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

Benvolguda lectora, consumidora de Comerç Just,
Benvolgut lector, consumidor de Comerç Just,

E

t presentem la nova edició de l’informe que analitza l’actualitat del Comerç Just (CJ) al nostre país,

una publicació de referència i que cada any editem la Coordinadora Estatal de Comerç Just. Per elaborarlo, comptem amb les dades ofertes per les nostres entitats membres, a les quals agraïm des d’aquí el seu
esforç, atès que aquesta publicació no hauria estat possible sense la informació que ens brinden.
En aquesta edició, constatem l’evolució que segueix el Comerç Just en els últims anys, i que es caracteritza
pel creixement, ja que les vendes continuen la tendència a l’alça i els productes de Comerç Just continuen
guanyant presència en diferents espais comercials. Així mateix, i com ja hem analitzat en els informes
anteriors, la realitat del sector és avui molt diferent de la de fa dues dècades. L’entrada d’empreses, certificacions i entitats diverses a la xarxa de Comerç Just fa que aquest sigui ara més complex i que inclogui
diferents matisos que, sens dubte, cal analitzar per tenir una visió tan objectiva i veraç com sigui possible.
Tot i que el Comerç Just creix a casa nostra, l’Estat espanyol segueix a la cua en relació a la resta d’Europa.
Una situació que ens anima encara més a continuar amb la necessària tasca de sensibilització i difusió de
l’alternativa que representa el Comerç Just.
De la mateixa manera que en edicions anteriors, i tenint en compte aquest objectiu, la publicació inclou un
altre tema d’interès i actualitat. Aquesta vegada el dediquem a l’anàlisi de la contribució del Comerç Just
als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), també coneguts com a Objectius Mundials.
Esperem que aquesta nova edició del nostre informe anual aporti elements per a la reflexió i contribueixi
a difondre i a conèixer millor aquest moviment que fa més de 50 anys que aporta una vida digna a més de
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dos milions de persones arreu del món.

Coordinadora Estatal de Comerç Just
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Com en els anys anteriors, aquest informe dona a conèixer l’actualitat del
Comerç Just a l’Estat espanyol tenint en compte la seva evolució en les últimes dècades i comparant-lo amb l’entorn europeu. A més del volum global
de consum, detallem les vendes per productes i segons els principals canals
de comercialització, amb una dedicació especial a les botigues de Comerç Just
gestionades per les organitzacions membre de CECJ.
Així mateix, i com en anys anteriors, analitzem les vendes segons les certificacions i altres avals de garantia dels productes de Comerç Just. Finalment,
ens centrem en les organitzacions productores i l’origen dels productes que
consumim a casa nostra.

L’actualitat del Comerç Just a l’Estat espanyol
Marta Lozano, Coordinadora Estatal de Comerç Just

Coordinadora Estatal de Comerç Just
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productes de Comerç Just
a l’Estat espanyol el 2017
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La comercialització de productes de Comerç Just a
l’Estat espanyol el 2017
Marta Lozano, Coordinadora Estatal de Comerç Just
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Introducció
El comerç internacional està dominat per la lògica del mercat lliure, que situa la competitivitat i
l’obtenció del màxim benefici econòmic per sobre dels drets de les persones, de les condicions
laborals i de la preservació del medi ambient.
Recordem que el Programa de Nacions Unides per
al Desenvolupament (PNUD) assenyala que, tot i la
riquesa global generada en les últimes dècades, la
pobresa continua afectant mil milions de persones
i les desigualtats s’estan intensificant1. Desigualtat
que es manifesta no solament en la concentració
de riquesa2, sinó també entre gèneres, entre països, entre els que més pateixen el canvi climàtic,
entre els que tenen accés a les noves tecnologies i
entre els que tenen “capacitat d’agència” i els que
no3, per esmentar alguns exemples.
El moviment de Comerç Just va sorgir a mitjan
segle xx com una eina de cooperació al desenvolupament que intentava millorar el benestar social i la qualitat de vida de les persones i del medi
ambient a través d’una pràctica comercial justa i
solidària. Per a això, es va establir com a objectiu
“millorar l’accés al mercat dels productors més
desfavorits i, principalment, canviar les injustes
regles del comerç internacional que consoliden la
pobresa i la desigualtat mundial”4.

Per això, el Comerç Just no és solament un conjunt de procediments que s’apliquen a la producció i comercialització de determinats productes
del Sud Global, 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 a les persones productores i a les treballadores desfavorides especialment del Sud”, segons la definició
establerta per l’Organització Mundial del Comerç
Just (World Fair Trade Organization —WFTO—,
en anglès).
Aquest informe enllaça i actualitza les anteriors
edicions del balanç de vendes de Comerç Just
a l’Estat espanyol, i fa una referència especial
a l’evolució experimentada en l’últim exercici
(2017). 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 de les vendes totals, els productes, els
canals de comercialització (on es ven), els actors
comercials (els que importen i distribueixen els
productes) i els productors (l’origen dels productes que es consumeixen en el mercat espanyol i
com són les organitzacions que els elaboren en
països del Sud).

1. hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
2. Segons l’Informe sobre Desenvolupament Humà 2015 del PNUD, un 1% de la població mundial posseeix el 50% de la riquesa global, mentre que un 80% de les persones
sobreviuen amb tan sols un 6%.
3. S’entén per capacitat d’agència la capacitat per actuar, tenir veu i, per tant, tenir capacitat d’intervenció tant en la política com en el seu entorn més proper.
4. comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/
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Les vendes creixen de manera
pausada

Les principals fonts d’informació són una enquesta aplicada a les set importadores tradicionals
de Comerç Just que pertanyen a la CECJ1 i les
dades de vendes aportades per Fairtrade Ibérica, que des de març de 2015 és també membre
de la CECJ. La recollida i sistematització de les xifres de vendes ha permès en les últimes edicions
d’aquest informe oferir una anàlisi sectorial del
Comerç Just a l’Estat espanyol, que s’ajusta cada
any amb nous matisos.

