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1.Les marques de qualitat alimentària. Que 
són i perquè serveixen 

Segons la Comissió Europea:

“Els objectius específics que es persegueixen amb la protecció de 
les Denominacions d’Origen i les Indicacions Geogràfiques són 
assegurar als agricultors i productors uns ingressos 
equitatius per les qualitats i les característiques d’un 
producte determinat o del seu mètode de producció i oferir 
informació clara sobre els productes amb característiques 
específiques vinculades a un origen geogràfic, perquè els 
consumidors facin les seves eleccions de compra amb 
major coneixement de causa.”



Una mica d’història:

- El 1992, la Comunitat Europea va crear els sistemes de 
valorització i protecció de les denominacions geogràfiques (DOP 
i IGP) i de les especialitats tradicionals (ETG), amb l’aprovació
dels Reglaments CE 2081/92 i 2082/92, aquests reglaments van 
ser derogats posteriorment pels Reglaments 510/2006 i 509/2006 
respectivament, derogats a la vegada pel:

- Reglament 1151/2012 sobre règims de qualitat dels productes 
agrícoles i alimentaris

- Aquestes marques és regeixen en tot el territori per la 
mateixa normativa



Antecedents a l’Estat Espanyol:

• La normativa estatal encara vigent, és la llei 25/1970, de 2 de 
setembre, sobre l’Estatut de la Vinya, del Vi i dels Alcohols, 
desenvolupada posteriorment pel RD 728/1988, de 8 de juliol, sobre 
la normativa a la qual s’han d’ajustar les Denominacions D’Origen 
(DO) i Denominacions Específiques (DE) dels productes alimentaris 
no vínics.

• Posteriorment a l’aparició del R 2081/92, el MAPA va publicar 
l’ORDRE, de 25 de gener de 1994, segons la qual cal la 
correspondència entre la legislació espanyola i el R 2081/92 de 
manera que les DO i DE es corresponen amb les Denominacions 
d’Origen Protegides i Indicació Geogràfica Protegida, respectivament



Els objectius principals d’aquests reglaments comunitaris són:

- Afavorir el desenvolupament de produccions regionals i 
específiques que permetin la diversificació de la producció agrícola i 
contribuir al mateix temps al desenvolupament rural

- Recolzar l’activitat comercial dels productors de manera que 
aquests instruments els serveixin per distingir les característiques 
diferencials dels seus productes i a la vegada protegir-los de la 
competència deslleial

- Informar de manera fiable al consumidor en relació a l’origen i els 
mètodes d’elaboració dels productes agroalimentaris



Garantint així:

a) una competència lleial per a els agricultors i productors de productes 
alimentaris que presenten característiques i atributs amb valor afegit. 

b) la accessibilitat dels consumidors a informació fiable relativa a  aquests 
productes

c) el respecte als drets de propietat intel·lectual 

d) la integritat del mercat interior 



Els reglaments estableixen “règims de qualitat” com a base per a la 
identificació i en el seu cas protecció de noms i termes que en 
particular indiquin o descriguin productes agrícoles amb: 

a) Característiques que donin valor afegit

b) Atributs que donin valor afegit com a conseqüència de les tècniques 
agràries o dels mètodes de transformació emprats per a la seva 
producció, o del lloc de producció o de comercialització. 

c) Es defineix com a “tradicional” l’ús continuat i reconegut en el mercat 
d'almenys 30 anys. 



2. Les principals marques a nivell europeu: 

Règim de qualitat de primer nivell:

DOP (Denominació d’Origen Protegida)
IGP (Indicació Geogràfica Protegida)
ETG (Especialitat tradicional garantida)

De segon nivell:
Termes de qualitat facultatius (TQF)



2.1. Denominació d’origen protegida (DOP)

El reglament europeu entén la DOP com el nom que identifica un 
producte:

a) Originari d’un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país.
b) La qualitat del qual es deguda fonamentalment o exclusivament a 

un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans 
inherents a éll

c) Les fases de producció del qual tenen lloc en la seva totalitat en la 
zona geogràfica definida.



