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Presentació

Mercedes García de Vinuesa
Presidenta de la Coordinadora Estatal de Comerç Just

Estimada lectora, consumidora responsable de comerç just,

Tens entre mans una nova edició de l’informe sobre el comerç just a l’Estat espanyol que, com cada 

any, radiografia la realitat del moviment a l’Estat espanyol, i que el 2016 commemora una efemèride im-

portant: el nostre 30è aniversari.

El comerç just compleix, efectivament, 30 anys des de l’obertura de les dues primeres botigues, a Sant Se-

bastià i Còrdova. Per tant, aquest document, que elaborem gràcies al suport econòmic de l’Agència Espa-

nyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i administracions locals, té en aquesta ocasió 

un interès especial perquè serveix com a mirall retrovisor per revisar els nostres orígens com a moviment 

alhora que ofereix una valuosa fotografia sobre la nostra situació actual.

A quina conclusió arribem, com a Coordinadora Estatal de Comerç Just, sobre el que vam ser fa 30 anys i el 

que ara som? Creiem que el comerç just comença a ser un moviment madur. A Espanya hi ha, en l’actua-

litat, 78 botigues i 163 punts de venda especialitzats, gestionats per les organitzacions de la Coordinadora 

Estatal de Comerç Just. A més, els productes són presents en altres establiments minoristes, grans super-

fícies i cadenes d’hostaleria. El 2015 les vendes van ascendir a 35 milions d’euros, un 6% més que l’any 

anterior. A les entitats del sector hi treballen 150 persones i més de 2.500 hi col·laboren com a voluntàries, 

de les quals el 80% són dones. Potser no som un moviment tan desenvolupat i madur com en altres països 

europeus, però sens dubte hem aconseguit ocupar el nostre lloc a l’economia social i solidària a l’Estat.

I si aquí tenim motius per a l’optimisme perquè les xifres de venda continuen augmentant, tal com 

reflecteix aquest informe i malgrat les dificultats dels últims anys de crisi econòmica, a escala internaci-
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COMERCIO JUSTO: UN MOVIMIENTO EN AUGE 2015

5
onal el comerç just no ha deixat de desenvolupar múscul des que va néixer als anys 50 per combatre la 

desigualtat i la pobresa, i contribuir al desenvolupament mitjançant pràctiques comercials justes. Avui 

conforma una xarxa consolidada arreu del món, amb més de 2.000 organitzacions productores, 500 dis-

tribuïdores i 4.000 botigues especialitzades, a més d’entitats de certificació i institucions internacionals 

reguladores.

Tal com descriu el segon capítol d’aquest informe, la xarxa internacional d’organitzacions productores es 

reparteix per 75 països d’Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina i el Carib, la qual ocupa més de dos milions de perso-

nes. D’aquestes, tres de cada quatre organitzacions es dediquen a la producció d’alimentació i de matèries 

primeres com el cotó. Àfrica, amb un milió de persones treballant en comerç just, seria el continent més 

beneficiat, segons les dades de Fairtrade International, l’entitat certificadora de comerç just amb més im-

plantació a tot el món. Per productes, el nombre més gran de persones treballadores pertanyen al sector 

del cafè, amb més de 737.000, seguits pels del te, amb gairebé 300.000 i, de lluny, pels productors de 

cacau, amb 176.600.

D’altra banda, i segons l’Organització Mundial del Comerç Just, unes 250 entitats es dediquen a la pro-

ducció de tèxtil o artesania. Un 75% d’aquestes són a Àfrica i Àsia, integrades majoritàriament per 

dones.

Des del punt de vista de l’impacte econòmic, el 2015 els ingressos per vendes d’aquestes organitzacions 

van superar els 900 milions d’euros tenint en compte tan sols els productes certificats per Fairtrade Inter-

national. Aquests ingressos beneficien fonamentalment els qui treballen a les organitzacions i a les seves 

famílies, ja que reben un salari digne i estable, i els seus ingressos no depenen de les variacions del mercat 

o de l’especulació. Però, a més, el comerç just té altres impactes positius sobre el medi ambient (preserva-

ció de la terra, l’aigua i la biodiversitat, abandonament de pràctiques perjudicials, foment de l’agricultura 

ecològica), l’organització política (aplicació de models democràtics, participatius i transparents) i a l’en-

torn, ja que amb la prima –la quantitat extra que reben les organitzacions productores– aquestes desen-

volupen projectes educatius, sanitaris, socials, d’infraestructures, etc. El 2015, el comerç just va distribuir 

100 milions d’euros en primes.

En definitiva, cada dia creix el nombre dels que #Som comerç just i això és, precisament, el que tracta de 

reflectir aquest document: que cada vegada consumim més productes de comerç just i cada cop som més 

els que compartim els seus principis. Continua llegint i descobriràs qui som, els nostres criteris d’actuació i 

l’impacte que té el comerç just en la vida de les comunitats del Sud. Tant de bo que quan acabis de llegir-lo 

tu també siguis, com cada vegada més persones al món, comerç just.
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Actualitat del comerç just a  l’Estat espanyol
Carlos Pereda, Colectivo Ioé, Grupo cooperativo Tangente
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Igual que els anys anteriors, aquest informe ofereix un balanç de les vendes 
de comerç just a Espanya, amb especial referència a l’evolució experimen-
tada en l’últim exercici registrat (2015). Les dades de vendes es comparen 
amb les assolides en altres països europeus i es fa una estimació del pes que 
representa el comerç just en el consum de les famílies espanyoles. S’analitza 
l’evolució dels principals productes i els canals de comercialització, així com 
l’origen geogràfic de les mercaderies i les organitzacions productores.

Enguany, com a novetat i amb motiu del 30è aniversari de la introducció del 
comerç just a Espanya, s’hi inclou una descripció detallada de les organitza-
cions que integren el moviment: les botigues, punts de venda i delegacions 
per comunitats autònomes, les característiques del personal contractat i vo-
luntari, els ingressos, les activitats i campanyes desenvolupades i el treball en 
xarxa amb altres plataformes i xarxes.
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Introducció

Amb motiu del 30è aniversari de la seva intro-
ducció a Espanya, al maig del 2016 ja vam editar 
el Quadern de Comerç Just N.61, on s’inclou un 
panorama general sobre el moviment del comerç 
just, que ens estalvia estendre’ns aquí pel que fa a 
definició i característiques. N’hi ha prou d’esmen-
tar que va sorgir a mitjan segle XX amb la inten-
ció d’introduir criteris ètics a l’intercanvi de mer-
caderies a escala internacional, especialment per 
sortir al pas de les profundes desigualtats que es 
produïen en les relacions comercials entre el cen-
tre i la perifèria del sistema econòmic mundial (en 
endavant, Nord-Sud). El comerç just no és única-
ment un conjunt de procediments que s’apliquen 
a la producció i comercialització de determinats 
productes del Sud, sinó una proposta política que 
denuncia les regles comercials injustes que regei-
xen el sistema econòmic actual i proposa un model 
alternatiu al convencional, regit per criteris de jus-
tícia social econòmica i mediambiental.

Igual que els anys anteriors, aquest informe ofe-
reix un balanç de les vendes de comerç just a 
Espanya, amb especial referència a l’evolució ex-
perimentada en l’últim exercici (2015). Les dades 
de vendes es comparen amb les assolides en al-

tres països europeus i es fa una estimació del pes 
que representa el comerç just en el consum de 
les famílies espanyoles. S’analitza l’evolució dels 
principals productes i els canals de comercialitza-
ció, així com l’origen geogràfic de les mercaderies 
i les organitzacions productores.

S’hi inclou també com a novetat d’aquesta edi-
ció una descripció detallada de les organitzacions 
de la Coordinadora Estatal de Comerç Just (en 
endavant, CECJ): les botigues, punts de venda i 
delegacions per comunitats autònomes, les ca-
racterístiques del personal contractat i voluntari, 
els ingressos, les activitats i campanyes desenvo-
lupades i el treball en xarxa amb altres platafor-
mes i moviments.

La principal font d’informació és una enquesta 
aplicada a totes les organitzacions que formen 
part de la CECJ. Pel que fa a la part específica de 
les vendes, ens referim a les dades facilitades per 
les importadores de la CECJ2, incloent-hi les da-
des aportades per Fairtrade Ibérica, que des de 
març de 2015 també és membre de la CECJ3. La 
recollida i sistematització de les xifres de venda 
ha permès en les últimes edicions d’aquest infor-
me oferir una anàlisi sectorial del comerç just a 
Espanya, que s’afina cada any amb nous matisos. 

