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PRE S EN TAC I Ó

7

Mercedes García de Vinuesa
Presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo

U

n any més, tenim el plaer de presentar-te la nova edició d’“El Comerç Just a l’Estat espanyol”,

la publicació de referència editada per la Coordinadora Estatal de Comercio Justo que analitza la realitat
i evolució d’aquest moviment al nostre país. Per la seva elaboració, hem comptat amb les dades ofertes
per les nostres entitats membres, a les quals, des d’aquí, agraïm el seu esforç, atès que aquesta publicació
no seria possible sense la informació que elles ens brinden.

En aquest informe constatem la tendència que ha anat tenint el Comerç Just durant els últims anys,
i que es caracteritza pel creixement i el canvi. Creixement, perquè les xifres de vendes segueixen augmentant, i el Comerç Just continua guanyant presència en diferents espais. I canvi, perquè cada vegada
hi ha més actors que se sumen al Comerç Just i coexisteixen amb les organitzacions que van iniciar
aquest moviment ara fa més de 30 anys a l’Estat espanyol. Tanmateix, aquest procés és complex,
i inclou diferents matisos, per la qual cosa es fa necessària una anàlisi detallada per tal de mostrar una
imatge el més realista i objectiva possible del nostre sector.

El Comerç Just és molt més que una alternativa comercial. Es tracta d’un moviment social internacional
amb la finalitat última de combatre la desigualtat i la pobresa a través de la transformació del sistema
econòmic. Per aquest motiu, les organitzacions de Comerç Just comparteixen les seves tasques pròpiament comercials amb les de sensibilització i incidència política. Per això, completem l’anàlisi de les
vendes de l’exercici 2016 amb la informació de campanyes i activitats que desenvolupen les nostres
organitzacions membres.

© Fairtrade International
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Com en anys anteriors, aquest informe dona a conèixer l’actualitat del Comerç
Just a l’Estat espanyol. En primer lloc, es du a terme un balanç de les vendes i
una anàlisi detallada per productes, canals de comercialització i certificacions
o altres tipus de garanties. A més, es fa referència a la seva evolució en els
últims anys i es compara amb el consum en d’altres països europeus.
Així mateix, i atès que el Comerç Just és un moviment social que va més enllà
de la compra i venda de productes, oferim un estudi de les organitzacions de
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, les persones que les integren, les
seves campanyes i accions de conscienciació, així com de la seva presència al
nostre país.

Actualitat del Comerç Just a l’Estat espanyol
Carlos Pereda, Colectivo Ioé, Grupo cooperativo Tangente

© Arxiu CECJ
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La comercialització de productes de Comerç Just a
l’Estat espanyol el 2016
Carlos Pereda, Colectivo Ioé, Grupo Cooperativo Tangente

Introducció
El moviment de Comerç Just va sorgir a mitjan
segle XX com una eina de cooperació al desenvolupament que tractava d’importar productes
de països del Sud obtinguts en condicions laborals dignes i amb el respecte del medi ambient.
“El seu objectiu és millorar l’accés al mercat dels
productors més desafavorits i canviar les injustes
regles del comerç internacional que consoliden
la pobresa i la desigualtat al món”1. Per això, el
Comerç Just no és només un conjunt de procediments que s’apliquen a la producció i comercialització de determinats productes del Sud, sinó
una proposta política que denuncia el sistema
econòmic actual, “prestant especial atenció a criteris socials i mediambientals, contribuint al desenvolupament sostenible i oferint millors condicions comercials als productors/es i treballadors/
es desafavorits, especialment del Sud”, segons la
definició establerta per la World Fair Trade Organization (WFTO).
El present informe enllaça i actualitza les anteriors edicions del balanç de vendes de Comerç
Just a L’Estat espanyol, fent especial referència
a l’evolució experimentada en l’últim exercici
(2016). Les dades de vendes es comparen amb
les aconseguides en d’altres països europeus i a

nivell mundial, i es fa una estimació del pes que
representa el Comerç Just en el consum de les
famílies espanyoles. S’analitza l’evolució de les
vendes totals, els productes, els canals de comercialització (on es ven), els actors comercials (qui
importa i distribueix els productes) i els productors (l’origen dels productes que es consumeixen
al mercat espanyol i com són les organitzacions
que els elaboren en països del Sud). En continuïtat amb l’exercici anterior, s’incorpora també
una descripció detallada de les organitzacions de
la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (d’ara
endavant, CECJ): les botigues, punts de venda i
delegacions per comunitats autònomes, les característiques del personal contractat i voluntari, els
ingressos, les activitats i campanyes desenvolupades, i el treball en xarxa amb altres plataformes i
moviments.
Les principals fonts d’informació són una enquesta aplicada a les set importadores tradicionals de
Comerç Just que pertanyen a la CECJ2 i les dades
de vendes aportades per Fairtrade Ibérica que, des
de març de 2015, és també membre de la CECJ.
D’altra banda, pel que fa a les característiques del
moviment del Comerç Just, la font d’informació és
un qüestionari aplicat al conjunt d’organitzacions
de la CECJ. La recollida i sistematització de les xifres de vendes han permès en les últimes edicions

1-http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/
2. Les dades de venda de la CECJ es calculen a partir de l’estimació del Preu de Venda al Públic (PVP) que les pròpies importadores fan de les seves vendes, tenint en compte,
en cada cas, el tipus de producte i canal de distribució a través de com arriben al consumidor final. Els productes que comercialitzen aquestes entitats poden estar certificats, o
bé no estar-ho, tal com veurem més endavant. Actualment, formen part de la CECJ set importadores: les fundacions Adsis-Equimercado, Oxfam Intermón, Taller de Solidaridad
i Vicente Ferrer, i les cooperatives Alternativa 3, Espanica i IDEAS-Comercio Justo.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

© Arxiu CECJ

del present informe oferir una anàlisi sectorial del
Comerç Just a l’Estat espanyol, que s’afina cada
any amb nous matisos.

ritme anual de creixement, en euros constants, va
ser del 14,8%, una taxa que no s’aconseguia des
de 2012 i que dobla amb escreix els dos anys anteriors (6,8 el 2014 i 5,9% el 2015) (veure Gràfic 1).

Es rellancen les vendes
gràcies a la confluència de les
importadores tradicionals i les
empreses convencionals

Les vendes de Comerç Just
aconsegueixen arribar als 40
milions d’euros

Les vendes de Comerç Just el 2016 van depassar
lleugerament els 40 milions d’euros al conjunt de
l’Estat espanyol, la qual cosa va suposar un increment de cinc milions pel que fa a l’any anterior. El

El creixement en 2016 dobla
el dels dos anys anteriors

Milions

Gràfic 1. Evolució de les vendes de productes de Comerç Just, 2000-2016 (milions d’euros constants, base 2016)
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Per primera vegada des
de 2008, tant les importadores
de la CECJ com les empreses
convencionals, contribueixen
al creixement de les vendes
de productes de Comerç Just
Entre els anys 2000 i 2016, les vendes de Comerç
Just s’han quadruplicat, passant de menys de 10
milions a una mica més de 40, amb un increment
anual mitjà del 9,5%. A diferència de l’evolució
del comerç a L’Estat espanyol, 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 baixada de
2001 (-3%). Aquesta progressió de les vendes,
com s’ha assenyalat en informes anteriors, no es

deu a un suposat caràcter contra-cíclic del Comerç
Just ni a una sorprenent inelasticitat de la demanda per part dels seus consumidors habituals. El
que ha passat és que, en iniciar-se la crisi el 2008,
es va engegar la venda de productes amb el segell Fairtrade per part d’empreses convencionals
(sobretot grans supermercats i cadenes de restauració), la qual cosa va provocar un fort impuls de
les vendes a través d’aquests canals, mentre que
les petites botigues especialitzades van experimentar una important disminució de les vendes,
en paral·lel al que succeïa en general amb el petit
comerç. Les persones que ja compraven Comerç
Just segurament deuen haver reduït la despesa
en aquests productes durant l’etapa de crisi, però
aquesta disminució s’ha vist compensada per
l’arribada de nous consumidors i consumidores3.
Entre 2000 i 2008, les importadores tradicionals4
de Comerç Just van incrementar les seves vendes

© Arxiu CECJ
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3. En l’etapa de crisi, els consumidors i les consumidores han gastat menys que abans en Comerç Just, però els seus perfils són ara més diversos, tal com recull l’estudi promogut per la CECJ en 2013. Veure COL·LECTIU IOÉ, “La demanda de Comercio Justo en España. Frenos y palancas para su desarrollo”, a El Comercio Justo en España 2012,
CECJ, Madrid, 2013.
4. Definim com a “importadores tradicionals” a les organitzacions membres de la CECJ recollides a la nota 2, per diferenciar-les de la via d’accés a través del segell Fairtrade
que pot ser utilitzat per empreses convencionals i també per les importadores tradicionals (la qual cosa introdueix una doble comptabilitat que és objecte de depuració en el
present balanç).

