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Justificació del Pla
El context social i medioambiental
El present document naix a l’empar de les
demandes socials posades de manifest amb l’Acord
del Botànic, signat el passat juny de 2015. Allí es fa
resó de la necessitat d’un nou model productiu per
eixir de la crisi i generar benestar a llarg termini; i
el sector agroalimentari es considera estratègic i
actor necessari en la recuperació econòmica. Així
per impulsar la transició agroecològica i atendre
les demanddes d’un sector creixent, naix el I PLA
VALENCIÀ DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA (PVPE).

sistemes de producció més sostenibles i més
ecològics. Això permetrà obtindre productes
agroalimentaris de major qualitat i sense residus,
atenent les necessitats i exigències dels ciutadans
i dels mercats, que busquen una alimentació
segura i de qualitat. Al mateix temps, el nou model
productiu agroecològic ens ajudarà a lluitar contra el
canvi climàtic, contribuint a frenar la contaminació
de l’aigua i la desertificació, així com la pèrdua de
diversitat agrària i cultural al nostre territori.

Les pràctiques agràries sostenibles ajuden a
mitigar i resoldre molts dels impactes ambientals
o socials que l’actual model productiu està
provocant. Com la contaminació de les aigües
subterrànies al nostre territori per nitrats i per
herbicides que és un dels més seriosos problemes
per a l’economia i la salut de moltes famílies.
Amb la producció ecològica contribuïm de manera
important a resoldre aquests problemes. A temps
que es presten nous serveis eco-sistèmics com
la millora dels cicles de nutrients, la captura de
carboni i la millora del balanç energètic respecte
El I PLA VALENCIÀ DE PRODUCCIÓ al sistema convencional, aspectes cada volta més
ECOLÒGICA busca fomentar el trànsit cap a rellevants en la mitigació del canvi climàtic.
Si analitzem a fons el que significa una
transició agroecològica, podem apuntar que
les solucions a les crisis ambientals i socials no
poden vindre de la ma dels mateixos paràmetres i
ferramentes que les han creat. Pel contrari, han de
basar-se en la innovació al servei del creixement
sostenible, amb la bioeconomia, com a gestió
eficient dels recursos biològics, l’agroecologia,
que recupera la dimensió social i l’autonomia dels
productors, i l’economia circular que optimitza els
fluxos de matèries primeres, residus i aposta clara
i primordialment per l’economia local.
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eixos clars

Reindustrialització de
l’economia, per a la
recuperació de la agricultura

Impulsar la transició
ecològica del model productiu
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Potencial agroecològic i econòmic
La vocació de la producció valenciana cap
a una agricultura diversa, basada en xicotetes
empreses familiars, i una gestió dels horts amb
una qualitat excepcional de les produccions, ens
dona peu a valorar l’enorme potencial que tenim a
la nostra terra per als cultius agroecològics.

l’edició de 2014 de Biofach, la fira líder mundial
del comerç d’aliments ecològics a Nuremberg,
constata un increment decidit del mercat ecològic.
A banda de la creixent demanda i del potencial
nínxol de mercat que s’obri al productor ecològic,
no hem d’oblidar els passos que ens marca la Unió
Europea i la mateixa Política Aagrària Comuna
(PAC), tendent sempre a encaminar-nos cap a
models de producció d’aliments més respectuosos
amb el medi ambient, i que mitiguen el canvi
climàtic.

La conservació i foment de la diversitat
genètica tradicional ens ajuda a recuperar la
nostra cultura agrària local amb una història
darrere que comptar i que és un altre valor que
defineix el producte local de qualitat. La diversitat
L’aplicació dels controls establerts per
de microclimes i terres, junt a la diferenciació de
les franges litorals i d’interior, on se donen una la normativa europea de producció ecològica
diversitat enorme de cultius, augmenta el valor (Reglament (CE) 834/2007 del Consell), són
aplicats en la Comunitat Valenciana, pel Comité
agrari del nostres camps.
El mercat dels productes ecològics no d’Agricultura Ecològica (CAECV) com autoritat del
para d’augmentar en els darrers anys. L’Institut control i certificació, en una aposta clara del Govern
d’Investigació d’Agricultura Orgànica (FiBL), en Valencià per una certificació pública i de qualitat.

