats i percebuts pels operadors, en la gestió tècnica i econòmica dels
costos de la producció i en la situació d’oferta i demanda dels productes
ecològics en el mercat.
• Col·laborar amb la Taula sectorial de la PAE i amb els diversos serveis del
Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural en el desenvolupament de les funcions que tenen atribuïdes en l’àmbit de la producció agrària ecològica.
• Elaborar un informe anual sobre l’evolució del sector.
• Elaborar publicacions i estudis de la matèria.

6

3

2

Millorar les dades
estadístiques que
publica el CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, en tant que organisme
de control i certificació de tots els operadors ecològics, constitueix la primera font de recollida, tractament i difusió de dades del sector. Per tal de facilitar l’anàlisi de dades cal que la recollida i el tractament de les dades del
sector de la producció agroalimentària ecològica s’ajusti a les dades generals de la producció agrària.

6

3

3

Incloure la PAE dins
de l’estudi de dades
estadístiques globals
de la Generalitat

L’Institut d’Estadística de Catalunya és l’òrgan estadístic del Govern de Catalunya, adscrit al Departament d’Economia i Finances. L’IdesCAT produeix estadístiques oficials de caràcter econòmic, demogràfic i social i és el responsable
de la seva difusió.
L’objectiu d’aquesta actuació és que l’Institut incorpori la recollida, el tractament i la difusió de totes les dades d’interès relacionades amb la producció i
consum d’aliments ecològics.
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6.4. Incloure els productes ecològics dins de les polítiques
ambientals de l’administració
Codi

Nom

Descripció

6

4

1

Introduir els aliments
ecològics en els
menjadors col·lectius
de l’administració
i actes institucionals

En la gestió dels bars i menjadors col·lectius de l’Administració i de certs actes
institucionals, el proveïment d’aliments es porta a través d’empreses concessionàries seleccionades per concurs públic. La presència d’aliments ecològics s’ha de preveure i valorar en els plecs de condicions associats en el concurs. Per aquest motiu, es proposa elaborar unes recomanacions adreçades als
responsables de contractació perquè es prevegin els aliments ecològics en
aquests plecs.
Paral·lelament, es realitzarà una experiència pilot en alguns dels menjadors
col·lectius de l’Administració d’introducció d’aliments ecològics.
Pel que fa a l’organització d’actes institucionals, s’editarà una guia específica
que estableixi criteris de compra verda, entre els quals s’incloguin els aliments ecològics.

6

4

2

Adaptar els criteris que
regulen el Distintiu
de Garantia de Qualitat
Ambiental per a fomentar
la introducció dels
aliments ecològics

El Distintiu de garantia de qualitat ambiental és un sistema d’etiquetatge ecològic que es va crear a través del Decret 316/1994, de 4 de novembre, de la Generalitat de Catalunya.
Inicialment, l’abast del Distintiu es concretava a garantir la qualitat ambiental de determinades propietats o característiques dels productes. Tanmateix,
a dia d’avui, s’ha ampliat l’àmbit del distintiu de garantia de qualitat ambiental als serveis.
L’atorgament d’aquest distintiu depèn del compliment d’una sèrie de criteris
de tipus ambiental, entre els quals es pretén incloure la disponibilitat d’aliments ecològics.
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Codi

Nom

Descripció

6

4

3

Incloure la PAE
en les Directrius de la
Xarxa Natura 2000

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals protegits. Els espais catalans que en formen part ocupen un total d’1.040.155 ha, de les quals 957.051
són terrestres. El seu objectiu és la conservació de la biodiversitat de manera
compatible amb el manteniment de l’activitat humana i, per aquest motiu,
s’han definit unes Directrius generals per a la gestió dels espais d’aquesta xarxa. Actualment, en les directrius per a l’agricultura i la ramaderia s’indica, de
forma general, la promoció de l’agricultura tradicional i sostenible, però no es
fa cap indicació expressa de la producció agrària ecològica. Donada la relació entre producció agrària ecològica i biodiversitat, s’inclourà de forma expressa el foment de l’agricultura i la ramaderia ecològica en les directrius de
la Xarxa Natura 2000.

6

4

4

Potenciar les polítiques
de compra verda en la
certificació ISO 14001
i EMAS

Les certificacions ISO 14001 i EMAS són certificacions ambientals per a empreses que atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge.
Aquesta actuació té per objectiu incloure la producció agrària ecològica en els
criteris a valorar per a l’obtenció d’aquests distintius. L’any 2008 i 2009 es
preveu la incorporació d’aquests criteris en la normativa i el 2010 i 2011 organitzar dues jornades sobre la restauració ecològica destinades a empreses
amb aquestes certificacions i amb restauració col·lectiva.
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Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica
Codi
1

1

2

Actuació

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

Dissenyar i executar una campanya

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

13.400,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

radiofònica informativa del CCPAE per
promocionar els aliments ecològics
1

1

11

Impulsar una campanya d’introducció
dels productes ecològics en els mercats
municipals

1

2

4

8.000,00

Elaborar i editar un monogràfic
sobre els menjadors escolars ecològics

3

1

4

12.000,00

Elaborar una Guia directori del CCPAE
interactiva

4

1

1

Desenvolupar un sistema de control
específic per als comerços que elaboren
aliments ecològics en el punt de venda

