
Agricultura ecològica: radiografiant un 
sector emergent 

 
*una visió global i el cas de la Garrotxa. 
 

 
“Tingues cura d’allò que menges, menja allò que et 

cuida” 
 

Que entenem per producció agrària ecològica? És un sistema de producció i 
elaboració que té com objectiu l’obtenció d’aliments d’òptima qualitat nutritiva i 
organolèptica, lliures de residus, minimitzant l’impacte humà en el medi ambient. 
Utilitza els recursos naturals de forma òptima, contribuint a preservar la biodiversitat 
vegetal i animal i apostant per impulsar el desenvolupament local sostenible de la zona. 
 

Qui ho certifica a Catalunya? La CCPAE. És el consell català de producció 
agrària ecològica és una autoritat pública de control que audita i certifica els productes 
agroalimentaris ecològics d’origen vegetal i animal, transformats o no, obtinguts a 
Catalunya. 
 

Durant els últims anys, tant a casa nostra com en aquest món globalitzat que 
vivim, veiem com el sector de l’agroalimentació està apostant i treballant per teixir i 
desenvolupar productes alimentaris locals, ecològics i artesanals, també coneguts més 
col·loquialment com a “productes de la terra”. Sorgeix d’una necessitat de models 
productius i alimentaris alternatius que incorporin un desenvolupament local sostenible, 
un turisme rural poc depredador i integrat en un territori, ja sigui vist des  d’un punt de 
vista ambiental, econòmic i social, amb un manteniment de la diversitat biològica, 
cultural i alimentària. 
 

Les cada cop més estrictes normes en seguretat alimentaria o les normes de 
benestar animal que afecten al porcí, que sorgeixen a nivell europeu i d’obligat 
compliment, van en aquesta direcció i fan que moltes explotacions tinguin cada cop més 
clar que han de començar a apostar per la producció ecològica. 
 

En l’entrevista que vam fer a Joan Bassets (que podeu llegir al portal 
www.vicolot.com), veterinari garrotxí i especialista en agricultura ecològica, s’hi poden 
llegir declaracions com que “encara estem en un punt molt embrionari comparat amb 
altres països com Alemanya”  i afirma que els productors produeixen i no elaboren i 
venen els seus productes a elaboradors com, per exemple, a empreses càrniques en el 
sector porcí o bé a un punt de venda com carnisseries i, en molta menys proporció, a 
grans superfícies. 

 A Alemanya, gràcies al major número de consumidors ecològics (entorn el 20% 
molt lluny del 4% d’Espanya),  trobem productes d’agricultura ecològica en cadenes 
alimentàries més grans, que aposten més per aquest tipus de producte. 

 
 



 
RADIOGRAFIA DEL SECTOR: 
 
MÓN: 
 
A nivell mundial hi ha hagut un continu augment i desenvolupament del sector i les 
seves magnituds: augment de la superfície de cultius i de nombre d’explotacions, 
augment del nombre d’operadors (productors, elaboradors, comercialitzadors, 
minoristes..), augment del valor global del mercat, augment del nombre de consumidors 
i compradors i augment del nombre d’intercanvis comercials. 
 
Aquest augment ve molt recolzat pels nous hàbits de consum alimentari molt lligat a 
una vida més sana i de respecte al medi ambient. 
 
ESPANYA: 
 
Augment des de l’any 2009 a l’any 2011, de la superfície ecològica inscrita i del 
número de productors ecològics, que passen de 25.291 a 32.206. La producció ramadera 
ecològica espanyola també ha augmentat respecte a l’any 2009, essent el número 
d’explotacions de 6.074, amb un augment d’un 33,6%. A Catalunya l’augment encara 
és més gran, del 44,3%, amb 573 explotacions ramaderes ecològiques. 
 

També ha crescut la indústria ecològica (establiments amb activitats 
d’elaboració/transformació de productes ecològics). El número d’indústries a l’any 2011 
era de 3697, un 21,69% més que l’any 2009. A Catalunya succeeix un fet similar, ja que 
l’any 2011 eren unes 658, de les quals 557 són d’origen vegetal i la resta són d’origen 
animal, que representen un 17,80% del total de l’estat, només superada a molta distància 
per Andalusia. 
 