El procés participatiu del Pla Valencià
Aquest pla és el resultat d’un procés
participatiu, al voltant d’una proposta presentada
a gener de 2016, en el que la veu i l’acció del
sector és, no tan sols necessària, sinó que
esdevé indispensable. També s’ha comptat amb
la col·laboració entre les diferents Conselleries
del Govern Valencià, que han impulsat diverses
iniciatives que ajudaran al creixement del sector
ecològic.
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Un Pla participatiu, inclusiu, integrador,
vertebrador i incentivador per a l’AGRICULTURA
VALENCIANA. Un projecte pioner al nostre territori,
humil en pressupost però molt ambiciós en
objectius, que pretén donar cabuda a tots els actors
implicats, des del productor fins al consumidor
final.

Situació actual del sector ecològic
valencià
En les últimes dos dècades, el sector de
producció, transformació i comercialització ecològic
de la Comunitat Valenciana s’ha obert camí dins la
societat, gràcies a l’esforç i convicció de cada volta més
productors i consumidors que, per iniciativa pròpia,
han apostat per un model de producció i consum més
sostenible en termes socials i mediambientals.
Segons les últimes dades que es disposa de
2015, el 4,5% de les terres valencianes conreades
estarien certificades com a superfície ecològica
cultivada. Aquest percentatge canvia no sols a causa
de l’augment de la superfície ecològica, sinó també per
variació de la superfície agrària cultivada total.
La Comunitat Valenciana es situa en una posició
acceptable respecte la resta de comunitats en relació
amb la seua proporció de superfície ecològica, es troba
en una posició intermèdia respecte de la resta de
comunitats autónomes, en relació a la seua proporció de
superfície ecològica, tenint en compte que comunitats
com Andalusia, Catalunya, Castella-La Manxa, Astúries,
Galícia, País Basc o Aragó ja gaudeixen del primer, segon

o inclús tercer pla de suport a l’agricultura ecològica. El
I Pla Valencià de Producció Ecològica (PVPE) pretén
donar impuls al sector de tal manera que l’any 2020
la totalitat de la superfície ecològica respecte de la
superfície agrària valenciana haja assolit la xifra del 20%.

Evolució històrica
En les últimes dècades, l’evolució del sector
ecològic no ha deixat de mostrar un creixement positiu,
segons dades recents del Comitè d’Agricultura Ecològica
de la Comunitat Valenciana (CAECV). Els operadors han
passat de 230 en 1996 a la xifra de 2.251, segons les
últimes dades de 2015, fet que situa a la Comunitat
Valenciana en el tercer lloc en nombre d’operadors
respecte a la resta de comunitats. De forma paral·lela,
fa vint anys es comptava amb només 2.181 ha inscrites
en el CAECV, mentre que a finals de 2015 aquesta
superfície total assolia les 77.014 ha, amb taxes de
creixement variables segons els diferents períodes.
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Fig. 1. Evolució de la superfície total i operadors certificats ecològics en la Comunitat
Valenciana (1996-2015).

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CAECV.
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Secà

Regadiu

Fig. 2. Distribució comarcal de cultius ecològics
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CAECV

Taula 1. Nombre de caps per explotació ramadera ecològica en la Comunitat Valenciana.
Nº CAPS I EXPLOTACIÓ RAMADERA ECOLÒGICA 2015
BOVÍ

OVÍ

CAPRÍ

AVICULTURA

APICULTURA

ÉQUIDS

CARN

EXPLO.

CARN

EXPLO.

CARN

EXPLO.

LLET

EXPLO.

OUS

EXPLO.

Nº COLMENES

EXPLO.

CARN

EXPLO.

ALACANT

0

0

0

0

0

0

0

0

1.400

1

1.503

2

0

0

CASTELLÓ

1.579

14

933

3

260

1

337

1

312

1

0

0

12

1

VALÈNCIA

0

0

0

0

0

0

0

0

2.900

2

0

0

0

0

TOTAL CV

1.579

14

933

3

260

1

337

1

4.612

4

1.503

2

12

1

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del CAECV
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Activitats certificades
La Comunitat Valenciana és un territori
predominantment productor. Tradicionalment,
l’agricultor valencià s’ha caracteritzat per la seua
escassa participació en el procés de transformació
i comercialització dels seus productes, com tampoc
del valor afegit que comporten aquestes fases

de la cadena agroalimentària. Això es trasllada al
sector ecològic. Al voltant del 80% de les activitats
certificades són agricultors, mentre que les
empreses transformadores i comercialitzadores
constitueixen només un 20%.

