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aquest treball fos possible. A en Jaume Bonnín pels consells en la depuració de la base de 
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possible sense la seva implicació en aquest procés i en aquesta diagnosi.  
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Justificació 

La producció ecològica, més habitualment anomenada “agricultura ecològica”, és aquell 

tipus de producció agrària que combina pràctiques i tècniques respectuoses amb el medi 

ambient i el clima, amb la biodiversitat i el benestar animal, per obtenir aliments de qualitat 

que responen a la demanda d’un creixent nombre de consumidors. Entre altres punts a 

destacar, no empra fitosanitaris químics, fertilitzants de síntesi ni permet l’ús d’organismes 

modificats genèticament.  

L’agricultura ecològica està regulada en l’àmbit europeu pel Reglament UE 2018/848 del 

Parlament Europeu i Consell, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, pel 

qual es deroga el Reglament CE 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007. El Consell 

Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) és l’òrgan encarregat de la certificació 

dels productes agroalimentaris ecològics al territori de la comunitat autònoma de les Illes 

Balears, a partir del control en la seva producció, elaboració i distribució, el qual es va crear 

el 1994 mitjançant el Decret 99/1994, de 21 de setembre (BOCAIB núm. 127, de 18 

d’octubre).  

A escala mundial, segons aporta l’informe The World of Organic Agriculture publicat per 

FIBL i IFOAM-Organics International (2020), hi ha registrats 3,1 milions de productors 

ecològics que gestionen 72,3 milions d’hectàrees. El mercat ecològic global mou al voltant 

de 106.000 milions d’euros i ha crescut des de l’any 2000 un 546%. Al preàmbul del 

reglament europeu de producció ecològica vigent es menciona que a la Unió Europea la 

producció agrària ecològica s’ha desenvolupat ràpidament en els darrers anys, no només en 

superfície inscrita sinó també en nombre d’operadors. De fet, l’agricultura ecològica és una 

de les eines que han de permetre assolir una economia amb baixes emissions de carboni i 

més eficient en la utilització dels recursos naturals, segons les estratègies Farm to fork i de 

Biodiversitat publicats el 2020 per la Comissió Europea, en què es marca l’objectiu per a 

2030 d’arribar a un 25% de superfície agrària ecològica.  

Espanya és el país de la UE amb major superfície dedicada a l’agricultura ecològica amb 2,4 

milions d’hectàrees. Les Illes Balears hi destaquen per unes estadístiques registrades que 

mostren un creixement gairebé continuat des de la creació d’aquesta denominació. Les 

dades més actuals disponibles, publicades pel CBPAE (2021), assoleixen els 1.020 

operadors i 37.834 hectàrees inscrites. Segons aquesta mateixa font, les finques ecològiques 

ja suposen el 16% de la superfície agrària útil, el que situa el nostre arxipèlag entre les 

regions punteres a escala estatal i europea. 
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Així, la producció agrària ecològica sembla que s’erigeix en una aposta de present i de futur, 

una alternativa vàlida per al manteniment de l’activitat agrària, del paisatge i de les 

múltiples branques socioeconòmiques que en pengen. En aquest sentit, un dels objectius de 

la Llei 3/2019, de 3 de gener, Agrària de les Illes Balears és el foment de la producció 

ecològica i de la producció diferenciada i de qualitat. En l’article 132 es declara la producció 

agrària ecològica com un sector estratègic, per la seva contribució al medi ambient, la 

internalització de costos ambientals i la generació de beneficis públics tant socials com 

ambientals. 

No obstant això, existeix un desconeixement del lloc que ocupa aquest sector dins del sector 

agrari i agroalimentari balear en general, el seu pes en producció total, el seu volum de 

mercat o la repercussió laboral, però també aspectes bàsics com les característiques i 

particularitats que diferencien (o no) les finques i indústries ecològiques de la resta de 

finques i indústries agroalimentàries convencionals. Anualment, el CBPAE elabora i publica 

un anuari estadístic amb informació rellevant sobre el sector ecològic illenc. Hi consten 

dades bàsiques com el nombre d’hectàrees per cultiu i per illa, els operadors per sector i per 

illa, la seva evolució, el nombre de caps de bestiar per tipus i per illa, i el nombre i tipus 

d’indústries elaboradores. Aquest òrgan de certificació també disposa de bases de dades i 

d’un arxiu de volants de circulació que registren les vendes sota segell ecològic, així com un 

registre de la quantitat de productes elaborats, una font d’informació, en definitiva, que no 

s’ha pogut treballar fins al moment i que pot aportar dades de gran interès. 

La disponibilitat d’una estadística completa i robusta, que tengui en compte tots els factors 

esmentats anteriorment, és fonamental per a l’anàlisi i la presa de decisions en matèria de 

polítiques públiques, i aquest cas no n’és una excepció. Si es pretén donar cobertura a un 

sector en creixement, assentant una base de polítiques eficaces i eficients, és imprescindible 

el seu estudi en profunditat. Amb tot, es considera de gran rellevància l’elaboració d’una 

diagnosi del sector agroalimentari ecològic de les Illes Balears que permeti determinar 

les seves característiques i les perspectives futures a curt i mitjà termini, tenint en compte 

les particularitats de cada illa, de forma diferenciada, i el paper de cada subsector que 

l’integra.   
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Objectius 

Són objectius generals d’aquest estudi: 

- Conèixer la situació de la producció agrària ecològica a les Illes Balears. 

 

- Caracteritzar les explotacions agràries ecològiques i les indústries agroalimentàries 

relacionades, de cada illa. 

 

- Posar en context el sector agrari ecològic respecte el sector agrari en conjunt per al 

conjunt de Balears i de l’estat espanyol, per determinar les seves particularitats. 

 

- Detectar problemàtiques concretes dels operadors ecològics, així com demandes no 

satisfetes. 

 

- Generar dades que permetin dissenyar polítiques públiques més acurades per al 

curt, mitjà i llarg termini. 

 

 

 

Fotografia 1: Porc eivissenc pasturant dins finca ecològica. Font: arxiu APAEEF (2021).  
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Antecedents 

Documents de referència a les altres comunitats autònomes 

Amb l’objectiu de conèixer els diferents documents o treballs de referència del sector agrari 

ecològic de cada comunitat autònoma, ja fos en format diagnosi o de pla d’acció, que 

concreten i desenvolupen línies estratègiques per al foment de la producció agrària 

ecològica, es va dur a terme una recerca durant la fase inicial del present estudi. La consulta 

es realitzà a totes i cadascuna de les regions espanyoles a través de telefonada o correu 

electrònic a organismes de control, associacions de productors ecològics, sindicats i 

administracions públiques responsables, per disposar de les seves diagnosis i/o els plans 

d’accions corresponents. En cas d’absència, es demanava si tenien un en procés i en quin 

punt estava.   

Així, a continuació es detalla la situació de la resta de comunitats amb algun document de 

referència: 

Murcia. No és una diagnosi en si mateixa, però la Regió de Murcia disposa d’un 

estudi amb el nom La producción y el consumo de alimentos ecológicos en España y 

en la Región de Murcia. Situación actual y retos del mercado en el qual es descriu en 

detall la situació del sector agroalimentari ecològic murcià.  

País Valencià. A la Comunitat Valenciana no compten amb document de diagnosi 

del sector ecològic, però sí que han redactat un pla d’acció per als anys 2016-2020. 

El pla d’acció se centra en cinc línies d’acció:  

- Foment de consum conscient, responsable i ecològic. 

- Foment de la producció ecològica. 

- Foment de la comercialització i transformació d’aliments ecològics. 

- Promoure el coneixement agroecològic valencià. 

- Millora de la governança i transparència del sector. Polítiques transversals 

del govern. 

El pressupost d’aquest pla ascendeix a 78.760.000 €, repartit entre les cinc línies 

estratègiques (mesures): 

- Augment del coneixement en matèria ecològica, el producte local i anàlisi 

d’informació. 

- Millorar ajudes de la PAC, foment d’associacionisme i millora de les 

explotacions. 
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- Facilitació per a la comercialització de productes, i foment de 

transformació-elaboració. 

- Millora en assessorament, formació, protecció recursos genètics. 

- Millora de governança i certificació, foment educació ecològica a entorn 

educatiu, suport a polítiques ambientals i promoció.  

 

Catalunya. A Catalunya, l’any 2005 es va publicar una diagnosi, la Diagnosi de la 

Producció Agrària Ecològica a Catalunya i tendències de futur, realitzada per 

encàrrec del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE). Més tard,  el 

2017, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (Generalitat de Catalunya) 

va publicar el Llibre blanc de la producció agroalimentària ecològica a Catalunya, 

per recollir les diferents problemàtiques del sector i servir de suport per a la 

redacció d’un pla d’acció.  

Justament, més tard és fer públic un pla d’acció de la producció ecològica per als 

anys 2015-2020, i ja està aprovada la creació d’un altre pla per als anys 2022-2027. 

L’actual Pla de Foment de la Producció Agroalimentària Ecològica està enfocat en 

quatre àmbits: 

- Foment de les produccions 

- Foment de la innovació 

- Foment de la comercialització i consum 

- Foment de la comunicació 

 

Andalusia. A Andalusia hi ha un pla d’acció en matèria ecològica de l’any 2020, el 

qual ja és el tercer pla d’acció realitzat. El 2n Pla d’Acció (2007-2013) va tenir un 

pressupost de quasi 382 milions d’euros abordant els eixos següents:  

- Suport a les produccions ecològiques. 

- Suport a la manipulació i transformació de productes ecològics. 

- Desenvolupament del consum intern de productes ecològics. 

- Potenciació de la formació, investigació i transferència de la tecnologia. 

- Garantir la protecció i transparència de la producció ecològica. 

- Potenciació de la participació de les dones al sector ecològic. 

- Planificació estratègica sectorial i territorial. 

 

Pel que fa al 3r Pla d’Acció (actualment vigent), aquest té un pressupost de 

301.428.893,23 €, separant dues línies estratègiques: per una banda, l’organització 

i vertebració del sector de la producció ecològica i, per l’altra, foment i impuls del 

consum i millora de la comercialització de productes ecològics.  
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País Basc. Al País Basc es va redactar i publicar un pla d’acció per al foment de la 

producció ecològica per als anys 2020-2023. Aquest pla estableix catorze línies 

d‘actuació, agrupades en quatre eixos estratègics. Cada acció establerta està 

vinculada a un pressupost específic, no publicat al pla d’acció públic. Els eixos són: 

- Informació, posicionament i promoció. 

- Consum i comercialització. 

- Ciència i innovació en Ae. 

- Comunicació i coordinació institucional. 

 

Extremadura. A Extremadura no tenen realitzada una diagnosi però sí un pla 

estratègic del sector ecològic. El pla es va publicar el 2017 i encara està en vigència. 

Les línies estratègiques que defineix i els pressuposts assignats a cada línia són: 

- Certificació: millora i simplificació (40.000 €). 

- Formació: increment de formació (250.000 €). 

- Assessorament: establiment d’una xarxa assessorament (300.000 €). 

- Producció: suport a la producció agrícola i ramadera ecològiques 

(36.022.329,00 €). 

- Divulgació: afavorir el coneixement de l’agricultura ecològica als 

consumidors (85.000 €). 

- Innovació i cooperació: desenvolupament de la innovació i cooperació en el 

sector ecològic (4.151.337,00 €). 

- Investigació: desenvolupament de projectes d’investigació (265.000 €). 

- Transformació i comercialització: potenciació de la transformació i 

comercialització (60.000 €). 

- Comercialització de productes ecològics: establir una xarxa de 

comercialització. (420.000 €). 

- Promoció: promoció del producte ecològic (240.000 €). 

- Regulació del Comitè d’Agricultura Ecològica regional (9.000 €). 

 

Castella la Manxa. A Castella la Manxa s’ha creat una Estratègia de Potenciació del 

sector enfocat a diversos punts:  

- Vertebració i organització del sector 

- Estructura productiva i industrial 

- Comercialització 

- Comunicació i promoció 

- Formació, investigació i assessorament 

- Medi ambient 
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Aquesta estratègia no va vinculada a un pressupost específic, ja que es deixa 

majoritàriament a càrrec de l’òrgan de govern competent. L’anterior pla estratègic 

(2007-2011) es va pressupostar 29.127.183,00 €.  

Castella i Lleó. A Castella i Lleó es va redactar un pla estratègic (2016-2020) amb 

un pressupost de 53.202.000,00 €, i que desenvolupa diferents àmbits d’actuació: 

- Sector productor ecològic 

- Sector transformador ecològic 

- Sector mercat ecològic 

- Equilibri del sector ecològic: transparència, formació, promoció i 

informació, investigació, seguiment i control 

 

Aragó. A Aragó es va redactar un pla estratègic per als anys 2016-2020 i tracta 

diversos eixos, i cadascun queda definit per accions i mesures concretes: 

- Funcionament i gestió de la producció ecològica 

- Formació i investigació en producció ecològica 

- Foment i impuls de la comercialització dels productes ecològics 

- Promoció i divulgació de la producció ecològica 

- Foment de la biodiversitat i reducció de l’erosió genètica 

- Mitigació enfront el canvi climàtic 

- Desenvolupament del sector de la producció ecològica 

- Importància de les dones al medi rural a la producció ecològica 
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Documents de referència a les Illes Balears 

L’únic precedent d’un estudi similar fet a l’arxipèlag, que s’hagi pogut localitzar per part de 

l’equip redactor de la present diagnosi, va ser el que es va realitzar per part de l’Associació 

de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA), amb la col·laboració del grup 

LEADER, l’any 2008. Es tractava d’una anàlisi del sector de la producció agrària ecològica a 

les Illes Balears, basat en una recerca bibliogràfica i la realització d’entrevistes a diversos 

agents que intervenien o podien intervenir a la cadena alimentària. Amb aquestes dades es 

va posar en context l’insipient sector ecològic balear, es va construir una matriu DAFO, i 

finalment es van proposar unes directrius per a un pla d’impuls del sector. Aquest estudi va 

ser publicat en format llibret. Amb l’objectiu de fer-ne memòria i que serveixi de base per 

posar en perspectiva el treball que aquí es presenta, a continuació s’anotaran una sèrie de 

punts principals, a destacar, d’aquella publicació. 

A la contextualització, es tractaven tres punts importants: el consum d’aliments ecològics, 

el paper de la dona i l’edat dels inscrits. Els dos darrers punts són, encara en l’actualitat, 

dues de les principals problemàtiques del sector agrícola balear. En primer lloc, respecte al 

consum,  es va concloure que era rellevant augmentar la difusió per tal d’incrementar el 

coneixement del consumidor. Es va reflectir la necessitat de millorar la presència de 

productes ecològics a supermercats i grans superfícies i, també, ajustar el seu preu per tal 

que fossin més competitius. En segon lloc, ja es tenia clar que el paper de la dona dins el món 

agrari era i és fonamental, però que no era prou reconegut. Es proposava quantificar la feina 

de la dona, crear iniciatives i fomentar la seva participació. En tercer i darrer lloc, es va 

remarcar l’elevada mitjana d’edat dels inscrits i la dificultat d’incorporació dels joves al món 

de la pagesia a causa de la quantitat de capital necessari, el grau de formació i el baix nivell 

de tecnificació de les explotacions. A la matriu DAFO ja es parlava específicament del relleu 

generacional com un problema greu del sector.  

L’anàlisi DAFO recopilava una llista gran de tots els paràmetres: Debilitats, Amenaces, 

Fortaleses i Oportunitats. A manera de resum, s’ha redactat una taula per sintetitzar les 

idees o grups d’idees considerats més importants.  
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FORTALESES DEBILITATS 

 
• Sistema productiu beneficiós (per al medi i la 

salut humana). 
 

• Variabilitat i diversificació de cultius i, per tant, 
també de productes. 

 
• Productes amb potencial dins el comerç 

(ecològic com a segell de qualitat i possibilitat 
de venda directa). 

 
• Les mesures europees van en línia amb les 

bases de l’agroecologia. 
 
• Demanda de productes ecològics en creixement. 
 

 
• Limitació dels insums, més cars que els 

convencionals. 
 

• La majoria dels productors són petits. 
 

• Baixa producció i baixa diversitat de productes. 
 

• Baixa organització dels cultius. 
 

• Baixa traçabilitat dels productes. 
 

• Baixa professionalització. 
 

• Dependència de les ajudes. 

OPORTUNITATS AMENACES 

 
• Potencial de desenvolupament del mercat. 

 
• Creixement de  la consciència ecològica del 

consumidor. 
 

• Possibilitat d’incrementar l’oferta de productes 
elaborats. 
 

• Campanyes afins (per exemple producte local). 
 

 
• Elevat cost de producció. 

 
• Importació d’una gran quantitat de productes 

ecològics de fora que fan competència. 
 
• Manca d’assessorament tècnic i formació. 

 
• Mala imatge de l’agricultura ecològica com a 

sistema rudimentari. 
 
• Manca de xarxa de comercialització i 

distribució. 
 
• Dificultat per elaborar transformats dins les 

finques.  
 
• Relleu generacional. 

 

Al final de l’estudi es feia una recomanació de set línies directius per a un futur pla d’impuls 

del sector ecològic balear. Aquestes línies anaven enllaçades a diverses propostes lligades a 

la matriu DAFO, però es podien resumir en:  

• Foment de la producció, l’elaboració i la transformació. 

• Promoció i divulgació de l’agricultura ecològica i el consum. 

• Foment de la comercialització. 

• Facilitar l’ús de noves tecnologies d’informació i comunicació. 

• Potenciació de la formació i de la I+D+I en el sector.  
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Contextualització 

La Producció Agrària Ecològica 

Segons la web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, “la producció ecològica, 

també anomenada biològica o orgànica, és un sistema de gestió i producció agroalimentària 

que combina les millors pràctiques ambientals juntament amb un elevat nivell de 

biodiversitat i de preservació dels recursos naturals, així com l'aplicació de normes exigents 

sobre benestar animal, amb la finalitat d'obtenir una producció conforme a les preferències 

de determinats consumidors pels productes obtinguts a partir de substàncies i processos 

naturals”.  

Si, en canvi, ens remetem a la plana web de la Comissió Europea dedicada a la producció 

eco, en aquesta s’afirma que “l'agricultura ecològica és un mètode de producció l'objectiu 

de la qual és obtenir aliments utilitzant substàncies i processos naturals. Per això, 

l'agricultura ecològica tendeix a tenir un impacte ambiental limitat, ja que promou l'ús 

responsable de l'energia i els recursos naturals, el manteniment de la biodiversitat, la 

conservació dels equilibris ecològics regionals, la millora de la fertilitat de terra i el 

manteniment de la qualitat de l'aigua. A més, les normes de l'agricultura ecològica 

persegueixen un alt nivell de benestar animal i exigeixen que es respectin els hàbits de 

conducta específics dels animals”. 

A l’estat espanyol existeix normativa reguladora de l’agricultura ecològica des de 1989. 

Aquesta primera normativa va ser derogada pel Reglament (CEE) 2092/91 sobre la 

producció agrària ecològica i la seva indicació en els productes agraris i alimentaris. En 

l’actualitat, és el Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre 

producció i etiquetat dels productes ecològics, desenvolupat pels Reglaments de la 

Comissió, 889/2008 i 1235/2008. Aquests reglaments han estat completats durant els 

darrers anys a mesura que la mateixa producció agroalimentària ecològica anava 

desplegant-se. Un exemple d’aquest fet és l’aqüicultura, la producció d’algues, etc. 

Finalment, el gener de 2022 entrarà en vigor el nou Reglament (UE) 848/2018, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 30 de maig de 2018 sobre producció ecològica i 

etiquetat dels productes ecològics i pel qual es deroga la normativa ara en vigor i regirà, per 

tant, la producció ecològica europea durant els pròxims anys. 

Els objectius de la normativa europea ecològica persegueixen una agricultura realment 

sostenible i una producció de qualitat, basada en uns mètodes específics, amb un ús 
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coherent de recursos naturals i la limitació de substàncies de síntesi. Aquests mètodes 

inclouen el maneig del sòl, l’aplicació de fitosanitaris i fertilitzants, productes de neteja, etc. 

Els organismes modificats genèticament (popularment anomenats transgènics) estan 

prohibits, no només com a llavor de sembra sinó també com a aliment ramader i com a 

ingredient en elaborats. 

El logotip europeu d’agricultura ecològica és indicatiu de què aquell producte en qüestió ha 

estat produït i/o elaborat sota els requeriments i limitacions de la normativa de referència 

en vigor. Únicament es pot obtenir mitjançant el control i la certificació per part d’un òrgan 

competent en la matèria, designats pels Estats membres, a través d’inspeccions periòdiques 

a les explotacions i/o indústries, la comprovació del maneig agropecuari, de la 

documentació exigida i d’analítiques de material vegetal en funció dels nivells de risc 

establerts. Per tant, el segell d’agricultura ecològica és garantia de qualitat i garantia també 

de traçabilitat. 

 

 

Il·lustració 1: Logotip de l’agricultura ecològica europea. Font: Comissió Europea (2021). 
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El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE) 

A les Illes Balears, l’entitat encarregada de la certificació i control d’aquest sistema de 

producció agroalimentari és el Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica 

(CBPAE). És un òrgan col·legiat i desconcentrat de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació, competent en aquesta matèria. El CBPAE es va crear l’any 1994 amb el Decret 

99/1994, de 21 de setembre (BOCAIB núm. 127, de 18 d’octubre), després que la comunitat 

assumís les competències en matèria de defensa de la qualitat agroalimentària i la 

persecució del frau. L’any 2004 el CBPAE es va designar corporació de dret públic de base 

associativa, amb personalitat jurídica pròpia i amb plenes capacitats per complir amb les 

seves funcions, a través de l’aprovació del Decret 49/2004 de 28 de maig, de Règim jurídic 

i econòmic dels consells reguladors i altres ens de gestió i control de denominacions de 

qualitat (BOIB núm. 79, de 5 de juny). El funcionament intern del CBPAE queda descrit i 

regulat pel Decret 27/2009, publicat al BOIB núm. 060 de 25 d’abril de 2009. 

De llavors ençà, el CBPAE continua la seva tasca garantint el compliment de la normativa 

d’aplicació en la producció ecològica a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. En 

l’actualitat, el CBPAE té la seva oficina a Son Ferriol (Palma, Mallorca) i compta amb un equip 

de set persones, de les quals cinc d’elles realitzen inspeccions periòdiques de control a tots 

els operadors. Compta amb quatre departaments (Inspecció i control, Administració, 

Qualitat i Certificació), dirigits per un director tècnic, qui executa la coordinació general de 

l’entitat.  

No obstant això, el CBPAE és una entitat assembleària, és a dir, l’assemblea, formada per 

tots els inscrits, és l’òrgan suprem de governança. Per sota es troba la Junta rectora, que 

executa la funció de supervisió de l’activitat de certificació i vetlla per la imparcialitat de les 

actuacions de l’equip tècnic. La seva composició facilita aquest fet, ja que la conformen els 

següents membres, elegits per votació dels operadors inscrits cada quatre anys: 

- Dos vocals representants dels productors de Mallorca. 

- Un vocal representant dels productors de Menorca. 

- Un vocal representant dels productors d’Eivissa i Formentera. 

- Un vocal representant de les empreses elaboradores. 

- Un vocal representant de les empreses comercialitzadores. 

D’entre els membres electes es tria una persona per al càrrec de President/a.  

Per altra banda, de la Junta Rectora en formen part altres membres no electes: 

http://boib.caib.es/pdf/2009060/mp8.pdf
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- Dos vocals representants d’associacions de consumidors. 

- Dos vocals representants d’organitzacions ecologistes. 

- Dos vocals representants de la Universitat de les Illes Balears (experts tècnics). 

- Un vocal representant de la Conselleria competent en matèria d’Agricultura i Pesca. 

- Un vocal representant de la Conselleria competent en matèria de Medi Ambient. 

- Un vocal representant del Consell Insular de Mallorca. 

- Un vocal representant del Consell Insular de Menorca. 

- Un vocal representant del Consell Insular d’Eivissa. 

- Un vocal representant del Consell Insular de Formentera. 

- Dos vocals representants d’organitzacions professionals agràries. 

- El secretari – director tècnic del CBPAE. 