4

1

3

Elaborar un sistema de control
específic per a les produccions aqüícoles
ecològiques

4

3

2

Millorar el sistema de control i certificació

6

3

2

Millorar les dades estadístiques

10.000,00

que publica el CCPAE

Direcció General d’Agricultura i Ramaderia
Codi
1

1

1

Actuació

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

Realitzar una campanya institucional

56.600,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

12.000,00

6.000,00

6.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

de promoció dels aliments ecològics
1

1

9

Crear un registre d’establiments
que comercialitzen productes ecològics

1

1

12

Difondre la PAE en escoles,

20.000,00

fires i actes festius mitjançant
estand i tallers
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Codi
1

Actuació
1

13

2008 (C )

2009 (C )

Crear un web específic per a la PAE

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

25.000,00

25.000,00

40.000,00

dins del portal Gencat.cat
1

2

1

Fomentar el consum d’aliments ecològics

25.000,00

en els menjadors escolars
1

2

3

Elaborar un manual pràctic

25.000,00

per a la introducció d’aliments ecològics
als menjadors escolars
1

3

1

Traduir, editar i distribuir

10.015,00

el llibre infantil

Què és l’agricultura ecològica?
1

3

4

Introduir l’horticultura ecològica

6.000,00

6.000,00

en Centres Penitenciaris i de Justícia
Juvenil de Catalunya
1

4

1

Elaborar un Baròmetre de percepció

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

i consum dels aliments ecològics
a Catalunya
1

4

2

Elaborar un estudi per a caracteritzar

18.000,00

el consumidor ecològic i les tendències
del mercat dels aliments ecològics
2

2

1

Elaborar un estudi de costos
dels sistemes productius ecològics

2

2

2

Elaborar una diagnosi de la ramaderia

14.000,00

20.000,00

ecològica i del subministrament
de matèries primeres per a l’alimentació
animal a Catalunya
2

2

3

12.000,00

Elaborar un estudi sobre la disponibilitat
i la demanda de varietats de llavors
i planters ecològics

2

2

4

3.000,00

Definir els requisits d’inscripció
de les varietats autòctones en el registre
de varietats comercials

2

2

5

Elaborar estudis sobre els aspectes

14.500,00

tècnics, econòmics i socials de la
indústria d’elaboració i transformació
ecològica
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Codi
2

Actuació
2

6

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

Elaborar un estudi sobre la legalització

2011 (C )

2012 (C )

8.000,00

de l’homeopatia veterinària i altres
teràpies naturals com a recursos
terapèutics utilitzables en ramaderia
ecològica
2

3

1

Establir una base de dades

3.000,00

3.000,00

14.000,00

3.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100.000,00

180.000,00

220.000,00

16.000,00

6.000,00

6.000,00

de productes fitosanitaris que es
poden utilitzar en PAE consultable
des de Ruralcat
2

3

2

Establir una base de dades
de fertilitzants que es poden utilitzar
en PAE consultable des de Ruralcat

2

3

3

Establir una línia d’ajut per a la
conservació de varietats vegetals
autòctones i producció de llavors
i planters ecològics

3

1

1

Establir una línia d’ajuts per a les

45.000,00

100.000,00

associacions, cooperatives i/o
empreses de base associativa
que desenvolupin tasques de distribució
social, local o a nuclis urbans pròxims.
3

1

2

Crear i gestionar una llotja virtual
per a la compra i la venda de matèries
primeres ecològiques

3

1

3

Participació en fires professionals

45.000,00

nacionals i internacionals
3

2

1

Col·laborar amb l’administració local

25.000,00

60.500,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

25.000,00

60.500,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

6.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

per al desenvolupament de la producció
agroalimentària ecològica

3

2

2

Ajudar les organitzacions socials
i entitats locals que desenvolupin
iniciatives de divulgació
i sensibilització de la producció
agroalimentària ecològica

3

3

2

Crear una plataforma sectorial
de la producció ecològica
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Codi
4

Actuació
3

1

2008 (C )

Actualitzar el Quadern de Normes Tècniques

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

10.000,00

de la producció agrària ecològica
4

4

1

Garantir que els conreus modificats

20.000,00

genèticament no contaminin els cultius
d’agricultura ecològica
5

1

4

Potenciar l’activitat de recerca,

17.000,00

desenvolupament i transferència de les
Universitats i Centres de Recerca en PAE
5

2

3

Elaborar, editar i distribuir diverses

78.100,00

60.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

24.400,00

32.500,00

34.000,00

36.000,00

38.000,00

34.000,00

36.000,00

38.000,00

publicacions tècniques especialitzades
en producció ecològica
5

2

5

Crear un Comitè de sanitat vegetal
i animal en PAE

5

2

6

Incloure els tractaments compatibles en
PAE dins dels fulls d’avisos fitosanitaris que
es troben a la web del DAR i al Ruralcat

5

2

7

Establir assaigs de sanitat vegetal
en finques de producció ecològica

5

3

2

Crear la figura de coordinador
d’Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV)
de producció ecològica

5

3

3

Oferir un servei veterinari habilitat d’ofici
per assumir la responsabilitat sanitària
de les explotacions ramaderes petites