Les vendes de Comerç Just el 2017 van superar
els 43 milions d’euros en el conjunt de l’Estat espanyol, la qual cosa va suposar un increment de
més de tres milions respecte a l’any anterior. El
ritme de creixement anual ha estat del 8,3% respecte a l’any anterior, i s’ha mantingut la tendència alcista que ha caracteritzat aquests darrers
anys (vegeu el Gràfic 1).

Les vendes de Comerç Just
el 2017 van superar els 43
milions d’euros a l’Estat
espanyol, fet que suposa un
creixement de més d’un 8%
respecte a l’any anterior

5. 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 canal de distribució a través del qual arriben al consumidor final. Els productes que comercialitzen aquestes entitats poden estar certificats o no,
tal com veurem més endavant. Acutalment, 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.
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Gràfic 2. Evolució de les vendes de productes de Comerç Just per les importadores tradicionals a l’Estat espanyol, 2008-2017
(milions d’euros, base 2017)
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2008

da 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 han experimentat una important
disminució de les vendes, paral·lelament al que
passava en general amb el petit comerç.

Com ja vam explicar en informes anteriors, aquesta progressió de les vendes és deguda a la ven-

De fet, entre 2008 i 2014 les importadores tradicionals de Comerç Just van reduir les vendes a

2015

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

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

Des de l’inici de la crisi econòmica el 2008 fins al
2017, les vendes de Comerç Just s’han duplicat
amb escreix, i han passat de 20 milions a més de
43, amb un increment anual mitjà del 9,2%. 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 en aquesta etapa.

2009

l’Estat espanyol un 26% i, gradualment, van anar
reprenent un camí ascendent fins aquest mateix
any (Gràfic 2). No obstant això, tot i que l’evolució
pot interpretar-se com una sortida del cicle de
crisi, gairebé deu anys després encara no ha assolit els nivells de venda de 2008.

senten 6 vegades més que el 2008 (Gràfic 3). Per
entendre les xifres, és important recordar que,
just quan es va iniciar la crisi de 2008, empreses
convencionals van posar en marxa la venda de
productes amb el segell Fairtrade, de manera que
s’entén que durant les primeres etapes el creixement va ser necessàriament significatiu respecte
a l’exercici anterior.

En canvi, la venda de productes amb el segell
Fairtrade per part d’empreses convencionals no ha
parat de créixer, i en l’actualitat les vendes repre-

Milions

Gràfic 3. Evolució de les vendes de productes de Comerç Just certificats per Fairtrade a l’Estat espanyol, 2008-2017 (milions
d’euros, base 2017)
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6. Definim com a “importadores tradicionals” 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
el poden utilitzar empreses convencionals i també importadores tradicionals (la qual cosa introdueix una doble comptabilitat que és objecte de depuració en aquest balanç).
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per Fairtrade Ibérica.
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Gràfic 1. Evolució de les vendes de productes de Comerç Just, 2008-2017 (milions d’euros, base 2017)
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12

d’altres, la majoria, que no consumeixen absolutament res.
Una altra forma de valorar els 43,4 milions de
vendes de 2017 és comparar aquesta dada amb
la d’altres països de l’entorn europeu. Als països
europeus un consumidor mitjà gasta a l’any 14,15
euros en aquest tipus d’articles (Gràfic 5). Al costat dels 0,93 euros que es consumeixen a l’Estat
espanyol, el diferencial és aclaparador: el consum
anual de Comerç Just per habitant al nostre país

Gràfic 5. Despesa anual mitjana per habitant en productes de Comerç Just, segons països europeus 2016 (cèntims d’euro)
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Per valorar el pes del Comerç Just a l’Estat espanyol, podem calcular la despesa que representa en
relació amb el consum total de la població espanyola i les diferències existents amb altres països
de l’entorn europeu. Si repartim els 43,4 milions
d’euros consumits en Comerç Just entre els 46,6
milions de persones residents a l’Estat espanyol
en 2016, la mitjana per persona és de 93 cèntims
d’euro, una quantitat molt petita si la comparem
amb la despesa per persona d’altres països del
nostre entorn.

cèntims d’euro
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de població d’Eurostat i de vendes de Fairtrade International el 2016 (i propis en el cas de l’Estat espanyol el 2017).
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Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i per Fairtrade Ibérica.

També convé tenir en compte que la utilització de mitjanes estadístiques no representa bé
el consumidor espanyol mitjà de Comerç Just.
Segons les últimes dades de què disposem
sobre aquest tema, una enquesta del Centre
d’Investigacions Sociològiques del 20147, tot
just un 20% de persones havia consumit productes de Comerç Just en l’últim any. És a dir, hi
ha persones que consumeixen sistemàticament
productes de Comerç Just mentre que n’hi ha

és 15 vegades inferior que la mitjana europea (el
2015 era 17 vegades inferior)8. Això ens indica que
l’Estat espanyol encara té un gran marge de creixement per davant però, si no s’aprofiten noves
oportunitats, és probable que continuï fent-ho de
manera molt pausada.
El panorama del Comerç Just a Europa continua
sent encoratjador, amb un creixement d’una mica
més de dos punts i mig percentuals, i s’ha passat

7. Estudi núm. 3.024, maig de 2014. La pregunta núm. 13 es refereix expressament a si han consumit productes de Comerç Just en els últims 12 mesos; les respostes afirmatives
són el 19,3%; les negatives, el 52,3%, i les que no saben què és el Comerç Just, el 27,8%.
www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/3020_3039/3024/es3024mar.pdf
8. 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 gairebé tots els 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 2017 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 amb Europa encara pot ser superior al que recull el Gràfic 5.