GANADEROS Y ACUICULTORES 1 %
IMPORTADORES 2 %
COMERCIALIZADORES 4 %

EMPRESAS 19 %

DISTRIBUIDORES 1 %
COMERCIOS MINORISTAS 1 %

TRANSFORMADORES
13 %

AGRICULTORES
78%

Fig 3. Tipus d’activitats ecològiques certificades a la Comunitat Valenciana

Comercialització
Pel que fa a les estructures de comercialització
en origen al nostre territori, es pot dir que són
insuficients, a la vegada que estan molt poc
especialitzades en productes ecològics. Amb tot, el
sector agroecològic valencià compta amb una sòlida
base exportadora, liderada pel sector citrícola, amb

un gran poder productor i amb bona apreciació als
mercats internacionals, fonamentalment per la
seua qualitat de producte, que ara cal traslladar
al mercat intern, incrementant el consum del
producte ecològic i el coneixement d’aquest per
part del consumidor a la nostra geografia.

7

I PLA VALENCIÀ DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA | 2016 - 2020

Procés participatiu del PVPE:
Anàlisi DAFO i CAME. Mesures
acordades i priorització
La participació ha estat l’aposta fonamental model productiu siga una ferramenta útil i un canvi
del Pla. Amb metodologies participatives, s’inicià de paradigma per a la millora del camp valencià en
una diagnosi amb el propi sector per tal d’aconseguir el seu conjunt.
la millora de la producció ecològica, i que aquest

PVPE 2016-2020

PROCÉS DEL PLA PARTICIPATIU AGROECOLÒGIC VALENCIÀ

1

1 DIAGNOSI
Anàlisi extern
Anàlisi intern

2 OBJECTIUS

2
3

4 MESURES

Fig 4. Esquema participatiu
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3 LÍNIES PRIORITARIES

4
5

5 ACCIONS

Desenvolupament del procés
participatiu: reunions comarcals i grups
temàtics
Així, al marge de les presentacions pertinents
a les tres províncies valencianes, se varen
plantejar tres tipologies de reunions. Una primera
d’aproximació al territori, on el protagonisme el
tenien els propis llauradors, ramaders i industrials
agroalimentaris; estes se varen plantejar baix
l’apel·latiu de reunions comarcals. El segon tipus de
reunió va ser el Grup Temàtic, per tal d’aprofundir
en una sèrie de problemes més concretes i que
tenien un ample ventall d’actors interessats. Altres
reunions, més restringides que les anteriors, amb
l’administració pública coordinen diferents accions
i polítiques de les administracions valencianes, dins
de l’objectiu d’establir sinèrgies i complementarse amb altres entitats implicades en mesures o
accions similars als que se proposen al PVPE.

Reunions dels grups temàtics
Els Grups de Treball Temàtics (GTe) formats
per experts i interessats en les temàtiques
específiques, van analitzar certes mesures i
accions proposades dins del Pla, que se consideren
més importants. Se plantejaren els següents
grups: Municipalisme o accions agroecològiques
a nivell municipal, Formació i Transferència,
Diversitat cultivada, Transformats artesanals de
Producció Ecològica i Canal Curt, Investigació,
Innovació i Experimentació, Projecte MATER
d’agrocompostatge, Polítiques transversals i
dinamització, Ramaderia ecològica i Producció
Ecològica en els Menjadors escolars. Han sigut al
menys 14 reunions. El total d’experts i interessats
assistents ha superat els 350.

Reunions comarcals
Amb aquest esperit, se feren en conjunt 11
reunions comarcals bàsiques, organitzades pel
Servei de Producció Ecològica, amb més de 400
assistents en conjunt. Si li afegim els assistents a les
reunions de presentació, amb més de 500 persones
a les 3 províncies, i algunes altres convocades
per altres entitats, a les quals tècnics de l’Servei
de Producció Ecològica varen assistir i varen ser
aprofitades per presentar i treballar el Pla, podem
obtenir una xifra superior a les 1.400 persones.