Dins l’organització interna del CBPAE es distingeixen dos comitès: 

- Comitè de Parts, format pels membres de la Junta rectora, el Comitè de Parts es 

reuneix cada tres mesos a petició de la Direcció tècnica, i s’encarrega de la supervisió 

de la certificació.  

- Comitè de Qualificació, que té com a principal funció prendre mesures davant una 

irregularitat o infracció, està format per part de l’equip tècnic.  

A la web del CBPAE (www.cbpae.org) es poden consultar des del procediment d’inscripció, 

les quotes per operadors i productes, els drets i obligacions dels inscrits, models i 

documentació de referència, així com respostes a preguntes freqüents o un apartat dedicat 

a la difusió entre els consumidors. 

 

Il·lustració 2: Logotip del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica. Font: CBPAE (2021).  

file://///venus/Datos/DIAGNOSI/MEMÒRIA/www.cbpae.org
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El Green Deal europeu 

La Comissió Europea va presentar el Pacte Verd o Green Deal amb l’objectiu de proporcionar 

una àmplia plataforma per al desenvolupament de models sostenibles de producció i 

consum per a les pròximes dècades. També per gestionar una transició en la qual el paper 

dels agricultors haurà de ser cabdal en la protecció del medi ambient i la preservació de la 

biodiversitat. En aquest sentit, la UE reconeix la importància de la producció i consum 

ecològics, i per això la Comissió va establir la fita de què almenys un 25% de les terres 

agrícoles dels estats membres sigui ecològic per al 2030. Aquestes premisses queden 

recollides a l’Estratègia de la Biodiversitat per 2030 i l’Estratègia “De la granja a la taula” 

que formen la base pel Pla d’Acció Ecològic Europeu del 2021-2027. 

Els eixos d’acció d’aquest pla són:  

• Aliments i productes ecològics per a tots: Estimular la demanda i garantir la 

confiança dels consumidors. La UE entén que, per un creixement en superfície, és 

necessari un augment del consum de productes ecològics. Per fer-ho estableix unes 

accions basades en la promoció, la presència de productes ecològics a les escoles i 

menjadors, la prevenció del frau alimentari i la millora de la traçabilitat.  

 

• Cap al 2030: Estimular la conversió i consolidar totes les passes de la cadena de 

valor. A la UE, diferents països es troben en etapes diferents enfront de la conversió 

cap a un model ecològic. Alguns països tenen un gran percentatge de superfície 

inscrita, mentre que altres no superen l’1%. Aquest eix d’acció pretén disminuir les 

diferències substancials entre els diferents països per aconseguir l’objectiu del 25% 

pel 2030.  

 

• Augment de la contribució de l’agricultura ecològica a la sostenibilitat. 

L’agricultura ecològica dóna principal importància a la conservació i millora de la 

biodiversitat, lligat a la preservació dels cicles de nutrients del sòl, aigua sense 

contaminants i pol·linitzadors. Encara que l’agricultura ecològica ja contribueix a la 

sostenibilitat, amb aquest eix es pretén potenciar-la encara més. Per això, 

aprofundeix en la petjada climàtica, l’ús de recursos, el benestar dels animals, 

alternatives a productes fitosanitaris i la millora de la biodiversitat genètica. 
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Situació de la producció ecològica al món 

Cada any, el Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) publica un informe de l’estat de 

la producció agrària ecològica al món. Es tracta d’un recull d’estadístiques, publicat en línia, 

que aprofundeix en les xifres del sector per països, continents i a escala mundial. Les dades 

es compilen a partir de registres estatals, administracions i certificadores públiques o 

privades. Agafant com a referència aquest document (FiBL, 2021), a continuació es descriu 

breument quina és la situació d’aquest tipus d’agricultura arreu del món. 

El nombre de productors ecològics a escala mundial l’any 2019 era de 3,1 milions, 

experimentant un 12,5% de creixement respecte de l’any anterior. A tots els continents, a 

excepció d’Oceania i Amèrica Llatina, el nombre de productors ecològics ha augmentat. La 

distribució mundial d’aquests productors és: 51% a Àsia, 27% a Àfrica, 14% a Europa i 7% 

a Amèrica del Sud. El país amb el nombre més gran d’inscrits és l’Índia, amb més d’1,36 

milions d’operadors. En perspectiva històrica, el nombre de productors ecològics ha suposat 

un creixement del 55% durant la darrera dècada en el conjunt del món. 

Pel que fa a la superfície inscrita en agricultura ecològica, aquesta representa un 1,5% de la 

superfície agrària mundial. El creixement històric de l’extensió ecològica mundial des de 

1999 ha estat molt destacable, assolint un 546%, i passant d’11 milions d’hectàrees el 1999 

a 72,3 milions el 2019.  

 

Gràfic 1: Evolució dels darrers vint anys en la superfície inscrita en agricultura ecològica a escala mundial. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades de FiBL (2021). 
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El ritme de creixement de la superfície inscrita dels darrers deu anys al món se situa prop 

del 24%, amb una mitjana interanual de més del 4%. Destaca el creixement que es va 

experimentar entre 2014 i 2015, amb més d’un 15% de canvi (FiBL, 2021). 

La majoria es troba a Oceania (50%), seguit per Europa (22%), Amèrica del Sud (11%), Àsia 

(9%), Amèrica del Nord (5%) i Àfrica (3%). Són setze els països que tenen més d’un 10% de 

la seva superfície sota maneig ecològic (la majoria països europeus). Els països amb més 

hectàrees ecològiques són Austràlia i Argentina. Espanya, al rànquing mundial, es troba al 

tercer lloc amb 2,35 milions d’hectàrees (Taula 1). 

País 
Superfície 
ecològica 

(milions d’ha) 

Austràlia 35,69 

Argentina 3,67 

Espanya 2,35 

Estats Units 2,33 

Índia 2,30 

França 2,24 

Xina 2,22 

Uruguai 2,14 

Itàlia 1,99 

Alemanya 1,61 

Taula 1: Llista dels països amb més superfície inscrita en agricultura ecològica, en milions d’hectàrees. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades de FiBL (2021). 

Segons l’ús que es fa de la terra i el cultiu que s’hi desenvolupa, es diferencia entre cultius 

llaurables (herbacis), cultius permanents (arbres i arbusts) i pastures permanents. A escala 

mundial, 48,9 milions d’hectàrees són pastures permanents, generalment dedicades a 

ramaderia, 13,1 milions d’hectàrees són cultius llaurables i 4,7 milions d’hectàrees són 

cultius permanents. Les plantes medicinals i el cultiu de bolets han experimentat un fort 

creixement en superfície inscrita respecte l’any anterior, amb un 17,4 i 17,2% 

respectivament, seguides dels cultius tèxtils (15,2%), les fruites del bosc (13,5%), l’olivar 

(8,4%), l’alfals (7,1%), el cafè (6,7%) i la vinya (6,7%) i les berries (4,1%), segons FiBL 

(2021). 
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Si atenem a les xifres sobre comercialització, el mercat global de productes ecològics va 

moure, l’any 2019, més de 106 mil milions d’euros. El mercat més important és el 

nortamericà (45,3% del mercat global), seguit per la Unió Europea (42,3%) i Àsia (10,3%).  

Els majors consumidors per càpita de productes ecològics foren Suïssa, en segona posició, 

amb 338 €/any i persona., i Dinamarca (344 €/any i persona), en primera posició, en el 

qual, un 12,1% de la quota de mercat dels aliments és ecològica.  

País 
Moviment econòmic 

de vendes ecològiques  
(milions d’€) 

EUA 44.721 

Alemanya 11.970 

França 11.295 

Xina 8.504 

Itàlia 3.625 

Canadà 3.480 

Suïssa 2.912 

UK 2.679 

Suècia 2.144 

Espanya 2.133 

Taula 2: Llista dels deu primers països amb major moviment econòmic generat pel mercat de l’alimentació 
ecològica. Font: FiBL, 2021. 

Una dada interessant que s’apunta a l’anuari estadístic de FiBL és que les importacions de 

la Unió Europea el 2019 van ser de 3,3 milions de tones de productes ecològics, i la majoria 

foren fruita tropical, fruits secs i espècies. Els majors països exportadors són la Xina, 

Equador, República Dominicana, Ucraïna i Turquia.  

 

Consum per càpita 

El consum per càpita mundial de productes ecològics es troba en 12,8 € anuals. Alguns 

països del nord d’Europa tenen les màximes mundials, com pot ser Dinamarca (312 

€/càpita) o Suècia (231 €/càpita).  
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País o regió 
Consum per càpita de 

productes ecològics (€) 

Dinamarca    312,00 €  
Suècia    231,00 €  
Àustria    205,00 €  
França    136,00 €  
Alemanya    132,00 €  
Estats Units    124,50 €  
Itàlia      58,00 €  
Europa      50,50 €  
Austràlia      49,00 €  
Espanya      42,00 €  
Regne unit      38,00 €  
Mitjana mundial      12,80 €  

Taula 3: Consum per càpita d’aliments ecològics per països o regions. Font: Elaboració pròpia basada en dades 
de FiBL (2021). 

En referència a Espanya, el 2019, l’informe d’Ecovalia mostrava que el consum per 

càpita estava en 46,6 € (i un creixement del 16,4% respecte de l’any anterior, 2018) 

i el mercat ecològic espanyol generava 2,1 milions d’euros i 93.000 llocs de feina. 

Posteriorment, el passat març de 2021 el director general de la Indústria 

Alimentària va fer públic que el consum de productes ecològics a Espanya ha pujat 

un 7,7% respecte a l’any anterior. El consum mitjà per càpita dels espanyols de 

productes ecològics ja es troba als 50,22 € anuals. 
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Situació de la producció ecològica a la Unió europea 

El 2019, a la Unió Europea estaven registrades en producció ecològica un total de 14,6 

milions d’hectàrees, corresponents al 8,1% de la seva superfície agrària. El total de la 

superfície havia crescut gairebé un milió d’hectàrees comparant amb l’any anterior (FiBL, 

2021). També és important tenir en compte que el 2019 hi havia 2,4  milions d’hectàrees en 

conversió, el que suposarà una injecció destacable de nous terrenys amb certificació eco 

pròximament. No obstant això, la UE encara continua lluny d’assolir el 25% d’extensió 

agrària ecològica per al 2030. 

Els països amb major superfície agrària ecològica eren: Espanya (2,4 milions d’ha), França 

(2,2 milions d’ha) i Itàlia (2 milions d’ha). De fet, al rànquing mundial, el país que va 

presentar un major increment de la superfície el 2018 va ser França. Espanya es va situar 

en cinquè lloc. Emperò els països de la UE amb major percentatge de superfície agrària 

ecològica sobre el total són altres: Liechtenstein (41%), Àustria (26,1%) i Estònia (22,3%).  

 

Gràfic 2: Evolució de la superfície inscrita en agricultura ecològica a la Unió Europea, en els últims vint anys. 
Font: Elaboració pròpia basada en dades de FiBL (2021). 

Amb un 40% d’increment entre 2011 i 2020, la superfície inscrita en ecològic a la Unió 

Europea experimenta un ritme de creixement superior a altres regions del món. El ritme ha 

estat gairebé constant i des de 2014 la taxa de creixement, com mostra el Gràfic 2, ha pres 

una tendència més vertical, el que acosta l’horitzó del 25%. 

Segons l’ús que es fa de la superfície ecològica, a la Unió Europea, els cultius llaurables i les 

pastures tenen el mateix pes en proporció. Els cultius permanents suposen al voltant de 
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l’11% del total de terra inscrita. Dins d’aquest grup, destaca l’olivera (0,5 milions d’ha), la 

vinya (0,4 milions d’ha) i els fruits secs (0,3 milions d’ha). Espanya és el país de la UE que té 

més extensió de cultius permanents, seguit d’Itàlia i Turquia.  

Les estadístiques mostren com el nombre de productors sota certificació ecològica també 

no atura de créixer a Europa. Així, el seu nombre és de 343.858 al 2019, augmentant un 5% 

respecte del 2018. Turquia i Itàlia són els països que aporten més productors. El nombre 

d’elaboradors també ha crescut respecte del 2018, situant-se en 78.240.   

Respecte a la ramaderia, el 2018 estaven catalogades en certificació ecològica, 4,6 milions 

de caps de vacum, 1,3 milions de porcins, 5,7 milions d’ovins i 53,6 milions d’aus. La 

ramaderia té poca presència en els anuaris estadístics, de manera que es fa difícil poder 

comparar la realitat europea amb la d’altres continents i a escala mundial. 

El mercat europeu de productes ecològics va moure el 2019 41,4 mil milions d’euros, 

marcant un creixement del 8% respecte de l’any anterior. El mercat alemany és el primer 

mercat ecològic que mou més capital a escala europea (12 mil milions d’euros), seguit per 

França (11,3 mM€) i Itàlia (3,6 mM€). No obstant això, és el mercat francès el que va 

presentar un creixement major (13,4%) per tercer any consecutiu. França s’està situant al 

capdavant de la cursa cap a una transició ecològica del sector agroalimentari (Red 2030, 

2020).  

Just abans de l’esclat de la pandèmia, el consum per càpita de productes ecològics a Europa 

se situà en 56 euros anuals, mentre que a la Unió Europea va ser de 84 euros, molt lluny de 

les xifres de Dinamarca i Suïssa, que multipliquen per quatre el valor de la despesa mitjana. 

S’haurà de veure com ha afectat la Covid-19 als mercats internacionals i europeus de 

referència en agricultura eco. 
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Situació de la producció ecològica a Espanya 

Espanya comptava a les acaballes de 2020 amb 53.325 operadors ecològics i 2.437.891 

hectàrees inscrites en Ae (MAPA, 2021). Andalusia és la comunitat autònoma amb més 

superfície ecològica i Cantabria la que manco hectàrees té amb aquesta certificació. Balears 

se situa a la meitat baixa de la taula, en termes absoluts. 

 

Gràfic 3: Superfície inscrita en agricultura ecològica, per comunitat autònoma, per a l’any 2020. Font: Elaboració 
pròpia basada en dades del MAPA (2021). 

El creixement de la superfície inscrita a Espanya durant els darrers deu anys ha estat del 

48%, a un ritme del 4% de mitjana (MAPA, 2021). Del 2011 al 2013 es va experimentar una 

caiguda, just després d’un període on el creixement s’havia accelerat. Des de 2015, el ritme 

de creixement ha retornat al patró que tenia durant el període 2000-2010. 
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Gràfic 4: Evolució de la superfície inscrita en agricultura ecològica a Espanya, els darrers vint anys. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades del MAPA (2021). 

Pel que fa a operadors inscrits en agricultura ecològica, el rànquing de comunitats 

autònomes és molt semblant al de superfície. Destaca Andalusia per damunt la resta, amb 

prop de 18.000 inscrits, entre productors, elaboradors i altres. Cantàbria tanca la llista amb 

278 inscrits. Les Illes Balears es troben en una posició per sota la que ocupaven amb la 

superfície, situant-se entre Aragó i País Basc. Sigui com sigui, cal recordar que aquestes són 

dades absolutes i el que realment s’hauria de posar en comparativa serien les dades en 

termes relatius, és a dir, quina proporció de superfície agrària útil és ecològica.  

 

Gràfic 5: Nombre d’operadors inscrits a l’organisme de control i certificació, per comunitat autònoma, per a l’any 
2020. Font: Elaboració pròpia basada en dades del MAPA (2021). 

Dins dels operadors ecològics, els productors són majoria. Trobarem després, en nombre, 

els elaboradors, sense diferenciar productors-elaboradors i elaboradors exclusius. 
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Tipus d’operador Nombre 

Productors agrícoles 39.382 

44.493 
Productors ramaders 1.943 

Productors agrícoles i ramaders 3.168 

Entitats de producció aqüícola 170 

Elaboradors 5.561 

Importadors 435 

Exportadors 163 

Majoristes 1.920 

2.503 Minoristes 510 

Altres operadors 73 

Taula 4: Nombre d’operadors ecològics per tipus per al conjunt de l’estat, any 2020. Font: Elaboració pròpia basada 
en dades del MAPA (2021). 
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Situació de la producció ecològica a les Illes Balears 

Segons la publicació del CBPAE Dades estadístiques de la producció agrària ecològica Illes 

Balears 2020, la situació actual a la nostra comunitat d’aquest tipus de producció es 

resumeix en dues dades principals: 1.020 operadors i 37.834 hectàrees inscrites. Es 

detalla a continuació algunes tendències tant pel que fa a operadors i com també per 

superfície i cultius. 

 

Gràfic 6: Evolució del nombre d’operadors i de la superfície inscrita en agricultura ecològica a les Illes Balears. 
Font: Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 

En els darrers deu anys la superfície inscrita en agricultura ecològica a les Illes Balears s’ha 

incrementat un 39%. En els darrers cinc anys (2016-2020), el ritme de creixement 

interanual ha estat del 6,2% de mitjana, una dada per damunt del ritme d’evolució 

experimentat a l’Estat espanyol. 

 

Operadors i superfície 

Menorca és l’illa que ha patit més alts i baixos al llarg dels darrers vint anys en el nombre 

d’inscrits i superfície ecològica. Tot i que la tendència general és positiva, el període 

comprès entre l’any 2010 i el 2016, es va caracteritzar per una pèrdua neta de productors i 

hectàrees inscrites en producció ecològica. Els operadors elaboradors, en canvi, han 

experimentat creixements puntuals alternant-los amb sèries d’anys on la xifra quedava 

estancada. L’any 2020 l’illa comptava amb 69 productors i 43 elaboradors/indústries i 

6.159 hectàrees inscrites. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hectàrees 3.59 6.19 8.95 11.7 13.2 18.1 18.6 19.4 23.0 25.5 28.0 27.9 29.2 29.6 29.3 28.0 29.5 32.3 35.8 36.7 32.9

Operadors 153 200 261 325 373 408 428 470 563 625 660 663 692 702 711 755 800 840 907 962 1020

0

200

400

600

800

1000

1200

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

N
o

m
b

re
 d

'o
p

er
ad

o
rs

H
ec

tà
re

es



47 

 

 

Gràfic 7: Evolució del nombre d’operadors i de la superfície inscrita en agricultura ecològica a Menorca. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 

A Eivissa el creixement ha estat el més sostingut de les quatre illes, destacant la pujada que 

encara manté a partir de 2013, tant de productors, d’elaboradors, com també de superfície. 

En aquest sentit, cal destacar l’aportació de la feina de l’APAEEF i de la cooperativa Ecofeixes 

en aquest increment. Les estadístiques de 2020 mostren que Eivissa se situa per davant de 

Menorca amb 94 productors/es i 44 elaboradors/indústries. La superfície inscrita és de 792 

hectàrees. 

 

Gràfic 8: Evolució del nombre d’operadors i de la superfície inscrita en agricultura ecològica a Eivissa. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 

Pel que fa a Formentera, és molt destacable el bot que va suposar l’entrada, des de 2017 a 

2020, de 6 productors i 4 elaboradors nous, gràcies a la tasca de la Cooperativa del Camp de 

Formentera. Fins llavors, Formentera havia estat una illa amb poca presència ecològica, ja 

que la primera hectàrea es registrà el 2005. Ara per ara Formentera disposa de 10 
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productors/es i 5 inscrits com a elaboradors. La superfície ecològica de l’illa menor se situa 

en 237 hectàrees. 

 

Gràfic 9: Evolució del nombre d’operadors i de la superfície inscrita en agricultura ecològica a Formentera. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 

Mallorca és l’illa que condiciona més les estadístiques del conjunt de les Balears, per 

descomptat. La tendència és, per tant, molt semblant a la comentada anteriorment per a tota 

la comunitat: un creixement prou sostingut, amb lleugeres frenades en moments concrets 

que coincideixen amb l’aplicació de polítiques públiques favorables o desfavorables envers 

l’agricultura ecològica. Al tancament de 2020, Mallorca disposava de 30.636 hectàrees i 755 

operadors, entre productors, elaboradors i col·laboradors inscrits al CBPAE. 

 

Gràfic 10: Evolució del nombre d’operadors i de la superfície inscrita en agricultura ecològica a Mallorca. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 
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Cultius 

La distribució dels cultius inscrits al Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica 

queden dibuixats al Gràfic 11. Pastures i farratges suposen el 52% del total de superfície 

inscrita, una xifra íntimament vinculada a la ramaderia, peça fonamental en l’activitat 

agrícola ecològica. En segon terme, es troben ubicats per quantitat d’hectàrees inscrites els 

cereals i lleguminoses, cultius també lligats a l’activitat ramadera, però que en els últims 

anys el blat i el llegum per a consum humà han experimentat un petit auge amb projectes 

de producció i transformació com Es Molí de Sant Antoni, Rafal Genàs, Blat net, Bellver Ric 

o S’Obrador, a Mallorca. Els boscos i la recol·lecció silvestre, en tercera posició, són terrenys 

naturals que poden ser aprofitats com a pastura, rebost de bolets, espàrrecs, entre d’altres. 

Posteriorment, fruites seques i guaret i adob verd, ocupen sumats 5.248 hectàrees. L’olivar 

supera a la vinya i lluny queden els fruiters, l’horta i els cítrics. Residuals són els cultius 

d’aromàtiques i altres plantes aprofitables (cànem, àloe vera, etc.). 

 

Gràfic 11: Superfície inscrita per a cada cultiu. Illes Balears, any 2020. Font: Elaboració pròpia basada en dades 
del CBPAE (2021). 

Per illes, Mallorca és la que més estabilitat té en l’evolució de la superfície inscrita en 

agricultura ecològica per a cada cultiu, com mostra el Gràfic 12. Destaca el pes de les 

pastures i farratges, que des de 2015 s’han incrementat en 3.500 hectàrees. 
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Gràfic 12: Evolució dels principals cultius inscrits en ecològic a l’illa de Mallorca l’any 2020. Font: Elaboració 
pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 

A Menorca, en canvi, s’observen períodes de creixement i decreixement en alguns cultius, 

en especial en pastures i farratges, en vinya i en olivar, però també en cereals i lleguminoses. 

En els altres cultius, la tendència és més estables pel fet de tenir un pes molt menor. 

 

Gràfic 13: Evolució dels principals cultius inscrits en ecològic a l’illa de Menorca l’any 2020. Font: Elaboració pròpia 
basada en dades del CBPAE (2021). 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pastures i farratges 10856 10974 11396 11521 11614 11519 12233 13602 14998 14520 15187

Cereals i lleguminoses 3929 3847 4102 3766 3523 3411 3737 3944 4171 4493 4944

Bosc i recol·lecció silvestre 3132 2794 2558 3226 3034 2705 2904 3097 3341 3620 3358

Fruits secs 3211 3182 3283 3319 3274 3270 3456 3610 3715 3723 3811

Olivar 517 532 538 567 539 610 604 620 773 850 936

Vinya 241 303 346 356 418 491 541 594 702 764 875

Fruiters 123 127 117 108 138 138 168 186 202 225 250

Hortalissa i tubercles 66 77 91 89 98 92 97 105 126 142 133

Cítrics 46 54 58 55 40 44 47 42 73 69 47
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pastures i farratges 3924 3755 3838 3905 4042 3408 3122 3474 3971 4339 4152

Cereals i lleguminoses 508 556 485 467 473 307 280 482 441 470 588

Bosc i recol·lecció silvestre 755 672 922 938 825 686 715 776 890 1106 1237

Fruits secs 3 3 4 4 5 5 4 11 10 16 17
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A Eivissa, amb una distribució de superfícies més homogènia que a les altres illes, les 

pastures se situen per davant. Les línies d’evolució de cereals i llegums, boscos i recol·lecció 

silvestre i fruits secs es van entrecreuant al llarg dels darrers deu anys al Gràfic 14.  

 

Gràfic 14: Evolució dels principals cultius inscrits en ecològic a l’illa d’Eivissa l’any 2020. Font: Elaboració pròpia 
basada en dades del CBPAE (2021). 

L’evolució de la superfície per cultiu inscrita en ecològic per a l’illa de Formentera fa difícil 

la seva representació en un gràfic per mor de la diferència entre aquests cultius els darrers 

anys. No obstant això, les estadístiques per a l’any 2020 del CBPAE amollen que els cereals 

i llegums són els cultius més importants, amb més de 158 hectàrees inscrites, seguides del 

guaret i l’adob verd, amb 44 hectàrees. 14 són les hectàrees inscrites de vinya i 8 les d’horta. 