5

4

5

Elaborar cursos bàsics a distància

15.000,00

30.000,00

50.000,00

especialitzats en la producció
agroalimentària ecològica
6

1

1

30.000,00

Reformar el marc legal vigent que regula
la producció agroalimentària ecològica

6

2

1

Reforçar l’estructura administrativa en

100.000,00

250.000,00

200.000,00

200.000,00

12.000,00

20.000,00

50.000,00

50.000,00

matèria de producció agroalimentària
ecològica dins la Generalitat de Catalunya
6

3

1

Crear l’Observatori de l’alimentació
i l’agricultura ecològiques
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Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries
Codi
2

1

4

Actuació

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

Establir ajuts per al foment de la

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

42.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

6.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

70.000,00

27.000,00

27.000,00

3.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

6.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

56.638,00

61.638,00

66.638,00

participació en programes de qualitat dels
aliments per a les persones agricultores
i ramaderes (PDR 2007-2013)
3

3

3

Establir ajuts per fomentar les activitats
d’informació i promoció dels programes
de qualitat dels aliments ecològics
(PDR 2007-2013)

5

1

1

Crear el Comitè de Recerca
de la PAE

5

2

1

Programar actuacions relacionades

15.000,00

amb el sector de la PAE dins el Pla Anual
de Transferència Tecnològica
5

2

2

Crear un Centre de documentació de
la producció agrària ecològica

5

2

4

Crear un Centre de Difusió
Tecnològica del sector de la producció
agrària ecològica

5

2

9

Adequar la finca Can Poc Oli com
a finca demostrativa model del Centre
de Capacitació Agrària de Manresa

5

4

3

Organització de cursos de formació en
producció ecològica pels tècnics de les
agrupacions de productors i empreses
del sector convencional

5

4

4

Organitzar cursos de formació
per als tècnics de les entitats
d’assessorament agrari

5

4

6

Executar cursos bàsics a distància
especialitzats en la producció
agroalimentària ecològica

5

4

13

Organitzar i impartir cursos

51.638,00

presencials especialitzats en producció
agroalimentària ecològica
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Direcció General de Desenvolupament Rural
Codi
2

Actuació
1

1

Establir ajuts a les pràctiques

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

1.838.633,00

1.906.730,00

2.042.925,00

2.111.022,00

2.179.120,00

1.627.584,00

1.687.865,00

1.808.426,00

1.868.707,00

1.928.988,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

28.000,00

agroambientals de l’agricultura ecològica
(PDR 2007-2013)
2

1

2

Establir ajuts per al foment de la
ramaderia ecològica (PDR 2007-2013)

2

1

3

Prioritzar les empreses ecològiques en
l’obtenció d’altres ajuts (PDR 2007-2013)

2

1

5

Incentivar la producció agrària
ecològica en les incorporacions de joves
agricultors (PDR 2007-2013)

2

1

7

Establir un ajut de pagament addicional
a la producció de carn de vaquí
de qualitat reconeguda oficialment

Direcció General de Planificació i Relacions Agràries
Codi
3

Actuació
3

1

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

5.341,00

5.341,00

5.341,00

5.341,00

5.341,00

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Actualitzar la composició de la Taula
Sectorial de l’Agricultura Ecològica

Direcció General de Serveis
Codi
5

Actuació
4

1

Reforçar la presència de continguts
orientats als sistemes de producció
ecològica dins el Pla Anual de Formació
Agrària (PAF) del DAR

Institut Català de la Vinya i el Vi
Codi
1

Actuació
1

4

Elaborar i realitzar una campanya
de promoció dels vins ecològics
i les seves qualitats
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Codi
4

Actuació
2

4

2008 (C )

2009 (C )

Desenvolupar nous mètodes

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

80.000,00

80.000,00

80.000,00

235.000,00

235.000,00

235.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

610.500,00

1.134.000,00

1.183.500,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

43.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

112.000,00

112.000,00

112.000,00

d’elaboració de vins ecològics
5

1

3

Potenciar l’activitat de recerca

60.000,00

90.000,00

i desenvolupament de l’INCAVI en PAE
5

2

8

Incrementar la transferència en
viticultura i enologia ecològica
a l’INCAVI

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries
Codi
1

4

3

Actuació

2008 (C )

2009 (C )

Analitzar els factors determinants de

60.000,00

60.000,00

129.500,00

135.000,00

l’adopció i consum d’aliments ecològics
5

1

2

Potenciar l’activitat de recerca,
desenvolupament i transferència
de l’IRTA en PAE

5

4

2

Promoure i mantenir les activitats
formatives específiques per investigadors
i especialistes en l’àmbit de la PAE

Promotora d’Exportacions Catalanes
Codi
1

Actuació
1

6

2008 (C )

2009 (C )

Editar fullets, plafons explicatius
i material publicitari sobre els
aliments ecològics

1

1

7

Organitzar tastos guiats amb

8.000,00

8.000,00

aliments ecològics a les fires de
Catalunya (Fires CAT)
1

1

8

Promocionar els aliments ecològics
en els punts de venda

1

2

2

Organitzar jornades de divulgació de
l’alimentació ecològica a les AMPA
i organització d’esmorzars i berenars
ecològics per als alumnes
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Codi
3

1

3

Actuació

2008 (C )