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

Per valorar el pes del Comerç Just a l’Estat espanyol, podem calcular la despesa que representa
en relació al consum total de la població espanyola i les diferències existents amb altres països
de l’entorn europeu. Si repartim els 40 milions
d’euros consumits en Comerç Just entre els 46,5
milions de persones residents a L’Estat espanyol
el 2016, la mitjana per persona és de 86 cèntims
d’euro. Una quantitat molt petita quan la comparem amb la despesa per persona a l’Estat espanyol que, segons l’Enquesta de pressupostos familiars de 2016, va anar d’11.312 euros, dels quals

1.654 van ser per a alimentació. Per tant, el pes
del Comerç Just a l’Estat espanyol representa
el 0,008% del consum total de la població o el
0,052% si ens cenyim a la despesa en alimentació (principal especialitat del Comerç Just). Sens
dubte aquestes taxes són molt baixes, però han
millorat al llarg dels anys a un ritme major que
el comerç en general (Gràfic 2). Cal destacar que
el 2016 l’increment va ser d’11 cèntims per persona i que per primera vegada des de 2008, tant
les importadores tradicionals de Comerç Just
com els nous canals avalats amb el segell Fairtrade, han contribuït de forma decisiva a aquest
creixement.

La mitjana de consum a
l’Estat espanyol en productes
de Comerç Just va ser de 0’86 €
per persona el 2016
Convé tenir en compte que la utilització de mitjanes estadístiques no representa bé el consumidor espanyol mitjà de Comerç Just, ja que la
majoria de la població (entorn al 80%, segons una

Gràfic 2. Evolució de la despesa anual mitjana per habitant en productes de Comerç Just, 2000-2016 (cèntims d’euro)
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a un ritme anual del 12%, reduint-les a un 7%
entre 2008 i 2013, per després estabilitzar-se el
2014 i créixer per sobre del 14% en 2015 i 2016.
Una evolució que pot interpretar-se com una
sortida del cicle de crisi, també en paral·lel al que
s’esdevé en el conjunt de l’economia espanyola.
En canvi, la venda de productes amb el segell
Fairtrade per part d’empreses convencionals es
va quintuplicar entre 2008 i 2009, es va duplicar
en 2010, va créixer un 45% el 2011 i va passar a
taxes entorn del 15% durant els anys posteriors,
amb tendència decreixent, fins a estancar-se el
2015 (-0,1%) i tornar a créixer un 14,9% el 2016.
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enquesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, de 2014)5 no n’havia consumit durant
l’últim any, i més de la meitat no n’havia consumit mai. Només una cinquena part de la població,
tot i que amb tendència a créixer, consumeix freqüentment o ocasional Comerç Just i, en aquests
casos, la despesa mitjana és molt superior a la
mitjana general assenyalada abans.

d’analitzar. Als països europeus, un consumidor
mitjà gasta a l’any 13,68 euros en aquest tipus
d’articles (Gràfic 3). Al costat dels 0,86 euros que
es consumeixen a l’Estat espanyol, el decalatge
és aclaparador: el consum anual de Comerç Just
per habitant al nostre país és 16 vegades més
baix que el de la mitjana europea (el 2015 era 17
vegades més baix)6.

Una altra forma de valorar els 40 milions de
vendes de 2016 és comparar aquesta dada amb
la d’altres països de l’entorn europeu. Per fer
això, ens val la despesa per càpita que acabem

Les xifres agregades de tall europeu amaguen
una gran dispersió. En un extrem, hi trobem Suïssa (amb 59 euros anuals per persona de despesa
en productes de Comerç Just), Suècia (36), Regne

Gràfic 3. Despesa anual mitjana per habitant en productes de Comerç Just segons països europeus, 2015 (euros)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades de població d’Eurostat i de vendes de Fairtrade International en 2015 (i propis en el cas de l’Estat espanyol en 2016).

5. Estudi n. 3.024, maig de 2014. La pregunta n. 13 es refereix expressament a si han consumit productes de Comerç Just en els últims 12 mesos, essent les respostes que sí
(19,3%), que no (52,3%) o que no saben el que és el Comerç Just (27,8%).
6. Les dades europees es basen en les xifres de població aportades per Eurostat i les de vendes de Comerç Just de Fairtrade International. Encara que la pràctica totalitat dels
productes de Comerç Just distribuïts a Europa porten el segell Fairtrade, en queden fora algunes vendes que no compten amb aquest segell. Per a l’Estat espanyol, es recull la
xifra de vendes de 2016 elaborada per a aquest informe que inclou, a més, una proporció relativament important d’articles sense el segell Fairtrade. O sigui que el diferencial
real de l’Estat espanyol en relació a Europa pot ser encara més significatiu que el recollit al Gràfic 3.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

El pes de l’Estat espanyol al mercat mundial de
Comerç Just només representa el 0,54% de les
vendes globals. Aquesta bretxa, en relació a altres països desenvolupats, té diverses causes. En
primer lloc, el Comerç Just va arribar a L’Estat espanyol a la segona meitat de la dècada de 1980,
amb més de 20 anys de retard en relació a d’altres
països europeus. Un altre factor fonamental és el
suport relativament menor que els diferents actors privats i públics han donat al Comerç Just a
l’Estat espanyol, a diferència de la rebuda que ha
tingut en altres països del nostre entorn.

Els productes de Comerç Just:
guanyen pes els dolços i, en
general, l’alimentació
El sector de l’alimentació és el principal protagonista del Comerç Just a l’Estat espanyol, amb el
93,2% de la facturació el 2016. L’artesania, amb el
4,8% de les vendes, ha perdut gairebé tres punts
de pes en relació als dos anys anteriors, i la resta de productes (bàsicament, la cosmètica) es
mantenen en un 2% (veure gràfics 4 i 5). A més
de majoritària, l’alimentació segueix sent el motor del creixement de les vendes de Comerç Just:

l’any 2000, representava el 37%; el 2005, el 55%; i
el 2010, el 81%. L’artesania, que n’era el producte
majoritari durant els primers anys, va veure reduir
el seu protagonisme de forma continuada i, encara que el 2013 i 2014 va minar la caiguda, el 2015
va tornar a retrocedir de manera significativa.
Gràfic 4. Vendes de Comerç Just segons grups de productes, 2016 (%)
Artesania
4,8%

Altres
2,0%

Alimentació
93,2%

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

El cafè es manté el 2016 com a producte capdavanter, amb el 43,1% de les vendes; s’ha mantingut lleugerament a l’alça en nombres absoluts en
relació a l’any anterior però, en termes relatius,
ha perdut 3,9 punts de pes a favor dels dolços,
que suposen ja el 40,2% del total i han guanyat
4,1 punts. El sucre i el cacau, en les seves diferents versions elaborades (xocolatines, solubles,
per untar, bombons…), són els principals components dels dolços, tenint-hi menys presència
les melmelades i la mel. El te i les infusions van
captar-ne el 2016 el 2,7% de les vendes, reprenent el creixement que estaven perdent en els
dos anys anteriors. Completen el grup d’aliments
altres productes minoritaris, com ara les begudes (alcohòliques i no alcohòliques), la fruita
seca, snacks i cereals com la pasta o l’arròs, que,
conjuntament, representen el 7,2% de la facturació total.
El Comerç Just a l’Estat espanyol 2016
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Unit (34 euros) i Finlàndia (32), on el Comerç Just
forma part habitual de la cistella de la compra de
les llars. En valors absoluts, hi destaquen el Regne Unit, amb 2.193 milions d’euros en vendes, i
Alemanya, amb prop de mil milions. A l’altre extrem, hi ha diversos països en els quals el consum
és encara incipient, i gairebé anecdòtic. Dels 20
països inclosos al Gràfic 3, només la República
Txeca, Letònia, Lituània i Eslovàquia tenen una
despesa per habitant més baixa que l’Estat espanyol, sense canvis en relació a l’any anterior.
Fairtrade International destaca que el 2015 es
va produir un avançament general en les vendes
globals de Comerç Just del 17% (de 6.260 a 7.300
milions d’euros), destacant, fora d’Europa, un
avançament del 33% als Estats Units. Al nostre
context europeu, els països que més van avançar
van ser Estònia, Noruega, Lituània i Àustria.