Els altres cultius són testimonials. 

 

Ramaderia 

En ramaderia, les Illes Balears comptava amb 32.437 caps inscrits en ecològic al tancament 

de 2020 (CBPAE, 2021). Mallorca i Menorca són les illes més ramaderes, amb altes 

presències de remugants. Eivissa, les gallines de posta són els animals destacats. 

Formentera no té ramaderia inscrita. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pastures i farratges 164 167 140 131 149 182 207 198 238 231 229

Cereals i lleguminoses 48 38 40 73 92 107 116 72 69 82 68

Bosc i recol·lecció silvestre 73 62 44 53 91 93 109 119 102 102 133

Fruits secs 52 45 47 62 70 76 81 61 62 78 73

Olivar 18 30 29 32 33 37 41 40 42 45 46

Vinya 29 30 32 32 29 29 33 36 36 35 35

Fruiters 13 16 13 15 16 25 26 18 16 16 18

Hortalissa i tubercles 16 17 19 17 18 24 26 33 35 43 41
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Gràfic 15: Caps de ramat inscrits al CBPAE l’any 2020, per illes. Font: Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE 
(2021). 

L’evolució de les principals tipologies ramaderes es despleguen a continuació, seguint les 

dades aportades per la publicació anual del CBPAE de 2020 (2021). En el cas de la ramaderia 

ovina, l’any 2011 va ser l’any amb més ovelles inscrites i, a partir d’aquest, el seu nombre va 

decaure per recuperar-se a poc a poc, en els darrers anys. 

 

Gràfic 16: Evolució del caps d’oví inscrits al CBPAE. Font: Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 
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Indústria agroalimentària 

Les gràfiques de la publicació del CBPAE Dades estadístiques de la producció agrària 

ecològica Illes Balears 2020 mostren una tendència creixent del nombre d’indústries que 

empren mètodes de producció eco, tant en elaboració com en comercialització. A 

continuació es resumeix l’estat al tancament de 2020: 

 

Gràfic 17: Indústries inscrites al CBPAE, per tipus i per illa. Font: Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE 
(2021). 
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Metodologia 

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació va treure a concurs, el juliol de 2020, la 

realització de la Diagnosi del sector agrari ecològic de les Illes Balears, amb l’objectiu de 

disposar de dades que permetessin avaluar la situació de la producció agrària ecològica, 

determinar el seu grau de maduresa i, a partir d’aquí, dibuixar estratègies de futur. 

El plec de condicions tècniques demanava treballar a partir de la base de dades del CBPAE 

i de 921 enquestes als operadors ecològics. Aquestes enquestes havien de tenir uns 

continguts mínims, definits pel plec de condicions, agafant diferents aspectes socials, 

econòmics i ambientals. 

APAEMA es presentà amb una proposta tècnica i guanyà el concurs. Se signà el contracte en 

data de 2 de novembre de 2020 i posteriorment els corresponents compromisos de 

protecció de dades. Posteriorment, es conformà un equip tècnic de tres persones a Mallorca 

(APAEMA), una persona a Eivissa i Formentera (APAEEF) i una persona a Menorca 

(APAEM). 

A continuació es detalla la metodologia seguida per a l’elaboració del present estudi, 

separada en fases. 

 

Fase 1 / Recollida i depuració de les dades disponibles 

La fase inicial (novembre de 2020) s’executà de la següent manera: 

- Signatura d’un contracte de protecció de dades entre el CBPAE i APAEMA. També 

amb les entitats subcontractades APAEM i APAEEF. 

 

- Comprovació in situ de l’estat de la base de dades digital i dels registres de producció 

d’alguns operadors per a diferents anys. Anàlisi del nombre i tipus de camps, 

informació continguda, disposició, relacions entre taules, consultes Access, etc. 

 

- Depuració de la base de dades digital del CBPAE per a 2018, 2019 i 2020. Eliminació 

de camps que no eren rellevants a la finalitat del projecte, i en canvi, creació de noves 

relacions entre taules per facilitar la recerca i consulta. 
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- Conversió de les dades personals en codis alfanumèrics per tal de garantir 

l’anonimat en el tractament de les dades. 

 

- Triatge manual d’uns 20.000 volants de circulació, per operador i tipus de cultiu. 

Finalment, es va decidir d’acord amb la conselleria descartar aquesta font 

d’informació per la manca de determinades dades rellevants. 

 

- Replantejament de determinats punts del projecte a partir de la situació en què es 

troben les dades disponibles. Preparació de protocols de recollida de dades per a 

2018 i 2019 (2020 es descarta per les afectacions de la pandèmia). 

 

- Sol·licitud formal als consells reguladors de denominacions d’origen, indicacions 

geogràfiques protegides, cooperatives de segon grau, escorxadors, etc. per a 

l’obtenció de dades complementàries, de volum de producte agrupat.  

 

- Sol·licitud de la llista dels productors professionals i productors prioritaris al 

Registre d’explotacions agràries. 

 

- Celebració de reunions de seguiment amb Direcció General d’Agricultura i les 

entitats participants. 

 

Fotografia 2: Triatge dels volants de circulació de 2018 i 2019. Font elaboració pròpia (2021). 

En aquesta fase, destaquen els següents punts i acords, amb els actors implicats en l’estudi: 
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- S’acorda fer la recollida de dades sobre els anys 2018 i 2019, per superar la possible 

variabilitat interanual en rendiments agrícoles i/o vendes comercials. Es descarta 

2020 pel possible biaix en producció i venda. 

 

- Descartar els volants de circulació perquè no registren moviments de venda directa, 

un canal de comercialització cada vegada més emprat entre els productors 

ecològics, de manera que caldrà salvar aquesta manca d’informació a través de les 

enquestes. Davant d’aquesta situació, es realitzà un petit sondeig entre hortolans 

ecològics de les quatre illes per determinar la disponibilitat de registres digitals de 

producció i vendes. El resultat va ser negatiu: molt pocs tenien registres fiables 

d’aquest tipus. Es planteja llavors la possibilitat de treure mitjanes per hectàrea a 

partir d’aquells operadors que sí tenen dades de producció anual, per aplicar 

aquestes xifres a l’extensió d’horta inscrita de cada operador, emperò els resultats 

no serien del tot verídics i no s’aprofundiria al nivell de detall que es persegueix amb 

aquest estudi. Pel que fa a vendes, s’ha de tenir en compte també el biaix de vendes 

en B. Així, per a la recollida de dades dels hortolans ecològics, s’acorda optar per a 

que els hortolans siguin els primers entrevistats de forma presencial, per fer una 

recollida de dades el més exhaustiva possible, i des de diferents fonts. A partir 

d’aquí, es tractaria cada cas per separat. Demanar que tenguin preparades i 

organitzades les dades següents, si les tenen i si s’escau: i) Registres de producció 

total d’horta, per als anys d’estudi, ii) Volum de vendes anuals, a través de venda 

directa i cap a intermediaris, dels anys 2018 i 2019, si el tenen,  i iii) Xifra de compra 

i/o producció pròpia de planters de cada tipus.  

 

- S’acorda també tractar amb els operadors que produeixin i elaborin algun producte, 

ja que dades provinents d’operadors col·laboradors, com distribuïdores o 

intermediaris, podria crear duplicitats amb algunes dades. Dels gairebé 1.020 

inscrits en el CBPAE actualment, un centenar corresponen a comerços, els quals no 

són objecte d’aquest estudi. 

 

- La informació referent a compravenda de fruits secs, raïm i oliva, s’extrauria, en 

paral·lel, dels registres del CBPAE i de cooperatives de segon grau i dels diferents 

consells reguladors de marques de qualitat. La informació que se sol·licitaria seria: 

i) Quantitat d’ametla i garrova comprada per a 2018 i 2019, ii) Preus mitjans de 

compra, i iii) Quantitat d’ametla i garrova venuda. 
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- En produccions ramaderes, la informació s’extrauria dels diferents escorxadors de 

Balears. La informació que se sol·licitaria seria sobre animals sacrificats per tipus i 

quantitats durant 2018 i 2019. 

 

Fase 2 / Disseny i posada a prova de les enquestes 

En aquesta fase, desenvolupada durant novembre i desembre de 2020, es desenvoluparen 

les actuacions detallades a continuació: 

- Disseny i preparació de les enquestes de productors professionals i no 

professionals, indústries i col·laboradors (planteristes, càterings i intermediaris).  

 

- Anàlisi de l’oferta d’eines informàtiques professionals per a la realització 

d’enquestes massives. Habilitació d’una plataforma informàtica en línia per facilitar 

la feina als entrevistats i als entrevistadors de les quatre illes, que permetés la 

recollida sistemàtica de dades i aplicar lògica estadística.  

 

- Creació de l’enquesta en línia. Unificació de les enquestes en una de sola. Es dissenya 

diferents itineraris o camins en funció de cada pregunta contestada: productors, 

productors-elaboradors, elaboradors i altres casos.  

 

- Proves d’enquesta amb productors i indústries reals, per determinar possibles 

errors, viabilitat tècnica i temps de resposta. Eliminació d’algunes respostes 

redundants i incorporació de noves preguntes i opcions de resposta, a partir de 

l’experiència de les proves. Retallada de l’enquesta per estalvi de temps de la 

persona enquestada i tenint en compte les informacions de què ja disposava el 

CBPAE a les seves bases de dades. Repetició després de les primeres correccions.  

 

- Comunicació, correcció i validació per part de les entitats participants i de la 

Direcció General d’Agricultura. 
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Gràfic 18: Itineraris de l’enquesta en funció de cada resposta. Font: Elaboració pròpia (2021). 
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Criteris i punts a destacar i fer constar d’aquesta fase: 

- Per a la creació de l’enquesta final, es va perseguir el criteri d’eficiència tècnica, 

d’estalvi de temps i de facilitat de resposta i garantir una bona disposició de les 

dades obtingudes per al seu futur tractament. Això va provocar que s’eliminassin 

algunes preguntes que s’havien plantejat inicialment i se n’incorporaren de noves. 

 

- Cada pregunta incorporava una breu explicació que ajudava a entendre l’enunciat 

de la pregunta i de quina manera s’havia de respondre (xifres, text, percentatges, 

etc.). 

 

- L’eina informàtica en línia que es va emprar per a l’enquesta era de lògica 

complicada, el que va requerir que hi hagués salts automàtics entre temàtiques i 

blocs de preguntes, en funció de les respostes que anàs aportant la persona 

enquestada. 

 

- L’itinerari de productor-elaborador suposava una inversió de temps d’entre 40 i 45 

minuts, que s’incrementava en 10 minuts més en el cas que tinguessin animals. Per 

a productors, l’enquesta podria suposar entre 30 i 35 minuts. Per als elaboradors 

exclusius, l’enquesta acabava als 10-15 minuts, en funció de la diversitat de 

productes que tinguessin. Finalment, planteristes i productors de llavors, forns, 

escorxadors, tafones, i altres indústries col·laboradores, acabaven l’enquesta en 

qüestió de minuts, ja que el qüestionari botava fins als darrers estadis d’aquesta. 

 

- Es reformularen les preguntes referents a la percepció del sector eco, de l’agrari i 

del consumidor, a 5, 10 i 15 anys, perquè la informació que s’aportava durant les 

proves era massa semblant una de l’altra, per a cada pregunta. A més, aquestes 

s’ubicaven al final de l’entrevista, i l’atenció de l’entrevistat ja era mínima. Aquest 

problema es va resoldre amb tres preguntes simples sobre el grau d’optimisme 

envers cada temàtica. 

 

- S’ha detectat el fet que hi ha elaboradors o productors-elaboradors que tenen més 

de dos codis CPBAE. Alguns casos, pocs, poden arribar a tenir-ne 5 o més. Això és 

degut al fet que l’organisme de control registra cada tipus d’elaboració amb un codi 

diferent. Per exemple, diferencia entre l’elaboració de pa i rebosteria de l’elaboració 

d’oli. Entenem que no tendria sentit que aquestes persones o empreses contestassin 
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l’enquesta diferents vegades sempre i quan la gestió i, per tant, la informació 

aportada es fes per explotació agrària i/o indústria en conjunt. És per això que, 

finalment, es deixa per a elecció personal de l’entrevistat triar un camí o altre, és a 

dir, fer-la en conjunt o bé per separat. 

 

- Comunicació, acord o validació per part de la resta d’actors implicats en l’execució 

de la diagnosi. 

 

Fase 3 / Enquestes a no professionals 

Durant el desembre de 2020 i primeres setmanes de 2021 es va dur a terme aquesta fase de 

la diagnosi, i es desenvolupà com segueix: 

- Preparació de la base de dades inicial, a partir de la qual poder fer les enquestes 

telefòniques, discernint entre professionals i no professionals, tipus d’indústria, 

ubicació geogràfica, etc. 

 

- Disseny d’un protocol de telefonada, consensuat amb les entitats que participaran 

de la realització de les enquestes. 

 

- Informació de l’inici de la diagnosi a tots els inscrits en el CBPAE i difusió de 

l’enquesta. Inici de les enquestes en línia i de les enquestes telefòniques. 

 

- Realització de les enquestes en línia a les quatre illes, entre dia 10 i 28 de desembre, 

assolint un total de més de 300 registres. La majoria, emperò, no van resultar vàlides 

perquè faltava molta informació. 

 

- Seguiment de les respostes obtingudes per part de les persones i empreses 

enquestades. Es registraren totes i cadascuna de les telefonades amb el dia i l’hora i 

el resultat obtingut. 

 

- Reunions periòdiques per part dels actors implicats. 

 

 



61 

 

Aquí, els punts a destacar són: 

- Els enquestadors telefònics es trobaren amb serioses dificultats perquè els 

enquestats responguessin a les preguntes telefònicament, ja que gran part d’aquests 

sol·licitaven fer la resposta de l’enquesta en línia. Va ser per això que l’equip de feina 

va haver d’adaptar-se a aquesta demanda: la majoria de telefonades serviren per 

insistir en la necessitat de fer l’enquesta, per resoldre dubtes mentre la responien, 

per si ja l’havien respost i recordaven alguna pregunta que no contestaren o 

tengueren dificultats, o simplement per acordar un dia i hora per realitzar 

l’enquesta telefònicament.  

 

- Paral·lelament, si a les respostes es detectaven camps buits i/o alguna 

incongruència, es feien telefonades per revisar les dades aportades i corroborar-ne 

la validesa. 

 

 

Fotografia 3: Captura de pantalla de la pàgina inicial de l’enquesta online. Font: Elaboració pròpia (2021). 
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Fase 4 / Enquestes a professionals i indústries agroalimentàries 

Durant els sis primers mesos de 2021 es va procedir a realitzar les enquestes a productors 

professionals i indústries agroalimentàries. Les actuacions concretes foren les següents: 

- Creació d’un registre de contactes fets amb els operadors i d’agenda compartida 

amb totes les persones entrevistadores. 

 

- Contacte telefònic amb les persones a entrevistar per concertar dia i hora. En 

aquesta primera telefonada es recordava la informació que es demanaria per tal que 

preparassin la documentació necessària. El dia abans de la trobada s’enviava un 

recordatori per correu electrònic i mitjançant aplicacions de missatgeria 

instantània, tant de la cita com de la informació requerida. 

 

- També s’oferia la possibilitat de fer l’enquesta per mitjà d’una videoconferència a 

aquells operadors que manifestaven reticències a l’encontre presencial degut a la 

situació Covid-19.  

 

- En alguns casos es trobaren serioses dificultats per quadrar cita amb operadors i 

com a última alternativa, s’oferia fer l’enquesta en línia.  

 

- Si es disposava ja d’una resposta en línia d’aquests operadors, es feia una revisió de 

les respostes per detectar incongruències. Aquestes passaven a ser enquestes que 

s’havien de reforçar amb una nova telefonada, inclús alguna repetir-la. 

 

- Paral·lelament, les enquestes telefòniques i en línia continuaven obertes per recavar 

totes les respostes possibles. 

 

- Finalment, s’assolí gairebé el 90% de les enquestes objectiu. 

 

Punts a destacar i fer constar, per a aquesta fase: 

- Les dificultats per poder acordar una cita han estat notables. Tant per la situació 

sanitària com per la disponibilitat de les persones responsables de les explotacions 

o indústries. És per això que l’equip de persones entrevistadores ha hagut d’adaptar 
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a les necessitats dels inscrits havent de fer visites a dies i hores que aquests 

demandaven, inclús en caps de setmana i festius i en horaris vespertins. 

 

- En aquelles explotacions que tenien diferents persones que intervenien en el 

maneig agrari, comercialització o gestió burocràtica, es va procurar fer-les coincidir 

en el moment de l’enquesta. En algunes ocasions requeriren fer les enquestes en 

dies separats per la dificultat d’aquesta trobada. Això ha succeït sobretot en aquelles 

empreses amb més dimensió en moviment econòmic.  

 

- Fer constar que hi va haver inscrits als quals es va telefonar més de 20 vegades per 

acordar dia i hora. Alguns d’ells quedaren sense poder-se enquestar. Per la seva 

banda, hi va haver casos aïllats d’inscrits que només varen voler aportar dades de 

moviment econòmic i producció i s’han negat a contestar la resta de preguntes. 

 

- S’han conservat tots els intents de resposta i d’enquestes inacabades, o repetides, 

per tal d’agrupar-los i analitzar-los a la fase de digestió de dades. 

 

- Cada enquesta rebia una puntuació, per part del personal tècnic entrevistador, de 0 

a 10 segons el grau d’autoconeixement que havia demostrat l’operador enquestat 

(velocitat de resposta, dades concretes, etc.). Això ha facilitat la depuració de dades 

i eliminar enquestes no utilitzables estadísticament. 

 

- Les persones físiques o jurídiques amb més d’un número d’inscrit (productors que 

també són elaboradors o persones que tenen més d’un número per tipus de 

transformat) s’han estudiat cas per cas. Aquells que tenien números 

complementaris s’han contestat agrupant-los en enquestes que inevitablement han 

tengut una duració més elevada i aquelles que tenien activitats sense relació s’han 

fet individualment mantenint la part de valoració personal conjunta.  

 

- Eivissa ha estat la zona d’estudi que més incidències ha acumulat. La situació 

sanitària va fer que molts operadors fes mesos que es trobessin fora de l’illa. A més, 

a Eivissa, en comparació a les illes de Menorca i Mallorca, el grau de compromís i 

implicació amb l’estudi per part dels inscrits ha estat molt inferior. S’ha hagut 

d’elaborar un registre d’incidències davant la negativa de molts operadors a voler 

contestar l’enquesta. Molt sovint els inscrits han fallat a les cites o les han cancel·lat 

al darrer moment.   
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- L’illa de Menorca s’ha vist condicionada per la coincidència temporal de les 

enquestes d’un estudi sobre l’estratègia agrària de Menorca que compartia 

similituds en el seu qüestionari i que va crear confusió en aquells operadors que ja 

havien contestat l’enquesta d’aquest estudi. 

 

- La generació més jove està incorporant la digitalització dels registres i de la gestió 

de l’empresa agrària, un fet que ha ajudat a obtenir dades econòmiques i de 

producció més fiables.  

 

En resum, el nombre d’enquestes assolides respecte de l’objectiu queda detallat a la taula: 

 Eivissa Formentera Menorca Mallorca Illes Balears 

Enquestes tancades 83 8 84 592 767 

Enquestes amb alguna incidència 2 4 10 24 40 

Enquestes impossibles 40 1 16 57 114 

Enquestes objectiu 125 13 110 673 921 

Enquestes aconseguides 85 12 94 616 807 

Percentatge assolit 68% 92% 85% 92% 88% 

Taula 5: Nombre d’enquestes objectiu i enquestes assolides per illes. Font: Elaboració pròpia (2021). 

 

Fase 5 / Depuració de les dades obtingudes i tractament estadístic 

Aquesta fase es va a dur a terme durant el mes de juny i primers de juliol de 2021. En 

concret, les accions que la conformaren foren: 

- Comprovació de totes les respostes. Eliminació de les respostes incongruents, dels 

zeros i respostes mal ubicades. 

 

- Creuament amb la base de dades del CBPAE i altres dades d’interès.  

 

- Tractament estadístic mitjançant Excel. Relació entre variables i primers resultats 

per al conjunt de les Illes Balears i per a cada illa per separat. 
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Es detectaren set enquestes que l’enquestat/da va errar el codi d’inscrit al CBPAE. Això va 

provocar la impossibilitat d’identificar l’illa de l’explotació agrària o indústria en qüestió. 

Aquestes dades s’han incorporat igualment a les estadístiques generals per a les Illes 

Balears, pel fet que són dades vàlides, però ha provocat que la suma de les dades per a 

cadascuna de les illes sigui lleugerament inferior a la xifra total que apareix per al conjunt 

de l’arxipèlag. 

 

Fase 6 / Presentació dels resultats preliminars 

Amb l’objectiu d’aprofundir en la interpretació de les dades obtingudes en la seva 

s’organitzaren cinc reunions durant finals de juliol amb les organitzacions i associacions 

agràries, denominacions d’origen i indicacions geogràfiques, cooperatives i principals 

empreses del sector agrari, com a passa prèvia a continuar amb l’estudi.  

- Divendres 16 de juliol, a Sa Granja (Palma, Mallorca), a les 16 h, en la que hi 

assistiren Andreu Juan (DG Agricultura), Joan Mayol (DO Oli de Mallorca), Xisco 

Llompart (APAEMA), Antoni Bennàssar (DO Pla i Llevant), Joan Simonet (ASAJA), 

Jeroni Vera (CBPAE), amb els membres de l’equip tècnic Tomeu Mesquida i Nofre 

Fullana. 

 

- Dimecres 21 de juliol, a la Sala de plens de l’Ajuntament de Manacor (Mallorca), 

convocada a les 19 h, i amb la única assistència del regidor Joan Gaià i la regidora 

Cristina Capó. Es va suspendre la sessió. 

 

- Dijous 22 de juliol, reunió celebrada a Sa Granja (Maó, Menorca), amb la presència 

de Pilar Pons (DG insular d'Economia del CIMe), Josep Pastrana (conseller 

d'Economia i Territori del CIMe), Teresa Benejam (Leader Menorca), Alexandra 

Büttikofer (CBPAE), Bartomeu Pons (APAEM), Lluís Nadal (AGRAME), Antoni Allès 

(Sa Granja), Antoni Riudavets, (Unió de Pagesos), Miquel Camps (Custòdia Agrària), 

Eva Cardona (Agroxerxa), un tècnic de l'ADV Hortigrup, un representant de la PIME 

Menorca. Per part de l’equip tècnic es va comptar amb la presència de Judith Aisa, 

Guillem Alfocea, Tomeu Mesquida i Nofre Fullana. 

 

- Dimecres 28 de juliol, la cita era al Consell Insular de Formentera, a les 12 h. Els 

assistents foren un tècnic responsable d’agricultura i ramaderia del Consell, i el 



66 

 

gerent de la Cooperativa del camp de Formentera. Per part d’APAEEF, hi assistiren 

Maribel Juan, presidenta de l’associació, i Fina Prats, membre de la junta directiva. 

Per part de l’equip tècnic de la diagnosi hi assistiren Flor Dell’Agnolo, Tomeu 

Mesquida i Nofre Fullana. 

 

- Dijous 29 de juliol, a la sala de plens del Consell d’Eivissa, es desenvolupà la darrera 

reunió de presentació dels resultats preliminars, amb la presència de Joan Marí 

(directori deneral d’agricultura del Consell insular d’Eivissa), un tècnic responsable 

d’agricultura i ramaderia del Consell insular, un membre de la Cooperativa Es nostre 

camp, una representant del Leader d’Eivissa, Sònia Torres (Ecofeixes), Josefa Prats 

i Marible Juan (APAEEF). De l’equip tècnic hi assistiren Flor Dell’Agnolo, Tomeu 

Mesquida i Nofre Fullana. 

Les aportacions de cada reunió estan recollides a l’annex III. 

 

Fase 7 / Incorporació d’esmenes i redacció de la memòria 

Durant els mesos d’agost i setembre: 

- S’incorporaren les aportacions que s’havien realitzat en les diferents reunions de 

presentació, així com la revisió de les dades que es van considerar dubtoses.  

 

- Es va fer una estimació/extrapolació de les dades referents a les finques i indústries 

que no havien contestat l’enquesta. 