Participació en fires professionals

75.000,00

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

30.000,00

2012 (C )
30.000,00

nacionals i internacionals
3

1

5

Organitzar una trobada d’operadors

35.000,00

40.000,00

40.000,00

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

ecològics amb canals de distribució
i comercialització

Secretaria General del DAR
Codi
5

2008 (C )

Actuació
1

6

2009 (C )

100.000,00

Organitzar un Congrés
de producció agroalimentària ecològica

5

3

1

Crear la figura del tècnic-dinamitzador

168.000,00

294.000,00

294.000,00

294.000,00

5.135.074,00

7.090.830,00

7.634.708,00

7.916.587,00

territorial en producció
agroalimentària ecològica

Pressupost Total del Departament

4.516.711,00

d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Departament de Medi Ambient i Habitatge
Direcció General de Medi Natural
Codi
2

Actuació
1

6

2008 (C )

Desenvolupar la PAE en els

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

20.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

20.000,00

30.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

Parcs Naturals
2

3

4

Impulsar un programa de millora de
la biodiversitat en terrenys agrícoles
i ramaders dins de la Xarxa Natura
2000 (o PEIN) mitjançant la
introducció de cledes o tanques
vegetals en les finques ecològiques

4

4

2

Elaborar un estudi de les millores
en el balanç hídric dels cultius
ecològics
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Codi
4

Actuació
2

3

2008 (C )

2009 (C )

Elaborar un estudi

2010 (C )

2011 (C )

80.000,00

80.000,00

2012 (C )

sobre biodiversitat i PAE
6

4

3

Incloure la PAE en les Directrius

12.000,00

de la Xarxa Natura 2000

Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat
Codi
1

Actuació
3

2

Elaborar materials educatius sobre

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

6.000,00

35.000,00

33.000,00

43.000,00

23.000,00

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

50.000,00

100.000,00

100.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

9.000,00

9.000,00

342.00,00

412.00,00

producció ecològica i crear un apartat
específic a la web d’educació ambiental

Direcció General de Qualitat Ambiental
Actuació

Codi
1

1

1

2008 (C )

Realitzar una campanya institucional
de promoció dels aliments ecològics

1

1

14

Realitzar tallers informatius sobre

25.000,00

els aliments ecològics en les empreses
associades al Club EMAS
1

2

1

Fomentar el consum d’aliments
ecològics en els menjadors escolars

6

4

1

Introduir els aliments ecològics en els

30.000,00

menjadors col·lectius de l’administració
i actes institucionals
6

4

2

Adaptar els criteris que regulen el

4.500,00

4.500,00

Distintiu de Garantia de Qualitat
Ambiental per a fomentar la introducció
dels aliments ecològics
6

4

4

Potenciar les polítiques de compra
verda en la certificació ISO 14001
i EMAS

Pressupost Total del Departament

10.500,00

de Medi Ambient i Habitatge
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Departament de Presidència
Direcció General de Difusió Corporativa
Codi
1

1

1

Actuació

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

Realitzar una campanya institucional

29.928,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

29.928,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

20.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

59.000,00

29.000,00

29.000,00

29.000,00

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

50.000,00

100.000,00

100.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

de promoció dels aliments ecològics

Pressupost Total
del Departament de Presidència

Departament de Salut
Agència Catalana de Seguretat Alimentària
Codi
4

Actuació
2

1

2008 (C )

Realitzar una metanàlisi per
contrastar i integrar els resultats de la
informació científica disponible en
l’àmbit de l’agricultura ecològica
pel que fa a la seguretat alimentària
i a la qualitat nutricional

4

2

5

Elaborar una Guia de Bones Pràctiques
per a la producció i comercialització
d’aliments ecològics

Direcció General de Salut Pública
Codi
1

Actuació
1

1

2008 (C )

Realitzar una campanya institucional
de promoció dels aliments ecològics

1

2

1

Fomentar el consum d’aliments
ecològics en els menjadors escolars

1

2

5

Fomentar el consum d’aliments

1.000,00

ecològics en hospitals
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Codi
1

Actuació
3

3

Incloure l’agricultura ecològica

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

9.000,00

86.000,00

146.000,00

196.000,00

190.000,00

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

3.000,00

en la Guia de l’alimentació saludable

a l’etapa escolar
5

4

12

Incorporar continguts relacionats
amb l’alimentació ecològica dins dels
cursos de formació continuada dels
professionals d’atenció primària

Pressupost Total
del Departament de Salut

Departament d’Economia i Finances
Agència Catalana del Consum
Codi
1

Actuació
1

3

2008 (C )

Elaborar i realitzar una campanya

2009 (C )
12.000,00

radiofònica informativa de l’Agència
Catalana de Consum per promocionar
els aliments ecològics
1

1

5

Preveure la PAE dins d’una campanya
conjunta per a la promoció de la compra
sostenible

4

1

2

Realitzar el seguiment dels comerços
minoristes que no estan sotmesos al
sistema de control de la PAE

Direcció General de Promoció Econòmica
Codi
1

1

1

Actuació

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

Realitzar una campanya institucional

45.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

de promoció dels aliments ecològics
1

2

1

Fomentar el consum d’aliments ecològics
en els menjadors escolars
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Codi
3