1. Punto y Coma y CECJ, “El Comercio Justo cumple 30 años en España”, p. 32-63.
2. Les dades de venda de la CECJ es calculen a partir de l‘estimació del Preu de Venda al Públic (PVP) que les mateixes importadores fan de les seves vendes, tenint en compte en 
cada cas el tipus de producte i el canal de distribució a través del qual arriben al consumidor final. Els productes que comercialitzen aquestes entitats poden estar o no certifica-
des, com s‘explica més endavant. Actualment formen part de la CECJ set importadores: les fundacions Adsis-Equimercado, Oxfam Intermón, Taller de Solidaridad, Vicente Ferrer 
i les cooperatives Alternativa 3, Espanica i IDEAS-Comercio Justo.
3. Per a l‘anàlisi de les vendes de productes de comerç just, seguirem referint-nos als productes gestionats per Fairtrade Ibérica i els que no ho son. Aquesta organització és 
l‘única establerta a l‘Estat espanyol amb potestat d‘atorgar la llicència d‘ús del segell Fairtrade a empreses d‘Espanya i Portugal. Tantmateix, això no vol dir que no puguem trobar 
productes amb altres certificacions reconegudes per la WFTO.
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Vendes: es manté el 
creixement global gràcies a les 
importadores tradicionals
Les vendes de comerç just el 2015 van arribar 
als 34,96 milions d’euros al conjunt d’Espanya, la 
qual cosa va suposar un increment de dos mili-
ons respecte de l’any anterior. El ritme anual de 
creixement, en euros constants, va ser del 5,9%, 
lleugerament inferior al de l’any anterior (6,8%)4 
(vegeu el gràfic 1).

Entre els anys 2000 i 2015 les vendes de comerç 
just han passat de menys de 10 milions a gairebé 
35, amb un increment anual mitjà del 9%. A dife-

rència de l’evolució del comerç a Espanya, que va 
experimentar una baixada notable de vendes en 
el cicle de crisi, el comerç just va mantenir una 
línia de creixement constant, excepte la lleugera 
davallada de 2001 (–3%) i l’alça extraordinària de 
2010 (17%). Aquesta progressió de les vendes, 
tal com s’ha assenyalat en informes anteriors, 
no es deu a un suposat caràcter contracíclic del 
comerç just ni a una sorprenent inelasticitat de 
la demanda per part dels seus consumidors ha-
bituals. El que ha passat és que, al començament 
de la crisi del 2008, es va posar en marxa la ven-
da de productes amb el segell Fairtrade per part 
d’empreses convencionals (sobretot grans super-
mercats i cadenes de restauració), cosa que va 

4. A partir de l‘edició de l‘any passat, els euros corrents de cada any es converteixen en constants, tenint en compte la inflació del diner de cada any i agafant de base la dada 
de l‘últim exercici (2015). L‘inflació del 2015 ha estat de -0,5% i la definitiva del 2014 de -0,2% (y no -1%, cosa que altera mínimament els resultats d‘aquest any recollits en 
l‘informe anterior).
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i per Fairtrade Ibérica 

Gràfic 1. Evolució de les vendes de productes de comerç just, 2000-2015 (milions d’euros constants, base 2015)
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provocar un fort impuls de les vendes mitjançant 
aquests canals, mentre que les petites botigues 
especialitzades van experimentar una important 
disminució de les vendes, en paral·lel al que pas-
saria en general amb el petit comerç. Els que ja 
compraven comerç just segurament hauran redu-
ït la seva despesa en aquests productes durant 
l’etapa de crisi, però aquesta disminució s’ha vist 

compensada per l’arribada de nous consumidors. 
És a dir, els i les consumidores gasten menys que 
abans en comerç just, però ara n’hi ha molts més 
i tenen perfils més diversos5.

Entre 2000 i 2008 les importadores tradicionals6 
de comerç just van incrementar les seves ven-
des a un ritme anual del 12%, i les van reduir un 
7% entre 2008 i 2013, per estabilitzar-se el 2014 
i créixer un 14,6% el 2015. Una evolució que es 
pot interpretar com una sortida inicial de la cri-
si, també en paral·lel al que passa al conjunt de 
l’economia espanyola. En canvi, la venda de pro-
ductes amb el segell Fairtrade per part d’empre-
ses convencionals es va quintuplicar entre 2008 
i 2009, es va duplicar el 2010, va créixer un 45% 
el 2011 i va passar a taxes a l’entorn del 15% els 
anys següents, amb tendència decreixent, fins 
que el 2015 es va estancar (-0,1%).

Les vendes de comerç just 
el 2015 van arribar a 34,96 
milions d’euros al conjunt 
d’Espanya, cosa que va 
suposar un increment de 
dos milions respecte de 
l’any anterior

5. Un estudi del 2013 promogut per la CECJ va detectar 18 fraccions discursives diferenciades entre els consumidors de comerç just, que depenen principalment de l‘orientació 
ideològica dels subjectes i de la seva situació socioeconòmica. COLECTIVO IOÉ, “La demanda de Comercio Justo en España. Frenos y palancas para su desarrollo”, a El Comercio 
Justo en España 2012, CECJ, Madrid, 2013.
6. Definim com a “importadores tradicionals“ les organitzacions membres de la CECJ recollides a la nota 2, per diferenciar-les de la vía d‘accés a través del segell Fairtrade 
Ibérica, que pot ser utilitzat per empreses convencionals i també per les importadores tradicionals (cosa que introdueix una doble comptabilitat que és objecte de depuració 
en el present balanç). 
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EL COMERÇ JUST A L’ESTAT ESPANYOL 2015

Per valorar el pes del comerç just a l’Estat espa-
nyol podem calcular la despesa que representa en 
relació al consum total de la població de l’estat i 
les diferències existents amb altres països de l’en-
torn europeu. Si repartim els 35 milions d’euros 
consumits en comerç just entre els 46,6 milions 
de persones residents a l’Estat el 2015, la mitjana 
per persona és de 75 cèntims d’euro. Una quanti-
tat molt petita quan la comparem amb la despesa 
per persona a l’Estat que, segons l’Enquesta de 
pressupostos familiars de 2015, va ser de 10.960 
euros, dels quals 1.649 van ser per a alimentació. 
Per tant, el pes del comerç just a Espanya repre-
senta el 0,007% del consum total de la població o 
el 0,045% si ens cenyim a la despesa en alimen-
tació (principal especialitat del comerç just). Sens 
dubte aquestes taxes són molt baixes, però han 
millorat al llarg dels anys a un ritme més elevat que 
el comerç en general (gràfic 2). Cal destacar que el 
2014 i el 2015 l’increment va ser 8,7 cèntims per 
persona i que per primera vegada des de 2008 les 
importadores tradicionals de comerç just han con-
tribuït de manera decisiva a aquest increment que 
estava decreixent des de l’inici de la crisi.

Convé tenir en compte que en el cas del comerç 
just la utilització de mitjanes estadístiques no 
representa bé el consumidor espanyol tipus ja 
que la majoria de la població (al voltant del 80% 
segons una enquesta del Centre d’Investigacions 
Sociològiques, CIS, de 2014)7 no n’havia consu-
mit durant l’últim any i, més de la meitat, en tota 
la seva vida. Tan sols una part menor de la po-
blació, al voltant del 20% però amb tendència 
a créixer, consumeix freqüentment o ocasional-
ment comerç just, i en aquests casos la despesa 
mitjana és molt superior a la general assenyala-
da abans.

Una altra manera de valorar els 35 milions de 
vendes de 2015 és comparar aquesta dada amb 
la d’altres països de l’entorn europeu. Per fer-ho, 
ens serveix la despesa per càpita que acabem 
d’analitzar. Als països europeus un consumidor 
mitjà gasta 12,43 euros anuals en aquest tipus 
d’articles.

Al costat dels 0,75 euros que es consumeixen a 
l’Estat espanyol, el diferencial és aclaparador: el 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica 

Gràfic 2. Evolució de la despesa anual mitjana per habitant en productes de comerç just, 2000-2015 (cèntims d’euro)
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7. Estudi n. 3.024, maig del 2014. La pregunta n. 13 fa referència expressa a si han consumit productes de comerç just en els últims 12 mesos, amb un resultat del 19,3% el si, el 
52,3% el no, i el 27,8% no saben què és el comerç just.
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consum anual de comerç just per habitant al nos-
tre país és 17 vegades més baix que la mitjana 
europea8.

Les xifres agregades europees amaguen una dis-
persió enorme. En un extrem hi ha Suïssa (amb 
48 euros anuals per persona de despesa en pro-
ductes de comerç just), el Regne Unit (33 euros), 
Suècia (32) o Finlàndia (30), on el comerç just for-
ma part habitual de la cistella de la compra de les 
llars. A l’altre, hi tenim països on el consum enca-
ra és incipient i gairebé anecdòtic. Dels 20 països 
inclosos al gràfic 3, tan sols la República Txeca, 
Letònia, Eslovàquia i Lituània tenen una despesa 
per habitant més petita que Espanya. Fairtrade 
International destaca que el 2014 es van produir 
avenços importants, superiors al 40%, en països 
no europeus com els Estats Units, Canadà i Hong 

Kong, i dins d’Europa els que més van avançar 
van ser Suècia i Alemanya, amb progressos del 
37 i el 27% en relació a l’any anterior. A escala 
mundial, amb dades contrastades de 29 països, 
les vendes amb el segell Fairtrade van augmentar 
gairebé un 14% entre 2013 i 2014, i van passar 
de 5,5 a 6,3 milions d’euros. El pes de l’Estat es-
panyol en aquest mercat de 29 països, amb les 
xifres millorades de 2015 i incloent-hi les vendes 
de comerç just sense el segell Fairtrade, només 
representa el 0,6% de la xifra global.