 

- Es redactà la memòria tècnica, exposant els resultats finals. Es va treballar en la 

comparació dels resultats generats en el context del sector agrari balear i del sector 

agrari espanyol, tant pel que fa al conjunt com en perspectiva de producció 

ecològica. 

 

- S’iniciaren converses amb el dissenyador per a les tasques de maquetació del 

document resum i amb la impremta per a l’edició de 1000 exemplars. 
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Resultats i interpretació 

Els resultats es presenten dividits en temàtiques per a una millor comprensió d’aquests. 

Com s’ha comentat anteriorment, les dades que aquí es presenten s’han aconseguit a partir 

de diferents fonts, encara que les més de 800 enquestes en són la font principal. Les 

reunions de presentació dels resultats preliminars a les quatre illes foren un excel·lent 

context per abordar una correcta interpretació d’aquestes dades, comptant també amb 

persones referents dins del sector agrari ecològic, que han aportat el seu punt de vista. Al 

llarg del text, les dades es comparen amb les del conjunt del sector agrari balear i amb les 

del sector ecològic espanyol. Per a una informació més detallada, el lector pot recórrer a les 

enquestes, bases de dades i els fulls de càlcul, que han estat la base del present treball,  i als 

quals s’han suprimit informacions personals per garantir, en tot moment, l’anonimat de les 

xifres. 

 

 

Fotografia 4: Horta ecològica a Menorca. Font: arxiu APAEM (2021). 
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Superfície inscrita 

L’any 2019, Balears era la quarta comunitat autònoma amb més superfície agrària útil (SAU) 

inscrita en ecològic, amb més del 13%, per darrere d’Andalusia (21%), Catalunya (18%) i 

Múrcia (18%), segons fonts del MAPA (2020). Aquestes xifres queden registrades a la Taula 

6. És important esmentar que la SAU ecològica balear ha passat del 13% (MAPA, 2020) al 

16%, xifra de setembre de 2021 (Taula 9). 

Comunitat 
Superfície SAU 
total (ha, 2019) 

Superfície 
inscrita en Ae 

(ha, 2019) 

Superfície 
recol·lecció 

silvestre en Ae 
(ha, 2019) 

SAU eco (ha, 
2019) 

% SAU 
total 
2019 

Andalusia 4.974.175,00 1.065.259,54 23.594,25 1.041.665,29 21% 

Catalunya 1.156.828,00 229.608,18 16.942,23 212.665,95 18% 

Múrcia 457.032,00 85.371,53 1.078,01 84.293,52 18% 

Illes Balears 222.118,00 36.586,81 8.443,97 28.142,84 13% 

Canàries 77.527,00 7.629,06 49,00 7.580,06 10% 

País valencià 746.673,00 127.909,27 55.867,60 72.041,67 10% 

Castella la Manxa 4.581.592,00 413.253,63 2.200,95 411.052,68 9% 

Navarra 601.442,00 84.458,99 43.100,55 41.358,44 7% 

Extremadura 2.931.680,00 104.221,24 - 104.221,24 4% 

Aragó 2.462.701,00 67.185,56 844,06 66.341,50 3% 

Astúries 473.109,00 14.109,15 117,0114 13.992,14 3% 

Galícia 696.691,00 34.738,12 14.454,99 20.283,12 3% 

Madrid 375.372,00 11.661,14 4.734,39 6.926,75 2% 

País Basc 259.320,00 5.600,95 - 5.600,95 2% 

Cantàbria 276.390,00 3.478,66 - 3.478,66 1% 

Castella i Lleó 5.783.831,00 59.783,21 315,23 59.467,98 1% 

La Rioja 240.231,00 4.000,69 885,70 3.114,99 1% 

Total 26.316.712,00 2.354.855,71   2.354.855,71 9% 

Taula 6: Xifres de superfície agrària útil (SAU) inscrita en agricultura ecològica, per a cada comunitat autònoma 
per a l’any 2019. Font: Elaboració pròpia basada en dades de MAPA (2020). 

Al tancament d’aquest document, al 10 de setembre de 2021, 39.618,75 hectàrees estaven 

inscrites al CBPAE (Taula 8), de les quals 34.577,44 hectàrees eren superfície agrària útil i 

5.046,31 hectàrees eren boscos i recol·lecció silvestre. La SAU inscrita en ecològic, així, 

representa ja pel conjunt de les Illes Balears, el 16,4% (Taula 9).  
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Illa Agricultura eco Reconversió Any 0 Total 

Mallorca      27.030,97         1.636,83         2.620,81            31.288,61  

Menorca        5.429,61             661,64             999,90              7.091,15  

Eivissa            683,82               52,06             230,74                  966,62  

Formentera            186,10               41,12               40,02                  267,24  

Illes Balears            869,92               93,18             270,76            39.613,62  

Taula 7: Dades de superfície inscrita al CBPAE, a 10 de setembre de 2021, per a cada illa i tipus d’etapa. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades facilitades pel CBPAE. 

El cultiu més rellevant són les pastures, superfície destinada a ramaderia extensiva, sigui o 

no ecològica. Aquesta representa gairebé el 50% de la superfície total inscrita. Una 

proporció molt similar es dóna a la resta de comunitats autònomes i altres regions europees. 

Si s’atén a les dades d’UGM inscrites en ecològic (CBPAE, consulta 10 de setembre de 2021) 

i es posen en relació amb les dades de pastures i farratges, sorgeix la dada de 0,30 UGM/ha. 

Aquesta xifra es troba entre els llindars establerts pel Reglament Delegat (UE) 640/2014 de 

la Comissió1. A més a més, segons el Cens Agrari de 2009, l’extensió de farratges suposa el 

37% dels cultius a Balears, que sumats al 7% de pastures (SEMILLA, 2021), suposen un 

44%, a pocs punts de la proporció que es troba al sector eco. Els cereals i fruits secs són els 

cultius que venen immediatament després en repercussió damunt del total, d’acord amb la 

configuració de les explotacions familiars tradicionals de policultiu a la seca, que es 

localitzen majoritàriament a Mallorca i Eivissa (Taula 8). 

Cultiu principal Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears 

Cereals i lleguminoses 5.411,44 938,69 101,73 169,45 6.621,31 

Hortalissa i tubercles 150,86 28,75 44,28 7,28 231,18 

Cítrics 47,97 0,73 13,17 0,52 62,39 

Fruiters 258,14 19,56 30,31 0,71 308,72 

Olivar 1.062,79 103,99 50,82 6,60 1.224,20 

Vinya 895,53 34,83 41,87 13,27 985,50 

Fruits secs 3.955,13 18,64 75,23 1,08 4.050,08 

Aromàtiques i medicinals 13,18 16,66 2,47 0,88 33,19 

Boscos i recol·lecció silvestre 3.441,47 1.399,71 204,97 0,16 5.046,31 

Pastures i farratge 15.061,31 4.431,69 268,98 23,48 19.785,46 

Guaret i adob verd 1.024,02 56,02 131,65 43,81 1.255,49 

Planters 3,89 1,35 0,03 - 5,27 

Altres 9,10 - 0,57 - 9,67 

Total 31.334,82 7.050,62 966,08 267,24 39.618,75 

 
1 Reglament delegat (UE) 640/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, que completa el Reglament 
(UE) 1306/2016 del Parlament Europeu i del Consell respecte al sistema integrat de gestió i control 
i a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives 
aplicables als pagaments directes, a l’ajuda al desenvolupament rural i a la condicionalitat. 
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Taula 8: Superfície inscrita en ecològic per cultiu i per illes, en hectàrees. Font: Elaboració pròpia basada en 
comunicació del CBPAE (10 de setembre de 2021). 

Tal com mostra la Taula 9, l’illa que destaca per damunt les altres en percentatge de terreny 

agrari inscrit és Menorca, que ha avançat posicions en els darrers anys, i s’acosta a la 

proporció 1:5. Formentera ha experimentat una baixada de gairebé 8 punts respecte del 

22,2% que tenia a finals de 2020 (APAEMA, 2020). Baixa també Eivissa 3 punts, i se situa al 

8,4%. A Mallorca la tendència és positiva, amb un creixement sostingut. Per a aquesta illa, 

ens hauríem de remuntar a 2014-15 per trobar-nos amb una reducció de la SAU en ecològic. 

 SAU (ha, 2020) 
Superfície inscrita 

(sense bosc) 
Proporció de SAU 

en ecològic 

Mallorca   155.463,00                27.893,35  17,9% 

Menorca      29.038,00                  5.650,91  19,5% 

Eivissa        9.019,00                      761,11  8,4% 

Formentera        1.861,00                      267,08  14,4% 

Illes Balears   211.272,00                34.572,44  16,4% 

Taula 9: Dades de superfície inscrita en agricultura ecològica en comparació a la superfície agrària útil (SAU), per 
a cada illa. Font: Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (comunicació personal 10 de setembre de 2021) i 
SEMILLA (2021). 

 

Gràfic 19: Prospecció de creixement futur per a la superfície ecològica a Balears, a partir dels ritmes d’evolució 
d’anys anteriors. Font: Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 

No obstant això, per arribar a l’objectiu del 25% de SAU que marca l’estratègia europea 

Farm to Fork de cara al 2030 (Gràfic 19), les hectàrees inscrites en eco a Balears haurien de 
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créixer al ritme que han crescut els darrers cinc anys (6,2% d’increment anual). Menorca és 

l’illa més ben posicionada, a tan sols 5 punts de la SAU objectiu. 

Si atenem al pes de la superfície agrària ecològica en comparació a la superfície dedicada a 

agricultura convencional, específicament per a cada cultiu, trobam que, a les Illes Balears es 

donen una sèrie de patrons interessants: per una banda, les hectàrees de fruiters de fruita 

dolça de gestió orgànica ja són majors en nombre que aquells fruiters sota règim 

convencional. Un patró similar sembla que té la vinya eco, situant-se al 44% de la seva 

superfície total a les illes. Seguidament, vendria l’olivar, que es va incrementant dos punts 

de 2018 a 2019. Els fruits secs, el cereal i la superfície dedicada a horta venen després, amb 

increments tímids per davall de la unitat, com mostra la Taula 10.  

  

2018 2019 

% eco IB 
envers 

total eco 
Espanya 

% eco IB 
envers 
total IB 

% eco 
Espanya 
envers 

total 
Espanya 

% eco IB 
envers 

total eco 
Espanya 

% eco IB 
envers 
total IB 

% eco 
Espanya 
envers 

total 
Espanya 

Cereal + llegum  2,0% 10,4% 3,7% 2,1% 11,6% 3,8% 

Horta 0,9% 9,2% 5,9% 1,0% 10,1% 10,2% 

Cítrics 0,6% 4,9% 4,7% 0,5% 4,9% 5,4% 

Oliveres 0,4% 15,6% 7,8% 0,5% 17,5% 7,7% 

Fruiters 3,1% 56,8% 0,7% 3,2% 64,1% 0,7% 

Raïm 0,7% 44,0% 12,0% 0,7% 43,7% 12,5% 

Fruits secs 3,1% 11,9% 19,1% 2,2%  12,2%  18,7% 

Taula 10: Dades comparatives de la superfície inscrita en agricultura ecològica, per cultiu, a les Illes Balears i 
Espanya. Font: Elaboració pròpia basada en dades de CBPAE (2020), SEMILLA (2020) i MAPA (2020). 

Les dades demostren com la superfície ecològica de les illes, per a la majoria de cultius, es 

troba per damunt o molt per damunt de les xifres estatals per a aquest mateix indicador. En 

canvi, a escala estatal es dóna un major percentatge per als fruits secs, quan l’arxipèlag es 

caracteritza justament una gran extensió de plantacions tradicionals en extensiu, amb un 

maneig pròxim a l’ecològic, el que significaria que la seva reconversió no hauria de ser difícil. 

Aquesta situació passa també amb els cítrics i l’horta, però en menor mesura, per al 2019. 
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Finques ecològiques 

Per determinar l’evolució del nombre d’explotacions agràries registrades en Ae a Balears, 

caldria analitzar l’evolució dels productors inscrits, ja que una xifra és la mateixa que l’altra. 

Tot i que les dades de productors es tractarà en el pròxim apartat, es pot apuntar breument 

que actualment se situen en 723 (CBPAE, consulta a 10 de setembre de 2021). En concret, 

536 per a Mallorca, 99 per a Eivissa, 77 a Menorca i 11 a Formentera. Partint de la dada de 

10.264 explotacions agràries (INE, 2017), a la comunitat autònoma balear les explotacions 

ecològiques suposen el 7%. 

Una altra dada important és el nombre de recintes inscrits en Ae. El recinte és la unitat que 

subdivideix una parcel·la SIGPAC quan es donen diferents usos dins aquesta. Cada ús o 

aprofitament determina un recinte i serveix de referència per a la PAC. És també la unitat 

bàsica que empra el CBPAE a l’hora de registrar el terreny dins de la seva base de dades. 

L’evolució del nombre de recintes dins d’aquesta base denota un creixement al mateix ritme 

que ho fa la superfície, a 6,8% de mitjana interanual durant els darrers anys, per al conjunt 

de les illes (Gràfic 20).  

 

Gràfic 20: Evolució del nombre de recintes inscrits en Ae a les Illes Balears. Font: Elaboració pròpia basada en 
dades del CBPAE (2018, 2019, 2020 i 2021). * Les dades emprades per a 2021 són dades extretes d’una consulta 
feta dia 10 de setembre de 2021 i per tant, no són de l’any natural. 

Cartogràficament, les diferències entre illes pel que fa a la distribució, el tipus i la mida de 

les parcel·les i recintes inscrits és evident. En el Mapa 1 es ressalta en color negre aquelles 

àrees registrades al CBPAE (consulta a 10 de setembre de 2021). Els patrons que es dibuixen 

no són patrons particulars de les finques ecològiques sinó característiques de l’estructura 

agrària i, en definitiva, de propietat de la terra, diferent a cada illa. Així com a Menorca les 

finques es poden comptar a simple vista, damunt la cartografia, perquè gaudeixen d’una 

superfície destacable i les parcel·les que les conformen estan agrupades, a la resta d’illes 

destaquen pel contrari. Sobretot a Mallorca, existeix un mosaic que abraça bona part de l’illa, 
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integrat per una miríada de petites parcel·les, combinada amb algunes de mida mitjana. 

L’únic que trenca amb aquest dibuix són una sèrie de grans taques, és a dir, grans propietats 

o finques, que predominen a la Serra de Tramuntana i a les àrees costaneres. Algunes 

d’aquestes són finques públiques, com és el cas de Galatzó (Calvià) o Es Verger (Artà); 

d’altres són finques privades, com Es Fangar (Manacor) o Es Rafal dels porcs (Santanyí). La 

mida d’algunes d’aquestes grans finques permet observar, encara que a certa escala, 

recintes no inscrits en Ae, ja sigui per mor d’un cultiu aïllat o bé la presència d’habitatges 

i/o jardins privats. Per la seva banda, a Eivissa i Formentera, la tipologia de les parcel·les 

sembla d’una mida una mica més gran que les que es troben a Mallorca, i estan més 

espaiades entre elles. 

Sobre la mida de les finques ecològiques, les dades del CBPAE (consulta 4 d’agost de 2021) 

mostren una distribució que es podria anomenar clàssica del sector agrari balear. A manca 

de dades per illes, la mitjana de SAU de les explotacions eco és de 49,0 ha, per damunt de les 

16,6 ha del global del sector balear. Són les finques de grans dimensions les que fan 

despuntar la superfície mitjana per explotació ecològica, tot i que, recordem, la SAU no 

inclou boscos ni recol·lecció silvestre.  

 

Gràfic 21: Distribució del nombre d’explotacions ecològiques per rangs de superfície agrària útil a les Illes 
Balears. Font: Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (consulta 4 d’agost de 2021).  

En conjunt es pot observar com més de la meitat de les explotacions (51,6%) presenten 

superfícies per davall de les 10 hectàrees de SAU. Les situades entre les 10 i les 100 

hectàrees, representen el 37,6%. Tan sols en un 10,8% de les finques la seva SAU és superior 

al centenar d’hectàrees.   
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Mapa 1: Distribució geogràfica dels recintes inscrits en agricultura ecològica per a cada illa, a 10 de setembre de 
2021. Font: Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (consulta a 10 de setembre de 2021). 
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Operadors ecològics. Tipologia 

A través de les dades dels inscrits al CBPAE, s’ha pogut constatar que l’any 2018 hi havia un 

total de 907 inscrits, el 2019 n’eren 962 i, finalment, 1.020 al tancament de 2020. D’aquests, 

777 eren operadors únics, en tots tres anys. La diferència entre una xifra i altra d’inscrits és 

provocada per aquells operadors que tenen més d’un número d’inscrit per mor que 

realitzen diverses activitats. És el cas, per exemple d’un productor que fa algun elaborat; el 

CBPAE li assigna un codi com a productor i un altre codi com a elaborador. Lluny de semblar 

que la informació dels operadors es duplica, la concessió d’un codi per a cada activitat és 

una exigència de la normativa d’agricultura ecològica i, a més, obliga a fer tantes visites de 

control anuals com números d’operador es tengui. 

Tipus  2018 2019 2020 

A (SA i SAU)  24 22 26 

P (administracions públiques)  5 4 4 

R (centre especial ocupació)  3 3 3 

Q (empresa pública)  1 4 2 

F (SAT, SCL, SC)  22 19 21 

B (SL)  167 186 214 

N (Soc. Anon. Simplificada)  1 1 3 

J (SC, SRM, SCP)  43 40 31 

E (CB, SRM)  13 18 25 

G (associacions)  13 11 11 

V (SAT, AIE)  13 14 15 

PERSONES JURÍDIQUES  305 322 355 

PERSONES FÍSIQUES  472 455 422 

Operadors únics  777 777 777 

Operadors inscrits  907 962 1020 

Taula 11: Tipus d’operador. Persones físiques i persones jurídiques. Font: Elaboració pròpia basada en dades del 
CBPAE (2018, 2019 i 2020). 

Dins dels 777 operadors, l’evolució és d’un increment anual de persones jurídiques inscrites 

a costa d’un descens de persones físiques (Taula 11).  
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Gràfic 22: Evolució del nombre de productors inscrits en ecològic, per a cada illa. Font: Elaboració pròpia basada 
en dades del CBPAE (2018, 2019 i 2020). 

 

 

Gràfic 23: Evolució del nombre d’elaboradors inscrits en ecològic, per a cada illa. Font: Elaboració pròpia basada 
en dades del CBPAE (2018, 2019 i 2020). 
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Productors/es eco. Nivell de professionalització i dedicació 

Per analitzar la professionalització del sector agrari ecològic de les Illes Balears es fa 

necessari definir que s’entén per agricultor/a professional i explotació prioritària. El Reial 

decret 613/2001, de 8 de juny, per a la millora i la modernització de les estructures de 

producció de les explotacions agràries, defineix agricultor professional com la persona 

física que, sent titular d'una explotació agrària, obtingui almenys el 50 per 100 de la renda 

total d'activitats agràries o altres activitats complementàries, sempre que la part de renda 

procedent directament de l'activitat agrària realitzada a la seva explotació no sigui inferior 

al 25 per 100 de la renda total i el temps de treball dedicat a activitats agràries o 

complementàries sigui superior a la meitat del temps de treball total. L’explotació 

prioritària és aquella que compleix els requisits que apareixen a l’article 4 de la Llei 

19/1995, de Modernització de les explotacions agràries, i entre d’altres, el titular ha de ser 

professional i assolir una renda unitària de com a mínim el 35 per 100 de la renda de 

referència. 

A través de la combinació dels inscrits al CBPAE amb les dades del Registre d’explotacions 

agràries de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (RIA, consulta a 25 de juny de 

2021 i 4 d’agost de 2021), s’ha pogut constatar que el pes dels productors professionals 

respecte del total d’explotacions ecològiques se situa entre el 27,6% (2018) i el 25,1% 

(2019) i les explotacions prioritàries se situen entre el 17,8% (2018) i el 14,6% (2019) 

(Taula 12).  

 2018 2019 
 Professional Prioritari Professional Prioritari 

Eivissa 18 7 17 6 

Formentera 2 2 2 2 

Mallorca 128 85 132 85 

Menorca 19 8 12 2 

Illes Balears 167 102 163 95 

Proporció respecte del total 
d’explotacions inscrites 

27,8% 17,8% 25,1% 14,6% 

Taula 12: Nombre d’explotacions professionals i d’explotacions prioritàries inscrites en Ae per a 2018 i 2019. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades del CBPAE (consulta 4 agost de 2021) i al Registre d’explotacions agràries de 
la CAIB (25 de juny de 2021 i 4 d’agost de 2021). No s’han aconseguit dades per al 2020. 

Ens trobam, per contra, amb un sector agrari balear que té al voltant d’un 10-11% de 

professionals (Taula 13) i un 8% de prioritaris (Taula 14), en conjunt. Si només es tenen en 

compte les explotacions convencionals, les xifres per a 2019 amollen una proporció de 

professionals del 8,7% i un 7% de prioritaris. Això representa una fita de rellevància: els 
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nivells de professionalització a les explotacions ecològiques són entre dues i tres 

vegades més elevats que entre les explotacions convencionals. 

Nombre explotacions agràries 
PROFESSIONALS 

2019 2020 2021* 

Formentera                      5                       5                       8  

Eivissa                    78                     89                   102  

Mallorca                  864                   877                   938  

Menorca                    54                     62                     65  

Illes Balears        1.001         1.033        1.113  

Nombre d'explotacions agràries 10.264 * 

Proporció de professionals  9,8% 10,1% 10,8% 

Taula 13: Nombre d’explotacions agràries professionals per a cada illa, dels darrers anys, per a tot el sector agrari 
balear. Font: Elaboració pròpia basada en dades del RIA (consulta a 4 d’agost de 2021). * Darrer nombre publicat 
d’explotacions agràries presents a les Illes Balears, per a l’any 2016 (INE, 2017).  

Nombre explotacions agràries 
PRIORITÀRIES 

2019 2020 2021* 

Formentera 2 2 3 

Eivissa 38 43 51 

Mallorca 554 568 608 

Menorca 171 174 179 

Illes Balears 765 787 841 

Nombre d'explotacions agràries 10.264 * 

Proporció de prioritàries  7,5% 7,7% 8,2% 

Taula 14: Nombre d’explotacions agràries prioritàries per a cada illa, dels darrers anys, per a tot el sector agrari 
balear. Font: Elaboració pròpia basada en dades del RIA (consulta a 4 d’agost de 2021). * Darrer nombre publicat 
d’explotacions agràries presents a les Illes Balears, per a l’any 2016 (INE, 2017).  

Dins dels professionals, l’any 2019 hi havia un 16,3% que tenien certificació ecològica i, dins 

de les explotacions prioritàries, la proporció de finques ecològiques se situava en el 12,4%. 

Si es focalitza per a cada illa, Formentera és de les quatre illes la que té un percentatge de 

professionals ecològics més elevat, amb un 40%, seguit de Mallorca (23,8%), de Menorca 

(22,2%), i finalment d’Eivissa (21,8%). Les dades mostren que, encara que les explotacions 

ecològiques representen entre una cinquena i una quarta part del total, el nivell de 

professionalització dins del mateix sector ecològic és notablement més elevada que a les 

finques convencionals. 

Així com la tendència en els darrers tres anys en el global del sector agrari balear sembla 

ser de professionalitzar el sector -va creixent, a poc a poc, la proporció d’explotacions 

professionals i explotacions prioritàries (Taula 13 i Taula 14)-, en el sector agrari ecològic, 

hi ha una certa caiguda des de 2018 a 2019 (Taula 12). És a Menorca on es concentra la 
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desaparició de set explotacions professionals, dues de les quals eren prioritàries. El més 

probable és que la minva fos deguda a la sortida d’aquestes finques de la certificació 

ecològica. A les Pitiüses, Formentera es va mantenir en dos i Eivissa en va perdre una. 

Mallorca és l’única illa que va incrementar el nombre de professionals, sumant-ne quatre. 

Malauradament, no ha estat possible comptar amb les dades de professionals i prioritaris 

ecològics per a l’any 2020, el que hagués complementat l’anàlisi. 