A ctualitat del C omer ç J ust a l ’ E stat espanyol
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Gràfic 5. Vendes de Comerç Just
segons principals productes,
2016 (%)

Altres alimentació 7,2%
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Altres artesanies 0,4%
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43,1%
Font: elaboració pròpia a partir de les dades
aportades per les importadores tradicionals de
la CECJ i per Fairtrade Ibérica

Dins de l’artesania, els complements han estat de
nou el 2016 el grup d’articles més venuts (2% de
la facturació total), encara que mantenen, des de
2010, una tendència decreixent en termes relatius
(5,1% el 2010, 3,3 el 2012, 2,4 el 2014). Els productes tèxtils (1,3%) han pujat una desena, després
de les baixades d’anys anteriors, i el sector de joguines s’ha reactivat després de l’enorme descens
de l’any anterior. El sector de la decoració, amb
l’1,1% de les vendes, ha baixat més de mig punt,

anul·lant així l’excepcional recuperació de quatre
desenes de l’any anterior.
Finalment, a més dels aliments i l’artesania, hi
destaca la presència de productes cosmètics elaborats a partir de matèries primeres obtingudes
en condicions de justícia comercial. Aquest segment del Comerç Just ha registrat el 2016 el 2%
de la facturació, igual que l’any anterior (veure
Gràfic 6).

Gràfic 6. Evolució del pes de les vendes de productes de Comerç Just segons principals productes i grups de productes,
2010-2016 (%)
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i per Fairtrade Ibérica
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Els supermercats i les grans superfícies comercials han estat els principals canals de comercialització dels productes de Comerç Just el 2016,
amb el 37,7% de les vendes, superant les cafeteries, gelateries, bars i màquines de “vending”
(agrupades sota l’acrònim HORECA), que han obtingut el 36,2%. Mentre que el primer grup ha incrementat la seva quota de mercat en 2,9 punts,
el segon ha perdut 1,4 punts.
En tercer lloc, se situen els canals minoristes
(22,8%), que es mantenen pràcticament igual que
l’any anterior, frenant les fortes baixades d’anys
anteriors (en 2013 el seu pes era del 28,3%). Dins
dels canals minoristes, destaquen les botigues
especialitzades de Comerç Just (13,5% de les
vendes totals), que han reduït el seu pes en 1,5
punts pel que fa a 2015. Altres detallistes, liderats pels herbolaris i botigues de productes ecològics, han augmentat el seu pes comercial del
6,5% el 2014 al 8% el 2015 i al 9,3% el 2016, en
clara tendència ascendent.

Les Administracions
Públiques van comprar
més Comerç Just el 2016.
Esperem que les xifres
indiquin un canvi de
tendència que es consolidi
al llarg dels anys
La resta ho completen altres canals de menor importància quantitativa, com les vendes directes
a empreses (1,7%, gairebé la meitat que el 2015)
o les compres de productes de Comerç Just per
part de les diferents Administracions Públiques,
que representen un 0,17% el 2016, el doble que
el 2015. Tal com ja hem insistit, una de les raons
del retard estructural que viu el Comerç Just a
l’Estat espanyol en relació amb Europa cal buscar-la en l’escàs suport públic a aquest sector
ètic del comerç internacional, comparativament
molt inferior al que reben altres països. Esperem
que la xifra que oferim aquest any, encara que és
clarament insuficient, signifiqui un canvi de tendència en el compromís i el paper exemplars que
les Administracions Públiques haurien de tenir
pel respecte als Drets Humans i al medi ambient
(Gràfic 7).

Altres canals
3,3%

Gràfic 7. Vendes de productes
de Comerç Just segons el canal
de distribució, 2016 (%)
HORECA
36,2%

Botigues CJ
13,5%
Minoristes
22,8%

Supermercats
37,7%

Altres
minoristes
9,3%

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

7. En continuïtat amb els informes d’anys anteriors, s’ofereix en aquest apartat una estimació aproximada però rigorosa dels canals de comercialització, que és fruit de l’intercanvi
creixent de dades entre Fairtrade i la CECJ. Mancant xifres tan exactes com les exposades en els epígrafs anteriors a causa de la diferent metodologia emprada per ambdues fonts, es
presenten escenaris basats en les dades amb les quals expliquem algunes altres categories, completades amb hipòtesis de treball realistes.
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Canals de comercialització: creix
la importància dels supermercats,
dels herbolaris i de les botigues
de productes ecològics7

Les botigues reverteixen
la caiguda de vendes per
primera vegada des dels
inicis de la crisi

Fins a dates recents, els canals minoristes, i fonamentalment 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 L’Estat espanyol el 2005, van
augmentar lleugerament les vendes dels productes de les importadores de la CECJ a través de supermercats i grans superfícies. Però no va ser fins
al 2009, amb l’entrada en escena de productes
certificats per part d’empreses convencionals,
que aquests canals van incrementar contínuament el seu pes en la distribució fins a representar el 36% el 2016. El canal HORECA, per la seva
banda, s’ha convertit en l’altre motor de creixement de les vendes del Comerç Just a L’Estat espanyol, especialment a partir de l’impuls que va
suposar que algunes cadenes internacionals de
cafeteries i gelateries comencessin a elaborar alguns dels seus productes amb matèries primeres
de Comerç Just certificades pel segell Fairtrade.

Els canals minoristes van veure un descens brusc
de les seves vendes durant els primers anys de la
crisi (veure gràfic 8). No obstant això, en els últims anys el descens s’ha alentit, i el 2016 tots els
canals han tingut repuntades, amb menys força a
les botigues de Comerç Just, i amb més intensitat
als herbolaris, botigues de productes ecològics
i altres detallistes. Cal destacar que la contínua
caiguda de vendes a les botigues especialitzades
de Comerç Just ha revertit el 2016, any en el qual
la facturació ha crescut en tres punts pel que fa
a l’any anterior. Caldrà esperar que aquesta tendència es consolidi els propers anys.

Gràfic 8. Vendes de productes de Comerç Just en canals minoristes, 2008-2016

12

Milions d’euros constants (base 2016)
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El 2015 i 2016 han repuntat de forma clara les
vendes procedents de les importadores tradicionals de Comerç Just, i la seva facturació total
ha passat de 13,6 milions el 2014 a 15,5 el 2015 i
17,7 el 2016. El volum de vendes d’aquestes organitzacions es va reduir contínuament entre 2008
i 2013, acumulant un descens del 32,7%, per
estancar-se el 2014 i créixer un 14% el 2015 i un
14,4% el 2016, cosa que sembla marcar un canvi
de tendència evident.

© Imagenenaccion

Internament, les vendes de l’últim exercici de les
importadores de la CECJ mantenen la tendència observada durant els últims anys: els canals
majoritaris (supermercats i HORECA) segueixen
guanyant quota de mercat en les vendes de Comerç Just (74% el 2016), mentre que la facturació, mitjançant establiments minoristes (amb els
matisos interns que hem exposat), segueix perdent quota.