La bretxa d’Espanya amb altres països desenvo-
lupats es deu a diversos factors. En primer lloc, el 
comerç just va arribar a l’Estat a la segona meitat 
de la dècada de 1980, amb més de 20 anys de 
retard respecte d’altres països europeus pioners 
d’aquest moviment. Un altre factor fonamental 

8. Aquestes dades europees es basen en les xifres de la població aportades per Eurostat i les de venda de comerç just de Fairtrade International. Tot i que la pràctica totalitat dels 
productes de comerç just distribuits a Europa porten el segell de Fairtrade, en queden fora algunes vendes que no compten amb aquest segell. Per a l‘Estat espanyol es recullen 
les xifres de venda del 2015 elaborades per al present informe que inclouen també una proporció relativament important d‘articles sense el segell Fairtrade. És a dir, que el 
diferencial real de l‘Estat espanyol amb Europa pot ser bastant superior al que es recull al Gràfic 3.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de població d’Eurostat i de les vendes de Fairtrade International el 2014 (i pròpies en el cas d’Espanya el 2015).

Gràfic 3. Despesa anual mitjana per habitant en productes de comerç just segons els països europeus, 2014 (euros)
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EL COMERÇ JUST A L’ESTAT ESPANYOL 2015

és el suport relativament menor que els diferents 
actors privats i públics han donat al comerç just 
a Espanya respecte a d’altres països del nostre 
entorn. Administracions Públiques, empreses pri-
vades o mitjans de comunicació amb prou feines 
s’han involucrat per fomentar aquesta forma de 
comerç i consum alternatiu. 

Els productes de comerç just: 
creixent lideratge del cafè i, en 
general, de l’alimentació

L’artesania, amb el 5,2% de les vendes, ha perdut 
2,2 punts de pes i la resta de productes (bàsica-
ment la cosmètica) es manté en el 2% (vegeu les 
gràfiques 4 i 5). A més de majoritària, l’alimen-
tació continua sent el motor del creixement de 
les vendes de comerç just a l’Estat espanyol: l’any 
2000 representava el 37%, en 2005 el 55% i, el 
2010, el 82%. L’artesania, que era el producte ma-
joritari els primers anys, va reduir el seu pes de 
forma contínua i, tot i que el 2013 i 2014 va frenar 
la caiguda, ha tornat a retrocedir de manera im-
portant el 2015.

El cafè s’ha consolidat el 2015 com a producte 
líder amb un creixement de 3,2 punts, després 
de la baixada d’1,2 punts del 2014; i els dolços, 
especialment el sucre, es mantenen en segon 
lloc tot i que han baixat 2,4 punts respecte de 
l’any anterior. Tant el sucre com el cacau en les 
diferents versions elaborades (xocolatines, so-
luble, per a untar, bombons…) ha perdut pes el 
2015, mentre que s’han mantingut constants els 
productes agrupats en “altres dolços” (melme-
lades, mel, sucs, galetes o caramels, que supo-
sen el 4,9%). El te i les infusions van captar el 
2015 el 2,5% de les vendes, mig punt menys que 
el 2014 i 1,7 punts menys que el 2013, quan va 
assolir la quota més alta de la sèrie. Completen 
aquest grup d’aliments altres productes minori-
taris, com les begudes (alcohòliques i no alco-
hòliques), els fruits secs, snacks i cereals com la 
pasta o l’arròs, que conjuntament representen 
el 7,9% de la facturació total, superant el sotrac 
de 2014 (5,8%) però sense arribar a la cota del 
8,5% de 2013. En conjunt, tan sols dos produc-
tes (el cafè i el sucre) generen el 72,7% de la fac-
turació, 1,4 punts més que l’any anterior i 4,7 
punts més que el 2013.

El sector de l’alimentació 
és el gran protagonista  
del comerç just a  
Espanya. Representa  
el 93% de la  
facturació

En conjunt, tan sols dos 
productes (el cafè i el 
sucre) generen el 72,7% de 
la facturació

Artesania 
5,2%

Alimentació
92,9%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores 

tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica

Gràfic 4. Vendes de comerç just segons els grups  
de productes, 2015 (%)

Altres 1,9%
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El sector de l’alimentació és el gran protagonista 
del comerç just a Espanya. Representa el 93% de 
la facturació. 

Dins de l’artesania, el 2015 els complements han 
tornat a ser el grup d’articles més venut (2,2% 
de la facturació total) tot i que mantenen des 
de 2010 una tendència decreixent que sembla 

haver tocat fons l’últim any (baixada de tan sols 
una dècima en comparació amb descensos molt 
més grans d’anys anteriors). Els productes tèxtils 
(1,2%) han baixat tres dècimes, el mateix que ha-
via passat l’any anterior, i el sector de les joguines 
pràcticament ha desaparegut, ja que les vendes 
han baixat del 0,15 al 0,04%. L’únic epígraf dins 
de l’artesania que ha crescut ha estat la decora-

ció, que ha passat de l’1,3 
a l’1,6%, tot i que queda 
lluny del 3,4% que repre-
sentava el 2010.

Per últim, a banda dels ali-
ments i l’artesania, desta-
ca la presència de produc-
tes cosmètics, elaborats a 
partir de matèries prime-
res obtingudes en condi-
cions de justícia comer-
cial. Aquest segment del 
comerç just ha registrat 
el 2014 l’1,9% de la factu-
ració, una dècima menys 
que l’any anterior (vegeu 
el gràfic 6).

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica

Gràfic 5. Vendes de comerç just segons els principals productes, 2015 (%)
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Principals canals de  
comercialització9

La venda de productes de comerç just mitjançant 
cafeteries, gelateries, bars i màquines de venda 
automàtica (agrupades sota l’acrònim HORECA) 
ha estat el principal canal de comercialització 
l’any 2015 (37,5% de les vendes), amb una lleu-
gera tendència expansiva respecte la de l’any an-
terior (36,8% el 2014).

En segon lloc, se situen els supermercats i les 
grans superfícies, que havien avançat 5,4 punts el 
2014 i han perdut tres dècimes de punt el 2015, 
passant del 35,1 al 34,8%.

En tercer lloc, se situen els canals minoristes 
(23%), que han perdut un punt de quota de mer-
cat el 2015 després de perdre’n cinc el 2014. En-
tre els canals minoristes destaquen les botigues 
especialitzades de comerç just (15% de les ven-
des totals), que han reduït el seu pes 2,8 punts 
respecte l’any 2013. Altres minoristes, liderats 
pels herbolaris i les botigues de productes eco-
lògics, han augmentat el seu pes comercial del 
6,5% el 2014 al 8% el 2015, i han tornat al nivell 
que tenien el 2013 (8,2%).

La resta ho completen altres canals de menys im-
portància quantitativa, com les vendes directes a 
empreses (3,2%, tres dècimes més que l’any an-

20152014

Gràfic 6. Evolució del pes de les vendes de productes de comerç just segons els principals productes i grups de productes, 
2010-2015 (%)
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores membres de la CECJ i Fairtrade Ibérica 

9. En continuïtat amb els informes dels anys anteriors, s‘ofereix en aquest apartat una estimació aproximada però rigurosa dels canals de comercialització, que és fruit de l‘in-
tercanvi creixent de dades entre Fairtrade i la CECJ. Degut a l‘ús d‘una metodologia diferent no es disposen de xifres tant exactes com les exposades en els epígrafs anteriors i es 
presenten escenaris basats en les dades amb les que comptem per a algunes categoríes.
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terior) o a les compres de productes de comerç 
just per part de les diferents administracions pú-
bliques, que el 2014 continuen representant un 
irrisori 0,08% de tota la facturació.

Tal com quedava recollit a l’informe de l’any passat, 
cal insistir que una de les raons del retard estructu-
ral que viu el comerç just a Espanya amb relació a 
Europa s’explica per l’escàs suport públic a aquest 
sector ètic del comerç internacional, comparativa-
ment molt inferior al que rep en altres països10. La 
compra de productes de comerç just per part de 
les diferents administracions públiques espanyoles 
ja era marginal abans del començament de la crisi 
(mai no va arribar a superar l’1% del total), però 
d’ençà no ha parat de caure, acumulant un des-
cens del 84% des de 2009 (gràfic 7).

Fins fa poc, els canals minoristes, i fonamental-
ment les botigues de comerç just, constituïen el 
canal principal i majoritari de venda d’aquest tipus 
de productes. Amb l’arribada del segell Fairtrade a 
Espanya el 2005, es van enlairar lleugerament les 
vendes dels productes de les importadores de la 

CECJ mitjançant supermercats i grans superfícies. 
Però no va ser fins el 2009, amb l’entrada a escena 
de productes certificats per part d’empreses con-
vencionals, que aquests canals van incrementar 
contínuament el seu pes en la distribució fins a 
representar el 35% el 2015. El canal HORECA, per 
la seva banda, s’ha convertit en el principal mo-
tor de creixement de les vendes de comerç just a 
Espanya, especialment a partir de l’impuls que va 
suposar que algunes cadenes internacionals de ca-
feteries i gelateries comencessin a elaborar alguns 
dels seus productes amb matèries primeres de co-
merç just certificades pel segell Fairtrade.