A manca d’accés a les dades per a 2020 i 2021, i sempre considerant les dades del RIA són 

les verídiques com a registre oficial que és, les respostes de les persones enquestades han 

proclamat una presència de professionals més intensa en l’actualitat que el pes que tenien 

dins del sector eco per als anys 2018 i 2019. A banda de què el nombre de contestacions a 

aquesta pregunta han estat manco que els productors reals, és possible també que alguna 

persona entrevistada hagi confós la terminologia. Per exemple, a Menorca la xifra de 

professionals s’ha doblat respecte de les dades del RIA de 2019, un fet que sembla fora de 

lloc. Emperò si s’atén a les dades sorgides a la pregunta de la dedicació, a Menorca 25 

persones (64%) van contestar que es dedicaven a l’activitat agrària a temps complet, una 

dada significativa que apunta a l’ascens de professionals a aquesta illa en els darrers anys. 

A Eivissa i Formentera, la dedicació a temps complet se situa entre el 34 i el 33%, 

respectivament, i a Mallorca en el 45%, segons les respostes aportades en aquest punt. 

Ets agricultor/a 
professional? 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 37 7 199 8 253 

Sí 19 3 165 32 223 

Total respostes 56 10 364 40 476 
      

Dedicació Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

A temps complet 18 3 136 25 182 

A temps parcial 35 6 163 14 224 

Total respostes 53 9 299 39 406 

Taula 15: Respostes donades a la pregunta “Ets agricultor/a professional?” i a “Dedicació a l’explotació agrària”. 
Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Productors/es eco. Edat i nivell d’estudis 

Arran de les respostes donades (394) a la pregunta de l’edat del titular de l’explotació 

agrària eco, s’han obtingut les dades recollides a la Taula 16 i al Gràfic 24. Amb una mitjana 

de 51 anys, el sector ecològic és notòriament més jove que el sector agrari balear, en el qual 

el major nombre d’explotacions es troben dirigides per persones majors de 65 anys. De fet, 

segons dades del Cens Agrari 2009, el darrer document de referència publicat que inclou 

aquest tipus de dades, un 71% de les explotacions balears el seu titular té més de 55 anys, 

de les quals un 58% són majors de 65 anys (INE, 2011).  

Les Pitiüses són les illes on es localitzen els titulars de manco edat, amb unes dades molt 

destacables en comparació a la resta d’estat espanyol i només equiparable a determinades 

regions europees com Dinamarca (Eurostat, 2021). Menorca és l’illa amb els titulars més 

envellits en comparació a les altres tres illes, tot i que encara se situaria dins d’una franja de 

mitjana edat molt per davall de la resta de sector agrari. 

 Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana edat de la 
persones titulars 
d’explotacions 

45,17 46,29 52,09 53,33 51,39 

Taula 16: Mitjana d’edat de les persones titulars d’explotacions agràries ecològiques. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

 

Gràfic 24: Proporció de cada franja d’edat en els titulars d’explotacions agràries ecològiques. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Segons dades d’Eurostat (2016), de les 10.264 explotacions agràries que hi havia a Balears, 

només el 6,8% eren de titularitat de menors de 41 anys (700 explotacions). Segons 

l’enquesta, els joves agricultors són titulars del 23,3% de les explotacions ecològiques. 
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Pel que fa a la formació dels titulars d’explotació, pel conjunt de l’arxipèlag, un 50% tenen 

estudis universitaris o superiors, una dada destacable que situa al sector eco de les Illes 

Balears a més de 25 punts de la proporció de joves amb estudis universitaris que 

s’incorporen al sector agrari (Vázquez, 2016). Eivissa és l’illa amb més percentatge 

d’universitaris o superiors al capdavant de les explotacions ecològiques, amb un 63% dels 

titulars, i és també on hi ha manco persones titulars que quedaren als estudis de primària. 

Aquest fet encaixa amb la jove mitjana d’edat de les explotacions eivissenques. Mallorca té 

166 titulars (un 53%) que són universitaris o superiors. De fet, és amb Eivissa qui té més 

titulats superiors amb màster o postgraus. Menorca amb un 18% i Formentera amb un 14%, 

són les illes amb manco presència de titulars universitaris o superiors. És a la petita de les 

Pitiüses on hi ha una proporció més elevada de titulars amb formació acadèmica finalitzada 

a primària i a secundària.   

 

Gràfic 25: Nivells d’estudis per als titulars d’explotacions agràries inscrites al CBPAE. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Productors/es eco. Tipologia 

A la pregunta sobre qui era titular de l’explotació, s’aconseguiren un total de 480 respostes 

(Taula 17). Aquestes indiquen que, a les Illes Balears, un 25% de les explotacions 

ecològiques estan liderades per dones, un 18% per persones jurídiques i la resta per homes 

(57%). Segons el Cens agrari de 2009, les dades concorden amb la realitat agrària balear, ja 

que la titularitat femenina se situava en el 25%, en sexta posició en l’escala autonòmica per 

aquest indicador, molt lluny del 47% de Galícia o del 43% d’Astúries. A més, l’experiència 

demostra que la titularitat de la dona no sempre significa que aquesta sigui la cap de 

l’explotació real. 

Si es diferencia per a cada illa, destaca Eivissa amb un 34% d’explotacions en les quals la 

dona n’és la titular, per davant de Formentera, amb un 30%. En aquest cas és Mallorca on la 

presència de la dona és menor que a la resta d’illes, amb tan sols un 24%. Menorca se situa 

en el 28%. Sigui com sigui, les dades demostren que la titularitat de la dona està molt 

allunyada encara de l’equitat entre homes i dones.  

El titular de l'explotació és... Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Dona 19 3 87 11 121 

Home 23 5 217 24 274 

Persona jurídica 14 2 64 5 85 

Total respostes 56 10 368 40 480 

Taula 17: Dones, homes i persones jurídiques, respostes a la pregunta sobre la titularitat de l’explotació agrària. 
Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Productors/es eco. Tinença de la terra 

S’han donat un total de 706 respostes, que correspon amb el nombre de persones que han 

respost, ja que la pregunta sobre el règim de tinença de la terra estava dividida en quatre 

possibles respostes en les quals s’havia d’indicar el pes de cada tipus de tinença del 0 al 100 

per a cada cas. Els resultats mostren com l’explotació de la terra es fa, sobretot, en règim de 

propietat, amb un 66% per al conjunt de l’arxipèlag, en el qual Mallorca aporta un 68% i a 

l’altre extrem es troba Formentera amb manco del 50%. En aquesta darrera, el règim de 

mitgeria no és present a les explotacions ecològiques, però, en canvi, és on es localitza un 

major pes de la cessió i del lloguer (Gràfic 26). 

 

Gràfic 26: Distribució del pes per a cada tipologia de tinença de la terra en les finques inscrites en el CBPAE. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Productors/es eco. Serveis d’assessorament, formació i 

representació 

Sobre la formació agrària que realitzen anualment els titulars d’explotacions ecològiques, la 

mitjana general se situa en 26,61 hores. Torna a destacar Eivissa, que fa entre 5 i 6 hores 

més que la mitjana d’hores de formació anual dels titulars de Mallorca, Menorca i 

Formentera. 

Quantes hores de 
formació feis 
anualment? 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana 31,06  24,88  26,08  25,70 26,61  

   
  

   

Teniu serveis 
d'assessorament tècnic 
o acompanyament 
agrari? 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 24 2 251 25 306 

Sí 32 8 104 15 161 

Total respostes 56 10 355 40 467 

Taula 18: Hores de formació anual i contractació de serveis d’assessorament tècnic a les explotacions eco de les 
Illes Balears. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Pel que fa a la contractació de serveis d’assessorament, 467 persones han respost, de les 

quals un 34% afirmaven tenir-ne. En aquest cas és Formentera l’illa que destaca per damunt 

de les altres amb un 80% de titulars que compten amb assessorament tècnic, traient a la 

llum la tasca de la Cooperativa del camp de Formentera, que des de fa uns anys ha fet una 

aposta molt sensata per l’assessorament amb el suport del Consell i del LEADER 

(Formentera Avui, 18 d’abril de 2021). No massa lluny queda Eivissa, amb un 57% 

d’assessorats/des, el que també significa una inversió per part de les entitats i 

administracions de l’illa en la professionalització del sector agrari pitiús. L’illa amb manco 

suport tècnic sembla ser Mallorca, on la xifra se situa en un 29%, vuit punts per davall de 

Menorca, tot i que és l’illa amb un major nombre d’Agrupacions de Defensa Vegetal de les 

illes. No obstant això, els nivells de contractació de serveis d’assessorament tècnic estan per 

damunt de les mitjanes balears i estatals (INE, 2011). 
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Formau part de qualque 
organització agrària o 
associació de productors o 
cooperativa? 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 10  87 9 109 

Sí 46 9 278 29 365 

Total respostes 56 9 365 38 474 

Taula 19: Respostes a la pregunta sobre organitzacions agrària, associacions de productors o cooperativa. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

La vinculació dels titulars d’explotacions agràries eco a organitzacions agràries, 

associacions de productors i/o cooperatives és majoritari. Un 77% de les persones 

enquestades afirmen formar part d’alguna entitat. A Formentera, tots els enquestats són 

membres d’alguna, seguit d’Eivissa amb un 82% de sindicalisme, associacionisme o 

cooperativisme. Les xifres de Mallorca i Menorca són pràcticament les mateixes (76%).  
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Produccions. Producte primari 

La Taula 20 mostra la suma de quantitats per a cada producte primari que han indicat les 

persones productores ecològiques enquestades. Les quantitats, donades per kilograms a no 

ser que s’indiqui el contrari, estan agrupades en grans grups de producte genèric, els 

mateixos, de fet, que els que es donaven com a possibilitat de resposta a l’enquesta, per 

facilitar la lectura i interpretació. Cal destacar que, en aquest cas, es fa referència a 

producció a finca, és a dir, aquella que es produeix, es comercialitzi o no, i que la producció 

d’horta no es contemplava en aquesta pregunta. 

Producte primari Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Ametla 3.015  - 690.699  500  701.414  

Garrova 55.335  450  1.861.703  2.500  1.921.188 

Cereals 11.920  44.110  1.756.310  147.604  1.975.744  

Llegums 1.250  - 144.070  3.000  148.320  

Bales (unitats) 1.306  4.700  11.081  4.696  21.933  

Garbes d'avena (unitats) 430  - 16.166  250  16.846  

Fruita dolça 1.985  200  52.551  - 54.736  

Cítrics 35.365  600  59.278  6.000  101.243  

Oliva 31.852  9.550  873.048  18.600  933.050  

Raïm 100.375  30.150  2.372.836  17.000  2.520.381  

Aromàtiques i medicinals 3.156  525  4.934  - 8.615  

Tropicals 105  - 600  700  1.405  

Flor tallada (manats) 2.774  - - - 2.774  

Altres productes primaris 
(llenya, àloe vera, cànem, 
etc.) 

50.435  1.450  208.331  4  260.220  

Taula 20: Quantitats per tipus de producte primari, a excepció de l’horta. Dades en kg, a no ser que s’indiqui el 
contrari. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

 

La Taula 21, per la seva banda, inclou l’extrapolació feta, la metodologia de la qual queda 

explicada a l’apartat corresponent, per incorporar a les dades la part que correspondria a 

les finques no enquestades i aconseguir així la producció total de les Illes Balears en 

producció ecològica.  
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Producte primari Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Ametla 7.142  - 722.433  500  730.075  

Garrova 66.494  450  1.947.502  2.500  2.016.946  

Cereals 21.572  44.110  1.822.938  173.032  2.061.652  

Llegums 2.089  - 149.863  5.211  157.163  

Bales (unitats) 1.306  4.700  11.081  4.696  21.783  

Garbes d'avena (unitats) 430  - 16.166  250  16.846  

Fruita dolça 2.857  200  56.817  324  60.198  

Cítrics 38.714  600  68.980  6.000  114.294  

Oliva 42.305  9.550  1.121.943  20.072  1.193.870  

Raïm 110.661  77.211  2.591.899  17.000  2.796.771  

Aromàtiques i medicinals 3.156  525  4.934  - 8.615  

Tropicals 105  - 600  700  1.405  

Flor tallada (manats) 2.774  - - - 2.774  

Altres productes primaris 
(llenya, àloe vera, cànem, 
etc.) 

50.435  1.450 208.331  4  260.220  

Taula 21: Estimació de la producció ecològica total de les Illes Balears per tipus de producte primari, a excepció 
de l’horta i amb extrapolació de les dades corresponents a les finques no enquestades. Dades en kg, a no ser que 
s’indiqui el contrari. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

D’aquesta darrera taula se n’extreu que el raïm, els cereals i la garrova destaquen per 

damunt la resta en quantitat de producte. Seguidament, es troba l’oliva i a més distància 

l’ametla, que ha quedat relegada després de ser el producte capdavanter durant el segle XX 

a Mallorca (Murray, 2019), l’illa amb més productiu. Les diferències entre illes és evident, 

amb produccions adaptades a la tipologia de cultius que s’hi desenvolupen. 

Si les estimacions fetes es comparen amb la resta de sector agrari (Taula 22) es poden treure 

observacions d’interès. Per exemple, que la producció ecològica encara és minoritària en 

producció per a cítrics i fruita dolça, tot i que les dades de superfície d’aquests cultius 

comença a tenir un pes significatiu dins de la superfície total balear d’aquest. La suposada 

contradicció indica rendiments baixos per aquests cultius en comparació amb la producció 

convencional. Passa una situació semblant amb els cereals i llegums, en què producció i 

superfície tenen pesos diferents si es posen devora les del conjunt del sector. Són productes, 

aquests, amb poc mercat dins de la comercialització ecològica. Un dels motius és el fort 

vincle que tenen cereals i llegums amb la ramaderia, un sector que es troba en decadència a 

tot el sector primari de les illes, però en especial al sector ecològic per la baixa demanda de 

carn ecològica que hi ha.  
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En canvi, l’oliva i el raïm estan agafant protagonisme i se situen a gairebé un terç de la 

producció total illenca, amb un 33% i un 28% de la producció total respectivament. 

Immediatament després venen la garrova (21%) i l’ametla (16%). Aquestes dades d’uns i 

altres productes primaris estan estretament vinculades al valor afegit que se’ls està donant 

a través de la transformació i comercialització sota el paraigua de petits i mitjans 

elaboradors, sigui en forma d’empresa familiar o de cooperatives de primer i segon grau, a 

la vegada que també emparats per marques de qualitat. 

 

Producte primari 
Producció sector 

agrari IB (t) 
Producció 

ecològica IB (t) 
Proporció respecte 

del total IB 

Ametla 4.659,00  730,08  15,7% 

Garrova 9.589,00  2.016,95  21,0% 

Cereals 51.870,00  2.077,45  4,0% 

Lleguminoses 1.835,00  157,16  8,6% 

Cítrics 9.101,00  114,29  1,3% 

Fruiters 1.458,00  60,20  4,1% 

Oliva (tafona) 3.638,00  1.193,87  32,8% 

Raïm (vinificació) 10.132,00  2.796,79  27,6% 

Taula 22: Comparació de produccions entre sector agrari balear i el sector agrari ecològic. Les dades de producció 
del conjunt del sector agrari són mitjanes dels anys 2018 i 2019. Les dades d’oliva corresponen a oliva per a tafona 
i el raïm a raïm per a vinificació. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021) i a dades 
de SEMILLA (2019, 2020). 

 

A continuació s’exposen les dades de producció primària ecològica, sorgides amb l’enquesta, 

en format cartogràfic. A cadascun d’aquests mapes, es posa en relleu les diferències per a 

cada producte entre municipis, respecte del total de producció eco. 
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Mapa 2: Distribució de la producció de cereal ecològic per municipi. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Mapa 3: Distribució de la producció de fruita dolça ecològica per municipi. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Mapa 4: Distribució de la producció  de cítrics ecològics per municipi. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Mapa 5: Distribució de la producció d’oliva ecològica per municipi. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Mapa 6: Distribució de la producció de raïm ecològic per municipi. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Produccions. Horta 

La imatge de la certificació ecològica sempre s’ha associat a la producció hortícola. De fet, la 

verdura, a banda de la fruita, és la principal via d’entrada al consum ecològic (MAPA, 2019). 

A les Illes Balears la superfície destinada a horta pràcticament no ha fet més que créixer 

durant els darrers vint anys. Tot i això, els mateixos productors d’horta ecològica reconeixen 

que no poden abastir la demanda i hi ha veus que afirmen que només s’assoleix un 50% de 

la quota de mercat, i que la resta s’importa de fora via distribuïdors (APAEMA, 2020).  

La necessitat de conèixer la situació de la producció d’horta amb segell ecològic es va tenir 

en compte a l’hora de dissenyar l’enquesta de la present diagnosi. Es va voler delimitar 

quantes de les persones productores entrevistades destinaven a venda el seu producte. La 

Taula 23 exposa les dades referents a aquesta pregunta contestada per 484 persones i treu 

a la llum que al voltant de 101 explotacions fan i comercialitzen horta (14,7%). D’aquests, 

64 ho fan de forma professional, destinada a la venda (9,3%), i 37 només venen una part. 

Mallorca és l’illa amb més hortolans ecològics, seguida d’Eivissa on la majoria formen part 

de la cooperativa Ecofeixes. 

 

Feis horta? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Autoconsum i venc una part 13          17           6                  37  

Destinada a venda 16                 3         37           7                  64  

No, no faig horta 12                 4      155         18               192  

Només per a autoconsum 15                 3      161         10               191  

Total respostes 56               10      370         41               484  

Taula 23: Respostes a la pregunta “Feis horta?”. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 

Les dades obtingudes a partir de les respostes dels hortolans i hortolanes eco permeten 

indagar en la diversitat de producció hortícola que conren. Entenem que com més gran sigui 

la llista de productes hortícoles que tenen una proporció d’hortolans elevada serà indicatiu 

d’una major diversitat a les finques. Això és una riquesa a l’hora de defensar el producte a 

través de la venda directa, però és sinònim també d’una major dificultat productiva. La 

Taula 24, amb colors per ajudar a la seva interpretació (degradació des de vermell = per 

davall de mitjana, a verd = per damunt mitjana), denota dos grups de vegetals: un conformat 

per aquelles verdures i hortalisses que es donen més sovint a totes les illes, a devora d’un 

altre grup de productes que, tot i que poden tenir un consum habitual a les llars balears, no 

es conren amb el volum necessari a les finques ecològiques.  
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Producte hortícola Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

All i ceba 62% 67% 69% 77% 66% 

Porro, calçots, grell o ceba tendra 62% 100% 61% 62% 61% 

Cols, colflori i/o bròquil 69% 67% 63% 69% 64% 

Api, julivert, bleda i/o espinac 72% 67% 61% 62% 63% 

Carabassa 62% 33% 69% 92% 67% 

Enciam, endívia i/o escarola 59% 33% 57% 77% 58% 

Pebres, carabassí, cogombre i albergínies 72% 67% 78% 69% 73% 

Tomàtiga / tomàtic 66% 67% 89% 77% 78% 

Patata 62% 67% 43% 77% 52% 

Moniato 31% 33% 52% 54% 45% 

Rave, colinap i/o colrave 31% 33% 33% 38% 33% 

Xirivia, pastanagó i/o nap 28% 0% 37% 38% 33% 

Carxofa 45% 0% 44% 38% 42% 

Espàrrec 21% 0% 26% 31% 24% 

Fava, mongeta tendra i/o pèsols 48% 67% 56% 62% 53% 

Remolatxa 41% 67% 41% 54% 43% 

Síndria i meló 59% 0% 48% 8% 44% 

Taula 24: Diversitat de productes hortícoles que es cultiven a les finques ecològiques. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

A la pregunta sobre quantitats produïdes per tipus de verdura o hortalissa, les dades 

extretes de les enquestes queden resumides a la Taula 25. La majoria dels productes 

s’expressen en kilograms i alguns en manats, i les dades queden agrupades amb les 

tipologies que es donaven com a resposta possible a les persones enquestades. 

Producte hortícola Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

All i ceba 6.232  2.000  60.168  2.900  71.600  

Porro, calçots, grell o ceba tendra (en manats) 17.564  1.055  81.169  6.310  106.098  

Cols, colflori i/o bròquil (unitats) 17.711  870  72.715  13.570  104.866  

Api, julivert, bleda i/o espinac (en manats) 10.818  138  108.749  6.553  126.258  

Carabassa 25.328  500  70.918  16.655  114.401  

Enciam, endívia i/o escarola (en unitats) 29.861  5.000  139.302  24.277  198.440  

Pebres, carabassí, cogombre i albergínies 22.758  4.398  157.542  7.401  192.099  

Tomàtiga / tomàtic 26.750  7.515  249.773  16.715  300.753  

Patata 21.964  11.300  46.700  13.635  94.799  

Moniato 5.460  500  24.645  3.462  34.067  

Rave, colinap i/o colrave 865  5  11.980  620  13.470  

Xirivia, pastanagó i/o nap (en manats) 45  - 30.720  3.170  33.935  

Carxofa 2.573  - 12.268  125  14.966  

Espàrrec (en manats) 1.367  - 1.160,00  - 2.527,00  
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Fava, mongeta tendra i/o pèsols 1.926  85  15.742  1.595  19.348  

Remolatxa (en manats) 3.040  270  18.220  1.210  22.740  

Síndria i meló 55.710  - 106.769  4.000  166.479  

Taula 25: Quantitats per tipus de producte hortícola. Dades en kg, a no ser que s’indiqui el contrari. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

L’extrapolació de les produccions d’horta no ha estat possible fer-la donat que eren molts i 

diversos els ítems que la conformaven. Sí que s’ha realitzat per als ingressos corresponents. 

Anualment, SEMILLA publica a la seva web estadístiques de superfície i producció per a cada 

cultiu per a tot el conjunt del sector primari balear, el que permet en aquest punt fer una 

comparativa amb les dades resultants de l’enquesta (Taula 26). 

Producte hortícola 
Producció hortícola 

total IB (t) 
Producció hortícola 

eco IB (t) 
Proporció 

eco 

All i ceba      5.016,50          71,60  1,4% 

Porro, calçot, grell          666,50        106,10  15,9% 

Cols, colfloris i bròquil      3.510,00        104,87  3,0% 

Api, julivert, bleda, espinac      1.689,00        126,26  7,5% 

Carabassa          755,50        114,40  15,1% 

Enciam, endívia, escarola      3.367,50        198,44  5,9% 

Pebre, carabassó, cogombre, albergínia    11.844,00        192,10  1,6% 

Tomàtiga      9.129,00        300,75  3,3% 

Patata    50.375,00          94,80  0,2% 

Moniato          348,00          34,07  9,8% 

Rave, colinap          134,50          13,47  10,0% 

Xirivia, pastanagó, nap          872,00          33,94  3,9% 

Carxofa          922,50          14,97  1,6% 

Espàrrec            20,00            2,53  12,6% 

Fava, mongeta tendra          155,00          19,35  12,5% 

Remolatxa  Sense dades          22,74  Sense dades 

Síndria i meló    15.049,00        166,48  1,1% 

Taula 26: Comparativa de dades de producte hortícola ecològic respecte del total per a les Illes Balears. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021) i a dades de SEMILLA (2021). 

  



97 

 

 

Mapa 7: Distribució de les produccions d’horta ecològica per municipi. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Produccions. Ametla i garrova 

Les cooperatives i empreses del sector posaren a disposició d’aquesta diagnosi els seus 

registres de compres d’ametla i garrova per als anys 2018 i 2019. Va ser necessari 

complementar-les amb dades del CBPAE. A partir d’aquestes fonts, s’ha estimat el seu valor 

amb una mitjana de preus de referència: 1,5 €/kg per a l’ametla (closca) i 0,80 €/kg per a la 

garrova. Els resultats obtinguts es detallen a continuació: 

 Ametles i garroves 2018 2019 

Garrova (kg) 2.019.120 1.116.455 

Valor estimat    1.615.296,00 €     1.060.632,25 €  

Ametla closca (kg) 259.643 298.727 

Valor estimat       389.464,50 €        448.090,50 €  

Total valor estimat     2.004.760,50 €     1.508.722,75 €  

Taula 27: Compres d’ametles i garroves ecològiques per part de cooperatives i empreses del sector. Font: 
Elaboració pròpia basada en dades de cooperatives i empreses del sector (2021) i dades del CBPAE (consulta 4 

d’agost de 2021). 