2

1

Actuació

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

Col·laborar amb l’administració local

25.000,00

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

95.000,00

62.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

per al desenvolupament de la producció
agroalimentària ecològica
3

2

2

Ajudar les organitzacions socials

25.000,00

i entitats locals que desenvolupin
iniciatives de divulgació i
sensibilització de la producció
agroalimentària ecològica

Institut d’Estadística de Catalunya
Codi
6

Actuació
3

3

Incloure la PAE dins de l’estudi
de dades estadístiques globals
de la Generalitat

Pressupost Total
del Departament de Presidència

Departament d’Educació
Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat
Codi
5

Actuació
4

11

Organitzar i impartir un curs

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

d’horticultura ecològica per a docents

Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats
Codi
1

Actuació
1

1

2008 (C )

Realitzar una campanya institucional

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

50.000,00

100.000,00

100.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

de promoció dels aliments ecològics
1

2

1

Fomentar el consum d’aliments ecològics
en els menjadors escolars
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Codi
5

Actuació
4

7

2008 (C )

Adaptar el nou format

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

34.106,00

75.003,00

103.294,00

12.000,00

34.106,00

75.003,00

103.294,00

12.000,00

69.212,00

226.006,00

332.588,00

150.000,00

d’educació professional de cicle
mitjà a l’agricultura
i la ramaderia ecològica
5

4

8

Adaptar el nou format d’educació
professional de cicle superior
a l’agricultura i la ramaderia ecològica

Pressupost Total

1.000,00

del Departament d’Educació

Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Direcció General de Comerç
Codi
1

Actuació
1

1

2008 (C )

Realitzar una campanya institucional

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

25.000,00

12.500,00

25.000,00

25.000,00

20.000,00

25.000,00

25.000,00

30.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

de promoció dels aliments ecològics
1

1

10

Promocionar els aliments ecològics

20.000,00

catalans a través del portal gastroteca.cat
1

2

1

Fomentar el consum d’aliments ecològics
en els menjadors escolars

3

1

3

Participació en fires professionals

120.000,00

100.000,00

80.000,00

70.000,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

50.000,00

55.000,00

60.000,00

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

25.000,00

37.500,00

50.000,00

50.000,00

nacionals i internacionals
3

1

6

Incentivar la creació i modernització
d’establiments de venda de productes
ecològics

Direcció General de Recerca
Codi
1

Actuació
1

1

Realitzar una campanya institucional
de promoció dels aliments ecològics
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Codi
5

Actuació
1

5

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

15.000,00

30.000,00

40.000,00

40.000,00

225.000,00

260.000,00

390.000,00

390.000,00

Promoure la inclusió de l’alimentació
i l’agricultura ecològiques com a
àrees prioritàries dintre del Pla de
Recerca i Innovació de Catalunya
2009-2012

Direcció General d’Universitats
Codi
5

Actuació
4

9

Incloure la producció agrària
ecològica dins dels plans d’estudi
de les carreres universitàries

5

4

10

Crear un màster oficial en
producció agroalimentària ecològica

Pressupost Total del Departament

180.000,00

d’Innovació, Universitats i Empresa

Pressupost del Pla d’Acció per anys

Pressupost Total anual

2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

4.842.139,00

5.733.786,00

8.169.836,00

9.070.296,00

8.989.587,00
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Quadre resum del Pressupost del Pla d’Acció per
a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012
2008 (C )

2009 (C )

2010 (C )

2011 (C )

2012 (C )

2008-2012 (C )

4.516.711,00

5.135.074,00

7.090.830,00

7.634.708,00

7.916.587,00

32.293.910,00

3.611.217,00

3.739.595,00

3.996.351,00

4.124.729,00

4.253.108,00

19.725.000,00

Sense PDR

905.494,00

1.395.479,00

3.094.479,00

3.509.979,00

3.663.479,00

12.568.910,00

DEF

95.000,00

62.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

382.000,00

DIUE

180.000,00

225.000,00

260.000,00

390.000,00

390.000,00

1.445.000,00

DS

9.000,00

86.000,00

146.000,00

196.000,00

190.000,00

627.000,00

DE

1.000,00

69.212,00

226.006,00

332.588,00

150.000,00

788.806,00

DMAH

10.500,00

126.500,00

342.000,00

412.000,00

238.000,00

1.129.000,00

DP

29.928,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000

149.928,00

4.842.139,00

5.733.786,00

8.169.836,00

9.070.296,00

8.989.587,00

36.805.644,00

DAR
Amb PDR

Total
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Pressupost del Pla d’Acció per departaments

DAR sense PDR
12.568.910 C
34,1 %

DAR amb PDR
19.725.000 C
53,6 %

DEF

382.000 C

1,0 %

DIUE

1.445.000 C

3,9 %

DS

627.000 C

1,7 %

DE

778.806 C

2,1 %

DMAH

1.129.000 C

3,1 %

DP

149.928 C

0,4 %

Pressupost del Pla d’Acció per objectius estratègics

Foment
Produccions
20.168.500 C
54 %
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Foment Sector

2.447.000 C

7%

Foment Qualitat

961.000 C

3%

Foment Innovació

8.250.201 C

22 %

Foment Polítiques

1.071.000 C

3%

Foment Informació

3.907.943 C

11 %
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Taula d’indicadors
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Indicadors per al seguiment del Pla d’Acció per
a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012
Objectiu operatiu

Concepte indicador

Unitat

11a

14a

Grau de coneixença dels aliments ecològics per part dels consumidors

%

11b

14b

Grau de consum dels aliments ecològics per part dels consumidors

%

12a

Alumnes que han consumit aliments ecològics a l’escola

Núm.