Els canals minoristes han vist com descendien 
bruscament les seves vendes durant els primers 
anys de la crisi (vegeu el gràfic 8). No obstant 
això, els últims anys el descens s’ha alentit en el 
cas de les botigues de comerç just i ha repuntat 
en els herbolaris i botigues de productes ecolò-
gics, sobretot el 2013 i 2015. Aquests últims ca-
nals complementen la seva oferta amb articles de 
comerç just per a alguns dels productes que no es 
poden cultivar localment.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica 

Gràfic 7. Vendes de productes de comerç just segons el canal de distribució, 2015 (%)

HORECA
37,5%

Altres canals 
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15,0%

Altres  
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8,0% 

10. El principal reconeixement de la Unió Europea al comerç just va arribar del Parlament Europeu el 2006, amb una resolució sobre “Comerç Just i desenvolupament“ en la que 
es recomanava als països comunitaris a donar suport al comerç just. Aquesta recomanació ha estat recollida per alguns països com ara França i el Regne Unit. Veure CORBALÁN, 
S., “Hacia una estrategia europea para el Comercio Justo”, a El Comercio Justo en España 2013, CECJ, Madrid, 2014, págs. 82-89.
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En conjunt, les vendes de l’últim exercici de les 
importadores de la CECJ mantenen la tendència 
observada durant els últims anys: els canals ma-
joritaris (supermercats i HORECA) continuen gua-
nyant quota de mercat en les vendes de comerç 
just, mentre que la facturació mitjançant establi-
ments minoristes (amb els matisos interns que 
hem exposat) continua perdent quota.

D’altra banda, el 2015 han repuntat de forma 
clara les vendes procedents de les importadores 
tradicionals de comerç just, el pes total de les 
quals ha passat de 13,6 a 15,5 milions d’euros. El 
volum total de vendes d’aquestes organitzacions 
es va reduir contínuament entre 2008 i 2013, amb 
una baixada acumulada del 32,7%, es va estancar 
el 2014 i va créixer un 14% el 2015, cosa que es 
pot interpretar com un canvi de tendència.

Per canals de distribució, l’evolució de l’últim 
exercici de les vendes procedents de les importa-
dores ha estat molt desigual: creixen les vendes 
a herbolaris i botigues de productes ecològics 
(50%), supermercats i grans superfícies (44%), i 

empreses particulars (17%); i continuen reduint 
vendes els establiments de comerç just (-6%) i, 
de manera més notable, les màquines de venda 
automàtica (-44%), l’hostaleria (bars, restaurants, 
càtering… -23%) i altres establiments minoristes 
(-17%). En valors absoluts, els increments més 
elevats s’han produït en supermercats i grans 
superfícies (1,4 milions d’euros) i herbolaris i 
botigues de productes ecològics (0,8 milions), i 
la baixada més gran en botigues tradicionals de 
comerç just (-0,35 milions).

La facturació de les botigues de comerç just ha 
passat de 6,3 milions d’euros el 2013 a 5,5 mili-
ons el 2015, reduint el seu pes en el conjunt de 
vendes de les importadores tradicionals (del 45 
al 35%, respectivament) i del total de vendes de 
productes de comerç just (del 20,1 al 15,0%).

El gràfic 9 recull els productes que s’han venut als es-
tabliments de comerç just el 2015. Es pot observar 
que l’oferta de productes difereix significativament 
respecte de la distribució de la resta del sector. El 
cafè, producte més venut al mercat espanyol de co-
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ.

Gràfic 8. Vendes de productes de comerç just en canals minoristes, 2008-2015
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merç just, se situa en segona posició, amb el 18,4% 
de les vendes (enfront el 45,3% de tot el sector).

El primer lloc és per a l’artesania, amb el 30% de 
les vendes, gairebé quatre punts menys que el 
2014, any en què havia experimentat un repunt 
de dos punts. En el conjunt del comerç just, tal 
com hem vist, el pes de l’artesania tan sols supo-
sa el 5,2% i s’ubica gairebé exclusivament a les 
botigues tradicionals.

El cacau i els seus derivats (principalment la xo-
colata) ocupen la tercera posició a les botigues, 
amb tendència decreixent en relació amb l’any 
anterior (15% el 2015, 16,1% el 2014), i el seu pes 
va ser tres cops superior al que representa en el 
conjunt del sector (4,9%).

En quart lloc hi ha el sucre (14%) que és el que 
més ha crescut el 2015, tot i que amb un pes a 
les botigues molt més baix que en el conjunt del 
sector (27,4%). A continuació ve la resta de pro-
ductes alimentaris (11% repartits entre begudes, 
pasta, arròs, caramels, torrons o galetes), la cos-
mètica (7%) i el te i les infusions (5%).

Trentè aniversari de les boti-
gues de comerç just

L’any 2016 es van complir 30 anys de l’obertura 
de les primeres botigues de comerç just a Sant 
Sebastià i Còrdova, per això ampliarem la infor-
mació relativa a les 78 botigues i els 163 punts de 
venda lligats al moviment del comerç just a Espa-
nya el 2015. Es tracta d’uns espais que han per-
dut pes comercial en benefici d’altres canals més 
convencionals, des de comerços minoristes fins a 
grans superfícies i cadenes d’hostaleria, però la 
seva importància no s’ha de mesurar únicament 
pel volum de vendes, sinó per la seva capacitat 
de ser un punt d’irradiació del teixit associatiu 
i econòmic dels barris on actuen, i per la seva 
contribució fonamental a la sensibilització, la in-
formació i la denúncia per part de productores 
i consumidores responsables, en convergència 
amb altres iniciatives socials que treballen per la 
justícia social, comercial i mediambiental.

Botigues i punts de venda per 
comunitats autònomes 

Tal com recull el gràfic 10, existeixen 78 botigues 
especialitzades en comerç just que són membres 
de la CECJ i que cobreixen totes les comunitats 
autònomes. La seva presència és més destacada 
a Catalunya i Balears, amb onze i deu botigues 
respectivament, Andalusia i Castella i Lleó (vuit 
botigues cadascuna) i el País Basc i la Comunitat 
Valenciana (amb set botigues cadascuna). Les se-
gueixen Madrid i Aragó, amb cinc establiments, 
i Galícia, Castella-la Manxa i Astúries, amb tres 
cadascuna. Finalment, Navarra i Canàries tenen 
dues botigues i les restants comunitats tan sols 
una. L’any 2015 van obrir vuit nous establiments i 
en van tancar dos.

Totes les botigues són obertes al públic, amb ho-
rari d’obertura regular, i no tan sols s’hi venen 
productes comercialitzats en condicions justes 
sinó que també s’hi informa sobre la situació de 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores 

tradicionals de la CECJ.

Gràfic 9. Vendes en botigues de comerç just segons  
producte, 2015 (%)
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les productores i sobre els objectius del comerç 
just. En la majoria dels casos es tracta de locals 
independents, amb una mitjana de 38 metres 
quadrats dedicats a espai comercial (sense in-
cloure-hi rebotiga, lavabo, etc.). A vegades, les 
botigues s’ubiquen també dins de centres comer-
cials, associatius o culturals (7% dels casos) i en 
dos casos es comparteix l’ús de l’espai amb una 
altra organització afí.

Les botigues, fins ara, s’ubiquen gairebé exclu-
sivament en centres urbans, molt poques als 
suburbis i cap a la perifèria industrial o en zona 
rural. Pel que fa a la mida de les ciutats, dues ter-
ceres parts se situen en poblacions de dimensió 
mitjana (el 41% de 100.000 a 500.000 habitants i 
el 22% de 20.000 a 100.000), el 20% en poblaci-
ons de menys de 20.000 i el 17% restant en me-
tròpolis de més de mig milió.

A més de les botigues, el comerç just es difon 
mitjançant punts de venda, que es poden definir 
com a espais sense horari comercial regular o ha-
bitual i, generalment, sense accés directe al gran 
públic (és a dir, no són locals comercials a peu 

de carrer), on és possible adquirir puntualment 
algun dels productes de comerç just comercia-
litzat a les botigues de l’organització. Malgrat els 
límits importants pel que fa a la recollida de da-
des, s’han detectat 163 punts de venda al conjunt 
de l’Estat espanyol, entre els quals destaquen els 
existents al País Basc (57 punts) i, a molta distàn-
cia, Balears (19), Castella-la Manxa (15) i la Co-
munitat Valenciana (11). A Catalunya existeixen 
altres punts de venda de productes de comerç 
just, iniciatives d’organitzacions locals, de la cam-
panya «Cafè Ciutat» o comerços convencionals; 
els trobaràs a les webs comercjustibancaetica.org 
i pamapam.org 

Per últim, existeixen 86 espais més que es po-
den definir com a oficines o delegacions de les 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les organitzacions de la CECJ. 

Gràfic 10. Botigues i punts de venda de comerç just per comunitats autònomes (2015)
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organitzacions membres de la CECJ on es duen a 
terme tasques d’administració, gestió, importa-
ció, sensibilització, etc. i que en moltes ocasions 
també són punts de venda. Aquestes oficines i 
delegacions són més freqüents a Andalusia (21), 
Castella i Lleó (10) i Madrid (9). 