Si atenem als canals concrets de distribució,
l’evolució de l’últim exercici de les vendes procedents de les importadores ha sigut molt diversa
en relació a l’any anterior: l’increment més gran
relatiu es produeix en “altres establiments minoristes” (petit comerç no especialitzat) i màquines
de “vending”, que han crescut un 82 i un 64% respectivament, després de reduir les seves vendes
un 17% i un 43% el 2015. Els herbolaris i botigues
de productes ecològics han seguit creixent de
manera important el 2016 (26%), però a un ritme
menor que l’any anterior (50%), igual que els supermercats i grans superfícies, que han crescut
un 25% en l’últim exercici (44% el 2015). Finalment, cal destacar l’increment d’un 5% en les botigues de Comerç Just, després de les contínues
baixades experimentades els set anys anteriors
(-17% el 2010, -14% el 2011, -10% el 2012, -5% el
2013, -7% el 2014 i -6% el 2015). Tot i aquestes
baixades, les botigues s’han mantingut durant
tots aquests anys com a líders de vendes de les
importadores tradicionals, sent precisament el
2016 quan el lideratge ha passat als supermercats
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Repunten les vendes de les
importadores tradicionals
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i grans superfícies que concentren ara el 33,2%,
un punt més que les botigues especialitzades
(32,2). D’aquesta manera, les botigues de Comerç
Just han reduït el seu pes el 2016, tant en el conjunt de vendes de les importadores tradicionals
(del 35 al 32%), com en el total de vendes de productes de Comerç Just (del 15 al 13,5%).
Per productes concrets, l’evolució de les vendes
el 2016 a les botigues especialitzades de Comerç
Just ha sigut també molt dispar: si ens limitem als
que facturen més de 400.000 euros, només ha
reduït les seves vendes l’artesania (-5% després
d’haver perdut el 16% el 2015). Tot i així, segueix
sent el producte líder amb una quota del 32% de
les vendes. De la resta de productes, el que més
ha crescut ha sigut la cosmètica (37%), després
de perdre un 8% l’any anterior; el cacau i els xocolates (31%), que també havia perdut un 12% el
2015; el cafè (22%), que creix per segon any consecutiu després de la gran baixada del 35% del
2013; i el sucre (20%), que havia crescut un 79%
el 2015 i és el producte que més ha crescut els
últims cinc anys.
El gràfic 9 recull els productes que s’han venut
a les botigues de Comerç Just el 2016. Es pot
observar que l’oferta de productes varia significativament respecte a la distribució de la resta
del sector. El cafè, el producte més venut al mercat espanyol de Comerç Just, se situa a la segona posició, amb el 21,3% de les vendes (davant
el 43,1% en el conjunt del sector). I l’artesania,
líder de vendes a les botigues amb el 27,1%, només representa el 4,8% en el conjunt del Comerç
Just i s’ubica quasi exclusivament a les botigues
tradicionals.
El cacau i els seus derivats (principalment, la xocolata) ocupa la tercera posició a les botigues
(%18,8), amb una tendència creixent en relació a
l’any anterior (15,1% el 2015). El sucre se situa al
quart lloc (15,8%) que és el que més ha crescut

Gràfic 9. Vendes a botigues de Comerç Just segons producte, 2016 (%).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores
tradicionals de la CECJ.

durant els últims anys. Segueixen, després, la resta de productes alimentaris (10%, repartits entre
begudes, pasta, arròs, caramels, torrons o galetes), la cosmètica (9%) i el te i infusions (4,8%).

Botigues de Comerç Just: educació
per al desenvolupament i justícia
comercial
A l’informe de l’any passat, en haver-se celebrat
el trentè aniversari de les primeres botigues, vam
dedicar un ampli apartat a exposar la tipologia i la
ubicació dels establiments, el personal contractat
i voluntari, les campanyes i activitats desenvolupades i la feina en xarxa amb altres organitzacions.
A continuació, vam actualitzar aquesta mateixa
informació per l’any 20168. En general, es tracta
d’espais que han perdut pes comercial en benefici
d’altres canals més convencionals, des de comerços minoristes fins a grans superfícies i cadenes

8. La metodologia de recollida d’algunes dades (en especial els “punts de venda” i les “activitats i campanyes de sensibilització”) ha canviat respecte de l’any anterior i, per tant, no
fem comparacions entre els dos anys.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

Tal com es recull al Gràfic 10, existeixen 75 botigues especialitzades en Comerç Just que són gestionades per organitzacions de la CECJ i que cobreixen totes les comunitats autònomes. La seva
presència és més destacada a les Illes Balears,
amb onze botigues, i a Catalunya i Andalusia,
amb deu cadascuna, seguides per la Comunitat
Valenciana (vuit botigues), Castella i Lleó (set) i
el País Basc i Aragó (sis cadascuna). Les segueixen Madrid, amb quatre botigues, i Canàries,
amb tres. Finalment, Navarra, Galícia, Castilla La
Manxa i Astúries tenen dues botigues, i la resta
de comunitats, només una.

d’hostaleria, la importància de les quals no només
s’ha de mesurar, però, pel volum de les vendes,
sinó per la contribució fonamental a la sensibilització, la informació i la denúncia per part de productors i consumidors responsables, en convergència
amb altres iniciatives socials que treballen per la
justícia social, comercial i mediambiental.

A les botigues, no només s’hi venen productes
comercialitzats en condicions justes, sinó que
també s’hi informa sobre la situació dels productors i sobre els objectius del Comerç Just. En la

Gràfic 10. Botigues i punts de venda de Comerç Just per comunitats autònomes (2016).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les organitzacions de la CECJ.
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La importància de les
botigues de Comerç
Just s’ha de mesurar,
sobretot, per la seva
contribució fonamental
a la sensibilització, la
informació i la denúncia.
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majoria de casos, es tracta de locals independents, amb una mitjana de 34 metres quadrats
dedicats a l’espai comercial (sense incloure-hi la
rebotiga, el lavabo, etc.). A vegades, les botigues
s’ubiquen també dins de centres comercials, associatius o culturals.

El 95% de les persones
que treballen en Comerç
Just ho fan de forma
voluntària

Les botigues, fins ara, s’ubiquen quasi exclusivament en centres urbans de grans ciutats, molt
poques als suburbis i cap a la perifèria industrial
o en zona rural. Pel que fa a la mida de les ciutats,
el 57% s’ubica en poblacions d’entre 100.000 a
500.000 habitants, el 24% de més de 500.000, i
el 19% de menys de 100.000.

la pràctica totalitat (1.282 persones) treballa de
forma voluntària.
La distribució del personal per sexes és també
molt desigual, ja que tres quartes parts (%74) en
són dones. No obstant això, a les seus centrals i a
les delegacions territorials, la proporció de dones
baixa set punts (67%). Dit d’una altra manera, la
proporció d’homes és més gran entre el personal
contractat (32%) que entre el personal voluntari
(25,6%), tal com es recull al Gràfic 11.

A més de les botigues, el Comerç Just es distribueix a través de 74 punts de venda de característiques molt diverses entre si. Són espais amb
un horari regular, tot i que no diari, presents a la
majoria de les comunitats autònomes, entre les
quals destaquen Madrid, Castella i Lleó i Castellala Manxa (deu punts de venda en cada cas), i el
País Valencià (9 punts).
Per acabar, existeixen més de setanta oficines o
delegacions de les organitzacions membres de la
CECJ, on es duen a terme feines d’administració,
gestió, importació, sensibilització, etc. relacionades amb el Comerç Just, però que no es dediquen a la comercialització o venda directa de
productes. Aquestes oficines i delegacions són
més freqüents a Andalusia (21), Castella i Lleó
(10) i Madrid (8).

Les organitzacions de la CECJ desenvolupen altres activitats a més de les relacionades amb el
Comerç Just, la qual cosa explica que existeixin
diverses vies de finançament per a aquestes. En
Gràfic 11. Distribució per sexes del personal contractat i
voluntari (2016)
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De totes les persones dedicades a feines de Comerç Just en botigues, punts de venda i oficines/delegacions, només el 5% (131 persones)
estaven contractades el 2016. La gran majoria,
2.627 persones, que representen el 95% del total, treballava de forma voluntària. Aquestes
proporcions varien notablement en funció de la
modalitat de feina: a les seus centrals i delegacions territorials de Comerç Just, on s’hi ubica
la meitat del col·lectiu (1.453 persones), el 7%
està contractat, mentre que a les botigues i
punts de venda, només hi està l’1,8% i, per tant,
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les organitzacions
de la CECJ.