Coordinadora Estatal de Comerç Just

de 12,41 euros de despesa mitjana per habitant
l’any 2015 a 15,26 euros el 2016. L’Estat espanyol, en canvi, continua situant-se molt per sota
de la mitjana, amb un consum mitjà per habitant
de 0,93 euros el 2017.

vàquia, Letònia i República Txeca de la seva llista
de mesurament. El segueix Itàlia, amb un consum
de més del doble que l’Estat espanyol, i França,
bastant més allunyada, amb una mitjana de 8,19
euros gastats per habitant/any.

El país que més gasta en Comerç Just continua sent
Suïssa, que dedica gairebé 63 euros al mes per
habitant a contribuir a aquest comerç alternatiu.
Destaca també la despesa dels irlandesos9, que
han incrementat un 9% el consum d’aquest tipus
de productes el 2016 i se situen en el segon lloc
de la llista de països europeus, seguit de Suècia i
Finlàndia.

Segons Fairtrade, les persones consumidores de
més de 130 països de tot el món han gastat aproximadament un total de 7.880 milions d’euros en
productes de Comerç Just, la qual cosa suposa una
despesa cinc vegades més gran que fa una dècada.
Aquest important creixement en vendes beneficia
més d’1,6 milions de persones productores i treballadores de 73 països, només tenint en compte
la informació proporcionada per aquesta entitat.

En canvi, l’Estat espanyol es troba a la cua, després que Fairtrade hagi suprimit Lituània, Eslo-

9. Fe d’errates: les dades d’Irlanda han estat revisades a causa d’un error en les xifres registrades en informes passats.
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El mercat que va créixer més ràpid l’any passat va
ser Àustria, amb un augment del 46% en les vendes de Fairtrade. França, Països Baixos, Noruega
i Suïssa també van experimentar augments subs-

tancials en les vendes, tots amb un creixement de
més del 20%.

L’alimentació, amb el
94% de les vendes, es
manté com la gran
protagonista del
Comerç Just a l’Estat
espanyol

Els productes de Comerç Just:
el sucre i els seus derivats
substitueixen el cafè com a
líder en vendes

El pes de l’Estat espanyol en el mercat mundial
de Comerç Just només representa el 0,54% de les
vendes globals. Aquesta bretxa en relació amb altres països desenvolupats és deguda a diversos
factors. En primer lloc, el Comerç Just va arribar
a l’Estat espanyol a la segona meitat de la dècada
de 1980, amb gairebé 30 anys de retard respecte a 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 del que
ha passat en altres països del nostre entorn.

No hi ha canvis significatius pel que fa a la distribució de les vendes per sectors, ja que es manté
la dinàmica dels últims anys. Amb gairebé el 94%
de les vendes de productes de Comerç Just, el
sector de l’alimentació continua sent el que factura més dins del moviment. En relació amb l’any
2016, l’artesania es manté en el 4,8% respecte al
total, i la resta dels productes (bàsicament, cosmètica) baixen del 2% a l’1,3% (Gràfic 6).

Les vendes de cafè i derivats del sucre constitueixen l’àmplia majoria de la facturació, amb un 79%
del total. Per la seva banda, per primera vegada el
cafè cau de manera significativa (del 43% al 37%) i
en cedeix el protagonisme al sucre i els seus derivats que, a partir d’aquest any, es consolida com a
producte líder, amb un 41% de les vendes, i en duplica el pes específic respecte al 2010. El te també guanya pes respecte a l’any anterior (del 2,7%
al 2,9%), així com el conjunt d’altres productes
d’alimentació, com ara les begudes (alcohòliques
i no alcohòliques ), la fruita seca, snacks i cereals
com la pasta o l’arròs, etc., que passen del 7,2% a
gairebé el 12% (Gràfic 7).

L’artesania, que era el producte majoritari els primers anys, ha anat reduint el pes específic en el
conjunt de les vendes de manera molt acusada.
De fet, les vendes en artesania van baixar a la meitat respecte al 2010, caiguda que sembla que s’ha
frenat el 2015 i s’ha mantingut el mateix valor en
termes absoluts el 2016 i el 2017.

Gràfic 6. Vendes de Comerç Just segons grups de productes, 2017 (%)

Gràfic 7. Vendes de Comerç Just segons els productes principals, 2017 (%)

Artesania
4,8%

Altres
alimentació
11,9%

Sucre i dolços
41,6%

Altres
1,3%

Artesanies
4,8%

Un producte per descobrir: les flors
Les flors de Comerç Just, majoritàriament produïdes a l’est d’Àfrica, s’han convertit en un producte
molt popular en molts mercats en l’última dècada. El 2016, els clients van comprar més de 829
milions de tiges, la qual cosa representa un augment del 5% respecte a l’any anterior. A Irlanda, per
exemple, només en una gran superfície comercial es van vendre 2,6 milions de roses de Comerç Just,
la major part de les quals procedien d’Etiòpia. Aquest producte de Comerç Just, però, amb prou feines es comercialitza a l’Estat espanyol.
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Cosmética
1,3%

Tèxti 1,6%
Complements 1,3%
Decoració 1,1%
Altres artesanies 0,8%

Alimentació
93,9%

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

Te 2,9%

Cafè
37,5%

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

10. https://annualreport16-17.fairtrade.net/en/building-the-fairtrade-of-the-future/
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A més de rebre ingressos que apunten a cobrir
el cost de producció sostenible, els productors
també reben la prima Fairtrade, és a dir, una
quantitat addicional per invertir en projectes
que triïn, com programes per millorar la productivitat dels cultius o iniciatives d’educació, salut
o habitatge. Segons les últimes dades publicades
per aquesta organització el 2016, la prima va pujar a 150 milions d’euros, la més alta en la història de Fairtrade10.