S’han celebrat reunions amb els tècnics
de Salut Pública (de la Conselleria competent en
matèria de Sanitat), d’Educació, la Direcció General
de Desenvolupament Rural i PAC, el Servei de
Qualitat, la Direcció General de Producció Agrària,
del CAECV, l’IVIA, Servei de Transferència de
Tecnologia (STT), els Ajuntaments de València i altres
de la Comunitat Valenciana, diferents professors i
estudiants de les 5 universitats valencianes, s’han
aconseguit arribar a conclusions molt interessants
a l’hora d’enfocar diferents aspectes dels temes
elegits. Com no podia ser d’altra forma, també
s’han fet des de l’inici, diferents reunions de treball
amb l’Òrgan de Govern del CAECV.
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Així, des de setembre de 2015 fins al
tancament del procés participatiu, a juny de 2016,
s’han arribat a tindre 60 reunions, fonamentalment
amb altres organismes de la pròpia Conselleria
d’agricultura i d’altres Conselleries, però també
d’altres administracions com les Diputacions i
Ajuntaments, membres de les Corts Valencianes,
ONG’s i altres entitats de rellevància per al Pla
Posteriorment a la finalització d’aquest
procés participatiu, els grups temàtics podrien
estar integrats en la Taula Sectorial de la Podrucció
Ecológica Valenciana, a fi de mantindré la seua
contribució a la millora i implementació del PVPE.

agrupades les respostes per les diferents tipologies
d’estratègies, se reflexen en una sèrie d’ítems que
deurien desenvolupar-se d’una o altra forma com
a mesures i accions.
Fent un repàs de les estratègies, se pot
concloure que les principals per aplicar al PVPE,
de les quals partiran la priorització d’accions
que se deuen valorar, serien: primer hi ha una
preferència dels enquestats pel CONSUM, amb
més del doble de respostes obtingudes. seguida
de la COMERCIALITZACIÓ i la TRANSFORMACIÓ
d’aliments. Després la millora de la PRODUCCIÓ
que ocupa el tercer lloc i les de menor pes relatiu
són les GOVERNANÇA I la TRANSPARÈNCIA i el
CONEIXEMENT AGROECOLÒGIC.

Anàlisi DAFO i CAME del sector.
Estratègies per a la consecusió d’objectius
L’Anàlisi DAFO, és una Metodologia d’estudi de la
situació d’un sector, una empresa o projecte, analitzant
les seues característiques internes (Debilitats i
Fortaleses) i la seua situació externa (Amenaces i
Oportunitats), per proposar posteriorment les accions
a desenvolupar per millorar-lo.

Priorització de les accions

Una volta consensuades les estratègies
En aquest cas, és el mateix sector afectat principals, se va procedir a analitzar-les, i prioritzarqui realitza l’anàlisi. Així, a les reunions comarcals les, posant de relleu la importància individual de
i a totes les altres realitzades durant el procés es cadascuna de les mesures i accions proposades.
varen repartir les enquestes per fer l’anàlisi DAFO.
A partir de les dades extretes de l’anàlisi
Llistat d’accions, ordenades segons la
DAFO, cal establir les estratègies a desenvolupar.
puntuació rebuda al procés participatiu
Així apareix una anàlisi complementària, l’anàlisi
CAME, que consisteix a Corregir les febleses,
Les mesures més valorades dins de cada línia
Afrontar les amenaces, Mantenir les fortaleses
estratègica, han estat:
i Explotar les oportunitats. Així, una vegada
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Línia 1. FOMENT D’UN CONSUM CONSCIENT,
RESPONSABLE I ECOLÒGIC:

· Pla d’aliments ecològics als menjadors col·lectius

· Fomentar la venda en canal curt i el transformat
de xicoteta escala, canviant normativa, junt a la
creació d’una Ecollotja virtual.

Línia 4. PROMOURE EL CONEIXEMENT

(escoles).

AGROECOLÒGIC VALENCIÀ:

· Promoció del consum general d’aliments bio, per
mitjans propis, del CAECV o recolzant inciatives
privades.

· Pla de Formació en Agricultura Ecològica de la
Comunitat Valenciana.

· Col·laboració dels productors i empresaris ecològics
en l’assessorament i millora professional dels nous
Línia 2. FOMENT DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA: productors.
· Portal del consumidor de Producció Ecològica.

· Manteniment de les ajudes de Producció
Ecològica.