2.2. Indicació Geogràfica Protegida (IGP)

El reglament entén la IGP com un nom que identifica un producte:
a) Originari d’un lloc determinat, una regió o un país
b) Que te una qualitat determinada, una reputació o altre característica 

que es pugui atribuir essencialment al seu origen geogràfic
c) De les fases de producció del qual, al menys una tingui lloc en la zona 

geogràfica definida. 



2.3. Especialitats Tradicionals Garantides (ETG)

L’ETG (Especialitat Tradicional Garantida) no fa referència a l’origen, sinó
que té per objecte destacar una composició tradicional del producte o 
una manera productiva tradicional

No està lligada al territori



2.4. Termes de qualitat facultatius (TQF)

Els termes de qualitat facultatius han de complir els següents criteris: 
a) Es referiran a una característica de una o més categories de productes, 

o a un atribut de la seva producció o transformació, que s’apliqui en 
zones específiques

b) El seu ús afegirà valor al producte en comparació a productes de tipus 
semblant.

c) Han de tenir una dimensió europea.

Un exemple en són els anomenats Productes de Muntanya



“LES ETIQUETES”



LES MARQUES

Denominacions d’Origen Protegides 

Indicacions d’Origen Protegides 



LES MARQUES



Requisits

• Que existeixi el producte i el seu vincle 
amb el territori

• Que ho demani una agrupació
• Justificació de la DOP
• Descripció del procés d’elaboració
• Reglament
• Consell Regulador



Obligacions

• Ser honrats
• Controlar mitjançant entitats independents 

que es compleixen els requisits de qualitat 
establerts



3. Les marques a nivell català: Producte de Qualitat

La Marca Q de qualitat alimentària és una marca 
de la Generalitat de Catalunya que s’atorga a 
productes agroalimentaris amb característiques 
diferencials fixades per un reglament específic i 
que són certificades per entitats externes.

El distintiu de la Marca Q: lacre de color vermell 
amb la lletra Q daurada al centre, amb la indicació
«Qualitat Alimentària. Decret» (normativa 
d’autorització de cada producte) en color blanc 
sobre fons vermell i envoltant la Q.

Decret 285/2006



3. Les marques a nivell català: Producte de proximitat

Decret 24/2013



4. A favor o en contra de les marques?
A les marques només hi poden accedir un nombre restringit de productes. 
Malgrat això a Catalunya n’hi ha poques en comparació amb altres països de la 
Comunitat Europea.

A favor
-Garanteixen les característiques del producte i la seva uniformitat
-Protegeixen contra l'intrusisme. La zona amb una marca queda blindada en 
front de la resta del mercat doncs és propietària del nom.
-Fidelitza els consumidors, que saben que el producte és garantit
-Permet accedir a mercats amplis que coneixen el significat de la marca
-Accedir a una marca és canviar d’estatus. És com jugar a una altra divisió.

En contra
-Necessitat d’organització dels productors per aconseguir i defensar la marca.
-Disciplina i control dels productors. La marca ha de ser sòlida i te la servitud de 
la transparència. Els camps s’han de registrar, igual que la producció i el maneig. 
Hi ha una auditoria externa. 



Els perills de les marques: morir de fals èxit



3. Un exemple: Le Lentille verte du Puy DOP

Natura Gastronomia

Terra de volcans i llacs FORMATGES (5 DOPs)
Llenties (1 DOP)

PAISSATGE

Principals reclams turístics de l’Auvergne



Le Lentille verte du Puy DOP

La primera llegum seca DOP
Reconeguda “Denominació d’Origen" des de 1935, la 
Lentille verte du Puy es la primera llegum seca  
que forma part del cercle tancat de les DOP, obtenint-la el 
1996



Moltes gràcies