A l’estat espanyol augmenta el valor de la producció ecològica d’un 25,08% de 
l’any 2009 a l’any 2011, arribant als 813 milions d’euros, gràcies als productors 
d’origen vegetal. 
 

Cal tenir en compte el fet que la despesa en productes ecològics ha pujat un 
6,6% entre l’any 2009 i l’any 2011, mentre que, en el mateix període, la despesa total 
alimentària d'Espanya (al consum domèstic caldria sumar-li Horeca) hauria retrocedit 
un 0,5%, un fet que caldria destacar com a fortalesa del mercat ecològic malgrat l’actual 
context econòmic. 
 

També cal destacar la influència de les importacions en el creixement del mercat 
interior de productes ecològics entre l’any 2009 i l’any 2011, les importacions de 
productes ecològics van créixer, aproximadament, un 15%. 

 
Han crescut a Espanya, al 2011 respecte al 2009, les exportacions i les 

importacions. I també ha augmentat el saldo comercial exterior positiu del sector. (posar 
gràfiques) 
 
 
 
 



 
CATALUNYA: 
 
A Catalunya l’any 2011 s’han produït 135.858 tones de producció d’origen vegetal i  
1.164 tones d’origen animal, sobretot carn de boví amb 967 tones, boví de llet amb 
597.000 litres de llet i 107.850 dotzenes d’ous. 
 
 
PROVÍNCIA DE GIRONA: 
 

Del total de 1.639 operadors ecològics catalans registrats l’any 2010, la 
província de Girona en té 228, el 13,9% del total català. I la indústria agroalimentària 
ecològica ha augmentat molt l’última dècada passant a 609 membres l’any 2010, on 67 
són a Girona, l’11% del total català.  
 
PRODUCCIÓ ECOLÒGICA A LA GARROTXA: 
 

Segons Bassets, “el sector primari està molt diversificat a la Garrotxa, amb 
múltiples productes, a diferència d’altres zones més especialitzades. Hi ha una gran 
presència de petites i mitjanes explotacions agràries familiars”.  

Continua afirmant que aquest fet “és bo pel país” perquè “manté la gent allà i la 
lliga amb el paisatge i el territori”, i explica que s’està treballant per garantir uns nivells 
de productivitat i d’eficiència que els faci més competitius, ja que la Garrotxa té unes 
condicions que podríem denominar “territorials” i que són molt favorables a la 
dinamització d’aquest tipus de producció. 

 
El desenvolupament de l'agricultura ecològica, atesa la seva importància 

creixent, pot esdevenir també una eina de dinamització dels productes locals. 
Actualment, la producció encara es mostra feble a la Garrotxa, doncs la major part de 
les explotacions són per l'autoconsum i la venda directa. 
 

Només alguns productors comercialitzen la producció fora de la comarca. 
Segons Bassets “els productors, en l’etapa de comercialització, han de poder satisfer les 
necessitats del seu comprador” 

 

En resum, cal intentar oferir un producte de forma mantinguda. Si el productor 
pot mantenir un servei continuat, podrà marcar un preu més just i, d’aquesta manera, té 
l’oportunitat de fidelitzar una cartera de clients que pot anar creixent. Bassets ens parla 
dels intermediaris dient que “han de tenir la màxima informació de la procedència del 
producte i de la seva elaboració, ja que actuaran com a prescriptors davant del 
consumidor final. 

Les produccions ecològiques solen experimentar els mateixos problemes: alguns 
sembla ser que són generals, però també n’hi ha d’específics. Entre ells podríem 
destacar la poca recerca agronòmica sobre la producció ecològica, els elevats costos de 
producció o el poc suport institucional als productors ecològics. També s’hi hauria 
d’afegir la incorporació creixent de més persones que volen ser-ne productors, fet que 
potenciaria la producció en l’àmbit local. 



Bassets argumenta que la producció ecològica “és un sector que està molt 
interessat en la recuperació i la dinamització de les varietats locals” tot i que conclou 
que a dia d’avui “encara tingui poc pes específic en el conjunt de l’agricultura 
comarcal”. 

 
 A l’hora de parlar sobre dades de la Garrotxa, Bassets explica que “a la 
Garrotxa, hi ha uns 28 productors, dels quals també n’hi ha d’elaboradors com són dos 
del sector lleter i un d’horta. La resta de productors comercialitzen el seu producte fresc 
al mercat català, bé en punts de venda als mercats locals o bé associant-se per tal de 
vendre a domicili (amb cistelles o amb distribuïdores), com poden ser Ecogarrotxa o 
Ecocity.”  
 