Tres de cada quatre
persones que treballen en
Comerç Just són dones

conjunt, les organitzacions dediquen un 11% del
seu pressupost a tasques específiques de Comerç
Just. Són organitzacions que es nodreixen fonamentalment de les quotes de socis, donacions i
altres ingressos privats (que representen un 49%),
de subvencions públiques (amb un 40%) i de la
comercialització de productes (un 11% del total).

Les organitzacions de la CECJ, a més de la seva
activitat comercialitzadora, van realitzar el 2016
un conjunt d’activitats i campanyes de sensibilització i impacte que es resumeixen, per ordre de
freqüència, al següent quadre:

Activitat o campanya						

Nº

%

Educació pel Desenvolupament / Sensibilització			

769

43,3

Impactes als mitjans de comunicació (premsa, TV, ràdio, internet)

509

28,7

Participació en fires (venda minorista ambulant o puntual)		

373

21,0

Formació (interna/externa)					

45

2,5

Denúncia							

41

2,3

Incidència política/lobby Suport/assessoria tècnica a productors

16

0,9

Investigacions/estudis/publicacions				

14

0,8

Suport/assessoria tècnica a productors				

8

0,5

Altres								

1

0,1

1.776

100,0

Total 							
Font: elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les organitzacions de la CECJ.
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• El tema de les relacions Nord-Sud ha estat present en 81 campanyes, destacant com a destinataris el públic en general, els joves i els mitjans de comunicació.

Les dues activitats més freqüents, que suposen gairebé les tres quartes parts del total, són
Educació pel desenvolupament (43%) i la participació en fires, amb un 21%. També destaca la
gran activitat amb mitjans de comunicació, que
conclou amb més de 500 impactes el 2016. Unes
40 accions van tenir com a objectiu denunciar
fets injustos en l’àmbit del comerç internacional
i, finalment, amb menor freqüència, s’al·ludeix a
activitats d’Incidència política/lobby, Investigacions, estudis i publicacions, i Assessoria tècnica
a productors.

• L’explotació al mercat del treball i els drets
laborals han format part de 66 campanyes
de sensibilització, i els principals destinataris
han sigut el públic en general i els joves i estudiants.
• Els Drets Humans, el comerç internacional, la
igualtat de gènere i el medi ambient han estat
presents en més de 50 campanyes cadascun.

En el cas de l’activitat més freqüent (campanyes
de sensibilització i educació pel desenvolupament), les organitzacions de la CECJ han precisat
les àrees temàtiques en les quals s’han centrat
aquestes campanyes el 2016 i quins n’han sigut
els principals destinataris (Gràfic 12):

• Els segueixen la sobirania alimentària i les finances ètiques, temes abordats en més de 30 campanyes en cada cas.
• La compra pública ètica s’ha tractat en 27 campanyes, i la principal destinatària n’ha sigut
l’administració pública.

• El tema més freqüent ha estat el consum responsable, present en 99 campanyes i dirigit a
tot tipus de destinataris, destacant en termes
relatius el públic en general, els joves, el professorat i les empreses.

• Finalment, la responsabilitat social corporativa
ha estat present en 21 campanyes i ha tingut a
les empreses com a principal interlocutor.

Gràfic 12. Àrees temàtiques i destinataris de les campanyes de sensibilització en cooperació al desenvolupament, 2016 (multi-resposta).
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Font: elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les organitzacions de la CECJ.
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El pressupost destinat a sensibilització i formació
pel desenvolupament va suposar el 2016 el 10,6%
del total d’ingressos de les organitzacions (11,6
milions d’euros) del qual un 23% s’ha dedicat,
de forma específica, a la promoció del Comerç
Just. A diferència d’altres moviments europeus,
que prioritzen les seves campanyes a empreses
o a l’administració pública, en el cas de l’Estat espanyol, el gruix d’activitats de sensibilització es
dirigeix al conjunt de la ciutadania, amb l’objectiu
prioritari d’augmentar la conscienciació sobre el
consum responsable i el Comerç Just, des d’una
àmplia accepció d’aquests termes.
La pràctica totalitat d’organitzacions de la CECJ
treballa en xarxa amb d’altres organitzacions o
moviments de Comerç Just, a banda de la pròpia
CECJ. En la majoria dels casos, es tracta d’entitats
d’àmbit local (60 vincles), en força casos, d’àmbit
autonòmic (21 vincles), i només excepcionalment,
d’àmbit estatal o internacional (3 vincles).
D’altra banda, les organitzacions formen també
part d’altres xarxes/plataformes d’ONGD, entitats
socials, organitzacions de l’economia social i solidària, etc. diferents del Comerç Just. En aquest
cas, es tracta principalment d’entitats d’àmbit
autonòmic (476 vincles) i estatal (110 vincles), i en
menor mesura, d’àmbit local (31 vincles) o internacional (17 vincles).
Tal com es recull a l’informe de l’any passat en
motiu del trentè aniversari de les primeres botigues, pràcticament totes les organitzacions 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 treballant temàtiques que tenen a veure
amb el consum responsable i l’Educació pel Desenvolupament, fonamentalment a nivell local i
autonòmic, la qual cosa confirma la hipòtesi que
es tracta d’un moviment que “reflexiona globalment per actuar localment”.

Garantia dels productes de
Comerç Just
En el cas de l’Estat espanyol, existeixen dues vies
per acreditar els productes de Comerç Just. Una
d’elles és la garantia organització, que és la que
tenen les importadores tradicionals de la CECJ

pel fet de pertànyer a aquesta plataforma (ja
que aquesta pertinença està condicionada
al compliment d’una sèrie de requisits, entre els quals sobresurt l’origen just dels productes que distribueixen). I l’altra, la garantia
producte, que és la que atorguen les entitats
certificadores de productes de Comerç Just
—ja sigui Fairtrade o altres segells validats a
nivell internacional— després de verificar que
aquests han estat elaborats en condicions
justes.
Els segells de garantia basats en la certificació
del producte de Comerç Just van començar a
implantar-se a finals dels anys vuitanta9, bastants dels quals van desembocar el 1997 en la
Fairtrade Labelling Organization, actualment
Fairtrade Internacional, que a dia d’avui coexisteix amb altres segells10.
La World Fair Trade Organization (WFTO),
l’organització més representativa del moviment del Comerç Just en l’àmbit internacional, reconeix els segells susceptibles de certificar

9. El primer segell es va anomenar Max Havelaar, creat per l’holandès Francisco Van der Hoff l’any 1988.
10. La WFTO, a més de tenir la seva pròpia certificació, reconeix les següents certificacions: Fairtrade International, Naturland Fair, Ecocert-Fair, IMO Fair for Life i Fundación de
Pequeños Productores (FUNDEPPO).
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El Comerç Just és un
moviment que porta a
la pràctica la consigna
“reflexiona globalment,
actua localment”.
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Un 79% de la facturació
ve de productes certificats
per Fairtrade
productes de Comerç Just, assegurant que els seus
sistemes contemplen de forma rigorosa els principis i criteris que exigim des d’aquest moviment.
Fairtrade Ibérica és l’organització que gestiona des
de 2005 la certificació de productes amb el segell
Fairtrade a L’Estat espanyol i Portugal. A finals de
2016, més de 2.500 comerços, bars, restaurants i
hotels venien al voltant de 400 productes certificats amb aquest segell per 70 empreses que eren
llicenciatàries del segell FLOCERT11.
Com ja s’ha exposat, l’evolució diferenciada de la
comercialització realitzada pels dos tipus de garantia (la confiança en l’organització i la certificació del producte) explica en gran part l’evolució
de vendes de Comerç Just a L’Estat espanyol.
El 2016, el 78,7% de la facturació va provenir
d’articles certificats amb el segell Fairtrade (80,4,
l’any anterior). Una part (el 22,8% del total, gairebé dos punts menys que l’any anterior) es corresponia a productes de les importadores de la CECJ
que incorporaven aquest segell; però la majoria
(55,8%, idèntic percentatge l’any anterior) va ser
fruit de les vendes de productes certificats per
empreses convencionals. El 21,3% restant de la
facturació (quasi dos punts més que l’any anterior) corresponia a les vendes que van realitzar
les importadores de productes no certificats per
Fairtrade Ibérica, si bé van poder comptar amb
altres segells a més de la “garantia organització”
d’aquest tipus d’entitats (veure Gràfic 13). Des de
2013, les empreses convencionals ingressen més

que les importadores de la CECJ pel conjunt de
les vendes, una tendència que es va mantenir el
2014 (fins a arribar al 59,2% del total de vendes)
però que ha retrocedit 3,4 punts el 2015 (55,8%)
i no ha variat el 201612.
Gràfic 13. Facturació per vendes de productes de Comerç
Just segons certificació i tipus d’entitat distribuïdora,
2016 (% del total).
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21,3%
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amb segell
Fairtrade Ibérica
55,8%