12b

Persones que han consumit aliments ecològics als hospitals

Núm.

13a

Centres escolars que han treballat continguts de producció agroalimentària ecològica durant el curs escolar

Núm.

13b

Centres escolars amb hort ecològic

Núm.

21a

Superfície inscrita a la producció agrària ecològica

Cereals i lleguminoses

ha

Vinya

ha

Olivera

ha

Horta

ha

21b

Operadors inscrits a la producció agrària ecològica

21 c

Facturació de les empreses ecològiques

22a

Autoritzacions d’ús de llavors convencionals

Núm.

22b

Autoritzacions d’ús d’alimentació animal convencional

Núm.

22c

Ingredients agraris d’origen convencional amb autorització per utilitzar-se en la transformació

Núm.

Núm.
A

d’aliments ecològics
23a

Consultes a la base de dades de productes fertilitzants i fitosanitaris utilitzables en producció

Núm.

agrària ecològica
31a

Operadors comercialitzadors d’aliments ecològics

Núm.

31b

Beneficiaris de l’ajut per a les associacions, cooperatives i/o empreses de base associativa que

Núm.

desenvolupin tasques de distribució d’aliments ecològics
32a

Beneficiaris de l’ajut per a les organitzacions socials i entitats locals que desenvolupin iniciatives

Núm.

de divulgació i sensibilització de la producció agroalimentària ecològica
33a

Associacions de productors i/o elaboradors del sector de la producció agroalimentària ecològica

94

Núm.
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Objectiu operatiu

Concepte indicador

Unitat

41a

Establiments minoristes certificats

Núm.

42a

Estudis elaborats a Catalunya sobre la qualitat dels aliments ecològics

Núm.

43a

Cost de certificació/operador

A/operador

43b

Hores d’inspecció/operador

h/operador

44a

Mostres positives sobre totals en relació a les mostres analitzades per valorar presència de transgènics

Núm.

i de contaminació per deriva de fitosanitaris
44b

Centres escolars amb hort ecològic

51a

Projectes de recerca específiques de producció agroalimentària ecològica desenvolupades a Catalunya

Núm.

52a

Jornades tècniques puntuals sobre producció agroalimentària ecològica emmarcades en el Pla Anual de

Núm.

ha

Transferència Tecnològica del DAR
52 b

Assistents totals a les jornades tècniques puntuals sobre producció agroalimentària ecològica

Núm.

53a

Explotacions agràries ecològiques que reben assessorament periòdic

Núm.

54a

Alumnes dels cursos presencials i a distància en matèria d’agricultura i ramaderia ecològica

Núm.

homologats pel DAR
54b

Grau de satisfacció dels alumnes dels cursos homologats pel DAR

Núm.

54c

Alumnes amb formació oficial especialitzada en producció agroalimentària ecològica (cicle mitjà,

Núm.

superior i universitari)
61a

Reformar el marc legal vigent que regula la producció agroalimentària ecològica

62a

Places d’estructura i de reforç directament relacionades amb l’execució de tasques en matèria de PAE

63a

Crear l’Observatori de l’alimentació i l’agricultura ecològiques

64a

Bars i restaurants en centres públics que ofereixen aliments ecològics de manera estable
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Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012
Resum de les actuacions per objectius
1. Foment de la informació i del consum
1.1. Realitzar campanyes i actuacions generals de promoció dels productes agroalimentaris ecològics
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Realitzar una campanya institucional de promoció dels aliments ecològics
Dissenyar i executar una campanya radiofònica informativa del CCPAE per promocionar els aliments ecològics
Elaborar i realitzar una campanya radiofònica informativa de l’Agència Catalana de Consum per promocionar els aliments ecològics
Elaborar i realitzar una campanya de promoció dels vins ecològics i les seves qualitats
Preveure la PAE dins d’una campanya conjunta per a la promoció de la compra sostenible
Editar fullets, plafons explicatius i material publicitari sobre els aliments ecològics
Organitzar tastos guiats amb aliments ecològics a les fires de Catalunya (Fires CAT)
Promocionar els aliments ecològics en els punts de venda
Crear un registre d’establiments que comercialitzen productes ecològics
Promocionar els aliments ecològics catalans a través del portal gastroteca.cat
Impulsar una campanya d’introducció dels productes ecològics en els mercats municipals
Difondre la PAE en escoles, fires i actes festius mitjançant estand i tallers
Crear un web específic per a la PAE dins del portal Gencat.cat
Realitzar tallers informatius sobre els aliments ecològics en les empreses associades al Club EMAS

1.2. Promoure el consum social d’aliments ecològics
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

1
2
3
4
5

Fomentar el consum d’aliments ecològics en els menjadors escolars
Organitzar jornades de divulgació de l’alimentació ecològica a les AMPA i organització d’esmorzars i berenars ecològics per als alumnes
Elaborar un manual pràctic per a la introducció d’aliments ecològics als menjadors escolars
Elaborar i editar un monogràfic sobre els menjadors escolars ecològics
Fomentar el consum d’aliments ecològics en hospitals