Personal dedicat a tasques de comerç just

De totes les persones dedicades a tasques de co-
merç just a botigues, punts de venda i oficines/
delegacions, tan sols el 5% estava contractat el 
2015. La immensa majoria, 2.530 persones que 
representen el 95% del total, treballava de forma 
voluntària. Aquestes proporcions varien notable-
ment depenent de la modalitat de treball: a les 
seus centrals i delegacions territorials de comerç 
just, on s’ubica la quarta part del col·lectiu (526 
persones), el 15% està contractat, mentre que 
a les botigues i punts de venda només el 2% ho 
està i, per tant, la pràctica totalitat (98%) treballa 
en aquests casos de manera voluntària.

La distribució del personal per sexes també és molt 
desigual, ja que quatre cinquenes parts (80%) són 
dones. No obstant això, a les seus centrals i delega-
cions territorials, la proporció de dones baixa onze 
punts (69%). Dit d’una altra manera, la proporció 
d’homes és força més elevada entre el personal 
contractat (30,8%) que entre el personal voluntari 
(19,8%), tal com recull el gràfic 11.

En resum, el moviment del comerç just a l’Estat 
espanyol es caracteritza per una elevada presèn-
cia de dones, tant si ens referim al percentatge 
de dones treballadores com pel tant per cent de 
persones voluntàries.

Ingressos de les organitzacions

Les organitzacions de la CECJ poden desenvolupar 
altres activitats a banda de les relacionades amb 
el comerç just. Per això es distingeix entre els in-
gressos generals de les organitzacions esmentades 

i, dins d’aquests, els que corresponen a les activi-
tats de comerç just (sensibilització, projectes amb 
organitzacions productores, ingressos per comer-
cialització, subvencions específiques, etc.).

Els ingressos totals del conjunt de les organitzaci-
ons el 2015 van ser 145 milions d’euros, dels quals 
una desena part (13,3 milions, el 9,1% del total) 
corresponien a les activitats desenvolupades com a 
comerç just. Alhora, els principals capítols dels in-
gressos totals eren les quotes de persones sòcies, 
donacions particulars o d’empreses i altres ingres-
sos privats, que van suposar el 60% del total, seguits 
de les subvencions públiques (32% del total) i de la 
comercialització de productes (8% del total).

Les activitats de promoció 
i sensibilització del 
comerç just se sostenen 
principalment pels 
ingressos obtinguts per 
les entitats mitjançant la 
comercialització dels seus 
productes

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les organitzacions 

de la CECJ. 

Gràfic 11. Distribució per sexes del personal contractat i 
voluntari (2015)
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EL COMERÇ JUST A L’ESTAT ESPANYOL 2015

La part que correspon als ingressos per les activi-
tats de comerç just presenta una distribució molt 
diferent: gran part (83%) correspon a la comer-
cialització i venda de productes. La segona font 
d’ingressos són les subvencions públiques, que 
van sumar el 2015 el 15% del total dels ingressos 
i, per últim, els ingressos privats per quotes de 
persones sòcies, donacions, etc. que només van 
aportar el 2,1% del total.

Es destaca l’autonomia financera que té el co-
merç just en relació als altres eixos de treball que 
desenvolupen les entitats. Les activitats de pro-
moció i sensibilització del comerç just se soste-
nen, principalment, pels ingressos obtinguts per 
les entitats mitjançant la comercialització dels 
seus productes.

Activitats i campanyes de sensibilització

A banda de la comercialització habitual de produc-
tes de comerç just, l’any 2015 les organitzacions de 
la CECJ van efectuar un conjunt d’activitats i cam-
panyes de sensibilització i impacte que es resumei-
xen, per ordre de freqüència, al quadre següent:

L’activitat més freqüent, que suposa el 54% del 
total, és l’educació per al desenvolupament. La 
segueixen participació en fires, amb el 20%, i 
programes de formació (interna i externa), amb 
l’11,7%. Una de cada vint accions té l’objectiu 
de denunciar fets injustos en l’àmbit del comerç 
internacional. Per últim, amb menys freqüència, 
s’al·ludeix a activitats d’assessoria tècnica a pro-
ductors, incidència política/lobby i investigacions, 
estudis i publicacions.

La característica comuna 
a totes les organitzacions 
de la CECJ és que en 
més o menys mesura 
totes fan activitats per 
promocionar els principis 
i valors del comerç just, 
amb independència de 
si efectuen activitats 
comercials o no

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les organitzacions 

de la CECJ. 

Activitat o campanya Nre. %

Educació per al desenvolupament/ 
sensibilització 208 54,20

Participació en fires (venda minorista  
ambulant o puntual) 77 20,1

Formació (interna/externa) 45 11,7

Denúncia 18 4,7

Suport/assessoria tècnica a productors 12 3,1

Incidència política/lobby 11 2,9

Investigacions/estudis/publicacions 10 2,6

Altres 3 0,8

Total  384 100,0

©
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22
En el cas de l’activitat més freqüent (campanyes 
de sensibilització i educació per al desenvolupa-
ment), les organitzacions de la CECJ han precisat 
les àrees temàtiques en les quals s’han centrat 
aquestes campanyes el 2015 i quines han estat 
les seves principals destinatàries (gràfic 12): 

• El tema més freqüent ha estat el consum res-
ponsable, present a 113 accions dirigides a tot 
tipus de destinatàries, destacant en termes re-
latius el públic en general, joves i estudiants, i 
les empreses.

• El tema de les relacions Nord-Sud ha estat pre-
sent en 91 activitats, destacant com a destina-
tàries el públic en general i les persones  joves.

• L’explotació al mercat de treball i els drets labo-
rals han format part de 85 campanyes de sen-
sibilització.

• Els drets humans, la igualtat de gènere i el medi 

ambient han estat presents en més de 70 acci-
ons cadascun.

• A continuació hi ha el comerç internacional, 
les finances ètiques i la sobirania alimentària, 
qüestions abordades en més de 40 activitats en 
cada cas.

• La compra pública ètica s’ha tractat en 45 acci-
ons, amb l’administració pública com a princi-
pal destinatària.

• Per últim, la Responsabilitat Social Corporativa 
ha estat present en 39 campanyes i ha tingut les 
empreses com a principal interlocutor.

El pressupost destinat a sensibilització i formació 
per al desenvolupament va suposar el 2015 el 
7,2% del total d’ingressos de les organitzacions. 
Alhora, dels ingressos obtinguts per les activitats 
de comerç just, el 14,4% es va dedicar a sensibilit-
zació i formació per al desenvolupament.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les organitzacions de la CECJ.

Gràfic 12. Àrees temàtiques i destinatàries de les campanyes de sensibilització en cooperació al desenvolupament, 2015 (resposta 
múltiple)
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La característica comuna a totes les organitzaci-
ons de la CECJ és que en més o menys mesura 
totes fan activitats per promocionar els principis 
i valors del comerç just, amb independència de si 
efectuen activitats comercials o no. I, a diferèn-
cia d’altres moviments europeus, que prioritzen 
les seves campanyes a empreses o a administra-
cions públiques, en el cas de l’Estat espanyol el 
gruix d’activitats en la promoció del comerç just 
s’adreça al conjunt de la ciutadania, amb l’objec-
tiu prioritari d’augmentar la conscienciació sobre 
temàtiques que tenen a veure amb el consum 
responsable i el comerç just, des d’una àmplia ac-
cepció del terme.

Treball en xarxa de les organitzacions 
de comerç just

La majoria d’organitzacions de la CECJ treballen 
en xarxa amb altres moviments i plataformes 
d’àmbit local, regional, estatal o internacional 
amb els quals comparteixen plantejaments, ja si-
gui per la seva relació amb el comerç just o per la 
seva vinculació amb l’economia social, la coope-
ració al desenvolupament o simplement la fede-
ració amb altres ONG per donar-se suport mútua-
ment. Donada la diversa magnitud de les organit-
zacions, algunes amb desenes de botigues i més 
de mil membres, i altres de mida molt petita, les 
respostes obtingudes a l’enquesta no permeten 
cobrir amb un criteri homogeni tots els vincles 
existents amb altres xarxes, ja que les grans orga-
nitzacions ofereixen respostes agregades mentre 
que les petites les ofereixen de manera detallada 
i cas per cas11.

Tenint en compte la puntualització anterior, un 
resum general quantitatiu de les respostes in-
dica que pràcticament totes les organitzacions 
presenten vincles amb altres plataformes –a més 
de la CECJ–, un terç (57 registres concrets) dels 

quals són amb altres organitzacions vinculades al 
comerç just i dos terços (140 registres) amb al-
tres xarxes/plataformes d’ONGD, entitats socials 
i organitzacions d’economia social i solidària di-
ferents del comerç just. En ambdós casos l’àmbit 
espacial que preval és l’autonòmic (40 i 53% dels 
registres, respectivament), seguit de l’àmbit local 
en les de comerç just (28%) i de l’àmbit estatal en 
els altres tipus de xarxes (24%). La vinculació a 
plataformes internacionals apareix en el 14% dels 
registres amb organitzacions de comerç just (sen-
se comptar la CECJ) i en l’11% dels vincles amb 
organitzacions d’altres tipus.