© Fairtrade internacional
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Canals de comercialització:
creix la importància dels
supermercats, dels herbolaris
i de les botigues de productes
ecològics
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11

Dins de l’artesania, el tèxtil recupera cert protagonisme i passa de l’1,3% a l’1,6%, i avança els
complements, que cauen del 2% a l’1,3%. Per la
seva banda, el sector de la decoració, amb l’1,1%
de les vendes, es manté respecte a l’any anterior.
Finalment, a més dels aliments i l’artesania, 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 un descens del 0,7%
(del 2% que representava l’any passat a l’1,3%)
(Gràfic 8).

Els supermercats i les grans superfícies comercials
han estat el principal canal de comercialització
dels productes de Comerç Just el 2017, amb un
40% de les vendes, i han superat les cafeteries,
gelateries, bars i màquines de venda automàtica
(agrupades sota l’acrònim d’HORECA), que han
obtingut el 36%.
En tercer lloc, se situen els canals minoristes
(21,2%), que han perdut pes en relació amb l’any
anterior (22,8%), caiguda que es concentra en les
botigues especialitzades de Comerç Just (12,2% res-

pecte al 13,5% de l’any anterior), i han reduït el seu
pes 1,3 punts respecte al 2016. Altres minoristes,
liderats pels herbolaris i les botigues de productes
ecològics, han augmentat el seu pes comercial del
8,5% al 9%, en una clara tendència ascendent.
La resta el completen altres canals de menys importància quantitativa, com les vendes directes a

Gràfic 8. Evolució del pes de les vendes de productes de Comerç Just segons els principals productes i grups de productes,
2010-2017 (%).
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que representen un 0,39% el 2017. Aquest crei-
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20%
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Gràfic 9. Vendes de productes de Comerç Just segons canal de distribució, 2017 (%).

2,6%

2,7%
2,9%

51,4%
46,3%

part de les diferents administracions públiques,

41,6%

3,0%
2,9%

o les compres de productes de Comerç Just per

2,1%

100%
15,6%

empreses (1,9%, dues dècimes més que el 2016)

a anys anteriors, continua sent clarament insuficient respecte a l’impuls que hauria de donar
l’Administració Pública al Comerç Just com a eina
concreta per reduir la pobresa i el compliment
de l’Agenda 2030. Esperem que amb l’aprovació
de la Llei de contractes del sector públic del 9 de
novembre de 2017 i la seva entrada en vigor el
9 de març de 2018, s’aposti definitivament per
una compra pública ètica, i es doni compliment
al compromís i paper exemplificatiu que les administracions públiques haurien de tenir en el
respecte dels Drets Humans i del medi ambient
(Gràfic 9).

44,6%

43,6%

46,9%

43,1%

HORECA
36%

Altres canals
3%
Botigues CJ
12%

37,5%
Minoristes
21,2%

0%
2010
Cafè

2011
Té

2012
Dolços

2013
Altres Alimnetació

2014
Artesania

2015

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.

11. 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. Com que falten xifres tan exactes com les exposades en els epígrafs anteriors, a causa de la diferent metodologia emprada
per les dues fonts, es presenten escenaris basats en les dades robustes amb què comptem per a algunes categories, completades per a la resta amb hipòtesis de treball realistes.
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Altres
minoristes
9%

Altres productes

Supermercats
40%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i per Fairtrade Ibérica.
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El cafè i els derivats del
sucre generen gairebé el
80% de la facturació

© Arxiu CECJ
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Gràfic 10. Vendes de productes de Comerç Just de les importadores de la CECJ segons canal de distribució, 2017 (%).

12

blava haver-se estabilitzat el 2016, però el 2017 es
torna a repetir fonamentalment per la caiguda de
les vendes de productes a les botigues de Comerç
Just (del 14% de l’any anterior al 12% el 2017). No
obstant això, és significatiu el repunt de les vendes
en herbolaris i botigues de productes ecològics,
que es configuren com a espais alternatius on trobar aquests productes (Gràfic 11).

Les botigues minoristes, entre les quals les botigues de Comerç Just, van veure baixar de manera brusca les vendes durant els primers anys de la
crisi, i van perdre pes de mica en mica en la distribució d’aquests productes. Així, per exemple,
del 28,3% de la quota que representava el 2013,
els productes distribuïts per minoristes tot just representen el 21,1% el 2017. Aquesta situació sem-

21
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dores de la CECJ a través de supermercats i grans
superfícies. Però ha estat el 2017 quan les grans superfícies comercials passen al davant les botigues
de Comerç Just com a primer canal de distribució
per a les importadores de la CECJ, en una tendència clarament ascendent (Gràfic 10).

Fins fa poc, 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, es van enlairar lleugerament les vendes dels productes de les importa-

Milions

Gràfic 11. Vendes de productes de Comerç Just en canals minoristes, 2008-2017
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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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Repunten les vendes de les
importadores tradicionals

superfícies comercials com a canal preferent en la

Tal com vèiem en el Gràfic 2, entre 2014 i 2017
han repuntat clarament les vendes procedents
de les importadores tradicionals de Comerç Just,
la facturació total de les quals ha passat de 13,6
milions el 2014 a 18,05 milions el 2017. El volum
de vendes d’aquestes organitzacions es va reduir
contínuament entre 2008 i 2013, es va estancar
el 2014 i va créixer un 14% el 2015, un 14,4% el
2016 i un 2% el 2017. Tot i que no han assolit el
volum de vendes anterior a l’inici de la crisi del
2008, aquestes dades semblen marcar un clar
canvi de tendència que es confirmarà en els propers anys.

sèrie històrica.