1.3. Augmentar la sensibilització en producció agrària ecològica en l’àmbit educatiu
1
1
1
1

3
3
3
3

1
2
3
4

Traduir, editar i distribuir el llibre infantil Què és l’agricultura ecològica?
Elaborar materials educatius sobre producció ecològica i crear un apartat específic a la web d’educació ambiental
Incloure l’agricultura ecològica en la Guia de l’alimentació saludable a l’etapa escolar
Introduir l’horticultura ecològica en Centres Penitenciaris i de Justícia Juvenil de Catalunya

1.4. Caracteritzar el consum dels aliments ecològics
1
1
1

4
4
4

1
2
3

Elaborar un Baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics a Catalunya
Elaborar un estudi per a caracteritzar el consumidor ecològic i les tendències del mercat dels aliments ecològics
Analitzar els factors determinants de l’adopció i consum d’aliments ecològics

2. Foment de les produccions
2.1. Incrementar la superfície de conreu en un 30% i la facturació dels operadors ecològics en un 50%
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7

Establir ajuts a les pràctiques agroambientals de l’agricultura ecològica (PDR 2007-2013)
Establir ajuts per al foment de la ramaderia ecològica (PDR 2007-2013)
Prioritzar les empreses ecològiques en l’obtenció d’altres ajuts (PDR 2007-2013)
Establir ajuts per al foment de la participació en programes de qualitat dels aliments per a les persones agricultores i ramaderes (PDR 2007-2013)
Incentivar la producció agrària ecològica en les incorporacions de joves agricultors (PDR 2007-2013)
Desenvolupar la PAE en els Parcs Naturals
Establir un ajut de pagament addicional a la producció de carn de vaquí de qualitat reconeguda oficialment

2.2. Analitzar els punts crítics de la producció ecològica i la seva resolució
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6

Elaborar un estudi de costos dels sistemes productius ecològics
Elaborar una diagnosi de la ramaderia ecològica i del subministrament de matèries primeres per a l’alimentació animal a Catalunya
Elaborar un estudi sobre la disponibilitat i la demanda de varietats de llavors i planters ecològics
Definir els requisits d’inscripció de les varietats autòctones en el registre de varietats comercials
Elaborar estudis sobre els aspectes tècnics, econòmics i socials de la indústria d’elaboració i transformació ecològica
Elaborar un estudi sobre la legalització de l’homeopatia veterinària i altres teràpies naturals com a recursos terapèutics utilitzables en ramaderia ecològica

2.3. Facilitar l’accés als inputs i a les primeres matèries
2
2
2
2

3
3
3
3

1
2
3
4

Establir una base de dades de productes fitosanitaris que es poden utilitzar en PAE consultable des de Ruralcat
Establir una base de dades de fertilitzants que es poden utilitzar en PAE consultable des de Ruralcat
Establir una línia d’ajut per a la conservació de varietats vegetals autòctones i producció de llavors i planters ecològics
Impulsar un programa de millora de la biodiversitat en terrenys agrícoles i ramaders dins de la Xarxa Natura 2000 (o PEIN) mitjançant la introducció de cledes
o tanques vegetals en les finques ecològiques

3. Foment del sector
3.1. Fomentar la distribució i comercialització dels aliments ecològics
3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6

Establir una línia d’ajuts per a les associacions, cooperatives i/o empreses de base associativa que desenvolupin tasques de distribució social, local o a nuclis urbans pròxims
Crear i gestionar una llotja virtual per a la compra i la venda de matèries primeres ecològiques
Participació en fires professionals nacionals i internacionals
Elaborar una Guia directori del CCPAE interactiva
Organitzar una trobada d’operadors ecològics amb canals de distribució i comercialització
Incentivar la creació i modernització d’establiments de venda de productes ecològics

3.2. Fomentar les iniciatives de desenvolupament d’àmbit local
3
3

2
2

1
2

Col·laborar amb l’administració local per al desenvolupament de la producció agroalimentària ecològica
Ajudar les organitzacions socials i entitats locals que desenvolupin iniciatives de divulgació i sensibilització de la producció agroalimentària ecològica

3.3. Millorar l’estructuració del sector
3
3
3

3
3
3

1
2
3

Actualitzar la composició de la Taula Sectorial de l’Agricultura Ecològica
Crear una plataforma sectorial de la producció ecològica
Establir ajuts per fomentar les activitats d’informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments ecològics (PDR 2007-2013)

4. Foment de la qualitat
4.1. Garantir la certificació del producte ecològic al llarg de tota la cadena alimentària
4
4
4

1
1
1

1
2
3

Desenvolupar un sistema de control específic per als comerços que elaboren aliments ecològics en el punt de venda
Realitzar el seguiment dels comerços minoristes que no estan sotmesos al sistema de control de la PAE
Elaborar un sistema de control específic per a les produccions aqüícoles ecològiques

4.2. Seguiment i control de la qualitat del producte ecològic
4

2

1

4
4
4
4

2
2
2
2

2
3
4
5

Realitzar una metanàlisi per contrastar i integrar els resultats de la informació científica disponible en l’àmbit de l’agricultura ecològica pel que fa a la seguretat
alimentària i a la qualitat nutricional
Elaborar un estudi de les millores en el balanç hídric dels cultius ecològics
Elaborar un estudi sobre biodiversitat i PAE
Desenvolupar nous mètodes d’elaboració de vins ecològics
Elaborar una Guia de Bones Pràctiques per a la producció i comercialització d’aliments ecològics