· Projectes I+D i Agroecològics Innovació

Línia 5. MILLORA DE LA GOVERNANÇA I

TRANSPARÈNCIA DEL SECTOR. POLÍTIQUES
· Incentivar els joves perquè tornen a l’ofici
TRANSVERSALS DEL GOVERN:
agrari. Foment de les agrupacions de productors
biològics, seguit molt de prop del foment de l’accés
· Recolzar els productors ecològics locals que
a inputs.
estiguen dins de Parcs Naturals o zones vulnerables.
Línia 3. FOMENT DE LA COMERCIALITZACIÓ I
Quotes i infraestructures verdes.
TRANSFORMACIÓ D’ALIMENTS ECOLÒGICS:
· Abaixar quotes de certificació.
· Estretar vincles productor-consumidor, recolzant · Promocionar un projecte formatiu de divulgació de
la venda directa, xarxes de llauradors, els grups de la producció ecològica en centres escolars.
consum i botigues especialitzades.
· Potenciar els Ecomercats.

Llistat de les línies de accions
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Proposta del pla: objectius i línies
prioritaries d’intervenció
Seguint el mandat del Consell per
desenvolupar el I Pla Valencià de Producció
Ecològica, partint d’unes propostes des del Servei de
Producció Ecològica, una volta tingudes en compte
les opinions i consideracions del sector, a través
del procés participatiu, i una vegada analitzada la
diagnosi, s’han redactat definitivament una sèrie
d’objectius i línies estratègiques per a dur a terme
durant el període 2016 - 2020.

Se proposa, així, com a objectiu general,
impulsar la producció agrària local i ecològica, amb
un eix diferenciador basat en l’agricultura familiar
valenciana, connectant-la amb les iniciatives que
treballen amb un consum més conscient i responsable,
per donar impuls a una verdadera producció i
transformació d’aliments de qualitat, afavorint així la
sobirania alimentària al nostre territori i sent exemple
d’una activitat agrària econòmicament rendible a llarg
termini, ambientalment neta i socialment justa, és a
dir, sostenible.

Com a objectius específics, podem concretar els següents:

1. Promocionar l’alimentació de qualitat i el consum de les particularitats
dels productes agraris valencians en mercats internacionals, en concret els
ecològics.
2. Donar un impuls especial a la promoció de mercats locals i de proximitat
com a estratègia per al desenvolupament rural, en particular de productes
ecològics.
3. Donar suport a la diferenciació de la nostra producció agroalimentària, a
través de la innovació tecnològica i la millora continuada de la seguretat i
qualitat, en sentit ampli i des de l’origen a través d’un enfocament integral.
4. Donar un impuls especial a la producció i industrialització ecològica com
a estratègia territorial per al necessari desenvolupament rural.
5. Connectar amb altres línies polítiques que treballen per la sostenibilitat
i la igualtat al nostre territori. Col·laborar amb totes aquelles institucions i
organitzacions públiques i privades que treballen en aquest sentit.

5

LÍNIES
D’ACCIONS
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FOMENT
PARTICIPACIÓ

COL·LABORACIÓ ENTRE
INSTITUCIONS

Fig. 5. Objectius del PVPE

Línia 1. FOMENT D’UN CONSUM CONSCIENT, RESPONSABLE I ECOLÒGIC.
Nº MESURA

1.1

1.2

1.3

NOM MESURA

Promoció del consum
conscient i responsable

Suport a l’ús d’aliments
orgànics en diferents canals
locals, dins d’un marc
d’economia circular
Observatori del consum de
productes ecològics

Nº ACCIÓ

NOM ACCIÓ

1.1.1

Promoció i foment del consum
d’aliments ecològics:

1.1.2

Campanya SETMANA BIO VALENCIANA

1.1.3

PORTAL DE PROMOCIÓ DEL CONSUM
ECOLÒGIC

1.2.1

Programa de menjar sa i ecològic en
els menjadors públics

1.2.2

Campanyes entre cuiners i canal
Hoteles Restaurantes i Catering
(HORECA)

1.3.1

Creació d’un OBSERVATORI DEL
CONSUM DE PRODUCTES ECOLÒGICS
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Línia 2. FOMENT DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA.
Nº MESURA
NOM MESURA
Nº ACCIÓ
Nº
NOM MESURA
Nº ACCIÓ
MESURA
2.1.1
2.1

2.1
2.2

1.1.1
Incentius per a la producció
1.1.2
primària
ecològica
Incentius
pera a la producció
través del Programa de
primària Rural
ecològica a 1.1.3
Desenvolupament

través del Programa de

Suport a l’ús d’aliments
1.2.1
Desenvolupament
Rural
orgànics
en diferents
1.2.2
canals locals, dins(PDR)
d’un
marc d’economia circular