Internament, les vendes de l’últim exercici de les
importadores de la CECJ marquen un canvi de tendència en posicionar els supermercats i les grans

amb un 11,4%, té un pes important, articles que

distribució dels seus productes, per davant de les
botigues de Comerç Just, canal estrella en tota la

Significatiu és també el creixement que suposa
la venda dels productes de Comerç Just a través
d’herbolaris i botigues de productes ecològics,
que ha doblat el 2017 el que representava aquest
canal el 2008 (d’1,6 el 2008 al 3,2 el 2017).
Per productes concrets, i a diferència del que passa amb l’agregat de les vendes estimades per Fairtrade, el cafè és el producte estrella, amb un 28%
de les vendes, seguit del sucre i el cacau, amb un
24,2% i 20% respectivament. També l’artesania,
amb prou feines representen el 4,8% quan els
comparem amb el total agregat final (Gràfic 12).

Gràfic 12. Vendes en importadores de la CECJ segons producte, 2017 (%)

Cosmètica

Evolució de les vendes a les
botigues de Comerç Just

al 16,7%), la cosmètica (del 8% al 6,7%) i el te (del
5% al 4,1%).

Les vendes a les botigues especialitzades de Comerç
Just han baixat el 2017 i han perdut la recuperació
que s’entreveia el 2016.

La resta de productes alimentaris (begudes, pasta, arròs, caramels, torrons o galetes) representen
un 9,4% de les vendes a les botigues de Comerç
Just, percentatge similar al de l’any passat (9%)

En termes generals, podem dir que les botigues
de Comerç Just són el canal que ha sortit més
perjudicat de la crisi i el que no acaba de recuperar-se, i marca una diferència important respecte
al que passa amb les importadores tradicionals
de Comerç Just que, a través de les grans superfícies comercials i supermercats, han trobat una
via per compensar la caiguda de les vendes a les
botigues del sector.
Pel que fa als productes que distribueixen, les botigues de Comerç Just presenten unes particularitats
que les converteixen en espais de referència per
al sector. Són, de fet, l’únic espai on es pot trobar
gairebé de manera exclusiva productes d’artesania i
pràcticament tots els productes d’alimentació amb
els quals treballen les importadores.

Artesanies
11,7%
Cafè
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Altres
d’alimentació
8,5%
Te 4,1%

Sucre i derivats
24%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ.
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Gràfic 13. Vendes en botigues de Comerç Just segons producte, 2017 (%).

A les botigues de
Comerç Just, els
productes venuts
són molt més variats
que en el global del
sector
El 2017, veiem que l’artesania ha crescut de manera significativa respecte al 2016 (del 25% al
30,7%), fonamentalment per l’impuls del tèxtil.
Amb un 14,8%, es manté la venda de sucre i els
seus derivats respecte a l’exercici anterior, i ha
baixat el cafè (del 20% al 17,6%), el cacau (del 18%

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

Garantia dels productes de
Comerç Just
En el cas de l’Estat espanyol, hi ha dues vies per
acreditar els productes de Comerç Just. Una és
la garantia organització, que és la que tenen les
importadores tradicionals de la CECJ pel fet de
pertànyer a aquesta plataforma (atès que aquesta pertinença està condicionada al compliment
d’una sèrie de requisits, entre els quals sobresurt
l’origen just dels productes que distribueixen). 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
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Els segells de garantia basats en la certificació del
producte de Comerç Just van començar a implantar-se al final dels anys vuitanta12 i bastants d’ells
van desembocar, el 1997, en la Fairtrade Labelling
Organization, actualment Fairtrade Internacional,
que a dia d’avui coexisteix amb altres segells13.
La World Fair Trade Organization (WFTO),
l’organització més representativa del moviment
del Comerç Just a escala internacional, reconeix
aquells segells susceptibles de certificar productes de Comerç Just, i s’assegura que els seus sistemes tenen en compte de manera rigorosa els
principis i criteris que s’exigeixen des d’aquest
moviment. Fairtrade Ibérica és l’organització que
gestiona des del 2005 la certificació de productes
amb el segell Fairtrade a l’Estat espanyol i a Portugal. Al final de 2017, 57 empreses eren llicenciatàries d’aquest segell per a productes propis
certificats amb Fairtrade Ibérica14.
Com ja s’ha exposat, l’evolució dispar 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 2017, el 81,2%
de la facturació va provenir d’articles certificats
amb el segell Fairtrade (78,7% l’any anterior). Una
part (el 22,8% del total) va correspondre a productes de les importadores de la CECJ que incorporaven aquest segell, però la majoria (58,4%) va
ser fruit de les vendes de productes que van ser
certificats per empreses convencionals. El 18,8%
restant (2,5% menys que l’any anterior) va correspondre a les vendes que van fer les importado-

res de productes no certificats per Fairtrade, si
bé van poder comptar amb altres segells més de
la garantia organització d’aquest tipus d’entitats
(vegeu el Gràfic 14). Des de 2013, les empreses
convencionals ingressen més que les importadores de la CECJ pel conjunt de les vendes, una
tendència que el 2014 representava el 59,2% del
total de vendes i que es va mantenir estable al final del 2017, amb el 58,4% del total15.

Gràfic 14. Facturació per vendes de productes de Comerç
Just segons certificació i tipus d’entitat distribuïdora, 2017
(% sobre el total).

