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El CTESC ha aprovat dos dictàmens en 

l’àmbit de la utilització dels àrids reciclats i 

de la producció agroalimentària ecològica 

Barcelona, 28/02/2022 

Dictamen sobre la producció agroalimentària ecològica 

En relació amb el Projecte de decret sobre la producció agroalimentària ecològica, el 

dictamen del CTESC considera que, d’acord amb la Llei del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, no s’ha acreditat suficientment que els 

operadors agroalimentaris disposin d’accés i disponibilitat dels mitjans electrònics 

necessaris perquè s’hagin de relacionar digitalment amb l’Administració. Atès que 

una part dels operadors podrien tenir dificultats per relacionar-se digitalment amb 

l’Administració i el CCPAE, ja sigui per manca d’accés i disponibilitat de mitjans 

electrònics, tant per motius geogràfics com socioeconòmics (fonamentalment 

degut a l’edat). Per tal de reduir la bretxa digital, el CTESC recomana que s’assisteixi i 

s’orienti a aquests operadors en l’ús dels mitjans electrònics i es reforci la Xarxa de Suport 

a l’Administració Digital, tant les oficines d’atenció presencial com les oficines de gestió 

empresarial, tal com preveu el Decret d'administració digital. 

El CTESC recomana la consulta prèvia a les entitats més representatives del sector 

agrari i de les persones consumidores abans d’elaborar i aprovar les normes tècniques de 

la producció agroalimentària ecològica i d’establir els criteris necessaris per a l’aplicació 

correcta de la normativa vigent de producció agroalimentària ecològica. 

També, facultar al CCPAE -Consell Català de la Producció Agrària Ecològica- (organisme 

autònom) per efectuar la inspecció i el control oficial dels establiments minoristes  

que comercialitzen producte ecològic.  

Així mateix el dictamen recomana modificar terminis establerts per a la resolució 

d’expedients de sol·licitud i altres tràmits. 
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Dictamen sobre la utilització dels àrids reciclats procedents de 
la valorització de residus de la construcció i demolició 

Entre d’altres observacions de caire tècnic, el dictamen del CTESC sobre el Projecte 

d’ordre planteja que els àrids reciclats han de provenir d’instal·lacions de reciclatge de 

residus de la construcció i demolició autoritzades inscrites en el corresponent registre, 

com diu el text de la norma, i proposa afegir “o també del reaprofitament i reciclatge de 

sobrants d’execució, l’enderroc d’estructures defectuoses o la trituració de 

materials defectuosos en el circuit productiu o constructiu, o de plantes mòbils”. 

Per altra banda demana establir un període transitori per a l’adaptació al nou règim 

jurídic, atès que si no s’estableix “obligaria a modificar o revisar tots els projectes en 

execució, contractació i/o pressupostació, la qual cosa seria perjudicial en el procés 

d’atorgament de llicències d’obra i en els terminis d’execució de les fases d’obres en 

curs”. 
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