NOM ACCIÓ
NOM ACCIÓ
Incentius per a la conversió i
manteniment
de l’Agricultura
Ecològica
Promoció i foment
del consum d’aliments
ecològics:
Campanya SETMANA BIO VALENCIANA

2.1.2
IncentivarDEL
alsCONSUM
joves agricultors
PORTAL DE PROMOCIÓ
ECOLÒGIC ecològics
Incentivar
la millora
de les finques
Programa de menjar
sa i ecològic
en els menjadors
públicsi
2.1.3
granges ecològiques
Campanyes entre cuiners i canal Hoteles Restaurantes i
Catering ( HORECA)

2.1.4
2.3

2.2

2.3
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Observatori del consum de
productes ecològics

1.3.1

Fomentar l’associacionisme
a la producció ecològica

Millora de les finques i
granges orgàniques amb
accions diferents del PDR

Facilitar accés a totes les ajudes
restants del PDR

Creació d’un OBSERVATORI DEL CONSUM DE
PRODUCTES ECOLÒGICS

2.2.1

Incentivar les agrupacions de
productors ecològics

2.2.2

Fomentar l’assessorament i creació
d’agrupacions sanitàries

2.3.1

Incentivar i donar suport a la millora
d’infraestructures verdes i bardisses a
les finques eco

2.3.2

Recolzar produccions ecoagroforestals
alternatives

2.3.3

Facilitar accés a inputs i tecnologia a la
producció agrícola ecològica

2.3.4

Facilitar aigua suficient i amb qualitat a
les finques ecológuiques

2.3.5

Facilitar accés a inputs i tecnologia a la
producció ramadera ecològica

Línia 3. FOMENT DE LA COMERCIALITZACIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ALIMENTS
ECOLÒGICS.
Nº MESURA

3.1

3.2

NOM MESURA

Facilitar la
comercialització
dels productes
ecològics
valencians

Fomentar la
transformació
i elaboració
d’aliments
ecològics
valencians

Nº ACCIÓ

NOM ACCIÓ

3.1.1

Foment dels canals curts de comercialització
i les xarxes de venda directa productorsconsumidors

3.1.2

Foment d’ecomercats o introducció de
producció ecològica a nivell local

3.1.3

Facilitar venda de producció ecològica en espais
no especialitzats

3.1.4

Creació d’Ecollotja virtual

3.1.5

Promocionar una marca de qualitat
d’alimentació valenciana o altres marques locals
de producció, relacionades amb la producció
ecològica

3.1.6

Treballar en la distribució equitativa de la
cadena de valor

3.1.7

Impulsar la participació en fires nacionals i
internacionals

3.1.8

Fomentar la distribució i el comerç especialitzat
a través del canal HORECA.

3.2.1

Desenvolupament i adaptació de la normativa
de transformat de xicoteta escala i venda
directa de producció ecològica

3.2.2

Recolzament a la indústria artesanal valenciana
de producció ecològica

3.2.3

Foment d’estructures comunes d’elaboració i
transformació

3.2.4

Estimular les agrupacions d’empreses de
comercialització i/o transformació de producció
ecològica
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Línia 4. PROMOURE EL CONEIXEMENT AGROECOLÒGIC VALENCIÀ.
Nº MESURA

4.1

4.2
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NOM MESURA

Desenvolupament
de la transferència
del coneixement
i la formació en
agroecologia i
producció ecològica

Desenvolupament
de la I+D+i
agroecològica

4.3

Foment i protecció
dels recursos
agrogenètics
valencians

4.4

Millora de
l’assessorament
en agricultura
ecoògica

Nº ACCIÓ

NOM ACCIÓ

4.1.1

Pla de Formació en producció ecològica

4.1.2

Campanyes de difussió i divulgació de la
producció ecològica entre productors

4.1.3

Suport a la Formació agroecològica reglada

4.1.4

Suport a Màsters en producció ecològica

4.2.1

Investigació participativa en agroecologia

4.2.2

Projectes I+D i agroecològics. Innovació
agroecològica del sector.