Una anàlisi tipològica de les xarxes en què  més 
participen les organitzacions estudiades permet 
distingir cinc modalitats principals: 

1. En primer lloc, les que tenen com a denomi-
nador comú el comerç just, ja sigui a escala 
internacional (WFTO, FLO, CCC, etc.), auto-
nòmica (Grup de comerç just de la Coordi-
nadora Valenciana d’ONGD, Xarxa Euskadi 
Campanya Roba Neta, Federació Aragonesa 
de Solidaritat, Consorci Navarrès de comerç 
just, Grup d’Organitzacions de comerç just 
de Madrid, Programa de comerç just de les 
Illes Balears…) o local (Consorci de Comerç 
Just de Vitòria-Gasteiz, Consorci de comerç 

11. Per exemple, Oxfam Intermón, que a més de ser importadora inclou 38 botigues i 1.148 traballadores (97% voluntaris i 84% dones), resumeix els vincles a nivell local i au-
tonòmic amb la resposta agregada “coordinadores on tenim botigues“, mentres que una organització petita d‘àmbit local, com Amarante (Galícia), que compta amb una botiga 
i 8 treballadores (7 voluntaris i 5 dones), recull vincles amb la Campaña Ropa Limpia, FIARE, SETEM, COOP57 i Asociación 4Ponlas.

La majoria 
d’organitzacions de 
laCECJ treballen en xarxa 
amb altres moviments 
i plataformes d’àmbit 
local, regional, estatal o 
internacional
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just de Bilbao, Plataforma de comerç just de 
Valladolid, xarxes de comerç just de Còrdova 
i Granada...).

2. En segon lloc, les vinculades al consum respon-
sable en general i a l’economia social i solidà-
ria (REAS Espanya i de diverses regions, Mercat 
Social d’Euskadi, EAPN Balears, Fiare a diver-
ses comunitats, Coop57, Associació del Mer-
cat social de Balears, Consum Responsable de 
Còrdova i Granada, etc.).

3. En tercer lloc, les plataformes d’ONG i de vo-
luntariat, sobretot les que s’orienten a la coo-
peració al desenvolupament (ONGD), ja sigui a 
escala estatal, regional o local. Aquesta forma 
de vinculació és la més freqüent i algunes or-
ganitzacions la tenen com a norma que apli-
quen en tots els casos.

4. En quart lloc, les xarxes que tenen a veure 
amb l’origen o l’orientació ideològica par-
ticular de cada col·lectiu, ja sigui per raons 
professionals (Medicus Mundi), vinculades 
a territoris particulars del Sud (Fundació Vi-
cente Ferrer, a l’Índia), a moviments especi-
alitzats (Ateneu Obert de la Dona, Girona) i, 
sobretot, per l’orientació religiosa dels seus 
membres, com la Xarxa interdiocesana de 
comerç just (RICJ), la Red de Entidades de 
Desarrollo Solidario (REDES) o diverses or-
ganitzacions estretament connectades a ins-
tituts religiosos masculins (jesuïtes, clareti-
ans, escoles cristianes…) i femenins (filles de 
Sant Josep…), etc.

5. Per últim, apareixen alguns casos de participa-
ció en organismes patrocinats per l’adminis-
tració pública, tant a escala local (Consell de 
Pau i Solidaritat de l’Ajuntament de Sagunt) o 
regional (Consell Basc de Cooperació).

De l’anàlisi d’aquest bloc, en destaquem el fet sig-
nificatiu que pràcticament totes les organitzaci-
ons de comerç just participen a diverses entitats 
i plataformes presents al seu territori que lluiten 
per la justícia global en un sentit ampli del terme. 
I ho fan, bàsicament, treballant temàtiques que 
tenen a veure amb el consum responsable i l’edu-
cació per al desenvolupament, fonamentalment 
a escala local i autonòmica, la qual cosa confirma 
la hipòtesi que es tracta d’un moviment que “re-
flexiona globalment per actuar localment”. 

Garantia dels productes

Tal com recullen informes anteriors, a Espa-
nya existeixen dues vies per acreditar els pro-
ductes de comerç just. Una és la garantia de 
l’organització, que és la que tenen les importa-
dores tradicionals de la CECJ pel fet de pertà-
nyer a aquesta plataforma (donat que aquesta 
pertinença està condicionada pel compliment 
d’una sèrie de requisits, entre els quals sobre-
surt l’origen just dels productes que distribu-
eixen). I una altra és la garantia producte, que 
és la que atorguen les entitats certificadores 
de productes de comerç just, ja sigui Fairtrade 
o altres segells validats a escala internacional 
després de verificar que han estat elaborats en 
condicions justes.

Els segells de garantia basats en la certificació 
del producte de comerç just es van començar a 
implantar a final dels anys vuitanta12, molts dels 
quals van desembocar, el 1997, a la Fairtrade 
Labelling Organization -actualment Fairtrade In-
ternacional- que avui coexisteix amb altres se-
gells13. L’Organització Internacional del Comerç 
Just (World Fair Trade Organization, WFTO), la 
més representativa del moviment del comerç just 
d’abast internacional, reconeix aquells segells 

12. El primer segell es va anomenar Max Havelaar, creat per l‘holandès Frans Van der Hoff el 1988.
13. Els segells actualment reconeguts per la WFTO són: Naturland Fair (Alemanya), Ecocert-Fair (França), IMO Fair for Life (Suïssa) y Fundación de Pequeños Productores (FUN-
DEPPO, América Latina).
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susceptibles de certificar productes de comerç 
just, assegurant que els seus sistemes contem-
plen de forma rigorosa els principis i criteris que 
s’exigeix des d’aquest moviment. Fairtrade Ibéri-
ca és l’organització que gestiona des de 2005 la 
certificació de productes amb el segell Fairtrade a 
Espanya i Portugal. A finals de 2015 més de 2.000 
comerços, bars, restaurants i hotels venien al 
voltant de 200 productes certificats amb aquest 
segell per poc més de 50 empreses que eren lli-
cenciatàries del segell FLOCERT14.

De fet, l’evolució dispar de la comercialització 
dels dos tipus de garantia (la confiança en l’orga-
nització i la certificació del producte) és, alhora, 
causa i efecte dels canvis experimentats. El 2015, 
el 80,4% de la facturació per la venda de produc-
tes de comerç just procedia d’articles certificats 

amb el segell Fairtrade (76,7% l’any anterior). 
Una part (el 24,6% del total) corresponia a pro-
ductes de les importadores de la CECJ que incor-
poraven aquest segell, però la majoria (55,8%) va 
ser fruit de les vendes de productes que van ser 
certificats per empreses convencionals. El 19,6% 
restant de la facturació corresponia a les vendes 
efectuades per les importadores de productes no 
certificats per Fairtrade Ibérica, si bé van poder 
comptar amb altres segells a més de la “garan-
tia organització” d’aquest tipus d’entitats (vegeu 
el gràfic 13). Des de 2013 les empreses conven-
cionals ingressen més que les importadores de 
la CECJ pel conjunt de les vendes, una tendència 
que es va mantenir el 2014 (fins arribar al 59,2% 
del total de vendes) però ha retrocedit 3,4 punts 
el 2015 (55,8%)15.

Fins el 2008, les importadores de la CECJ eren 
pràcticament les úniques entitats que introdu-
ïen productes de comerç just al mercat espa-
nyol, però ja des de 2005 algunes importadores 
havien començat a certificar els seus productes 
amb l’objectiu d’accedir als canals de venda de 
masses (HORECA i supermercats, principalment) 
que així els ho exigien. Així, la proporció de pro-
ductes certificats amb el segell Fairtrade en el 
conjunt de la facturació de les importadores 
va anar creixent poc a poc fins a representar el 
29,2% el 2008 i el 58,3% el 2012, va descendir 
l’any 2013 (45,2%) i el 2014 (42,9%), i va tornar 
a augmentar de manera extraordinària el 2015 
(55,6%). No obstant això, les importadores tam-
bé fan de distribuïdores d’altres importadores 
europees, els productes de les quals poden es-
tar certificats per altres segells reconeguts per 
la WFTO, una tendència que s’ha intensificat du-
rant els últims anys16. 

14. Fairtrade Ibérica. www.sellocomerciojusto.org/es/sobrefairtrade/empresasregistradas.html. 
15. Al llarg del present informe ens referim a xifres de facturació com el preu final (PVP) al que es venen els productes de comerç just al mercat espanyol, el que 
implica una correlació amb la quantitat de productes venuts. Per exemple, una tassa de cafè de comerç just venuda en una cafeteria costa aproximadament la 
meitat que un paquet de 250 grams venut en una botiga especialitzada o en un supermercat, però amb el paquet de cafè podem fer 25 tasses (aproximadament 10 
grams per tassa). És a dir, la facturació varia molt segons el grau d‘elaboració del productor i el format amb el que es presenta al mercat. Això és important a l‘hora 
d‘interpretar les xifres exposades aquí en termes de suport econòmic a les productores en origen o de voler traduïr aquesta facturació en forma de quantitat de 
productes de comerç just venuts. 
16. A través d‘aquest fenòmen s‘explica el creixement de productes certificats per altres entitats diferents a Fairtrade. No és, doncs un canvi d‘entitat certificadora per part de les 
importadores, sinó la consequència de treballar amb xarxes més complexes per a la importació i distribució de productes de comerç just.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores 

tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.

