
La 
Certificació
Ecològica

L'agricultura ecològica, denominada 
també biològica, és un sistema de 
producció i elaboració que té com a 
objectiu l'obtenció d'aliments d'òpti-
ma qualitat nutritiva i organolèptica, 
lliures de residus, minimitzant l'impac-
te humà en el medi ambient. Utilitza 
els recursos naturals de manera 
òptima, contribuint a preservar la 
biodiversitat vegetal i animal, i aposta 
per impulsar el desenvolupament local 
sostenible de la zona.
Açò suposa utilitzar la naturalesa sense 
trencar el seu cicle biològic, extraure 
de la terra el que la terra és capaç de 
donar sense sobre explotar-la amb l'ús 
de substàncies contaminants.
 La norma regula la producció de 
productes agraris vius, o no transfor-
mats (vegetals, animals, animals de 
l'aqüicultura i algues), productes agra-
ris transformats destinats a l'alimenta-
ció humana, pinsos, material de repro-
ducció vegetativa i llavors, així com els 
llevats.

A través de l'Agricultura Ecològica es pretén 
aconseguir els següents objectius:

Què és l’Agricultura 
Ecològica?

El  CAECV, com Autoritat de control i 
Certificació pública (ES-ECO-020-CV) 
exerceix la funció de control i certifi-
cació de tots els operadors que sol·li-
citen la certificació.
El CAECV està adscrit al Servei de Quali-
tat agroalimentària de la Conselleria 
d'Agricultura, Medi ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural, qui 
exerceix d'Autoritat Competent.
La finalitat del  CAECV  és el control, 
certificació, representació i defensa 
dels productes ecològics, la recerca i 
la promoció pel que fa als mateixos. 

• Què és el Comité 
d'Agricultura Ecològica de 
la Comunitat Valenciana?

Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana
C/ Tramontana, nº16 – 46240 Carlet (València) 
Tel. 962 538 241 – Fax. 962 558 023
E-mail: caecv@caecv.com  -  Web: www.caecv.com
www.facebook.com/caecv - www.twitter.com/caecv

• Produir aliments de màxima qualitat nutritiva, sanitària i 
organolèptica.

• Preservar la seguretat alimentària.
• Ser mediambientalment sostenible i econòmicament 

rendible.
• Afavorir el desenvolupament rural.
• Treballar de forma integrada amb els ecosistemes.
• Augmentar o mantenir la fertilitat dels sòls.
• Emprar al màxim els recursos renovables i locals.
• Evitar les formes de contaminació que puguen resultar 

de les tècniques agràries.
• Mantenir la diversitat genètica del sistema agrari i del 

seu entorn.



La producció agrària ecològica a Europa està subjecta al Reglament (CE) 
834/2007, que estableix les seues normes de producció, elaboració, etiquetat-
ge, el sistema de control i les importacions. Tot operador, elabora, envasa, 
comercialitza o importa aquests productes dins de la Unió Europea, ha de com-
plir amb la normativa i ha d’estar certificat per un organisme de control autorit-
zat. En la Comunitat Valenciana, el CAECV és l'autoritat pública que verifica 
rigorosament el seu compliment. El CAECV figura en el llistat d'autoritats públi-
ques i organismes de control que publica la Unió Europea, amb el codi, 
ES-ECO-020-CV

La normativa reguladora

Els termes ECOLÒGIC i BIOLÒGIC i els seus derivats o abreviatures, tals com BIO 
i ECO, utilitzats aïlladament o combinats amb altres vocables, queden reservats i 
protegits, per als productes que complisquen amb els requisits normatius sobre 
producció ecològica i estiguen certificats.

La normativa indica que en l'etiqueta de tot producte ecològic ha de aparéixer:

· El logotip de producció ecològica de la UE
· El logotip del CAECV
· La referencia al mètode de producció ecològica
· El codi de l'autoritat de control: ES-ECO-020-CV
· L'origen de les matèries primeres (Agricultura UE/No UE)
· Indicació dels ingredients que són ecològics

Aquestes especificacions són relatives a la normativa d’etiquetatge dels productes ecològics. El 
compliment de la informació relativa a l’etiquetatge general es responsabilitat de l’operador.