La facturació de productes certificats amb el segell Fairtrade, ja siguin canalitzats per les importadores tradicionals de Comerç Just o per empreses convencionals, ha crescut contínuament
des de 2008 fins a l’actualitat, tot i que amb significatives diferències en cada cas: els productes
certificats per les importadores tradicionals van
passar de 6 milions d’euros constants el 2008 a
gairebé 10 milions el 2017; en canvi, els produc-

tes certificats per empreses convencionals han
passat de 59.000 euros el 2008 a més de 25 milions el 2017.
El Gràfic 15 recull dues etapes en l’evolució experimentada per les vendes de les importadores de
Comerç Just. Entre 2008 i 2014, van baixar les vendes de les importadores, però van anar augmentant la quantitat de productes certificats pel segell
Fairtrade, tendència que es va trencar els anys
2013 i 2014 i, a partir del 2015, va tornar a agafar
força. De fet, ha estat el 2017 (amb un 9,9%) quan
més productes de Comerç Just s’han venut amb
aquest segell per part de les importadores.

Gràfic 15. Vendes de productes de Comerç Just segons certificació Fairtrade i tipus d’entitat distribuïdora, 2008-2017 (volums
en milions d’euros constants, % per als subtotals de 2017)

Importadores CECJ
sense segell o amb
segell diferent de
Fairtrade Ibérica
18,80%

Empreses
convencionals
amb segell
Fairtrade Ibérica
58,4%

No obstant això, les importadores actuen també
com a distribuïdores d’altres importadores europees, els productes de les quals poden estar certificats per altres segells reconeguts per la WFTO, una
tendència que s’ha intensificat en els últims anys16.
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12. El primer segell es va anomenar Max Havelaar i el va crear l’holandès Francisco Van der Hoff el 1988.
13. La WFTO, a més de tenir la seva pròpia certificació, reconeix les certificacions següents: Fairtrade International, Naturland Fair, Ecocert-Fair for Life i Fundación de Pequeños
Productores (FUNDEPPO).
14. www.sellocomerciojusto.org/es/sobrefairtrade/empresasregistradas.html
15. Al llarg d’aquest informe, ens referim a xifres de facturació: el preu final (PVP) a què es venen els productes de Comerç Just en el 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, en canvi, 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 que s’exposen aquí en termes
de suport econòmic a les persones productores en origen, o de voler traduir aquesta facturació en forma de quantitat de productes de Comerç Just venuts.

58,4%

28,4%

24,2%

10
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores
tradicionals de la CECJ i per Fairtrade Ibérica.

34,9%

18,8%

Importadores CECJ amb segell Fairtrade Ibérica.

Empreses convencionals amb segell Fairtrade Ibérica.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores tradicionals de la CECJ i per Fairtrade Ibérica.

16. A través d’aquest fenomen, s’explica el creixement de productes certificats per altres entitats diferents de Fairtrade. No és, per tant, un canvi d’entitat certificadora per part
de les importadores, sinó la conseqüència de treballar amb xarxes més complexes per a la importació i distribució dels productes de Comerç Just.
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El 2017 s’assoleix el rècord històric de vendes
certificades per Fairtrade per part de les importadores (9,9 milions). Per productes més venuts,
gairebé tot el cafè que venen les importadores
està certificat per aquest segell (un 86%), mentre que el cacau ho està en un 70% i el sucre, en
un 50% (amb un increment d’un 10 % respecte a
l’any anterior).
D’altra banda, entre els productes sense la certificació del segell Fairtrade un 60% són sucre i cacau
i els seus derivats; la resta correspon a l’epígraf
“altres productes d’alimentació”.

L’origen dels productes de
Comerç Just
Les principals protagonistes del Comerç Just continuen sent les organitzacions productores que
majoritàriament provenen de països del Sud Global, ja sigui de l’Amèrica Llatina, Àfrica o el continent asiàtic. Per això, convé repassar d’on provenen els productes comercialitzats i, per tant,
cap a on es dirigeixen els beneficis que concedeix
apostar per un comerç alternatiu que combat les
regles comercials del mercat globalitzat. La informació que oferim aquí procedeix de les organitzacions importadores membres de la CECJ17.
A casa nostra, trobem productes procedents
de més de 200 organitzacions de Comerç Just
de 39 països de l’Amèrica Llatina, Àfrica i Àsia.
D’aquestes, el 40% són cooperatives, associacions
o empreses de l’Amèrica Llatina, el 28% d’Àsia i
el 18% d’Àfrica. El 12% restant procedeix d’altres
organitzacions importadores europees amb què
treballen les entitats de la CECJ. El treball conjunt entre importadores europees de Comerç
Just és cada vegada més freqüent. Això afavoreix
l’economia d’escala i fa disminuir l’impacte de les
despeses fixes (transports, duana...). D’altra banda, aquest procés és una mostra de la integració
cada vegada més gran del moviment del Comerç

Just del nostre país en el context europeu / amb
els nostres homòlegs europeus.
Per volum econòmic, el 47% de les importacions
es fa a través d’entitats europees que treballen
directament amb els productors del Sud, de
vegades elaborant els productes d’origen que
compren en forma de matèria primera, que després adquiriran les importadores espanyoles per
vendre’ls. Per tant, una mica més de la meitat de
les compres (53%) de les importadores de la CECJ
es fa de manera directa a les organitzacions productores.
Si analitzem l’impacte econòmic del nostre mercat de Comerç Just, veiem que més de la meitat
(62%) va a l’Amèrica Llatina. Es tracta del continent amb què les importadores de la CECJ treballen amb més organitzacions productores (81). De
la resta, el 21% es queda a Àsia i el 17% a l’Àfrica.
En aquest sentit, el mercat espanyol marca una
diferència respecte al mercat global de Comerç
Just ja que, a escala mundial, Àfrica és el continent més beneficiat pel Comerç Just, mentre que
en el cas del comerç espanyol només una sisena
part prové d’aquesta regió (Gràfic 16).