Importadores
CECJ amb segell
Fairtrade Ibérica
22,9%

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

Fins el 2008, les importadores de la CECJ eren
pràcticament les úniques entitats que introduïen
productes de Comerç Just al mercat espanyol,
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
ho exigien. D’aquesta forma, la proporció de productes certificats amb el segell Fairtrade en el conjunt de la facturació de les importadores va anar
creixent poc a poc fins a representar el 29,3% el
2008 i arribar a la taxa màxima del 58,4% el 2012.

11. “El productes de Comerç Just s’aconsegueixen en quasi totes les cadenes de distribució; segons cada cadena, tenen entre un i deu o més productes diferents. Es troben
productes de Comerç Just per exemple a Alcampo, BonPreu, Carrefour, Consum, Coop, El Corte Inglés, Eroski, HiperCor, LeClerc, Natura, OpenCor, Simple, Super Cor, Super Cor
Expres, Veritas, així com en moltes cadenes regionals. També molts herbolaris ofereixen productes de Comerç Just. I, és clar, estan les botigues gestionades per les ONG de
Comerç Just. En aquestes botigues, tots els productes que s’ofereixen vénen de Comerç Just”. Font: http://www.sellocomerciojusto.org/stakeholders/.
12. Al llarg del present informe, ens referim a xifres de facturació: el preu final (PVP) al què s’han venut els productes de Comerç Just al mercat espanyol, la qual cosa no
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 i, no obstant això, 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 producte i el format sota el qual es presenta al mercat. Això és important a l’hora d’interpretar
les xifres aquí exposades pel que fa al suport econòmic als productors i productores d’origen, o a l’hora de traduir aquesta facturació en forma de quantitat de productes
de Comerç Just venuts.
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Les vendes de les
importadores han
crescut un 31% els
dos últims anys
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dos últims anys, arribant a la quota màxima de 9,1
milions d’euros el 2016; en canvi, els productes
certificats per empreses convencionals han passat
de 59.000 euros el 2008 a 19,5 milions el 2014,
amb tendència decreixent en termes relatius, fins
a registrar el 2015 la primera baixada de la sèrie
(-0,1%) i tornar a pujar amb força el 2016 (22,4
milions, +15%).

La facturació de productes certificats amb el segell Fairtrade, ja fossin canalitzats per les importadores tradicionals de Comerç Just o per empreses convencionals, han crescut contínuament des
de 2008 fins al dia d’avui, si bé amb significatives
diferències en cada cas: els productes certificats
per les importadores tradicionals van passar de 6
milions d’euros constants el 2008 a 8,4 el 2011,
per baixar a 5,8 milions el 2014 i tornar a pujar els

El gràfic 14 recull dues etapes en l’evolució experimentada per les vendes de les importadores de
Comerç Just: entre 2008 i 2012 els productes certificats amb el segell Fairtrade Ibérica van augmentar (+41,3%) però a un ritme menor que la baixada

Milions

Gràfic 14. Vendes de productes de Comerç Just d’acord amb la certificació Fairtrade i tipus d’entitat distribuïdora, 2008-2016
(volums en milions d’euros constants, % per als subtotals de 2016)
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13. A través d’aquest fenomen, 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 conseqüència de treballar amb xarxes més complexes per la importació i distribució de productes de Comerç Just.

EL COMERCIO JUSTO EN ESPAÑA 2016
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Els dos anys següents, la facturació Fairtrade de
les importadores va baixar 15,6 punts percentuals, per tornar a créixer de forma extraordinària
el 2015 (55,7) i decréixer de nou el 2016 (51,7). No
obstant això, les importadores actuen també com
a distribuïdores d’altres importadores europees, i
els seus productes poden estar avalats per altres
organitzacions de Fairtrade nacionals o certificats
per altres segells reconeguts per la WFTO, una
tendència que s’ha intensificat els últims anys13.
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experimentada pels productes no certificats amb
aquell segell (-58,3%), donant lloc a una reducció
global de les vendes del 29%; en canvi, el 2013 i
2014 el procés es va invertir, augmentant les vendes de productes no certificats o certificats amb
altres segells (+28,4%) i reduint les de productes
amb segell Fairtrade Ibérica (-31,5%), amb un saldo global negatiu el 2013 (-5,9%) i d’estancament
el 2014; finalment, el 2015, l’increment de vendes de productes amb segell ha compensat amb
escreix la baixada de productes no certificats i el
2016 han augmentat les vendes dels dos tipus de
productes, amb un saldo global positiu el dos últims anys (14,6% el 2015 i 14,7 el 2016). En total,
les vendes de les importadores van decréixer un
33,7% durant el període 2008-2014, i han tornat a
créixer un 31,4 els últims dos anys (el 2015 gràcies
a l’empenta dels productes amb segell i el 2016 als
no certificats).
Entre 2012 i 2014 havia baixat la facturació dels
productes d’alimentació certificats amb el segell
Fairtrade per les importadores tradicionals, passant de 8,3 milions d’euros a 5,8, per tornar el 2015
als nivells de 2012 (8,3 milions) i assolir el rècord
històric de vendes el 2016 (9,1 milions). Per productes concrets, el 2013 es va produir una baixada
generalitzada, excepte en el cas de dos productes
minoritaris: els cereals (quinoa, musli, arròs, pasta) i les galetes; el 2014 van baixar aquests dos
productes però van pujar gairebé tots els altres,
a excepció del cafè; el 2015, van augmentar tots
els productes majoritaris amb el segell Fairtrade,
en especial el sucre, que va triplicar la seva facturació (195%), però també el cafè (36%) i el cacau
(34%); per fi, el 2016, la pujada de vendes de les
importadores tradicionals amb el segell FLO ha
estat generalitzada, amb menys intensitat en els
productes majoritaris (cacau, 21,7%; sucre, 8,7%;
i cafè, 0,2%) i una intensitat extraordinària en els
minoritaris (galetes, 947%; cereals, 806%; i begudes, 108%; i te i infusions, 18%).
Els productes de les importadores tradicionals no
certificats amb el segell Fairtrade Ibérica van seguir
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

Les importadores
incrementen les vendes
de productes certificats
i no-certificats
el camí invers entre 2012 i 2014 (van augmentar
les vendes de 6 a 7,7 milions), les van reduir un
15,1% el 2015 i van reprendre el creixement de
forma extraordinària el 2016 (8,5 milions de vendes, +29,5% en relació a l’any anterior). La davallada de 2015 s’explica sobretot per l’artesania, que
va reduir la facturació un 31%, i la pujada de 2016
per l’alimentació, que va créixer un 40%.
A l’últim exercici, destaquen els avançaments
dels tres productes majoritaris (sucre +78%, cacau i derivats +63,8% i cafè +63,5%), dels cereals
(+102%) i de les galetes (+9%), que van compensar amb escreix les baixades de la resta de productes minoritaris (begudes -32%, melmelada
i mel -24%, te i infusions -16%, altres productes
d’alimentació -13%). A més, el 2016 l’artesania
no certificada amb el segell Fairtrade va créixer
un 11%, destacant les taxes anuals positives en
els apartats de jocs i joguines (+187%), bijuteria
(+65%), tèxtil-roba (+33%) i tèxtil-llar (+24%). Finalment, els productes de cosmètica han experimentat un creixement ininterromput entre 2012
i 2016, essent-ne la facturació d’aquest últim any
de 744.000 euros.
En resum, el creixement de les vendes d’articles
que incorporen el segell Fairtrade en relació als
que no el tenen, altres anys s’explicava amb la
creixent venda dels primers en canals majoritaris,
però el 2015 aquesta tendència semblava haver
arribat a un punt d’inflexió, en reduir-se lleugerament les vendes de productes amb el segell
Fairtrade per part d’empreses no vinculades a les
importadores tradicionals (-0,1%) i en augmentar
de forma contundent en els canals abastits per
aquestes últimes (48,9%). Això no obstant, el
2016 podem comprovar que s’ha frenat el ritme
de creixement dels productes Fairtrade vinculats