Així com la diferència entre els registres de les cooperatives i empreses intermediàries i la 

dada estimada de producció de garrova ecològica és de tan sols 1 tona, amb l’ametla hi ha 

ball de xifres important. L’estimació feta a partir de les entrevistes als productors amollen 

un total de 737 tones produïdes quan les compres registrades per cooperatives i 

intermediaris just no arriben a 300. Repassades una per una les contestes a la pregunta 

corresponent, no s’ha detectat cap incongruència ni quantitat forasenyada. Hom podria 

imaginar que es tractaria d’ametles que queden per a la casa i no es comercialitzen, però les 

respostes pel que fa a ingressos per vendes d’aquest producte són clares tant a l’enquesta i 

com a l’estimació total (882.365,00 € i 904.143,09 € respectivament), i de les quals sorgeix 

un preu resultant mitjà (1,23 €/kg) que encaixa dins dels marges habituals. El més probable, 

doncs, és que hi hagués alguna confusió en algun registre entre ametla closca i ametla gra. 

Prenent les dades estimades de producció de garrova i d’ametla, i comparant-les amb les 

dades publicades per SEMILLA (2020), s’arriba a la conclusió que l’ametla ecològica suposa 

al voltant del 16% del mercat de l’ametla balear, i que la garrova ecològica abraça el 21%. 

Producte Ecològic (t) Total IB (t) Proporció eco 

Garrova 2.018,15               9.589,00  21,0% 

Ametla closca 737,21               4.659,00  15,8% 

Taula 28: Pes de la producció ecològica en el sector de l’ametla i la garrova. Font: Elaboració pròpia basada en 
dades del CBPAE (consulta 4 d’agost de 2021) i dades de SEMILLA (2020). 
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Mapa 8: Distribució de la producció d’ametla ecològica per municipi. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Mapa 9: Distribució de la producció de garrova ecològica per municipi. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021).  
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Produccions. Vendes de producció primària 

La quantitat de producte que surt de les finques ecològiques va des del 95%, per a la fruita 

dolça, fins al 6% del llegum que es conra dins d’aquestes explotacions. En general, la 

tendència és que ametles, garroves i fruita, sigui dolça o cítrica, es venguin. Al contrari, els 

cereals, llegums, bales, garbes d’avena, solen aprofitar-se directament dins la finca, més 

quan hi ha animals per alimentar. Formentera, malgrat tot, té amb aquests productes una 

tendència més comercial.  

A banda, les respostes sobre la venda d’oliva i de raïm són de difícil interpretació en 

productors-elaboradors, que suposen una porció important dins les quantitats totals, 

alteren el flux de sortida des del moment que ells mateixos transformen aquests dos 

productes primaris. 

Producte primari  Eivissa  Formentera  Mallorca Menorca Illes Balears 

Ametlla 2.001  66% -    - 481.787  70% 500  100% 491.488  70% 

Garrova 42.865  77% -    - 1.726.998  93% 2.500  100% 1.772.363  92% 

Cereals 6.914  58% 32.830  74% 226.000  13% 46.702  32% 314.446  16% 

Llegums 30  2% -    - 7.400  5% 750  25% 8.180  6% 

Bales 365  28% 4.200  89% 1.625  15% 1.095  23% 7.435  34% 

Garbes d'avena -    - -    - 3.163  20% 150  60% 3.313  20% 

Fruita dolça 1.985  100% 200  100% 37.830  72%  -  - 51.774  95% 

Cítrics 26.590  75% 500  83% 38.242  65% 2.000  33% 67.332  67% 

Oliva (tafona) 20.285  64% 6.000  63% 298.371  34% 18.600  100% 344.656  37% 

Raïm (vinificació) 57.650  57% 100  0,3% 659.680  28% -    - 717.430  28% 

Taula 29: Quantitat i proporció de producte primari que surt de les finques. Dades en kg, a no ser que s’indiqui el 
contrari. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Els ingressos que representa la producció primària, comptant en aquest cas l’horta, per al 

conjunt de les finques ecològiques entrevistades, queden reflectits a la Taula 30. En total, la 

suma se situa al voltant dels 8,8 milions d’euros. Mallorca aporta bona part d’aquest volum 

econòmic (82%), llavors Eivissa (13,5%) i a més distància Menorca (2,9%) i Formentera 

(1,1%). 

El producte primari que genera més ingressos en el sector ecològic balear és l’horta, seguida 

d’“altres productes”, grup en el què s’engloba la llenya, l’àloe vera, el cànem, les llavors i 

planters, etc. Són també destacables els ingressos provinents del raïm i la garrova. Sens 

dubte que aquesta configuració ve marcada per la importància de l’illa de Mallorca. Si 

atenem el cas concret de cada illa, ens trobam que la primera posició de l’horta es repeteix 

a tres de les quatre illes, ja que a Mallorca pesen més els “altres productes” que la mateixa 

horta. 
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Producte primari Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Ametla 1.865,00 €  -   €  865.700,00 €  -   €  882.365,00 €  

Garrova 23.359,00 €  -   €  1.409.198,00 €  2.000,00 €  1.434.557,00 €  

Cereals 3.866,00 €  14.980,00 €  150.593,00 €  2.600,00 €  172.039,00 €  

Llegums -   €  -   €  22.855,00 €  1.000,00 €  23.855,00 €  

Bales  3.800,00 €  7.600,00 €  10.220,00 €  2.100,00 €  26.720,00 €  

Garbes d'avena 300,00 €  €  33.880,00 €  7.000,00 €  41.180,00 €  

Fruita dolça 7.660,00 €  2.000,00 €  65.770,00 €  -   €  75.430,00 €  

Cítrics 20.606,00 €  1.000,00 €  47.205,00 €  2.000,00 €  70.811,00 €  

Oliva 21.130,00 €  6.000,00 €  167.940,00 €  10.000,00 €  205.070,00 €  

Raïm 475.860,00 €  200,00 €     1.114.274,00 €  -   €  1.590.334,00 €  

Hortalissa 476.812,44 €  59.044,00 €  1.504.530,00 €  222.491,00 €  2.294.877,44 €  

Aromàtiques i medic. 15.337,00 €  2.130,00 €  106.395,00 €  -   €  123.862,00 €  

Tropicals -   €  -   €  1.485,00 €  4.000,00 €  5.485,00 €  

Flor tallada 5.800,00 €  -   €  -   €  -   €  5.800,00 €  

Altres productes 133.374,00 €  7.500,00 €  1.704.470,00 €  1.500,00 €  1.847.144,00 €  

Total ingressos 1.189.769,44 €  100.454,00 €  7.204.515,00 €  254.691,00 €  8.799.529,44 €  

Taula 30: Ingressos generats per la producció primària ecològica, de mitjana, per a 2018 i 2019, a les explotacions 
ecològiques enquestades. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Considerant l’extrapolació feta per donar cobertura a les finques no enquestades, els 

ingressos generats per la producció primària ecològica a les Illes Balears ascendeix a 9,6 

milions d’euros. 

Producte primari Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Ametla 6.074,68 €  -   €  898.068,41 €  -   €  904.143,09 €  

Garrova 34.740,72 €  -   €  1.496.712,59 €  2.000,00 €  1.533.453,31 €  

Cereals 9.753,84 €  14.980,00 €  191.236,07 €  18.110,83 €  234.080,73 €  

Llegums 511,99 €  -   €  26.389,18 €  2.348,77 €  29.249,93 €  

Bales 3.800,00 €  7.600,00 €  10.220,00 €  2.100,00 €  23.720,00 €  

Garbes d'avena 300,00 €  -   €  33.880,00 €  7.000,00 €  41.180,00 €  

Fruita dolça 9.404,27 €  2.000,00 €  74.303,24 €  647,14 €  86.354,65 €  

Cítrics 24.122,53 €  1.000,00 €  57.391,79 €  2.000,00 €  84.514,32 €  

Oliva 27.297,26 €  6.000,00 €  314.788,02 €  10.868,74 €  358.954,01 €  

Raïm 486.145,70 €  47.260,60 €  1.333.336,87 €  -   €  1.866.743,17 €  

Hortalissa 600.371,13 €  59.044,00 €  1.575.857,06 €  237.318,04 €  2.472.590,23 €  

Aromàtiques i medicinals 15.337,00 €  2.130,00 €         106.395,00 €  -   €  123.862,00 €  

Tropicals -   €  -   €  1.485,00 €  4.000,00 €  5.485,00 €  

Flor tallada 5.800,00 €  -   €  -   €  -   €  5.800,00 €  

Altres productes 133.374,00 €  7.500,00 €  1.704.470,00 €  1.500,00 €  1.846.844,00 €  

Total ingressos 1.357.033,11 €  147.514,60 €  7.824.533,21 €  287.893,52 €  9.616.974,44 €  

Taula 31: Estimació total dels ingressos generats per la producció primària ecològica, de mitjana, per a 2018 i 
2019. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021).  
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Produccions. Varietats locals 

Foren 483 les persones que respongueren a la pregunta “Emprau varietats locals a la finca?”. 

S’havia de puntuar del 0, que era el mínim, al 100, el màxim (tot el que cultivam són varietas 

locals), per detallar el pes d’aquesta agrobiodiversitat en els cultius existents i 

conseqüentment en el volum de producció primària total (Taula 32). Els resultats de les 

seves respostes amollen una interessant diferència per illes, els motius de la qual s’haurien 

d’investigar amb més profunditat. És probable que la diferència estigui associada a la 

tipologia de cultius i a la tipologia de finques presents a cadascuna. En aquest sentit, les 

respostes a la pregunta “A quins cultius emprau varietats locals?” queden resumides a la 

Taula 33.  

Emprau varietats locals? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana        31,64               29,90         64,02               78,05               60,69  

Total respostes 56 10 370 41 483 

Taula 32: Respostes a la pregunta sobre la presència de les varietats locals en la producció de la finca. 0 era res, 
100 era màxima. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

A Menorca, les varietats locals suposen més de tres quartes parts del total del volum de 

producció vegetal, seguida de Mallorca amb un 64%. A l’illa major, l’agrobiodiversitat 

present als cultius de l’ametler, la vinya, les pastures i els cereals, juga un paper cabdal. Les 

Pitiüses queden un escaló més enrere de les altres dues illes, essent l’horta el cultiu amb 

major presència de varietats autòctones. 

Emprau VL? A quins cultius? Eivissa Formentera Mallorca Menorca 

Cereals  13 4 95 23 

Pastures  3 1 73 23 

Fruits secs  6  171 1 

Fruiters  9  38 3 

Horta  34 3 77 12 

Olivar  6 2 65 3 

Vinya  5 1 83 1 

Cítrics  1  23 2 

Aromàtiques i medicinals  5 2 13 1 

Altres  9 1 13 3 

Taula 33: Nombre de finques que empren varietats locals per a cada cultiu i illa. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 

El Gràfic 27 resumeix, per al conjunt de les Illes Balears, les dades extretes de les respostes 

a la pregunta sobre la presència de varietats locals a cada cultiu, és a dir, el nombre de 
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finques que han contestat que les empren en cada cas. Així, per aquest ordre, són els cultius 

de fruits secs, cereals, horta, pastures, la vinya i l’olivar, on la nostra agrobiodiversitat 

s’empra més.  

 

Gràfic 27: Nombre d’aparicions d’ús de varietats locals per cultiu. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes 
a les enquestes (2021). 

En futurs estudis es podria determinar mitjançant un càlcul relativament senzill el pes 

quantitatiu en la producció i en els ingressos agraris que tenen avui dia les varietats locals 

dins del sector agrari ecològic. 

Posteriorment a aquest conjunt de preguntes, es demanava a les persones enquestades que 

havien contestat que feien ús de varietats locals, que anomenessin les principals, fos per 

volum de producció o superfície destinada. Aquests foren les varietats més nomenades: 

Nom de la varietat local Cultiu Nombre d’aparicions 

Ordi Cereal 48 
Xeixa Cereal 38 
Callet Vinya 37 
Civada Cereal 35 
Mantonegro Vinya 31 
Pebrera blanca Hortícola 16 
Premsal Vinya 15 
Giró Vinya 11 
Meló eriçó Hortícola 10 
Ceba vermella Hortícola 8 
Bugadera Garrova 7 
Ceba blanca Hortícola 7 
Empeltre Olivera 7 
Col pagesa Hortícola 6 
Blat mort Cereal 5 
Col borratxona Hortícola 5 
Favó Llegum 5 
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Malvasia Vinya 5 
Duraió Garrova 3 
Fogoneu Vinya 3 
Vera Garrova 3 
Albergínia eivissenca Hortícola 2 
Albergínia morada Hortícola 2 
Albergínia pagesa Hortícola 2 
Canoneta Taronja 2 
Costella d’ase Garrova 2 
Matxina Hortícola 2 
Tomàtiga ferro Hortícola 2 

Taula 34: Llista de les varietats locals més anomenades. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

La llista d’aquelles varietats que només han aparegut una vegada s’ha suprimit de la 

memòria per motius d’espai, ja que el seu nombre assolia les 126. 

Si atenem a la presència de varietats locals en els elaborats ecològics, de mitjana els 

productes transformats tenen un 58% d’ingredients que provenen de l’agrobiodiversitat 

balear, en volum. El vi i l’oli, així com els elaborats d’ametla i garrova, hi jugarien un paper 

cabdal en aquestes xifres. Menorca és l’illa amb major presència de varietats locals dins dels 

seus elaborats (76%) i la que manco, Eivissa (25%).  

 

Gràfic 28: Presència de varietats locals en elaborats ecològics. Proporció respecte del total d’ingredients. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Produccions. Producte elaborat 

A continuació, es traslladen mitjançant taules, les dades de producció d’elaborats del sector 

agroalimentari ecològic. Les dades sorgeixen de les respostes aportades per productors-

elaboradors (PE) i elaboradors exclusius (E).  

En concret, la Taula 35, fa referència a aquests primers productors-elaboradors, és a dir, 

productors que transformen el seu propi producte. Donat el fet que les unitats són diverses, 

la comparació entre elaborats per determinar-ne la importància és difícil, més enllà dels 

productes més destacats com el vi i l’oli. Sí que permet una comparació entre illes, per a cada 

producte concret, factible per al lector a partir de la taula corresponent.  

Producte elaborat de  
productors-elaboradors 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Oli (litres) 6.900  -    80.111  1.000  88.031  

Vi (litres) 65.000  -    1.242.835  -    1.307.835  

Formatge (unitats) -    -    10.600  1.350  11.950  

Conserves vegetals (unitats) -    -    6.150  50  6.305  

Fruits secs envasats (kg) -    -    200  -    200  

Elaborats de garrova i/o d'ametla (unitats) 800  -    18.000  -    18.800  

Embotits (kg) -    -    11.500  825  12.325  

Farina (kg) -    -    81.500  -    81.550  

Pa i rebosteria (kg) -    -    51.200  700  52.100  

Begudes espirituoses (litres) -    -    31.600  -    31.600  

Pinso, mescles alimentació ramadera (kg) -    -    -    -    -    

Mel (kg) -    -    1.400  -    1.500  

Llet i iogurts (litres) -    -    35.680  -    35.680  

Ous (dotzenes) 10.200  -    109.582  2.522  122.304  

Altres 10.200  700  25.750  800  37.450  

Taula 35: Quantitat d’elaborats per tipus de producte i illa. Productors-elaboradors. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

La Taula 36 agrupa les dades de producció d’elaborats d’elaboradors exclusius (E). Aquests 

elaboradors poden comprar el producte primari a productors locals, però també a 

productors de fora, amb la condició sine qua non que tenguin certificació ecològica. En 

aquesta ocasió el vi i l’oli queden més relegats i se situen en primera posició els elaborats 

d’ametla i/o garrova. 
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Producte elaborat  
d’elaboradors exclusius 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Oli (litres) 1.000  -    16.900  -    17.900  

Vi (litres) -    20.000  64.700  -    84.700  

Formatge (unitats) -    -    3.704  -    3.704  

Conserves vegetals (unitats) -    -    55.200  -    55.200  

Fruits secs envasats (kg) 800  -    52.262  -    53.062  

Elaborats de garrova i/o d'ametla (unitats) 3.000  -    200.853  -    203.853  

Embotits (kg) -    -    39.743  2.250  41.993  

Farina (kg) 300  -    47.560  -    47.860  

Pa i rebosteria (kg) -    -    65.530  -    65.530 

Begudes espirituoses (litres) -    -    7.000  -    7.000  

Pinso, mescles alimentació ramadera (kg) -    -    6.000  1.000  7.000  

Mel (kg) -    -    -    -    - 

Llet i iogurts (litres) -    -    8.700  -    8.700  

Ous (dotzenes) -    -    -    -    - 

Altres 8.940  -    27.510  -    37.450  

Taula 36: Quantitat d’elaborats per tipus de producte i illa. Elaboradors exclusius. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 

La suma d’una taula i altra genera la Taula 37, és  a dir, la producció total per a cada tipus 

de producte elaborat en el conjunt del sector ecològic de les Illes Balears. Al Gràfic 29 es 

compara el pes en la producció d’elaborats entre productors-elaboradors i elaboradors 

exclusius. 

Producte elaborat (PE + E) Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Oli (litres) 8.536  -    98.715  1.000  105.931  

Vi (litres) 65.000  20.000  1.318.735  -    1.392.535  

Formatge (unitats) -    -    14.304  1.350  15.654  

Conserves vegetals (unitats) -    -    61.350  50  61.505  

Fruits secs envasats (kg) 800  -    52.462  -    53.262  

Elaborats de garrova i/o d'ametla (unitats) 3.800  -    218.853  -    222.653  

Embotits (kg) -    -    51.243  3.075  54.318  

Farina (kg) 300  -    129.060  -    129.410  

Pa i rebosteria (kg) -    -    116.730  700  117.630  

Begudes espirituoses (litres) -    -    38.600  -    38.600  

Pinso, mescles alimentació ramadera (kg) -    -    6.000  1.000  7.000  

Mel (kg) -    -    1.400  -    1.500  

Llet i iogurts (litres) -    -    44.380  -    44.380  

Ous (dotzenes) 10.200  -    109.582  2.522  122.304  

Altres 19.140  700  53.260  800  74.900  

Taula 37: Quantitat d’elaborats per tipus de producte i illa. Suma d’elaborats fets per PE i per E. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les 4enquestes (2021). 
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Gràfic 29: Proporció de producte elaborat en funció del tipus d’elaborador: PE o E. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les 4enquestes (2021). 

Per als elaborats no ha estat possible fer extrapolació per als 25 elaboradors o productors-

elaboradors que no havien contestat l’enquesta. Com s’ha comentat a l’apartat de descripció 

de metodologia, es feia extremadament complicat calcular la producció en litres, kg o unitats 

de cada producte donada la seva diversitat. No ha estat així per al cas de l’oli i el vi, ja que 

els registres del CBPAE són clars per a aquests dos productes. Per a la resta, únicament s’han 

estimat el moviment econòmic a partir del nombre d’etiquetes sol·licitades al CBPAE per 

part d’aquestes empreses. 

“Quina proporció de matèria primera emprada en aquests elaborats és de producció pròpia, 

de la vostra finca?” era la pregunta que es feia a productors-elaboradors per determinar el 

grau d’autosuficiència en la fabricació dels elaborats. En aquest cas l’escala era de 0 (res és 

de producció pròpia) a 100 (tot és de producció pròpia, excepte aquells ingredients que no 

es cultiven a les Illes Balears). La tendència general és que un percentatge molt destacat de 

producte a elaborar sigui propi, com es pot veure al Gràfic 30. 
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Gràfic 30: Origen de la matèria primera emprada en l’elaboració de producte ecològic (PE). Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Es va sol·licitar informació sobre l’origen de la matèria primera emprada en el procés 

d’elaboració d’aquells productes d’elaboradors exclusius. La persona enquestada o 

l’entrevistador/a podia fer córrer un botó i situar-lo entre el 0 (tot és internacional), 50 (tot 

és estatal) i 100 (tot és local). Les dades obtingudes (Gràfic 31) mostren com, en global, 

Balears compta amb una indústria ecològica que empra majoritàriament ingredients locals. 

 

Gràfic 31: Origen de la matèria primera emprada en l’elaboració de producte ecològic (E). Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

L’enquesta treu a la llum que prop del 50% del volum de producte elaborat carni es fa a 

partir d’animals de races autòctones (Gràfic 32). El pes més important l’aporta Menorca, 

que dobla la xifra mallorquina. Eivissa i Formentera no elaboren carnis ecològics. 
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Gràfic 32: Proporció que representen la carn de races autòctones en l’elaboració ecològica. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

A la pregunta de “Si transformau també productes convencionals (NO ECO), quin percentatge 

suposen aquests respecte del volum total de producció?” les persones enquestades van 

respondre, en resum, el que queda recollit a la taula següent. Deixar clar que el valor més 

baix, 0, significava que tot el que es produïa era amb segell ecològic, i que el màxim, 100, era 

tot convencional. 

 E PE 

Eivissa        73,25           3,67  

Formentera -        15,00  

Mallorca        54,51         22,48  

Menorca        48,75  - 

Total general        55,57         20,09  

Taula 38: Proporció del producte ecològic respecte de la producció total d’elaboradors exclusius o productors-
elaboradors. No s’han obtingut dades per als productors-elaboradors de Menorca. Font: Elaboració pròpia 

basada en les respostes a les enquestes (2021). 

En aquesta taula es pot observar com el producte convencional és molt més present en els 

elaboradors exclusius que la producció mixta. Per contra, gairebé el 80% del producte que 

treuen els productors-elaboradors és amb segell ecològic. Hi ha diferències substancials 

entre illes, i dins aquestes, entre E i PE. A Eivissa, per exemple, és on hi ha una clara aposta 

pel producte eco transformat per part dels PE, però és on hi ha una proporció més elevada 

de convencional en E.  
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Produccions. Oli d’oliva 

Menció a part cal fer per a la producció d’oli d’oliva, que està experimentant un auge en els 

darrers anys a les Illes Balears. Així, segons les dades dels registres del CBPAE, les 

produccions d’oliva i d’oli han estat les següents: 

Campanya 
Oliva eco per a 

tafona (t) 
Oli eco IB 

(litres) 
Oliva total per a 

tafona (t) 
Total oli IB 

(litres) 
Proporció oli eco 

/ total 

2018/19      162,23     19.465,00  2.871,00  336.244,54  5,8% 

2019/20      336,89     53.838,00  4.525,00  683.406,11  7,9% 

2020/21      703,95     87.994,00  4.782,00  712.882,10  12,3% 

Taula 39: Producció d’oli ecològic i producció total d’oli a les Illes Balears. Font: Elaboració pròpia basada en les 
dades del CBPAE (consulta feta a dia 4 d’agost de 2021) i dades de SEMILLA (2019, 2020 i 2021). 

Segons mostra Taula 39, la proporció d’oli ecològic respecte del total va en augment i s’ha 

doblat en tan sols dues campanyes. De fet, aquesta tendència es veu clarament a la superfície 

d’olivar inscrit al CBPAE: a les quatre illes, cada any es van sumant hectàrees. L’illa que ha 

experimentat un creixement més fort en aquest aspecte ha estat Menorca, que ha gairebé 

multiplicat per set la superfície dedicada a olivar eco. 

 2017 2018 2019 2020 
Mallorca 620 773 850 936 

Menorca 10 28 51 68 

Eivissa 40 42 45 46 
Formentera 40 42 45 46 

Taula 40: Superfície inscrita d’olivar ecològic, per a cada illa (ha). Font: Elaboració pròpia basada en les dades 
del CBPAE (consulta 4 d’agost de 2021). 

A manca de dades de la DO Oli d’Eivissa, de recent creació, la DO Oli de Mallorca informà 

sobre la quantitat d’oliva eco per a tafona i d’oli resultant per a les tres darreres campanyes 

(Taula 41). Si es comparen els registres que custòdia el CBPAE referents a l’oli ecològic total 

generat a les Illes Balears amb les dades de l’oli ecològic sota denominació d’origen, s’arriba 

a la conclusió que la proporció d’aquest elaborat amb marca geogràfica és molt elevada. El 

pes que té la DO és d’entre el 89 i el 95%, en funció de la campanya. 