Gràfic 16. Organitzacions productores de Comerç Just que
subministren les importadores tradicionals de la CECJ segons continent d’origen, en % (2017).
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades aportades per les importadores
tradicionals de la CECJ.

17. Les dades de les empreses d’origen han estat emplenades per les importadores Alternativa 3, Adsis-Equimercado, Espanica, Oxfam Inermón, Ideas i Vicente Ferrer.
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Per productes, el sucre i els dolços, el cafè i el cacau conformen gairebé tres quartes parts de les
importacions de Comerç Just. D’aquests, el que
genera més volum comercial és el grup del sucre
i dolços procedents de l’Amèrica Llatina. El país
d’on es porta més sucre és l’Equador, seguit del
Paraguai. En total, al nostre país arriba sucre de
Comerç Just d’11 països. Un d’aquests és Perú, a
través de l’organització CAES-Piura, formada per
petits productors. Destaquem aquesta organització no tant perquè el volum d’importació dels
seus productes sigui important aquí a l’Estat espanyol, sinó pel notable impacte que el Comerç
Just està generant en la seva comunitat, donada la seva recent incorporació a aquest sistema
convencional (2015) i el fet de tenir molt més
recent el que significava treballar a través dels
intermediaris convencionals18. Com bé expliquen
en aquesta entrevista, els seus ingressos s’han
convertit en estables, i a més s’han incrementat
sensiblement. D’altra banda, l’organització està
treballant especialment en la incorporació de la
dona en diferents tasques de la cadena de producció i en els òrgans de presa de decisions, i han
millorat sensiblement les condicions i la qualitat
de vida de tota la comunitat.
D’Àsia, per volum de compres destaquen el te
de Sri Lanka i l’arròs de Tailàndia. I d’Àfrica, el
que més s’importa és el cafè d’Uganda, Etiòpia i
Tanzània (en aquest ordre d’importància) i components per fer cosmètics com moringa, rosa
mosqueta, karité o argan. D’Uganda, una de les
principals organitzacions productores del cafè de
Comerç Just que degustem a casa nostra és ACPCU (Ankole Cofee Producers Cooperative Union).
Aquesta cooperativa agrupa 5.300 agricultors i
agricultores organitzats en 10 petites cooperatives. El preu que reben pel seu cafè és notablement més alt del que es paga a la zona a través
del comerç convencional. A més, a final d’any,
reben una prima segons els beneficis obtinguts
que destinen a projectes com millora de l’escola

(aules noves, pupitres, latrines, etc.) i infraestructures (camins i accessos, millora d’aigua i sanejaments, pous...). La decisió sobre els projectes als
quals destinen aquesta prima la prenen els agricultors i les agricultores de manera democràtica
en assemblees.
Segon el nombre d’organitzacions productores,
els països amb els que més es treballa són Perú
i l’Índia, ja que en tots dos casos mantenim relació comercial amb 20 organitzacions productores. De Perú, importem fonamentalment cafè,
però també altres productes com ara ingredients
de cosmètica natural (àloe vera i rosa mosqueta) o ceràmiques, mentre que de l’Índia ens emportem, sobretot, te, articles tèxtils i artesanies.
D’altra banda, el país africà amb què treballem
més organitzacions productores és Sud-àfrica, de
les quals importem fonamentalment infusions
(te, roibos) cultivades per 8 cooperatives o associacions de Comerç Just.
L’anàlisi de les dades de procedència dels productes de Comerç Just ens mostra una altra conclusió
significativa com el fet que el producte que compta amb una procedència més àmplia és el cafè.
Només a casa nostra podem trobar cafè cultivat
en 18 països. Pel que fa al cacau de Comerç Just,
un altre dels productes emblemàtics, el que consumim al nostre país té el seu origen en 9 països.
Respecte a l’estabilitat de les relacions comercials, es manté la tendència d’anys anteriors segons la qual la meitat de les organitzacions productores manté una relació de més de 10 anys
amb les importadores espanyoles, la qual cosa
referma en el temps els beneficis que el Comerç
Just aporta als grups amb els quals treballa.

18. comerciojusto.org/productores-caes-piura/
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La implantació a l’Estat espanyol del Comerç Just
es va iniciar al final dels anys vuitanta del segle
passat, gairebé amb trenta anys de retard en relació amb 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 en la primera dècada, i en les
dues següents s’han superat els 40 milions; s’ha
avançat a una mitjana anual del 9,2% entre l’any
2008 i el 2017. Aquest ritme de creixement del
Comerç Just ha estat molt superior al del PIB o
al del comerç en general a l’Estat espanyol, i s’ha
de valorar molt positivament. No obstant això,
el consum mitjà de productes de Comerç Just a
l’Estat espanyol (0,93 euros/any per persona) continua estant a la cua en comparació amb el consum d’altres països europeus, que de mitjana consumeixen 15 vegades més, i ens acostem a ells de
manera molt pausada (de mitjana, el 2015 consumien 17 vegades més que a l’Estat espanyol).
La crisi comercial de les importadores tradicionals
va tocar fons el 2014, i des de llavors va passar a
créixer un 14% el 2015, un 14,4% el 2016 i un 2%
el 2017. No obstant això, i tot i que encara no han
assolit el volum de vendes anterior a l’inici de la
crisi de 2008, aquestes dades semblen marcar un
clar canvi de tendència que esperem que es confirmi en els propers anys.
D’altra banda, els productes certificats per empreses convencionals pel segell Fairtrade no han
parat de créixer. De fet, les vendes certificades per
aquest segell Fairtrade augmenten un 12% respecte a l’exercici anterior, i són sobretot aquestes
empreses les responsables d’aquest creixement.
Els supermercats i les grans superfícies comercials
es consoliden com a canal preferent en la distribució dels productes de Comerç Just, amb una quota del 40% davant del canal HORECA (hostaleria,
restauració i servei d’àpats), que es queda amb un
36%, i deixa molt enrere la distribució minorista,
Coordinadora Estatal de Comerç Just

Les compres que es fan per les importadores de
Comerç Just per a la posterior distribució dels productes es duen a terme o de manera directa als
grups productors o de manera indirecta a través
d’altres importadores europees, amb la qual cosa
es garanteix més optimització de les despeses
(transports, duanes, etc.).