Gràfic 15. Organitzacions productores de Comerç Just que
subministren les importadores tradicionals de la CECJ en
relació al seu continent d’origen, en % (2016)

Amèrica
30,3%

L’origen dels productes de
Comerç Just
El Comerç Just arrenca als països del Sud i es caracteritza per garantir unes condicions laborals
dignes en aquests països i pel respecte al medi
ambient. Per això, un equilibri en l’evolució de les
vendes a l’Estat espanyol el 2016 no pot deixar
d’oferir una breu descripció de les organitzacions
productores d’aquests països del Sud que constitueixen el punt d’arrencada de la cadena comercial del Comerç Just. La font d’informació en són
les importadores tradicionals que pertanyen a la
CECJ, i és més àmplia que en anys anteriors, amb
un abast de 242 empreses dels cinc continents14.
Per àrees regionals, en sobresurt Amèrica Llatina,
amb 73 organitzacions productores a 16 països.
Àsia se situa en segon lloc, amb 63 entitats productores en 11 països. I en tercer lloc, Àfrica, amb
30 grups productors també a 11 països. A més, cal
afegir-hi 75 organitzacions de 9 països europeus
que, a diferència de les anteriors, es corresponen
amb importadores 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 distribuir-los posteriorment a l’Estat espanyol
(Gràfic 15).

29

Àsia
26,1%
Àfrica
12,4%
Europa
31,2%
(per mediació
d´importadores
europees)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores
tradicionals de la CECJ

Colòmbia i Nicaragua (3 cadascun). Per volum i
tipus de productes, tenen més pes el cacau de República Dominicana, el sucre i dolços de l’Equador
i Paraguai, i el cafè del Perú. L’entitat amb més pes
en vendes és l’Asociación Cooproagro, de República Dominicana.
D’Àsia, en sobresurten, pel número d’organitzacions
exportadores, l’Índia (24) i, a molta distància, Sri
Lanka, Filipines, Nepal i Tailàndia (4 cada país), i

© IDEAS

D’entre els països llatinoamericans, els que compten amb un nombre més elevat d’organitzacions
productores són el Perú (13), l’Equador (8), Costa
Rica (7), Bolívia, Xile, Mèxic i Paraguai (6 cadascun), Guatemala (5), República Dominicana (4),
14. Les dades de les empreses d’origen han estat complimentades per les importadores Adsis-Equimercado, Oxfam Intermón, Ideas, Vicente Ferrer, Taller de Solidaridad i
Alternativa 3.

El Comerç Just a l’Estat espanyol 2016

A ctualitat del C omer ç J ust a l ’ E stat espanyol

a les importadores (6,6%) i han tornat a créixer
els productes Fairtrade gestionats directament
per les empreses (14,9%). En tot cas, la principal
novetat de 2016 és el gran creixement de les vendes experimentat pels productes de les importadores sense segell o amb segell diferent a Fairtrade Ibérica, que han augmentat un 24,8%.

A ct u alitat del C o m er ç J u st a l ’ E stat es p an y ol

30

El Comerç Just es
caracteritza per unes
relacions comercials
estables
Bangladesh, Xina i Nepal (3 cadascun). Per tipus
de productes, hi ha molta diversitat, destacant
especialment en el sector de l’artesania. Pel que
fa al pes comercial, l’Índia destaca pels productes
tèxtils i bijuteria, Filipines pel sucre, Sri Lanka pel
te i Tailàndia per l’arròs. Palestina aporta productes com ara cereals i cosmètica. Són dues empreses índies de productes tèxtils (Rajlashmi i CRC)
les que lideren les vendes.
Del continent africà, hi destaquen Sudàfrica (7
organitzacions exportadores) i Tanzània (6), seguides per Burkina Faso (4) i el Marroc (3). Per
volum comercial, en sobresurten Uganda, Etiòpia
i Tanzània pel cafè, Costa de Marfil pel cacau, Sri
Lanka pel te i Kènia per la cosmètica. L’empresa
líder del continent per les seves vendes de cafè a
l’Estat espanyol és Ankole Coffe Prod. (Uganda).
Si tenim en compte que en l’àmbit internacional,
Àfrica és el continent més beneficiat pel Comerç
Just, amb més d’un milió de persones implicades
(quasi la meitat del total estimat al món), sorprèn
que, en el cas de l’Estat espanyol, només procedeixi d’Àfrica l’11% de les vendes de Comerç Just
realitzades en aquest país el 2016.
El recurs a importadores de països europeus (inclòs l’Estat espanyol) que fan de pont entre la
producció dels països del Sud i les importadores
de la CECJ representa quasi un terç (32,5%) de les
vendes del sector estudiat. Els països amb més
empreses pont són Alemanya (6), França (5), Itàlia
(4) i Holanda (3). Els productes més habituals són
els relacionats amb l’alimentació (sucre, dolços,
cacau i derivats, etc.). A més, les importadores
espanyoles recorren, en petita mesura, a productes de Comerç Just portats a l’Estat espanyol per
diverses organitzacions que tenen connexió amb
països del Sud, incloent-hi els transvasaments
COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

comercials entre les pròpies importadores, en alguns casos bastant importants.
El 80% de les organitzacions productores de Comerç Just dels països del Sud que elaboren articles per a l’Estat espanyol adopta fórmules de
l’economia social: el 46%, cooperatives de primer
o segon grau; i el 34%, fundacions o associacions.
La resta són empreses convencionals del seu país
(20%), en la majoria dels casos, amb el caràcter de
“limitades”. Més de la meitat de les productores
(56%) pertany a l’Organització Mundial del Comerç Just (WFTO), i la majoria compta amb algun
segell que certifica els seus productes, sobretot el
segell Flo-cert, però també en alguns casos IMO
(Fair for Life), EcoCert, Fundeppo, Naturland i Símbolo de Pequeños Productores (SPP).
Gairebé un terç (32%) de les entitats productores del Sud va començar la seva relació comercial
amb les importadores espanyoles abans de l’any
2000: el 21%, entre el 2000 i el 2005; el 17%, entre 2006 i 2010; i l’altre 30%, entre 2011 i 2016.
Més de la meitat de les organitzacions productores manté la relació des d’abans de l’inici de
la crisi (2008), la qual cosa és símptoma d’unes
relacions comercials estables, allunyades de la
lògica del màxim benefici a qualsevol cost que
caracteritza l’intercanvi comercial en el mercat
globalitzat actual.