Campanya 
Oliva eco per a 

tafona DO Oli de 
Mallorca (t) 

Oli eco en DO Oli de 
Mallorca (litres) 

Oliva eco per a 
tafona IB (t) 

Oli eco IB (litres) 
Proporció 

oli eco DO / 
oli eco IB 

2018/2019        175,56              18.550,69       162,23              19.465,00  95,3% 

2019/2020        340,93              47.713,31       336,89              53.838,00  88,6% 

2020/2021 Sense dades Sense dades      703,95*              87.994,00*  Sense dades 
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Taula 41: Producció d’oli ecològic i producció total d’oli a les Illes Balears. * Dades provisionals, pendents de 
tancament per part del CBPAE. Font: Elaboració pròpia basada en les dades del CBPAE (consulta feta a dia 4 d’agost 
de 2021) i dades de DO Oli de Mallorca (consulta 24 de febrer de2021). 

Notau que hi ha una lleugera diferència entre la quantitat d’oli sorgit de la suma dels 

resultats de les enquestes als productors-elaboradors (88.031 litres) i els litres registrats al 

CBPAE (87.994 litres) per a la campanya 2020/21, possiblement degut al fet que aquest 

òrgan de control estava pendent de rebre xifres de producció d’alguns operadors. De fet, la 

quantitat d’oli elaborat sota segell eco hauria de ser superior en ambdós casos perquè, 

primer, algunes oliers no van accedir a respondre l’enquesta, i, en segon lloc, perquè al 

CBPAE li mancava disposar de totes les dades necessàries per tancar l’any. 

Es dibuixa l’evolució del nombre de tafones i elaboradors d’oli inscrits en el CBPAE al Gràfic 

33. Com es pot comprovar, després de la caiguda de 2004, es va donar una situació 

d’estabilitat, per, a partir de 2010, un increment continuat en el qual cada any el balanç entre 

altes i baixes sempre ha estat positiu. 

 

Gràfic 33: Evolució del nombre de tafones i envasadores d’oli inscrits en agricultura ecològica. Font: Elaboració 
pròpia basada en dades del CBPAE (2021). 
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Produccions. Vi 

S’indagà també en la producció de vi ecològic, fent la comparació entre les dades de 

producció anual que publica SEMILLA a la seva web (2019, 2020 i 2021) i les dades 

disponibles del CBPAE. Les dades queden paleses a la Taula 42 i al Gràfic 34 i es mostra una 

evolució en positiu de la proporció tant de raïm com de vi amb certificació ecològica. A partir 

de l’any 2019, el vi amb segell CBPAE suposava més de la cinquena part del conjunt de vi 

produït a les Balears. Això sí: s’ha de tenir en compte que el 2020 no va ser un any 

significatiu per mor de la greu afectació per malalties fúngiques d’una part important de les 

vinyes, així com de l’ajuda convocada per part de la conselleria competent per a la collita en 

verd amb l’objectiu de reduir el potencial productiu en situació de pandèmia (Conselleria 

d’Agricultura, Pesca i Alimentació, 2020). 

 Raïm eco (t) Raïm IB (t) Proporció Vi eco (hl) Vi IB (hl) Proporció 

2018            1.457,00             11.135  13,1%      10.131,21       63.345  16,0% 

2019            1.959,27               9.953  19,7%      12.165,35       60.193  20,2% 

2020            1.491,16               6.535  22,8%        9.518,36       45.400  21,0% 

Taula 42: Dades de la producció de raïm i de vi en ecològic respecte del total a Illes Balears. Font: Elaboració pròpia 
basada en dades del CBPAE (consulta 7 de juliol de 2021) i SEMILLA (2019, 2020 i 2021). 

 

Gràfic 34: Evolució de la producció de vi ecològic i vi total a les Illes. Font: Elaboració pròpia basada en dades del 
CBPAE (consulta 7 de juliol de 2021) i SEMILLA (2019, 2020 i 2021). 

La xifra d’1.392.535 litres de vi ecològic, sorgida amb l’enquesta i sense considerar 

l’extrapolació, s’acosta força a la dels registres del CBPAE per a 2020, el que reafirma la 

veracitat de les respostes. 
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La tendència és positiva també en l’evolució del nombre de cellers inscrits en agricultura 

ecològica, com mostra la gràfica següent. Amb un patró similar, les tafones i oliers, a partir 

de 2010 es va experimentar un boom dins del món del vi ecològic, que va permetre passar 

dels 11 cellers als 36 actuals. 

 

Gràfic 35: Evolució del nombre de cellers inscrits en agricultura ecològica. Font: Elaboració pròpia basada en 
dades del CBPAE (2021). 
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Produccions. Vendes de productes elaborats 

Els ingressos que representen la producció d’elaborats de productors-elaboradors (PE) 

queden reflectits a la Taula 44 i la producció d’elaboradors exclusius, a la Taula 45.  

Posteriorment, la Taula 46 agrupa el sumatori per a cada producte elaborat i per illa. 

Finalment, la Taula 47, també de valors totals, té en compte l’extrapolació feta per a aquells 

operadors que no realitzaren l’enquesta. És, en definitiva, una estimació del moviment 

econòmic que generen els elaborats amb segell ecològic a les Illes Balears. 

Sigui com sigui, es presenta en format resum, una taula que agrupa les dades més 

importants sobre aquest capítol. Segons els enquestats, Balears genera 21 milions d’euros 

en elaborats eco, 21,8 milions tenint en compte l’estimació feta per a aquelles empreses que 

no contestaren. En destaca la porció de valor econòmic que generen els productors-

elaboradors, del 68,5%, i que a Menorca i a Eivissa arriba al 86 i 78% respectivament. Els 

elaboradors exclusius (E) és a Formentera on tenen més quota de mercat (98%). 

 

Resum ingressos Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears 

Ingressos elaborats PE 13.688.403 €  86.310 €  682.260 €  3.700 €  14.480.173 €  

Estimació PE 14.029.679 €  87.210 €  821.590 €  3.700 €  14.942.179 €  

Ingressos elaborats E 6.202.682 €  14.000 €  127.000 €  175.000 €  6.518.682 €  

Estimació E 6.450.182 €  14.000 €  235.000 €  175.000 €  6.874.182 €  

Suma PE + E 19.891.085 €  100.310 €  809.260 €  178.700 €  20.998.855 €  

Estimació total PE + E 20.479.861 €  101.210 €  1.056.590 €  178.700 €  21.835.861 €  

Taula 43: Resum dels ingressos generats per la venda d’elaborats ecològics a les Illes Balears. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

 

Les següents gràfiques permeten una comparació ràpida de la situació que ocupa cada illa i 

cada producte en la generació d’ingressos provinents d’elaborats ecològics: 
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Gràfic 36: Pes de cada illa en els ingressos totals generats pels productes elaborats ecològics. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

 

 

Gràfic 37: Pes de cada elaborat ecològic dins del conjunt d’ingressos generats. Font: Elaboració pròpia basada en 
les respostes a les enquestes (2021). 
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Ingressos elaborats PE Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears 

Oli 885.134 €  9.000 €  85.500 €  -   €  984.634 €  

Vi 9.647.400 €  -   €  550.000 €  -   €  10.197.400 €  

Formatge 496.179 €  38.812 €  -   €  -   €  534.991 €  

Conserves vegetals 32.940 €  600 €  -   €  -   €  34.340 €  

Fruits secs envasats 3.500 €  -   €  -   €  -   €  3.500 €  

Elaborats garrova i/o ametla 50.000 €  -   €  -   €  -   €  50.000 €  

Embotits 142.000 €  10.800 €  -   €  -   €  152.800 €  

Farina 144.500 €  -   €  -   €  -   €  145.700 €  

Pa i rebosteria 269.000 €  8.400 €  -   €  -   €  277.900 €  

Pinso, mescles aliment. ram. -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  

Begudes espirituoses 216.000 €  -   €  -   €  -   €  216.000 €  

Mel 37.200 €  -   €  -   €  -   €  49.200 €  

Llet i iogurts 3.000 €  -   €  -   €  -   €  3.000 €  

Ous 352.550 €  8.198 €  38.760 €  -   €  399.508 €  

Altres productes  1.409.000 €  10.500 €  8.000 €  3.700 €  1.431.200 €  

Total 13.688.403 €  86.310 €  682.260 €  3.700 €  14.480.173 €  

Taula 44: Ingressos generats pels productes elaborats. Productors-elaboradors. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 

 

Ingressos elaborats E Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears 

Oli 40.800 €  -   €  -   €  -   €  40.800 €  

Vi 450.000 €  -   €  -   €  175.000 €  625.000 €  

Formatge 66.000 €  -   €  -   €  -   €  66.000 €  

Conserves vegetals 146.089 €  -   €  -   €  -   €  146.089 €  

Fruits secs envasats 580.250 €  -   €  15.000 €  -   €  595.250 €  

Elaborats garrova i/o ametla 332.000 €  -   €  20.000 €  -   €  352.000 €  

Embotits 1.168.842 €  12.800 €  -   €  -   €  1.181.642 €  

Farina 76.000 €  -   €  5.000 €  -   €  81.000 €  

Pa i rebosteria 351.700 €  1.200 €  7.000 €  -   €  359.900 €  

Pinso, mescles aliment. ram. 440.000 €  -   €  -   €  -   €  440.000 €  

Begudes espirituoses 3.000 €  -   €  -   €  -   €  3.000 €  

Mel -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  

Llet i iogurts 21.000 €  -   €  -   €  -   €  21.000 €  

Ous -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  

Altres productes  2.527.001 €  -   €  80.000 €  -   €  2.607.001 €  

Total 6.202.682 €  14.000 €  127.000 €  175.000 €  6.518.682 €  

Taula 45: Ingressos generats pels productes elaborats. Elaboradors. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Ingressos elaborats (PE+E) Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears 

Oli 925.934 €  9.000 €  85.500 €  -   €  1.025.434 €  

Vi 10.097.400 €  -   €  550.000 €  175.000 €  10.822.400 €  

Formatge 562.179 €  38.812 €  -   €  -   €  600.991 €  

Conserves vegetals 179.029 €  600 €  -   €  -   €  180.429 €  

Fruits secs envasats 583.750 €  -   €  15.000 €  -   €  598.750 €  

Elaborats garrova i/o ametla 382.000 €  -   €  20.000 €  -   €  402.000 €  

Embotits 1.310.842 €  23.600 €  -   €  -   €  1.334.442 €  

Farina 220.500 €  -   €  5.000 €  -   €  226.700 €  

Pa i rebosteria 620.700 €  9.600 €  7.000 €  -   €  637.800 €  

Pinso, mescles aliment. ram. 440.000 €  -   €  -   €  -   €  440.000 €  

Begudes espirituoses 219.000 €  -   €  -   €  -   €  219.000 €  

Mel 37.200 €  -   €  -   €  -   €  49.200 €  

Llet i iogurts 24.000 €  -   €  -   €  -   €  24.000 €  

Ous 352.550 €  8.198 €  38.760 €  -   €  399.508 €  

Altres productes  3.936.001 €  10.500 €  88.000 €  3.700 €  4.038.201 €  

Total 19.891.085 €  100.310 €  809.260 €     178.700 €  20.998.855 €  

Taula 46: Ingressos generats pels productes elaborats. Total. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

Ingressos elaborats (PE+E)  
amb extrapolació 

Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears 

Oli 1.063.310 €  9.000 €  111.430 €  -   €  1.188.740 €  

Vi 10.184.300 €  -   €  550.000 €  175.000 €  10.909.300 €  

Formatge 562.179 €  38.812 €  -   €  -   €  600.991 €  

Conserves vegetals 179.029 €  600 €  -   €  -   €  180.429 €  

Fruits secs envasats 673.750 €  -   €  15.000 €  -   €  688.750 €  

Elaborats garrova i/o ametla 382.000 €  -   €  20.000 €  -   €  402.000 €  

Embotits 1.310.842 €  23.600 €  -   €  -   €  1.334.442 €  

Farina 220.500 €  -   €  5.000 €  -   €  226.700 €  

Pa i rebosteria 710.700 €  10.500 €  7.000 €  -   €  728.700 €  

Pinso, mescles aliment. ram. 440.000 €  -   €  -   €  -   €  440.000 €  

Begudes espirituoses 219.000 €  -   €  108.000 €  -   €  327.000 €  

Mel 37.200 €  -   €  -   €  -   €  49.200 €  

Llet i iogurts 24.000 €  -   €  -   €  -   €  24.000 €  

Ous 469.550 €  8.198 €  144.510 €  -   €  622.258 €  

Altres productes  4.003.501 €  10.500 €  95.650 €  3.700 €  4.113.351 €  

Total 20.479.861 €  101.210 €  1.056.210 €  178.700 €  21.835.861 €  

Taula 47: Estimació dels ingressos totals generats pels productes elaborats. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021).  
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Insums agraris. Llavors i planters 

Pel que fa a les llavors i planters, l’enquesta dirimia aquesta temàtica a través de quatre 

preguntes concretes: origen de la llavor per horta, existència de banc de llavors hortícoles, 

origen del planter i origen de la llavor per a extensius.  

A la pregunta referida a l’origen de la llavor hortícola, foren 255 les persones que hi donaren 

resposta. La mitjana se situà pròxima als 50 però lleugerament decantada a un origen extern 

a les finques ecològiques. Per illes, Menorca i Mallorca són aquelles amb un major ús de 

llavor pròpia per a cultius hortícoles, a diferència de les Pitiüses que són més dependents 

de l’exterior. Aquestes dades no informen de si es tracta de llavor comercial, híbrida, o si 

existeix la possibilitat que les respostes estiguessin condicionades a la compra de planter ja 

fet, una pràctica cada vegada més habitual entre professionals, semiprofessionals i finques 

d'autoconsum. 

Horta. D'on prové la llavor? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana 32,07  34,50  48,68  64,00  47,44  

Total respostes 41 4 179 28 255 

Taula 48: Origen de la llavor destinada a horta, dins del sector eco illenc. O significava que tota era llavor comprada 
o de fora de la finca i 100 significava que tota la llavor era pròpia. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes 
a les enquestes (2021). 

Disposar d’un banc de llavors és una pràctica molt lligada a la pregunta anterior, al voltant 

de l’origen de la llavor hortícola. Un 65% de les persones van respondre No, enfront del 35% 

que sí afirmen tenir banc de llavors d’horta, amb un patró molt semblant a totes les quatre 

illes. Les dades de la Taula 48 i Taula 49 semblen contradictòries, a primera vista, però 

poden indicar que les finques amb banc de llavors conserven una xifra alta de varietats, el 

que compensa estadísticament l’origen de les llavors expressat. 

Teniu banc de llavors 
d'hortícoles? 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 30 5 165 26 229 

Sí 15 2 93 14 126 

Total respostes 45 7 258 40 355 

Taula 49: Existència de banc de llavors d’hortícoles a les finques ecològiques de Balears. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Les respostes donades a la pregunta “D’on prové el planter?” parlen de situacions diferents 

a cada illa (Taula 50). Menorca és l’illa on els productors i productores d’horta més fan el 

seu propi planter, seguida de Formentera. Eivissa és l’illa que manco es practica aquest 
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procés. Sembla, però, que la tendència majoritària s’està incrementant la compra de planter, 

donada la pujada de planteristes inscrits en el CBPAE durant els darrers anys. 

D'on prové el planter? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana 26,30  56,50  38,96  68,91  41,42  

Total respostes 43 4 196 32 279 

Taula 50: Origen del planter , dins del sector eco illenc. O significava que tot el planter era comprat o de fora de la 
finca i 100 significava que tot el planter era fet a la finca. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

Si ens referim a llavors de sembra de cereals, llegums i pastures, la mitjana de l’origen 

d’aquest insum agrari decau cap a un major pes de la llavor pròpia enfront de la llavor 

comprada a un altre pagès o magatzem agrícola. Les respostes també indiquen, en aquesta 

línia, que, així com Eivissa és l’illa on les finques tenen amb manco autosuficiència de llavor, 

Formentera i Menorca gaudeixen de bons nivells de recirculació d’aquest recurs dins les 

explotacions. Mallorca no queda massa endarrerida, amb un 63% i 166 respostes donades 

(Taula 51). Pel conjunt balear, la comparació entre les dades de llavors hortícoles i les 

llavors d’extensius en el sector agrari ecològic demostren un maneig molt diferent per a un 

cultiu i altre. 

Llavor extensius Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana 37,33  75,00  63,12  73,31  62,14  

Recompte 24 4 166 29 226 

Taula 51: Origen de la llavor per a extensius, dins del sector eco illenc. O significava que tot la llavor era comprada 
o de fora de la finca i 100 significava que tota la llavora era pròpia de la finca. Font: Elaboració pròpia basada en 
les respostes a les enquestes (2021). 
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Insums agraris. Aigua de reg 

Es feia interessant abordar l’ús de l’aigua de reg en agricultura ecològica i va ser per això 

que es van incloure algunes preguntes en referència. Per a la primera d’aquestes, sobre 

l’origen de l’aigua, la Taula 52 resumeix les dades obtingudes de les 409 respostes, i de la 

qual s’extreu que un 77% dels enquestats afirma regar amb aigua de pou o perforació, un 

sistema que és majoritari a totes les illes.  

Origen de l’aigua Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Pou/perforació 50 5 229 30 317 

Recollida pluja 3  36 7 47 

Xarxa pública 1  23  24 

Altres  2 17 2 21 

Total respostes 54 7 305 39 409 

Taula 52: Origen de l’aigua de reg, en nombre de respostes donades per a cada tipologia.. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Sobre la superfície regada, la mitjana d’hectàrees per explotació és de 4,3 en el conjunt de 

l’arxipèlag, una xifra sensiblement més alta que la de les Pitiüses. Mallorca i Menorca gairebé 

doblen justament a la mitjana de superfície per explotació d’Eivissa i Formentera (Taula 53). 

La suma de superfícies aportades per les persones enquestades donen una xifra per davall 

de la suma de la superfície inscrita en ecològic d’horta, cítrics, fruiters, vinya i olivar, que 

serien els cultius més propensos a tenir reg periòdic o de suport en moments puntuals 

(2.811,99 ha). Dins d’aquest còmput no es té en compte els fruits secs regats que, ara per 

ara, són escassos en superfície en agricultura eco. No obstant això, a la xifra de superfície 

total regada en eco, hi faltaria afegir un percentatge determinat d’aquelles finques no 

enquestades com s’ha fet amb la producció i els ingressos agraris. Amb això, seria possible 

que la superfície s’incrementàs fins a unes 1.700 o 1.800 hectàrees. Finalment, cal tenir en 

compte que el maneig a la seca té una presència indiscutible entre els cultius abans 

esmentats.  

Superfície regada Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma (ha) 145,51  16,00  1.094,11  157,00  1.443,82  

Mitjana explotació (ha) 2,69  2,00  4,66  4,49  4,30  

Total respostes 16  4  191  31  243  

Taula 53: Superfície regada en agricultura ecològica a les Illes Balears. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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A la Taula 54, de sistema de reg emprat a les finques eco, s’observa com el goteig és el model 

majoritari, amb més del 89% de les respostes donades. En el conjunt de sector primari 

balear, segons la Encuesta sobre Superfícies y Rendimientos de Cultivos en España (MAPA, 

2020), el goteig només suposa el 28% del total i el reg localitzat un 55%. El reg a manta a 

les finques eco té un pes més elevat que en la resta de sector, en el qual representa l’11,5%. 

Sistema de reg Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Aspersió - - 14 1 15 

Goteig 50 6 181 18 258 

Reg a manta 1 - 14 1 16 

Total respostes 51 6 209 20 289 

Taula 54: Sistema de reg emprat, majoritari, en nombre de respostes donades a cada tipologia. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Així com els entrevistats donaven respostes contundents i ràpides en la majoria de 

preguntes de l’enquesta, el consum d’aigua era una dada que no es tenia a disposició o 

simplement no se sabia donar-ne una quantitat determinada. És per això que la informació 

de la Taula 55 s’ha d’interpretar des d’aquest dubte. Sigui com sigui, les dades aconseguides 

a 243 explotacions mostren un consum mitjà molt baix a Menorca i relativament alt a 

Mallorca. La diferència podria ser provocada per l’agricultura extensiva associada a 

ramaderia de Menorca, i l’agricultura més intensiva que es desenvolupa a Mallorca, on s’hi 

localitzen bona part de les hectàrees de la superfície regada. De Formentera a Eivissa hi ha 

un bot d’un ordre de magnitud, amb realitats hídriques molt semblants. La mitjana de 

consum d’aigua, fos per a reg, destinada a ramaderia o altres usos agraris, pel conjunt de 

finques ecològiques se situava en 54.422 tones anuals. 

Consum aigua a les 
explotacions eco 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma (tones)       16.990,00      42.260,00     13.152.777,00        12.601,00     13.224.628,00  

Mitjana explotació (tones)         1.061,88      10.565,00              68.862,71              406,48              54.422,34  

Total respostes                     16                      4                          191                      31                          243  

Taula 55: Consum d’aigua anual a les explotacions agràries ecològiques, en tones. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 
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Insums agraris. Fitosanitaris 

A continuació es detallen les dades aconseguides en referència a l’ús de fitosanitaris a les 

explotacions ecològiques, recollides a la Taula 56, Taula 57 i Taula 58.   

En resum, les xifres demostren que els fitosanitaris estan implantats i són d’ús normalitzat 

a l’agricultura ecològica. Els fungicides i els preventius i/o estimuladors són els més 

emprats si es pren en consideració el nombre d’aplicacions anuals. Són també els més 

generalitzats: 193 explotacions afirmen emprar-los. Només els insecticides estan a la 

mateixa ordre de magnitud en ús. El patró resultant és l’estructura d’aplicacions que 

s’espera d’una agricultura ecològica en un context mediterrani. 

Es poden trobar algunes diferències per illes en el nombre d’aplicacions per tipus de 

fitosanitari, sempre vinculades amb les castes de cultius, la configuració i maneig de les 

explotacions que s’hi dóna a cada una d’aquestes. És el cas de Formentera, per exemple, que 

despunta per l’ús que fa dels fungicides, que suposen dues terceres parts de totes les 

aplicacions fitosanitàries, i com els insecticides, que són bastant presents a les altres illes, 

pràcticament no s’utilitzen. Sí que, en canvi, s’hi fa una tasca important de prevenció i 

control a través de trampes i atraients hormonals i alimentaris. 

Tipus de fitosanitaris 
Nombre explotacions que 

empren 

Nombre 
d’aplicacions per 
explotació/any 

Insecticides 139 4,13 

Fungicides 193 4,83 

Acaricides 42 4,00 

Mol·lusquicides 19 2,37 

Preventius / estimuladors 83 4,46 

Repel·lents 24 3,75 

Trampes / atraients / feromones 61 1,95 

Conservants de gra 16 1,50 

Taula 56: Ús de fitosanitaris a les explotacions eco. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

Nombre d'aplicacions per tipus 
de fitosanitari 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Insecticides 19% 2% 26% 29% 25% 

Fungicides 39% 67% 40% 37% 40% 

Acaricides 6% 2% 8% 6% 7% 

Mol·lusquicides 3% 2% 1% 6% 2% 

Preventius / estimuladors 19% 2% 16% 14% 16% 

Repel·lents 7% 10% 3% 0% 4% 
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Trampes / atraients / feromones 5% 14% 5% 6% 5% 

Conservants de gra 1% 0% 1% 1% 1% 

Taula 57: Ús de fitosanitaris a les explotacions eco, per tipus. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a 
les enquestes (2021). 

Per tipus de cultiu, tampoc no hi ha res a destacar, considerant que aquells cultius més 

intensius i més demandants, com són l’horta, la vinya i l’olivar, requereixen més tractaments 

fitosanitaris en les finques ecològiques: 

Nombre d'aplicacions  
per tipus de cultiu 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Cereals 2% 0% 6% 19% 6% 

Pastures 0% 0% 1% 16% 2% 

Fruits secs 3% 0% 8% 3% 7% 

Fruiters 10% 9% 8% 6% 8% 

Horta 45% 18% 21% 34% 26% 

Olivar 11% 18% 22% 13% 20% 

Vinya 10% 27% 27% 3% 22% 

Cítrics 11% 9% 6% 0% 7% 

Aromàtiques i medicinals 3% 18% 1% 0% 1% 

Flor tallada 3% 0% 0% 3% 1% 

Tropicals 2% 0% 0% 3% 1% 

Taula 58: Ús de fitosanitaris a les explotacions eco, per cultius. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a 
les enquestes (2021). 
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Insums agraris. Fertilització 

Respecte dels insums fertilitzants, es va sol·licitar informació als enquestats per determinar 

diferents variables. La primera, sobre si s’emprava o no fertilització, en forma d’adob 

orgànic, fertilitzant mineral o esmenes, les respostes de la qual es poden trobar a la Taula 

59 resumidament. De la seva anàlisi se’n desprèn que 86% de les explotacions enquestades 

afirmen emprar algun tipus d’input fertilitzant. Pitiüses té els indicadors més elevats 

(encara que és un territori amb baixa presència de ramaderia) i Mallorca els més baixos. 