Les empreses que només elaboren, compren la matèria primera als productors ecològics 
i s’encarreguen de distribuir-los. Un bon exemple és l’empresa,Ecoriera.  
 
A nivell d’associacions trobem, entre altres, l’Associació de Ramaders Ecològics de les 
comarques gironines i la d’Hortafruticultura, Tramec”. 
 
*nota: podeu trobar tots els operadors d’agricultura ecològica de la Garrotxa(i d’altres 
comarques) a la pàgina web http://www.ccpae.org/ 
 

ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR: 
 

Factors que limiten la producció ecològica: 
 

- Mercat molt fragmentat i subdesenvolupat 
- Absència de polítiques de màrqueting i comunicació a nivell nacional 
- Alts preus al consumidor amb pocs productes a oferir 
- Falta d’informació i conscienciació dels consumidors 
- Pobre presentació dels productes 

 
 

Com a expert en producció ecològica, Joan Bassets,  explica les diferències de 
preu amb la producció convencional pels diferents productes. “Per començar,  hi ha 
moltes diferències de preu en funció del tipus de producte” i ens parla del xai ecològic 
explicant que té un preu similar al que podríem trobar als supermercats, i el mateix 
succeeix amb la vedella, però no així amb el pollastre, on tal com afirma Bassets “hi ha 
una gran diferència (entre un 200 % i un 250%) en el preu”. Això es deu a la diferència 
en el període de criança, ja que en la producció ecològica “es triga tres vegades més, 
amb l’encariment lògic del producte final”.  

Quan parla de la producció d’ous, Bassets comenta que el preu dels ous 
ecològics “també és més alt, ja que hi ha molta demanda i se’n fa poca producció”. I en 
el sector porcí passaria tres quarts del mateix, ja que també està per sobre del preu 
convencional, a causa dels pocs productors, doncs “la granja més gran té una capacitat 
per a 80 truges i només en té 58”. Les tendències de futur canviaran ja que, segons 
Bassets, hi està havent una reestructuració del sector porcí i “les granges de porc 
ecològic cada vegada tindran més pes específic perquè existeix una demanda” Conclou 
afirmant que, probablement, “es produirà menys, però vendrem a millor preu”.  

 



Cadenes de valor en la producció ecològica: 
 
En un estudi fet pel MAGRAMA (Ministeri de Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient), del comportament i l’evolució del "multisector de la Producció Ecològica", 
són absolutament decisives les característiques i circumstàncies específiques de 
cadascuna de les cadenes de valor que acullen i integren les actuacions dels operadors 
que intervenen en els sectors components d'aquest "multisector Ecològic ".  
 

Les actuals cadenes de valor de la majoria dels productes ecològics es basen en 
l'agrupació de baules de la mateixa manera que ho fa l'agroalimentació convencional.  
 

Molts experts sectorials reclamen des de fa temps solucions per escurçar en tot el 
possible la cadena de valor dels productes ecològics, i això pot comportar estalvis de 
costos entre el 20% i el 35% dels costos actuals i el consegüent abaratiment dels preus 
en el punt de venda. Tot això contribuirà, alhora, a incrementar el volum de vendes i el 
nombre de compradors. 
 

L'enorme varietat d'alternatives de comercialització que s'ofereixen, en general, 
a la majoria dels productes agroalimentaris (ecològics i /o convencionals) fa encara més 
complexa la tasca de selecció del model de cadena de valor que permeti un òptim 
funcionament sectorial, fet que es complica més enfront l' escassa dimensió mitjana dels 
operadors del sector ecològic: poca capacitat de maniobra alhora de seleccionar les 
seves alternatives de comercialització. 

 
Examinant els resultats d’aquestes cadenes de valor (fetes en base a la carn de 

boví, ou i tomàquet) es deduiria que la incorporació de nous models de producció i 
comercialització, permetria simplificar processos i augmentar l’eficiència, cosa que 
suposaria estalvis de costos que oscil·larien entre el 25 % i el 50% del preu final de 
molts productes. 
 

Lluís Musach 
Redacció 