Gràfic 13. Facturació per vendes de productes de comerç 
just segons certificació i tipus d’entitat distribuïdora, 2015 
(% sobre el total)

Importadores CECJ sense 
segell o amb segell 

diferent de Fairtrade 
Ibérica 
19,6% 

Importadores CECJ amb 
segell Fairtrade Ibérica 

24,6%

Empreses 
convencionals 

amb segell 
Fairtrade Ibérica 

55,8% 
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La facturació de productes certificats amb el se-
gell Fairtrade, ja fos canalitzada per les importa-
dores tradicionals de comerç just o per empreses 
convencionals, ha crescut contínuament de 2008 
fins a l’actualitat, si bé amb diferències significa-
tives en cada cas: els productes certificats per les 
importadores tradicionals van passar de 6 milions 
d’euros constants el 2008 a 8,4 el 2014, van bai-
xar a 5,8 milions el 2014 i van tornar a créixer el 
2015 fins a assolir la cota màxima de 8,6 milions 
d’euros; en canvi, els productes certificats per 
empreses convencionals han passat de 60.000 
euros el 2008 a 19,6 milions el 2014, amb ten-
dència decreixent en termes relatius, fins que el 
2015 es va registrar la primera baixada de la sèrie 
(19,5 milions, -0,6%).

El gràfic 14 recull dues etapes de l’evolució ex-
perimentada per les vendes de les importadores 
de comerç just: entre 2008 i 2012 els productes 
certificats amb el segell Fairtrade Ibérica van aug-
mentar (+40,6%) però a un ritme menor que el 

descens experimentat pels productes no certifi-
cats amb aquest segell (-58,5%), cosa que va do-
nar lloc a una reducció global de les vendes del 
29,4%; en canvi, el 2013 i 2014 el procés es va in-
vertir, amb un augment de les vendes de produc-
tes no certificats o certificats amb altres segells 
(+29%) i una reducció de les de productes amb 
el segell Fairtrade Ibérica (-31,2%), amb un saldo 
global negatiu l’any 2013 (-5,9%) i d’estancament 
el 2014; per últim, el 2015 l’increment de ven-
des de productes amb segell ha compensat amb 
escreix el descens de productes no certificats, 

Les importadores guanyen 
quota de mercat el 2015 
mitjançant l’increment de 
productes certificats per 
Fairtrade
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i Fairtrade Ibérica.

Gràfic 14. Vendes de productes de comerç just segons la certificació Fairtrade i el tipus d’entitat distribuïdora, 2008-2015 
(volums en milions d’euros constants, % per als subtotals de 2015)
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amb un saldo global positiu del 14,6%. En total, 
les vendes de les importadores han decrescut un 
34% durant el període 2008-2013, mentre que el 
2014 els descensos es van aturar, en aquest cas 
arran de l’increment de vendes de productes no 
certificats amb el segell Fairtrade Ibérica, i van 
créixer de forma important en 2015, aquest cop 
gràcies als productes certificats.

Entre 2012 i 2014 va baixar la facturació dels pro-
ductes d’alimentació certificats amb el segell Fair-
trade Ibérica per les importadores tradicionals, 
passant de 8,4 milions d’euros constants a 5,8, 
per tornar en l’últim exercici als nivells de 2012 
(8,3 milions). Per productes concrets, el 2013 es 
va produir una baixada generalitzada, excepte en 
el cas de dos productes minoritaris: els cereals 
(quinoa, muesli, arròs, pasta) i les galetes; el 2014 
van baixar aquests dos productes però van pujar 
gairebé tota la resta, excepte el cafè; el 2015 han 
augmentat tots els productes majoritaris amb el 
segell FLO, en especial el sucre, que ha triplicat la 
seva facturació (195%), però també el cafè (36%) 
i el cacau (34%). Dels productes minoritaris, han 
pujat les vendes de te i infusions (11%) i begudes 
alcohòliques (vi, rom, cervesa, etc., 27%), i han 
tornat a baixar les begudes no alcohòliques, les 
galetes i els cereals.

Els productes de les importadores tradicionals 
no certificats amb el segell Fairtrade Ibérica han 
seguit el camí invers, augmentant en vendes en-
tre 2012 i 2014 (de 6 a 7,7 milions) i reduint-se 
el 2015 (6,8 milions). El principal producte que 
explica aquesta davallada és l’artesania, que ha 
passat de 2,5 milions a 1,9 (-25%).

En resum, el creixement de les vendes d’arti-
cles que incorporen el segell Fairtrade enfront 
als que no el tenen, es va deure en anys pas-
sats a la venda creixent dels primers en canals 

majoritaris, però el 2015 aquesta tendència 
sembla que ha arribat a un punt d’inflexi, en 
reduir-se lleugerament les vendes de produc-
tes amb el segell Fairtrade en cadenes d’hos-
taleria i supermercats (-0,6%) i augmentar de 
forma robusta en els canals proveïts per les 
importadores tradicionals (48,1%). D’altra ban-
da, a més de l’expansió del segell Fairtrade, es 
constata la creixent presència d’altres segells 
internacionals, tot i que encara no disposem 
de dades completes sobre això.
 

L’origen dels productes  
de comerç just

El comerç just té el seu punt de partida als pa-
ïsos del Sud i es caracteritza per garantir unes 
condicions laborals dignes en aquests països i per 
respectar el medi ambient17. En aquest sentit, un 
balanç de l’evolució de les vendes a Espanya el 
2015 no pot deixar d’oferir una mirada breu a les 
empreses d’aquests països del Sud que constitu-
eixen el punt d’arrencada de la cadena comercial 
del comerç just. La font d’informació en aquest 
cas és limitada, ja que es redueix a quatre impor-
tadores tradicionals pertanyents a la CECJ18.

Per continents, sobresurt Amèrica Llatina, amb 
63 organitzacions productores en 12 països. En 
segon lloc se situa Àsia, amb 37 entitats produc-
tores en 9 països. I en tercer lloc Àfrica, amb 19 
grups productors en 10 països. A més, cal afegir-hi 
62 organitzacions de 9 països europeus que, a 
diferència de les anteriors, corresponen a im-
portadores europees que treballen directament 
amb productors del Sud, a vegades elaborant els 
productes d’origen, i a les quals les importadores 
espanyoles compren els seus productes per dis-
tribuir-los posteriorment a Espanya (gràfic 15).
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17. Ampliar informació a l‘article “El Comercio Justo cumple 30 años en España”.
18. Aquestes dades només han estat proporcionades per les importadores Adsis-Equimercado, Ideas, Oxfam Intermón i Fundación Vicente Ferrer.
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Dels països llatinoamericans, els que disposen 
d’un nombre més gran d’organitzacions produc-
tores són l’Equador, Bolívia i el Perú (5 cadascun) 
i Guatemala (4). Per volum i tipus de productes, 
tenen més pes el cafè de Nicaragua, el sucre i els 
dolços de l’Equador i el Paraguai, i el cacau de la 
República Dominicana.

A Àsia, sobresurten pel nombre d’organitzaci-
ons exportadors l’Índia (17) i a molta distància 
Sri Lanka, Bangla Desh, Nepal i Tailàndia (3 cada 
país). Per tipus de productes hi ha molta diversi-
tat, destacant especialment en el sector de l’ar-
tesania. Si ens fixem en el pes comercial, l’Índia 
destaca pels productes tèxtils i la bijuteria, les 
Filipines pel sucre, Sri Lanka pel te i Tailàndia per 
l’arròs. Palestina aporta productes de cosmètica.

Del continent africà destaquen Sudàfrica (6 orga-
nitzacions exportadores) i Tanzània (4), seguides 
del Marroc i Burkina Faso, amb dues empreses 
cadascun. Per volum comercial, sobresurten 
Uganda i Tanzània pel cafè, seguides de lluny per 
la producció de cacau a Costa de Marfil. Si tenim 
en compte que a escala internacional Àfrica és el 

continent més beneficiat pel comerç just, amb 
més d’un milió de persones implicades (gairebé 
la meitat del total estimat al món), sorprèn que 
en el cas d’Espanya, tan sols procedeixi d’Àfrica el 
13% de les vendes de comerç just fetes a Espanya 
(amb els límits de mostreig que hem exposat).

El recurs a importadors de països europeus (in-
cloent-hi Espanya) que fan de pont entre la pro-
ducció dels països del Sud i les importadores de la 
CECJ representa poc més que la quarta part de les 
vendes del sector estudiat. Els països amb més 
empreses pont són Alemanya (4), França i Itàlia 
(3 a cada país), seguits de Suïssa i el Regne Unit, 
amb 2. Els productes més habituals són els rela-
cionats amb l’alimentació (sucre, dolços, cacau i 
derivats, etc.). A més, les importadores espanyo-
les recorren, en petita mesura, a productes de co-
merç just portats a Espanya per diverses organit-
zacions que tenen connexió amb països del Sud, 
incloent-hi aquí els transvasaments comercials 
entre les mateixes importadores, en alguns casos 
bastant importants.