4.2.3

Jornades anuals I+D+i d’agroecologia i
producció ecològica

4.3.1

Pla de la Diversitat Agrària Valenciana

4.4.1

Assessorament participatiu amb el sector

4.4.2

Col·laboració amb serveis d’assessorament
agroecològic

Línia 5. MILLORA DE LA GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA DEL SECTOR. POLÍTIQUES
TRANSVERSALS DEL GOVERN.
Nº MESURA

NOM MESURA

Nº ACCIÓ
5.1.1
5.1.2
5.1.3

5.1

Millorar la
governança i
l’interlocució amb
el sector. Millorar
la certificació de la
producció ecològica
valenciana.

5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.1.9

5.2

Foment de la
producció ecològica
en l’entorn
educatiu

5.2.1
5.2.2
5.3.1

5.3

Recolzament
de polítiques
ambientals de
la Generalitat
Valenciana
dins l’àmbit de
la producció
ecològica: lluita
contra el canvi
climàtic, protecció
de zones d’interès,
millora de la
biodiversitat,...

5.3.2

5.3.3

5.3.4
5.3.5

NOM ACCIÓ
Mesa Sectorial de la producció ecològica i Grups
de treball específics
Coordinar amb altres administracions per
promocionar i desenvolupar la producció
ecològica
Introduir millores en el control i certificació de la
producció ecològica
Baixar les quotes del control i la certificació de
la producció ecològicavalenciana
Llistat normalitzat dels insums en producció
ecològica
Facilitar la certificació per a comerços
minoristes i altres comerços directes
Establir normatives específiques de
produccions no contemplades a la normativa
europea
Facilitar la certificació en grup i Sistema
Participatiu de Garantias (SPG)
Creació de Sistema d’Informació Geogràfica
(SIG) de la producció ecològica valenciana
Promocionar i elaborar projectes i materials
formatius
Facilitar el coneixement de la producció
d’aliments ecològics a l’entorn educatiu. Donar
suport als Horts escolars
Projecte MATER d’agrocompostatge dels
Residus Sòlids Urbans, en col·laboració amb
agricultors, ramaders i les seues agrupacions.
Tractament diferenciat de residus
agraris i forestals per a usos diferents
de l’agrocompostatge i altres projectes
agroecològics d’ús de la matèria orgànica local.
Facilitar les conversions a l’agricultura ecològica
en zones vulnerables i paratges naturals, zones
Llocs d’Importància Comunitària (LIC) o zones
de d’interès o risc ambiental
Disseny i millora d’infraestructures verdes i
connectors naturals comarcals als entorns de
zones humides i paratges singular i protegits.
Nous incentius per compensar els serveis
ambientals i socials aportats per la producció
ecològica
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5.4

5.5

Inclusió de les
polítiques socials
i d’integració de
la Generalitat
Valenciana dins
l’àmbit de la
producció ecològica

Promoció de
la producció
ecològica i
dinamització de les
activitats agràries
sostenibles en
zones rurals i
d’especial interès.

5.4.1

Xarxa de Municipis Valencians per
l’Agroecologia

5.4.2

Col·laboració amb iniciatives d’Horts
Comunitaris

5.4.3

Facilitar l’accés a terres de cultiu i la recuperació
de terres abandonades amb professionals del
sector. Bancs de Terres.

5.4.4

Foment de la integració social en producció
ecològica

5.4.5

Foment de la igualdat de gènere en producció
ecològica

5.5.1

Estudi i promoció de l’aprofitament dels
poligons industrials i zones urbanes
abandonades per a projectes agroecològics

5.5.2

Pla de Dinamització Rural

5.5.3

Promoció de l’agroturisme o altres activitats
complementàries de renda amb base
agroecològica

Seguiment i avaluació del pla
Donat el seu efecte transversal i innovador
plantejat al I PVPE, amb un efecte principal
de canvi de model agroalimentari basat en la
sostenibilitat i enfocat a la sobirania alimentària,
el Pla deu comptar amb un marc de seguiment
i avaluació continua, per conèixer la incidència i
abast en el sector de la producció ecològica, en
el camp valencià i en tota la societat valenciana.
D’esta forma, podrem compatibilitzar els avanços
en la consecució d’objectius, així com l’eficàcia
de les polítiques sobre producció ecològica.

de les activitats, així com els principals problemes
i les seves mesures correctives.

Finançament
El finançament del present Pla se basa tant
en el Programa de Desenvolupament Rural de
la Comunitat Valenciana (PDR-CV, 2014-2020)
per a les mesures incloses en aquest, com en
fons propis per a aquelles mesures o accions no
incloses en el PDR.