Finalment, no volem oblidar la contribució del
moviment del Comerç Just a un posicionament
inequívoc respecte a les relacions econòmiques i
comercials, els Drets Humans i del medi ambient.
En aquest sentit, coneixedors com som que ens
envolta un mar d’injustícia i desigualtat, exigim
més justícia comercial a escala global participant
en campanyes internacionals com la Campanya
Un altre comerç és necessari, No als acords comercials o la Campanya global per reivindicar la
sobirania dels pobles, desmantellar el poder corporatiu i posar fi a la impunitat20.

Pel que fa a les compres directes, on més impacte
econòmic es genera és a l’Amèrica Llatina, amb un
62%, seguit d’Àsia, amb un 21%, i finalment Àfrica,
amb el 17%. De l’Amèrica Llatina, destaca el sucre
de l’Equador; d’Àsia, el te de Sri Lanka, i d’Àfrica,
el cafè d’Uganda.

Deia Gandhi que la pobresa és la pitjor forma de
violència, i per això continuarem exigint polítiques comercials, fiscals i distributives que posin al
centre la preservació del medi ambient i els Drets
Humans i de les comunitats com a condició fonamental per garantir la pau i més justícia global.

a la CECJ (i complir els seus requisits quant a
l’origen dels productes), s’estenien en l’últim
exercici el 18,8%, dos punts i mig menys que l’any
anterior (21,3%).

amb un 21%. La distribució a través de la resta de
canals, com empreses o administracions públiques, amb prou feines arriba al 3%.
En la distribució minorista, destaquem les botigues de Comerç Just, que continuen perdent
quota de mercat i representen el 12% respecte
al total; perden dos punts percentuals respecte a
l’any anterior (14% el 2016). Perden també volum
de vendes en termes absoluts, una tendència preocupant per al Comerç Just, que troba en aquestes botigues l’espai on sustentar-se i créixer com
a moviment i que esperem que es reverteixi en
exercicis futurs.
Els productes de Comerç Just continuen augmentant la presència en altres canals minoristes, liderats pels herbolaris i botigues de productes ecològics, i aconsegueixen el 9% de la distribució total,
en clara tendència ascendent.
Per tipus de productes, l’alimentació continua sent
la principal protagonista, fins al punt d’absorbir
el 94% de la facturació, un punt percentual més
que l’any anterior, a costa de la cosmètica i no de
l’artesania, com succeïa en exercicis anteriors.
Aquest any, amb un 42% de les vendes, el sucre i
els seus derivats avancen el cafè com a producte
líder de Comerç Just, que es queda amb un 37,5%
de la quota de mercat. L’artesania es manté en un
4,8% gràcies principalment a l’impuls del tèxtil, i la
cosmètica perd un 0,7% respecte a l’any anterior, i
es queda en un 1,3% respecte al total.
Els productes garantits amb el segell Fairtrade
Ibérica representen globalment quatre de les cinc
parts de les vendes de Comerç Just, amb un 81,2%,
dos punts i mig més que l’any passat (78,7%), i es
canalitzen al públic a través de les importadores
tradicionals (el 22,8% del total), gairebé dos punts
menys que l’any anterior o, més sovint, a través de
les empreses convencionals que han obtingut el
certificat per als seus productes (un 58,4%).
Els productes sense segell, però amb la garantia
organització que els confereix el fet de pertànyer

19. www.noalttip.org
20. www.stopcorporateimpunity.org
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Enllaços
i adreces

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
C/ Gaztambide, 50
28015 Madrid
Tel: 91 299 38 60
www.comerciojusto.org

Des del seu naixement l’any 1996, la CECJ té com a

La campanya Som Comerç Just i Banca Ètica organitza

finalitat potenciar el Comerç Just entre la ciutada-

activitats de sensibilització i informació des de fa 20

nia, realitzant campanyes de sensibilització social,

anys a Catalunya. Està formada per SETEM Catalunya,

difusió i incidència política. Aquestes accions in-

Oxfam Intermon, Alternativa3, Fiare, FETS-Finança-

clouen estudis i investigacions que millorin el conei-

ment Ètic i Solidari i la Xarxa d’Economia Solidària de

xement de la societat sobre Comerç Just i consum

Catalunya.

Organitzacions a Catalunya membres de la CECJ

responsable.

SETEM CATALUNYA

En l’actualitat, la Coordinadora Estatal de Comerç Just

Bisbe Laguarda, 4
08001 Barcelona
Tel: 934 415 335
www.setem.org/catalunya

està formada per 27 organitzacions i és membre de
l’Organització Mundial del Comerç Just (WFTO).

ALTERNATIVA 3
Ctra. Castellar 526
08227 Terrassa
Tel: 93 786 93 79
www.alternativa3.com
OXFAM INTERMON

«El Comerç Just és un sistema comercial basat en el diàleg, la transparència i el respecte, que cerca una

C/ Luis Pasteur, 6 (Parque Tecn.)
46980 Paterna (Valencia)
Tel: 96 136 62 75
www.oxfamintermon.org

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».

BOTIGUES I PUNTS DE VENDA DE COMERÇ
JUST A CATALUNYA
https://comercjustibancaetica.org/botigues-de-comerc-just/

Coordinadora Estatal de Comerç Just

Definició de l’Organització Mundial del Comerç Just
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