Etiquetatge dels aliments ecològics

El CAECV ofereix diverses certificacions i/o serveis mitjançant acords de col·laboració, reconeixements i marques 
governamentals perquè els productes certificats pel CAECV es puguen vendre als principals mercats del món.

Canada – Japó- Suïssa- Tunísia- Estats Units- Nova Zelanda- Corea

Els serveis de certificació i segells

El procés de certificació

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

·  Confiança: transparència i objectivitat
·  Fiabilitat i control: permanent control i anàlisi del sistema productiu i 

dels productes.
·  Qualitat: aliments d'alta qualitat organolèptica i nutritiva
·  Traçabilitat: coneixement de l'origen i la destinació dels productes

El CAECV és una de les autoritats públiques europees de control acreditada per 
la Norma UNE-EN ISO/IEC 17065, a través de l' Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), obligatòria per als organismes que certifiquen productes ecològics a 
Europa.

La garantía de la certificació

Logo UE

ENAC

NOP (USA) AB (França) BIOSIEGEL
(Alemanya)

Tramitació de la 
sol·licitud

Verificació de la 
documentació

Inspecció
"in situ"

Evaluació
Revisió

L'operador presenta la 
sol·licitud i abona l'import 
corresponent. El CAECV 
pot resoldre dubtes sobre 
normativa i tràmits però 
no pot assessorar.

El CAECV verifica que 
tota la documentació 
siga correcta. Si no, fa un 
requeriment. Quan tota 
la documentació es 
completa, es planifica la 
visita del /la tècnic/a 
inspector/a.

Es verifica el compliment 
de la norma i la 
traçabilitat del producte. 
Es realitza el control de 
registres i presa de 
mostres. El /la 
inspector/a emet un 
informe de la inspecció i 
comunica les posibles 
desviacions de la norma.

Personal no involucrat en 
l’avaluació, revisa la 
informació i els resultats 
de control, i prepara la 
sol·licitud per a la 
decisió.

Decisió del Comité de 
Certificació

El Comité de Certificació 
del CAECV valora els 
expedients i decideix 
sobre la certificació. Si 
tot és correcte, 
l'operador queda 
registrat al CAECV i rep 
el seu certificat

Certificat

BIOSUISSE

BRASIL

BO PER A TU
BO PER AL MEDI AMBIENT

MELMELADA DE BRESQUILLA
ECOLÒGICA

INGREDIENTS: Bresquilla*, sucre de canya*, 
àcid cítric. 

(*) Ecològic.

Denominació
de venda

Marca 
Comercial

Logotip del
CAECV

Llistat 
d’ingredients

Codi de 
l’Autoritat de 
Control

Logotip de 
producció 
ecològica de la 
Unió Europea 
(eurofulla)

Indicació del lloc del qual 
s’han obtingut les matèries 
primeres agraries.

Agricultura UE
Agricultura no UE
Agricultura UE/no UE

Codi d’operador
Codificació 
Etiqueta

KRAV
(Suècia)

JAS
(Japó)

Visita de control

Decisió del Comité de la certificació

Notificació de la decisió final a l'operador

Auditoria del Comité de Parts

Tot és correcte

·   S’emet la certificació
·   Certificat de conformitat

Pot continuar comercialitzant la producció amb la 
denominació protegida i utilitzant els segells del 
CAECV i de la Unió Europea.

El comité de Certificació redacta informe i 
decideix:

·   Obertura d'expedient de mesures
·   i/o suspensió cautelar
·   i/o retirada de la certificació

El Comité de Parts, format per operadors, experts i consumidors audita periòdicament les decisions del 
Comité de Certificació.

Si continua amb incompliments respecte de la normativa

No hi ha incompliments 
respecte de la normativa

Hi ha incompliments (lleus o greus) respecte de la normativa

L'operador realitza accions correctores

Tots els operadors reben, com a mínim, una visita de control a l’any.
Almenys un 10% reben una inspecció adicional i com a mínim a un 5%  se'ls pren mostres.

Revisió del control