El 82% de les organitzacions productores de co-
merç just als països del Sud que elaboren articles 
per a Espanya adopta fórmules de l’economia so-
cial: el 40% són cooperatives de primer o segon 
grau i el 41% són fundacions o associacions.

La resta són empreses convencionals del seu país 
(19%), en la majoria dels casos amb el caràcter de 
“limitades”. Gairebé dos terços del conjunt de les 
productores (60%) pertany a l’Organització Mun-
dial del Comerç Just (WFTO) i més d’un terç dis-
posa d’algun segell que certifica els seus produc-
tes, sobretot el segell Fairtrade, però també IMO 
(Fair for Life), EcoCert, Fundeppo i Naturland.

Una última dada d’interès és el temps trans-
corregut des que les entitats productores del 
Sud van iniciar la seva relació comercial amb 
les importadores espanyoles. Si agafem com a Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores 

tradicionals de la CECJ.

Gràfic 15. Organitzacions productores de comerç just que 
són proveïdores de les importadores de la CECJ segons el 
continent d’origen, en % (2015) 
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referència les 63 entitats que aporten dades en 
aquest punt, el 31% va iniciar la relació abans 
de l’any 2000, el 14% entre el 2000 i el 2005, un 
26% entre el 2006 i 2010, i el 29% restant entre 
2011 i 2015. La meitat de les organitzacions pro-
ductores manté la relació des d’abans de l’inici 
de la crisi (2008), cosa que és símptoma d’unes 
relacions comercials estables, lluny de la lògica 
del màxim benefici a qualsevol cost que carac-
teritza l’intercanvi comercial al mercat globalit-
zat dels nostres dies.  

Resum i conclusions 

Als 30 anys d’haver-se implantat a Espanya el mo-
viment del comerç just, s’observa un creixement 
continu de les vendes, que van arribar als 9 mili-
ons d’euros l’any 2000 i, d’ençà, han avançat a una 
mitjana anual del 9% en euros constants, fins a 
acostar-se als 35 milions l’any 2015. Aquest ritme 
d’expansió del comerç just ha estat molt superior 
al del PIB o al del comerç en general a Espanya, 
cosa que s’ha de valorar molt positivament. No 
obstant això, si comparem les vendes de comerç 
just amb el consum total de la població espanyola 
en la categoria de l’alimentació, principal especi-
alitat del comerç just, la valoració no pot ser més 
modesta, ja que no supera el 0,05%. Cosa que 
també passa quan es compara el consum mitjà 
de productes de comerç just a Espanya (0,75 eu-
ros/any per persona) amb el d’altres països euro-
peus, que de mitjana en consumeixen 17 vegades 
més, amb diferències importants entre països 
(França 8 cops més, Alemanya 14 cops més, Itàlia 
26 més…).

Durant la primera dècada d’aquest segle es van 
produir dos fets que van marcar de forma deci-
siva l’evolució del comerç just a Espanya. D’una 
banda, la implantació del segell Fairtrade, que 
va facilitar la distribució de productes de comerç 
just a diferents canals, així com la certificació per 
part d’empreses convencionals d’alguns dels seus 

productes. De l’altra, la conjuntura de crisi eco-
nòmica i del petit comerç entre 2008 i 2013, que 
va veure com es reduïen sensiblement les ven-
des dels canals tradicionals, especialment a les 
botigues especialitzades de comerç just. Els dos 
fenòmens van tenir un gran impacte en la fase 
inicial però els seus efectes cada vegada són més 
moderats a mesura que passen els anys. La crisi 
comercial de les importadores tradicionals va to-
car fons el 2014 i va repuntar clarament el 2015 
amb un creixement de les vendes del 15%. D’altra 
banda, les elevadíssimes taxes de creixement de 
productes certificats per empreses convencionals 
s’ha anat reduint fins a registrar la primera taxa 
negativa el 2015 (-0,6%). D’aquesta manera, en-
cara que els dos processos descrits han evoluci-
onat en direcció contrària, el conjunt del comerç 
just no ha deixat de créixer durant els 16 anys de 
la sèrie recollida per aquest informe (2000-2015), 
essent el creixement global del darrer exercici 
(5,9%) una mica més baix que el 2014 (6,8%) i 
2013 (8,5%).

Per tipus de productes, l’alimentació continua 
sent la principal protagonista, fins al punt d’ab-
sorbir el 93% de la facturació. El cafè, producte 
líder de tota la sèrie històrica, ha tornat a pujar 
3,2 punts el 2015 després de la baixada puntual 
de 2014, i ja suposa gairebé la meitat de les 
vendes (el 45,3% del total). En canvi, els dol-
ços, encapçalats pel sucre i el cacau, han vist 
com perdien alguns punts el 2015 després de 
l’ascens de l’any anterior, i suposen més d’un 
terç del total de la facturació (37,1%). L’ar-
tesania, que inclou el sector tèxtil, decoració, 
complements, etc., havia reduït les vendes de 
forma important durant el bienni 2011-2012 
(-33,2%), es va estabilitzar mínimament els dos 
anys següents (-2,3%) i va tornar a caure de for-
ma intensa el 2015 (-24,5%), fins a representar 
ara el 5,2% del total de vendes de comerç just. 
Per últim, l’apartat d’altres productes, entre els 
quals destaca la cosmètica, tan sols suposa el 
2% de la facturació.
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Els canals majoritaris (supermercats, cadenes de 
restauració, gelateries, etc.) continuen ampliant 
el volum de vendes mentre que els canals mi-
noristes han tornat a perdre quota de mercat el 
2015. Dels canals majoritaris, són les cafeteries, 
gelateries i màquines de venda directa els que 
més han augmentat les vendes en l’últim exercici, 
en detriment de supermercats i grans superfícies. 
Pel que fa als canals minoristes, es manté el lent 
descens de vendes a les botigues de comerç just 
(-5,9%) i han repuntat amb força els herbolaris i 
les botigues de productes ecològics (49,9%), fins 
al punt que suposa gairebé la meitat del que es 
ven a les botigues especialitzades de comerç just.

Els productes garantits amb el segell Fairtrade 
Ibérica continuen avançant globalment i ja re-
presenten el 80,4% del total de vendes (76,7% el 
2014), que després es canalitzen al públic mitjan-
çant les importadores tradicionals de comerç just 
o directament a través de mig centenar d’empre-
ses convencionals que han obtingut el certificat 
per a uns 200 productes concrets. La novetat de 
2015 ha estat que les importadores tradicionals 
han incrementat les vendes amb el segell Fairtra-
de Ibérica un 48,1%, després d’uns quants anys 
de baixades contínues, mentre que les empreses 
convencionals les han reduït lleugerament, tal 
com hem indicat. No obstant això, les importa-
dores tradicionals tan sols canalitzen una quarta 
part dels productes amb el segell Fairtrade, que 
arriben al públic de forma majoritària mitjançant 
la certificació efectuada per empreses llicencia-
tàries.

Els productes sense segell, però amb la garan-
tia-organització que els confereix el fet de pertà-
nyer a la CECJ (i complir els seus requisits pel que 

fa a l’origen dels productes), s’estenien en l’últim 
exercici al 35,2% dels productes d’alimentació de 
les importadores tradicionals, el 86% d’artesania 
i el 16,2% d’altres sectors, amb una clara tendèn-
cia a disminuir en relació a anys precedents. A 
partir de la informació limitada de diverses im-
portadores tradicionals, els punts d’origen dels 
productes de comerç just són països d’Amèrica 
Llatina (l’Equador, Bolívia, el Perú, Guatemala…), 
Àsia (Índia i, a molta distància, Sri Lanka, Bangla 
Desh, Nepal, Tailàndia…) i Àfrica (Sudàfrica, Tan-
zània, Marroc, Burkina Faso…). Una part impor-
tant dels productes (una mica més de la quarta 
part) es produeix mitjançant altres importadores 
de països europeus (Alemanya, França, Itàlia…) 
que fan de pont entre els països del Sud i les im-
portadores tradicionals.

Per últim, més enllà del tema de les vendes, con-
vé recordar la importància de la conscienciació de 
la població sobre el  comerç just, en el marc d’una 
reflexió general sobre l’economia, el comerç i el 
consum responsable a escala nacional i interna-
cional. En aquest sentit, cal destacar las activitats 
i campanyes de sensibilització promogudes pel 
moviment de comerç just mitjançant les seves 78 
botigues, 163 punts de venda i 88 delegacions, 
així com les xarxes i aliances estratègiques que 
s’estableixen amb altres moviments i institucions 
de totes les comunitats autònomes. Tal com asse-
nyalava David Comet, de la cooperativa Ideas, en 
un article dedicat a la compra pública de comerç 
just, “l’eradicació de la pobresa, l’explotació labo-
ral i la degradació ambiental no s’han de quedar 
en un compromís formal o en una mera declara-
ció d’intencions, sinó que cal que passin a formar 
part de les nostres actituds i hàbits si, realment, 
volem canviar les coses”19.

19. COMET, D., “La compra pública ética: una palanca inexcusable para el cambio social”, a El Comercio Justo en España 2013, CECJ, Madrid, 2014, pág. 93.
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