Resum i conclusions
La implantació a l’Estat espanyol del Comerç Just
es va iniciar a finals dels anys vuitanta del segle
passat, gairebé amb trenta anys de retard en relació a d’altres països. No obstant això, en les tres
dècades del moviment, el creixement de les vendes ha estat continu. Es va arribar a prop de 10
milions d’euros a la primera dècada i, a les dues
següents, s’han superat els 40 milions, avançant
a una mitjana anual del 9,5% entre l’any 2000 i
el 2016. Un ritme de creixement del Comerç Just
que ha estat molt superior al del PIB o al del comerç en general a L’Estat espanyol, la qual cosa
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En el que portem del segle XXI, s’han produït dos
fets que han marcat de forma decisiva l’evolució
del Comerç Just a l’Estat espanyol. Per una part,
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. Per altra, la conjuntura de crisi econòmica
i del petit comerç entre 2008 i 2013, que va veure

reduir sensiblement les vendes en els canals tradicionals, especialment en les botigues especialitzades de Comerç Just. Ambdós fenòmens van tenir
un gran impacte a la seva fase inicial, però els seus
efectes són cada vegada més moderats a mesura
que passen els anys. La crisi comercial de les importadores tradicionals va tocar fons el 2014 i va
repuntar clarament el 2015 i 2016 amb un creixement del 30,5% de les vendes entre els dos anys.
D’altra banda, les elevadíssimes taxes de creixement de productes certificats per empreses convencionals s’han anat reduint fins a estancar-se
el 2015 (-0,1%) i tornar a créixer el 2016 (14,9%).
D’aquesta manera, encara que els dos processos
descrits han evolucionat en direcció contrària, el
conjunt del Comerç Just no ha deixat de créixer
en els 17 anys de la sèrie recollida en aquest informe (2000-2016), essent el creixement global de
l’últim exercici (14,8%) més del doble que els dos
anys anteriors gràcies a la confluència positiva de
les importadores tradicionals i de les empreses
convencionals amb el segell de Comerç Just.
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ha de ser valorada molt positivament. Tanmateix,
si comparem les vendes de Comerç Just amb el
consum total de la població espanyola en el camp
de l’alimentació, principal especialitat del Comerç
Just, la valoració no pot ser més modesta, ja que
no supera el 0,05%. Quelcom que passa també
quan es compara el consum mitjà de productes
de Comerç Just a L’Estat espanyol (0,86 euros/any
per persona) amb el d’altres països europeus, que
de mitjana consumeixen 16 vegades més, amb
importants diferències entre països (França 8 vegades més, Alemanya 15 vegades més, Itàlia 25
vegades més…).
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Per tipus de productes, l’alimentació segueix sent
la principal protagonista, fins al punt d’absorbir
el 93% de la facturació. El cafè es manté com a
producte líder amb el 43% de les vendes però
ha perdut quasi quatre punts de pes global a favor dels dolços, amb el sucre i el cacau a la capçalera, que superen ja el 40% de la facturació.
L’artesania, que inclou el sector tèxtil, decoració,
complements, etc., manté gairebé el 5% de les
vendes però segueix perdent pes en relació a
anys anteriors. Finalment, la resta de productes
(bàsicament, la cosmètica) es manté al 2%.
Els canals majoritaris (supermercats, cadenes de
restauració, gelateries, etc.) suposen el 2016 el
74% de les vendes, sense amb prou feines variació en relació a l’any anterior. Això no obstant,
la venda a través de supermercats i grans superfícies s’ha convertit en el principal canal de comercialització, amb el 37,7% de les vendes, superant les cafeteries, gelateries, bars i màquines de
“vending” (agrupades sota l’acrònim HORECA)
que han obtingut el 36,2%. Els canals minoristes
es mantenen pràcticament igual que l’any anterior (22,8%), frenant les fortes baixades d’anys
anteriors (el 2013, el seu pes era del 28,3%). Dins
dels canals minoristes destaquen les botigues especialitzades de Comerç Just (13,5% de les vendes totals), que han reduït el seu pes a 1,5 punts
respecte al 2015. Altres minoristes, liderats pels
herbolaris i botigues de productes ecològics, han
augmentat el seu pes comercial fins al 8% el 2015
i el 9,3% el 2016, en clara tendència ascendent.
Els productes garantits amb el segell Fairtrade
Ibérica representen globalment tres quartes
parts de les vendes de Comerç Just (78,7%), una
mica menys que l’any anterior (80,4%), i es canalitzen al públic a través de les importadores
tradicionals (el 22% del total, quasi dos punts
menys que l’any anterior) o, amb més freqüència, a través de 70 empreses convencionals que
han obtingut el certificat per a uns 400 productes concrets.

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

Els productes sense segell, però amb la garantia-organització que els confereix el pertànyer
a la CECJ (i complir els seus requisits pel que fa
a l’origen dels productes), s’estenien en l’últim
exercici al 21,3% del total de les vendes, dos
punts més que l’any anterior (19,2%), la qual cosa
pot representar un canvi de tendència en relació
a les contínues davallades d’anys anteriors. En especial, s’ha passat d’una taxa negativa, del 11%,
el 2015 a una altra de positiva, del 25%, el 2016.
A partir de la informació de les importadores
tradicionals, els punts d’origen dels productes
de Comerç Just són països d’América Llatina (el
Perú, l’Equador, Costa Rica…), Àsia (l’Índia i, a
molta distància, Sri Lanka, Nepal, Tailàndia, Filipines…) i Àfrica (Sudàfrica, Tanzània, Burkina Faso,
el Marroc…). Una part important dels productes
(una mica més d’un terç) arriba a través d’altres
importadores de països europeus (Alemanya,
França, Itàlia, Holanda…) que fan de pont entre
els països del Sud i les importadores tradicionals.
Convé recordar, una vegada més, la important
contribució de les organitzacions de Comerç Just
a una reflexió general sobre l’economia, el comerç i el consum responsable a nivell nacional i
internacional. En aquest sentit, cal destacar les
activitats i campanyes de sensibilització promogudes pel moviment a través de les seves botigues, punts de venda i delegacions, així com les
xarxes i aliances estratègiques que s’estableixen
amb altres moviments i institucions de totes les
comunitats autònomes. Tal com es recull a la
pàgina web de SETEM, “El Comerç Just recupera el vincle entre productor i consumidor: permet als camperols i petits productors de zones
empobrides de viure dignament del seu treball;
i als consumidors, d’obtenir productes de qualitat, amb la garantia que s’han respectat els drets
dels treballadors i el medi ambient. En definitiva,
el Comerç Just és una alternativa al comerç tradicional en la qual comerç i producció estan al
servei de les persones”.
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Enllaços
i adreces

Coordinadora Estatal de Comerç Just
Coordinadora Estatal de Comerç Just
C/ Gaztambide, 50
28015 Madrid
Tel: 91 299 38 60
www.comerciojusto.org
Organitzacions a Catalunya membres de la CECJ
SETEM CATALUNYA
Bisbe Laguarda, 4
08001 Barcelona
Tel: 934 415 335
www.setem.org/catalunya
ALTERNATIVA 3
Ctra. Castellar 526 08227
Terrassa Tel: 93 786 93 79
www.alternativa3.com
OXFAM INTERMÓN
C/ Luis Pasteur, 6 (Parque Tecn.)
46980 Paterna (Valencia)
Tel: 961366275
www.oxfamintermon.org
Botigues i punts de venda de Comerç Just
a Catalunya
https://comercjustibancaetica.org/botigues-de-comerc-just/

COORDINADORA ESTATAL DE Comerç Just

C/ Gaztambide, 50
28015 Madrid
91 299 38 60
www.comerciojusto.org
C/Bisbe Laguarda, 4
08001 Barcelona
https://comercjustibancaetica.org/

COORDINADORA ESTATAL DE COMERÇ JUST

La Coordinadora Estatal de Comerç Just (CECJ) es va

La campanya Som Comerç Just i Banca Ètica orga-

constituir a Espanya el 1996. Pertany a l’Organització

nitza activitats de sensibilització i informació des de

Mundial del Comerç Just i actualment està integra-

fa 19 anys a Catalunya. Està formada per SETEM Ca-

da per 29 organitzacions. S’encarrega d’acreditar

talunya, Oxfam Intermón, Alternativa3, Fiare, FETS-

les organitzacions i de verificar que compleixen els

Finançament Ètic i Solidari i la Xarxa d’Economia

criteris establerts, d’acord amb el sistema aprovat

Solidària de Catalunya.

per l’Organització Mundial el Comerç Just. Està regida per una Junta Directiva formada per membres
de les organitzacions que la integren i té un equip
tècnic per a la realització de les seves activitats.

«El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que cerca una
major equitat en el comerç internacional, amb especial atenció als criteris socials i mediambientals.
Contribueix al desenvolupament sostenible tot oferint unes millors condicions comercials i garantint els
drets de productors/es i treballadors/es desfavorides, especialment al Sud».

Definició de l’Organització Mundial del Comerç Just
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