4.3. Actualitzar el sistema de control i certificació
4
4

3
3

1
2

Actualitzar el Quadern de Normes Tècniques de la producció agrària ecològica
Millorar el sistema de control i certificació

4.4. Garantir que els conreus modificats genèticament i els productes fitosanitaris no contaminin els cultius
d’agricultura ecològica
4

4

1

Garantir que els conreus modificats genèticament no contaminin els cultius d’agricultura ecològica

5. Foment de la innovació
5.1. Potenciar la recerca específica en matèria de produccions ecològiques
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1

1
2
3
4
5
6

Crear el Comitè de Recerca de la PAE
Potenciar l’activitat de recerca, desenvolupament i transferència de l’IRTA en PAE
Potenciar l’activitat de recerca i desenvolupament de l’INCAVI en PAE
Potenciar l’activitat de recerca, desenvolupament i transferència de les Universitats i Centres de Recerca en PAE
Promoure la inclusió de l’alimentació i l’agricultura ecològiques com a àrees prioritàries dintre del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya 2009-2012
Organitzar un Congrés de producció agroalimentària ecològica

5.2. Desenvolupar la transferència tecnològica en producció agroalimentària ecològica
5
5
5
5
5
5
5
5
5

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Programar actuacions relacionades amb el sector de la PAE dins el Pla Anual de Transferència Tecnològica
Crear un Centre de documentació de la producció agrària ecològica
Elaborar, editar i distribuir diverses publicacions tècniques especialitzades en producció ecològica
Crear un Centre de Difusió Tecnològica del sector de la producció agrària ecològica
Crear un Comitè de sanitat vegetal i animal en PAE
Incloure els tractaments compatibles en PAE dins dels fulls d’avisos fitosanitaris que es troben a la web del DAR i al Ruralcat
Establir assaigs de sanitat vegetal en finques de producció ecològica
Incrementar la transferència en viticultura i enologia ecològica a l’INCAVI
Adequar la finca Can Poc Oli com a finca demostrativa model del Centre de Capacitació Agrària de Manresa

5.3. Estructurar un sistema d’assessorament en matèria ecològica al territori
5
5
5

3
3
3

1
2
3

Crear la figura del tècnic-dinamitzador territorial en producció agroalimentària ecològica
Crear la figura de coordinador d’Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) de producció ecològica
Oferir un servei veterinari habilitat d’ofici per assumir la responsabilitat sanitària de les explotacions ramaderes petites

5.4. Incorporar la producció agroalimentària ecològica en la formació
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Reforçar la presència de continguts orientats als sistemes de producció ecològica dins el Pla Anual de Formació Agrària (PAF) del DAR
Promoure i mantenir les activitats formatives específiques per investigadors i especialistes en l’àmbit de la PAE
Organització de cursos de formació en producció ecològica pels tècnics de les agrupacions de productors i empreses del sector convencional
Organitzar cursos de formació per als tècnics de les entitats d’assessorament agrari
Elaborar cursos bàsics a distància especialitzats en la producció agroalimentària ecològica
Executar cursos bàsics a distància especialitzats en la producció agroalimentària ecològica
Adaptar el nou format d’educació professional de cicle mitjà a l’agricultura i la ramaderia ecològica
Adaptar el nou format d’educació professional de cicle superior a l’agricultura i la ramaderia ecològica
Incloure la producció agrària ecològica dins dels plans d’estudi de les carreres universitàries
Crear un màster oficial en producció agroalimentària ecològica
Organitzar i impartir un curs d’horticultura ecològica per a docents
Incorporar continguts relacionats amb l’alimentació ecològica dins dels cursos de formació continuada dels professionals d’atenció primària
Organitzar i impartir cursos presencials especialitzats en producció agroalimentària ecològica

6. Foment de les polítiques
6.1. Reformar el marc legal vigent que regula la producció agroalimentària ecològica
6

1

1

Reformar el marc legal vigent que regula la producció agroalimentària ecològica

6.2. Reforçar l’estructura administrativa en matèria de producció agroalimentària ecològica dins la Generalitat de Catalunya
6

2

1

Reforçar l’estructura administrativa en matèria de producció agroalimentària ecològica dins la Generalitat de Catalunya

6.3. Creació d’un sistema de recollida i tractament de dades estadístiques sobre la PAE
6
6
6

3
3
3

1
2
3

Crear l’Observatori de l’alimentació i l’agricultura ecològiques
Millorar les dades estadístiques que publica el CCPAE
Incloure la PAE dins de l’estudi de dades estadístiques globals de la Generalitat

6.4. Incloure els productes ecològics dins de les polítiques ambientals de l’administració
6
6
6
6

4
4
4
4

1
2
3
4

Introduir els aliments ecològics en els menjadors col·lectius de l’administració i actes institucionals
Adaptar els criteris que regulen el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a fomentar la introducció dels aliments ecològics
Incloure la PAE en les Directrius de la Xarxa Natura 2000
Potenciar les polítiques de compra verda en la certificació ISO 14001 i EMAS

Generalitat
de Catalunya