Respecte
les primeres, les mesures
incloses en el PDR de la Comunitat Valeciana són
suportades per fons europeus, nacionals, i també
La realització del seguiment implica per fons valencians, en la proporció adequada per
l’elaboració de un informe que recollirà troballes i a cada epígraf, sustentant-se en les mesures,
suggeriments. L’esquema i contingut de l’informe submesures i operacions que desenvolupen les
de seguiment ha de contenir una anàlisi i línies d’actuació finançables establertes al Fons
identificació de les desviacions en el compliment
18

Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER). Moltes de les ajudes seran gestionades
en concurrència competitiva amb altres línies no
específiques de producció ecològica, per la qual
cosa el pressupost del Pla pot estar subjecte a
variacions.

· Aquelles Submesures que no tenen ni
especificitat ni criteris de prioritat, però de les quals els
operadors ecològics podran beneficiar-se igualment.

No obstant, i tenint en compte la prioritat del
I PVPE per al Govern Valencià, està previst també
dotar de finançament derivat dels pressupostos
Dins d’exie esquema, podem dividir així les propis, a determinades mesures i accions concretes
complementant les que se dotaran en els sistemes
mesures en tres tipologies:
· Les ajudes que són específiques per a la anteriors, així com aprofitar l’esforç, recursos i
finançament de diferents organismes i institucions
producció ecològica.
que puguen ser útils per al desenvolupament de la
· Les que a pesar de ser Submesures Producció Ecològica.
no específiques, la Producció Ecològica està
contemplada amb criteris de prioritat.

Pressupost
El pressupost del I PLA VALENCIÀ DE PRODUCCIÓ ECOLÒGICA ascendeix a 78.760.000 €, per
al període 2016 – 2020. Amb totes les partides econòmiques afectes incloses, repartides en les
següents línies i mesures:

LÍNIA ESTRATÈGICA 1:
MESURES
MESURA 1.1
FACILITAR CONEIXIMENT DE NORMATIVA I MARCA
MESURA 1.2
MENJAR SA I DE PROXIMITAT
MESURA 1.3
ARREPLEGAR I ANALITZAR INFORMACIÓ
PRESSUPOST TOTAL

4.180.000,00 €
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LÍNIA ESTRATÈGICA 2:
MESURES
MESURA 2.1
MILLORAR AJUDES PAC I FACILITAR ACCÉS AJUDES
MESURA 2.2
FOMENT ASSOCIACIONISME
MESURA 2.3
MILLORA FINQUES, GRANGES I AQÜICULTURA ECOLÒGICA
PRESSUPOST TOTAL

50.060.000,00 €

LÍNIA ESTRATÈGICA 3:
MESURES
MESURA 3.1
FACILITAR LA COMERCIALTZACIÓ PRODUCTES
MESURA 3.2
FOMENTAR LA TRANSFORMACIÓ I ELABORACIÓ PRIORITZANT “PIMES” I AGRICULTORTRANSFORMADOR
PRESSUPOST TOTAL

14.000.000,00 €

LÍNIA ESTRATÈGICA 4:
MESURES
MESURA 4.1
DESENVOLUPAMENT TRANSFERENCIA CONEIXIMENT I FORMACIÓ
MESURA 4.2
DESENVOLUPAMENT DE LA I+D+i
MESURA 4.3
PROTECCIÓ RECURSOS AGROGENETICS
MESURA 4.4
MILLORA DE L’ASSESSORAMENT
PRESSUPOST TOTAL

20

6.000.000,00 €

LÍNIA ESTRATÈGICA 5:
MESURES
MESURA 5.1
MILLORAR LA GOBERNANÇA I LA INTERLOCUCIÓ AMB EL SECTOR I MILLORAR LA CERTIFICACIÓ
MESURA 5.2
FOMENT DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA EN L’ENTORN EDUCATIU
MESURA 5.3
RECOLZAMENT POLÍTIQUES AMBIENTALS
MESURA 5.4
INCLOURE LES POLÍTIQUES SOCIALS I D’INTEGRACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA
MESURA 5.5
PROMOCIÓ DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA I DINAMITZACIÓ DE LES ACTIVITATS AGRARIES
SOSTENIBLES
PRESSUPOST TOTAL

4.520.000,00 €

PRESSUPOST TOTAL

78.760.000,00 €
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