Emprau fertilització? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Sí 54 10 310 35 414 

No 2 0 60 6 69 

Taula 59: Sobre l’ús de fertilització a les finques ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a 
les enquestes (2021). 

En segon lloc, es demanà sobre l’origen de la matèria fertilitzant, en un context en el qual la 

ramaderia extensiva està en decadència i els fems és un recurs cada vegada més escàs. Tot 

i això, les explotacions eco de les Illes Balears afirmen que dues terceres parts de la matèria 

fertilitzant provés de la mateixa finca. Menorca és el cas més paradigmàtic perquè se situa 

al 93% d’autosuficiència fertilitzant, justament per l’elevada presència de ramaderia 

extensiva per unitat de superfície. En una situació contrària es troba Eivissa i a poca 

distància Formentera, les quals només compten amb un terç de material d’adobat propi. 

Origen matèria fertilitzant Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Propi, de la finca AB 31% 33% 67% 93% 64% 

De fora de la finca AB 69% 68% 33% 7% 36% 

Taula 60: Origen de la matèria fertilitzant emprada per part de les finques eco. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 

Segons les respostes donades a la tercera qüestió del bloc de fertilització, la mitjana de tones 

anuals de matèria fertilitzant per explotació a Balears se situaria al voltant de les 14. Posada 

en relació amb les hectàrees de cada explotació, la dada que sorgeix és de gairebé 2 tones 

per hectàrea, lluny de les 10 tones de fems madur o compost recomanades anuals de les 

quals parlen alguns manuals d’agricultura ecològica. L’illa amb més esforç fertilitzant és 

Formentera, emperò s’hauria d’analitzar la significació estadística que tenen les 8 respostes 

donades, ja que la xifra dobla la de la següent illa en quantitat de fertilitzant per unitat de 

superfície, que és Mallorca.  
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Quina quantitat anual de 
fertilitzants/adobs emprau? 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma (t) 366,85 169,7 2.941,275 309,2 3.798,23 

Mitjana (t) 7,34 21,21 14,56 25,77 13,81 

Respostes 50 8 202 12 275 

Mitjana (t/ha) 1,08 4,67 2,16 1,08 1,99 

Taula 61: Quantitat de fertilitzant emprat a les finques eco. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

La Taula 62 resumeix les respostes referents al tipus de fertilització i el nombre 

d’aportacions anuals. La degradació de verd significa que la dada és superior a la mitjana, i 

el vermell inferior. Com més fort és el color, més distància hi ha respecte de la mitjana. En 

conjunt, es pot observar com hi ha dues formes principals de fertilització: els fems d’oví i els 

adobs orgànics comercials. Aquests darrers són els que més s’utilitzen a Eivissa i 

Formentera. El d’oví és el predominant a Mallorca. No obstant això, els adobs orgànics 

comercials suposen el 19% del total. L’equí i el compost tenen la mateixa quota en les 

aportacions d’adob que regeixen les explotacions mallorquines. Es dedueix que el compost 

emprat és de fabricació pròpia, indicatiu que aquesta pràctica té certs adeptes a l’illa major. 

A Formentera, l’alga encara té presència important en les explotacions agràries, com 

denoten les dades de la taula. Finalment, Menorca compta amb els fems a disposició 

provinents de les explotacions de vacum de llet i de carn. És també l’illa que compta amb 

més proporció de fems equins i fems d’aviram de totes quatre. 

Tipologia de fems, nombre 
d'aparicions anuals 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

R P R P R P R P R P 

Fems ovins 13 9,4% 2 9,5% 150 24,2% 8 10,7% 173 20,1% 

Fems caprins 12 8,7% 2 9,5% 19 3,1% 2 2,7% 35 4,1% 

Fems porcins 4 2,9% 2 9,5% 27 4,4% 5 6,7% 38 4,4% 

Fems vacums 10 7,2%  0,0% 35 5,7% 20 26,7% 65 7,6% 

Fems equins 9 6,5% 2 9,5% 64 10,3% 10 13,3% 86 10,0% 

Fems aviram 15 10,9% 1 4,8% 30 4,8% 9 12,0% 55 6,4% 

Compost 10 7,2% 1 4,8% 64 10,3% 6 8,0% 82 9,5% 

Adobs orgànics comercials 36 26,1% 5 23,8% 119 19,2% 5 6,7% 166 19,3% 

Adobs minerals 1 0,7%  0,0% 29 4,7% 1 1,3% 31 3,6% 

Biochar 2 1,4%  0,0% 5 0,8% 1 1,3% 8 0,9% 

Alga 1 0,7% 3 14,3% 9 1,5%  0,0% 13 1,5% 

Fems de xampinyó  0,0%  0,0% 1 0,2%  0,0% 1 0,1% 

Restes de poda triturada 9 6,5% 1 4,8% 45 7,3% 5 6,7% 62 7,2% 

Altres esmenes /adobs 16 11,6% 2 9,5% 22 3,6% 3 4,0% 44 5,1% 

Total 138  21  619  75  859  

Taula 62: Tipologia de fertilització i nombre d’aportacions anuals, per illa. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Els cultius que més s’adoben són l’horta, els fruits secs i els cereals i pastures. És significatiu 

que aquests darrers cultius es fertilitzin, donat el baix preu dels productes i la situació 

d’afectació de la Xylella fastidiosa. Per això, les respostes donen a entendre que els 

enquestats han respost considerant les dejeccions ramaderes directes com un mètode de 

fertilització més. Contràriament, aquesta llista de cultius ordenats pels esforços de 

fertilització que hi dediquen, sorgida de les enquestes, més que donar informació 

d’intencionalitat per part dels productors és senzillament un reflex de la freqüència i 

presència dels cultius. 

Cultius Nombre respostes 

Horta 152 

Fruits secs 126 

Cereals 101 

Pastures 92 

Olivar 82 

Vinya 80 

Fruiters 58 

Cítrics 46 

Aromàtiques i medicinals 23 

Tropicals 9 

Flor tallada 4 

Taula 63: Nombre d’aparicions dels cultius fertilitzats. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021).  

 

Fotografia 5: Pagès passejant entre bandes florals i adobs en verd. Font: arxiu APAEMA (2021).  
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Rotació de cultius i adobs en verd 

La rotació de cultius i el guaret són pràctiques que en principi han d’estar integrades dins 

del maneig ecològic de qualsevol finca. Malgrat que per a algunes els és un problema o 

directament no poden seguir aquesta pauta per manca de terra i opten per substituir-ne els 

beneficis a través de l’aplicació de fems o compost, és una pràctica que hauria de ser comú 

en agricultura ecològica perquè així ho exigeix el reglament corresponent. Doncs bé, de les 

respostes a la pregunta en qüestió va quedar palès que efectivament és una tècnica que es 

duu a terme a la majoria d’explotacions ecològiques balears. Formentera i Mallorca queden 

enrere en aquesta pràctica i Menorca els que no la fan són minoria (Gràfic 38).  

 

Gràfic 38: Respostes a la pregunta “Feis rotació de cultius i guaret?”. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 

En general, les finques ecològiques deixen un 14% de la finca en guaret. A Eivissa i 

Formentera, aquest percentatge és més gran que a Mallorca i sobretot a Menorca. Crida 

l’atenció que Formentera la meitat dels entrevistats hagin dit que no fan rotació de cultius 

ni guaret, però que els que ho fan deixin una cinquena part de la finca en descans. Aquí es 

torna a caure en la significació estadística de les dades d’aquesta illa, pel baix nombre 

d’enquestes realitzades. En suma, si es comptabilitzen totes les hectàrees que han apuntat 

les persones enquestades, i aquestes es posen en relació amb la superfície inscrita en Ae 

sense comptar el bosc i la recol·lecció silvestre, estaríem parlant que al voltant del 13% de 

superfície ecològica balear cada any es deixa en guaret. 
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Quina superfície de la finca  
deixau en guaret en un any normal?  

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma superfície (ha)      312,58       129,00       2.067,58        562,00         3.163,16  

Mitjana explotació (ha)           5,58          12,90               5,59           14,05                  6,56  

Proporció superfície* 21,3% 20,3% 12,9% 16,5% 14,4% 

Taula 64: Superfície en guaret i proporció que representa. * Proporció mitjana de la finca que es deixa en guaret. 
Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Pel que fa a la pràctica de la coberta vegetal i l’adob en verd, l’enquesta amolla la dada que 

aproximadament un 7,1% de la superfície de les finques té aquest aprofitament. La suma de 

superfície en guaret i la superfície en coberta o adob en verd, genera una proporció del 

20,2% de la superfície agrària útil. Bo i sense comptar l’estimació per a aquelles finques no 

enquestades, vendria a ser el mateix que afirmar que una de cada cinc hectàrees cultivables 

es troba en règim de regeneració de la seva fertilitat.  

En quina superfície feis  
adob verd o deixau cobertes? 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma superfície (ha) 55,38  9,00  1.432,83  217,00  1.726,21  

Mitjana explotació (ha) 1,58  2,25  5,25  7,75  5,03  

Proporció superfície* 10,0% 4,0% 7,0% 7,1% 7,1% 

Taula 65: Superfície destinada a cobertes vegetals i/o adob en verd i proporció que representa. * Considera la 
superfície agrària útil, és a dir, no contempla bosc ni ermassos. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a 
les enquestes (2021). 

Resulta curiós, si més no, que totes les finques que han afirmat que feien rotació i guaret, 

també han assegurat que practiquen l’adob verd i que escampen fems. Deuen ser un grup 

de finques molt conscienciat respecte a la fertilitat de la terra i valdria la pena indagar tant 

en el motiu com també en el profit que en treuen. 
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Ramaderia. Tipus i quantitat 

En aquest punt és important dir que l’enquesta distingia -i en aquesta explicació també s’ha 

de fer- entre ramaderia registrada, és a dir, aquella que està pertinentment inscrita en els 

registres ramaders oficials de la conselleria competent; i, per altra banda, la ramaderia 

registrada inscrita en agricultura ecològica, o més fàcilment anomenada ramaderia 

ecològica. Una explotació agrària pot tenir la terra en producció ecològica però pot deixar 

la ramaderia fora d’aquest segell. Interessa aquest fet perquè la ramaderia no eco dins 

finques eco desenvolupa, com la inscrita en ecològic, un paper rellevant, multi propòsit 

(control d’herba i voreres, fems, ingressos per la venda, etc.) que no s’ha d’obviar. Feta la 

distinció i l’aclariment, es procedeix a exposar i interpretar les dades obtingudes. 

Un 44% de les finques enquestades disposen de ramaderia. Menorca encapçala el nombre 

d’explotacions que donen cabuda a animals (76%). A Mallorca ja són més les finques que no 

tenen ramaderia que les que en tenen (43%), Formentera amb un 30% i Eivissa amb un 

27% tanquen la llista d’aquesta situació que, des del punt de vista de la importància de la 

ramaderia dins de l’agricultura ecològica, és preocupant. 

Ramaderia registrada? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 41 7 210 10 272 

Sí 15 3 159 31 210 

Respostes 56 10 369 41 482 

Taula 66: Respostes sobre ramaderia registrada. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 

Sobre la tipologia ramadera, les dades aportades pels entrevistats queden recollides a la 

Taula 67. Considerant aquestes respostes i els registres del CBPAE dels animals inscrits en 

eco (2019) d’aquelles finques que no contestaren l’enquesta, s’ha creat la Taula 68. 

Quin tipus de ramaderia teniu? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Oví de carn             205                       9          14.539          1.051               15.804  

Oví de llet                -                         5             1.031                 -                   1.066  

Caprí de carn               11                     10                232                 -                       253  

Caprí de llet               36                 143                30                     209  

Vacum de carn                -                   163              395                     558  

Vacum de llet                -                      27                   9                       56  

Porcí                  8                       9                916                46                     979  

Apicultura (caseres)               28                 396                   9                     433  

Pollastres             147              2.056                 -                   2.203  

Gallines de posta             776                   120             5.598              440                 6.934  
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Equins               13                 277                44                     334  

Conill               25                    10                 -                         35  

Caragols (en kg)                -                   500                 -                       500  

Altres aus               34                     20                   64                 -                       118  

Taula 67: Tipologia de ramaderia dins les finques ecològiques, estigui inscrita o no. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 

Quin tipus de ramaderia? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Oví de carn             233                       9          15.271          1.075               16.588  

Oví de llet                -                         5             1.066                 -                   1.101  

Caprí de carn               11                     10                252                 -                       273  

Caprí de llet               36                      -                  143                30                     209  

Vacum de carn                  2                      -                  342              405                     749  

Vacum de llet                -                        -                     27                   9                       56  

Porcí               55                       9             1.173                46                 1.283  

Apicultura (caseres)               28                      -                  415                29                     472  

Pollastres             147                      -               2.073                 -                   2.220  

Gallines de posta         1.924                   120             6.815              440                 9.299  

Equins               13                      -                  309                69                     391  

Conill               25                      -                     10                 -                         35  

Caragols (en kg)                -                        -                  500                 -                       500  

Altres aus               34                     20                   64                 -                       118  

Taula 68: Tipologia de ramaderia dins les finques ecològiques. Suma de respostes a l’enquesta i registres ramaders 
de les finques sense resposta. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021) i dades del 
CBPAE (2019). 

A tall de comparativa amb l’enquesta, els animals inscrits en el CBPAE, a 10 de setembre de 

2021, són per tipus i per illa, els que apareixen a la Taula 69. La diferència amb el cens de 

ramaderia ecològica publicat pel mateix organisme de control uns mesos abans per a 2020, 

es troba a totes les castes de ramat: cau l’equí, el porcí i les rathites, i s’incrementa la resta, 

sobretot les caseres d’abelles, que creixen un 40%, i el ramat caprí (25%). 

Ramaderia eco Mallorca Menorca Eivissa Illes Balears 2020 Evo 2020-21 

Oví 19.717 2.195 241 22.153 21.162 4,5% 

Caprí 438 158 0 596 449 24,7% 

Porcí 883 151 0 1.034 1.454 -40,6% 

Boví 322 872 0 1.194 1.028 13,9% 

Aviram 9.098 1.010 2.353 12.461 9.908 20,5% 

Equí 0 40 0 40 65 -62,5% 

Apicultura 170 20 0 190 114 40,0% 

Rathites 5 0 0 5 7 -40,0% 

Taula 69: Cens ramader d’animals inscrits en agricultura ecològica actual. Font: Elaboració pròpia basada en 
dades del CBPAE (consulta 10 de setembre de 2021). 
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No es podia esperar que les respostes de les enquestes donassin una xifra exacta del nombre 

de caps de ramat presents a les finques, però sí que es considerava que la informació que 

se’n derivàs podria ser orientativa i d’utilitat. Si es comparen aquestes amb les xifres de la 

ramaderia inscrita en ecològic per a l’any 2020, surten a la llum o bé animals que s’han 

deixat d’apuntar durant el qüestionari, o bé animals que ja no estan inscrits en eco, o bé 

animals que no estan inscrits en eco, però són presents a les finques orgàniques. Aquesta 

informació pot ser útil per determinar, per exemple, la disponibilitat de fems. També ho 

podria ser per esbrinar el potencial de reconversió d’aquesta ramaderia amb maneig eco 

però no inscrita al CBPAE. 

Ramat Enquesta + estimació 2020 Diferència 

Oví       18.508             21.162  - 2.654  

Caprí             502                   449                   53  

Boví             996  1454 - 458  

Porcí         1.587               1.028                559  

Aviram       13.901               9.908             3.993  

Equí             448                     65                383  

Apicultura             511                   114                397  

Taula 70: Comparativa d’animals resultat de les enquestes i el cens de ramaderia ecològica per a 2020. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021) i dades del CBPAE (2021). 

En perspectiva, la ramaderia ecològica representa un percentatge encara minoritari enfront 

de la ramaderia convencional. No obstant això, els percentatges d’animals inscrits és molt 

més elevada a Balears que a la resta de l’estat. En caprí, boví i oví, en ordre creixent, i per 

damunt dels altres, el ramat porcí, que desbanca en varis ordres de magnitud la xifra 

espanyola. Aquest fet és degut molt probablement a la persistència d’un model de ramaderia 

tradicional que ha fet el pas a la ramaderia ecològica, a diferència de la intensificació i 

proliferació de granges porcines a la península (Fullana et al, 2021). La Taula 71 situa en 

aquest context les dades disponibles. 

  

2018 2019 

% eco IB 
envers total 
eco Espanya 

% eco IB 
envers total 

IB 

% eco Espanya 
envers total 

Espanya 

% eco IB 
envers total 
eco Espanya 

% eco IB 
envers total 

IB 

% eco 
Espanya 

envers total 
Espanya 

Boví 0,5% 7,0% 3,2% 0,5% 7,5% 3,2% 
Oví  3,4% 10,3% 3,9% 3,6% 10,4% 3,8% 
Porcí 5,3% 7,3% 0,1% 4,5% 11,1% 0,1% 
Caprí  0,8% 6,4% 2,8% 0,4% 3,6% 3,0% 
Equí 1,0% 0,5% Sense dades  0,9% 0,5% Sense dades  

Taula 71: Proporció d’animals ecològics respecte del total a Illes Balears i a Espanya. Font: Elaboració pròpia 
basada en dades del CBPAE (2019, 2020), dades de SEMILLA (2019, 2020) i dades del MAPA (2019, 2020). 



133 

 

La multifuncionalitat de la ramaderia és una eina que es desenvolupa com més diversitat hi 

hagi de castes d’animals a les explotacions agràries, ja que cada una pot ocupar un nínxol 

determinat. Amb l’objectiu de relacionar-ho amb aquesta virtut, se sol·licità als entrevistats 

que apuntassin el grau de diversitat ramadera que tenien. Bona part de les finques eco 

només disposa d’un tipus d’animal i Mallorca és on es localitzen més finques amb més 

diversitat d’animals.  

Nombre de castes animals Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

1 3  87 14 106 

2 3 1 36 8 48 

3 4 2 16 6 28 

4 3  9  12 

5   6 1 7 

6 1  2 1 4 

7 1  1  2 

8   2  2 

Taula 72: Nombre de castes d’animals per explotació. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

Sobre la diversitat de races dins d’una mateixa espècie, es computà que un 71% de les 

finques ecològiques de Menorca afirmen tenir races autòctones, per davant de Mallorca i 

Eivissa, amb un 60%. Formentera, amb una sola finca que hagi contestat un “sí”, damunt les 

finques que disposen de ramaderia registrada. Un nombre reduït -però no rebutjable- té 

més d’una raça. 

Teniu races autòctones? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Sí 9 1 95 22 128 

Oví 3  70 9 83 

Caprí 2  3 1 6 

Vacum   11 18 29 

Porcí 3  15 5 23 

Pollastres 3  1  4 

Gallines de posta 9 1 9 1 20 

Equins 1  12 4 17 

Conills 1  1  2 

Altres aus   1  1 

Taula 73: Nombre de finques amb presència de races autòctones. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes 
a les enquestes (2021). 

Però tan important o més que la diversitat a la mateixa finca, és el gruix que ocupen les races 

dins de la ramaderia ecològica. Aquestes, segons l’enquesta, tenen un paper encara cabdal 
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en la producció ramadera ecològica. Així es desprèn de la proporció resultant a la pregunta 

de referència sobre aquesta temàtica, la qual permetia situar un nombre entre el 0 (les races 

no hi són presents a la finca) al 100 (tots els animals són de races autòctones). Un 63% és la 

mitjana balear estirada pel 78% de Menorca (Taula 74), nivells molt considerables en 

definitiva, que informen, entre d’altres aspectes, que les races autòctones encara són 

funcionals en les condicions actuals que viu el sector agrari.  

Proporció races Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana         69,42               40,00             59,30          78,07                 62,72  

Taula 74: Proporció de races autòctones a les finques ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Ramaderia. Alimentació 

L’alimentació de la ramaderia a les finques ecològiques és predominantment pròpia, de la 

mateixa explotació (84%). Menorca i Mallorca sobrepassen la mitjana i només Eivissa queda 

per davall dels 80 punts.  

Origen alimentació animal Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana 64,27  81,67  85,13  89,03  84,28  

Taula 75: Origen de l’alimentació ramadera. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 

Les pastures i el gra són la font d’aliment que sostenen principalment la ramaderia dins 

finques eco. De totes maneres, les restes vegetals i restes de poda, les garroves i les pastures 

forestals i de garriga són també recursos importants, segons les enquestes de la present 

diagnosi (Taula 76). El maneig ramader d’Eivissa i sobretot de Mallorca, condicionen 

aquestes dades. Llavors, per les seves condicions edafoclimàtiques i d’estructura agrària, la 

pastura és més present que en cap altra illa com a recurs alimentari animal.  

Alimentació ramadera Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Pastures  12 3 149 30 195 

Gra 11 2 108 9 130 

Pinso 7 1 25 6 40 

Llegum 1 2 37 1 41 

Xerigot 2  4 1 7 

Restes vegetals, restes de poda 13 3 80 2 99 

Restes de cuina 7  15 2 24 

Figues 4 2 45 1 52 

Garrova 9 2 79 2 92 

Aglans   24 2 26 

Pastures forestals i/o de garriga   84 5 89 

Altre aliment ramader 3  15 2 20 

Taula 76: Tipus d’aliment ramader. Nombre d’aparicions a les enquestes. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 

Relacionat amb l’anterior paràgraf es troba el nombre de fonts d’aliment que sol emprar-se 

en ramaderia. El Gràfic 39 dibuixa el patró per a cada illa de quantes finques usen 1, 2, 3... 

(fins a 11) fonts alimentàries, per les 207 respostes obtingudes. Com més diversitat de fonts, 

sembla que manco risc hi hauria de patir escassetat per alimentar el bestiar i, per tant, 

esdevindria un punt a favor per a les finques. I així es dóna a Mallorca, que és l’illa amb un 

major percentatge de ramaders que compten de 3 a 9 i més fonts d’aliment. Eivissa el gruix 
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el té en aquelles ramaderes que disposen de 3 fins a 8 fonts. Menorca gairebé el 60% de les 

finques només compten amb un únic recurs: la pastura. 

 

Gràfic 39: Diversitat de fonts d’alimentació del ramat a les finques ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 

 

Fotografia 6: Vaca menorquina a finca ecològica. Font: arxiu APAEM (2021).  
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Ramaderia. Vendes 

Sobre la venda dels animals, els ramaders i ramaderes han respost que, de mitjana, un 38% 

dels animals que surten de la finca ho fa com a ecològic. Era de preveure que aquesta seria 

una pregunta conflictiva, ja que les explotacions, una vegada entregats els animals al 

mercader o a la cooperativa, desconeixen massa freqüentment a on van a parar. Per tant, és 

difícil que sàpiguen la proporció d’animals que es venen com a ecològic al final de la cadena, 

a no ser que facin venda directa de la seva carn o la seva cooperativa els informi en tot 

moment de la venda. Fos com fos, la sensació que tenen els ramaders sobre la proporció 

d’animals que surten com a ecològic, com a dada, tot i això, és interessant per entendre la 

situació actual de la ramaderia dins finques inscrites al CBPAE. 

Animals venuts en ecològic Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mèns / xots  47  14  14.191  1.123  15.405  

Cabrits  32  4  230  20  286  

Vacum de carn  -    -    93  197  293  

Porcs d'engreix  6  2  632  2  642  

Porcelles  -    7  1.742  80  1.829  

Pollastres  70  25  5.000  -    5.095  

Equins  -    -    5  5  10  

Conills  20  -    -    -    20  

Caragols (en kg)  -    -    500  -    500  

Altres aus  -    -    600  -    600  

Proporció d'animals 
venuts en ecològic 

79,87  0,33  31,58  54,93  38,13  

Taula 77: Animals venuts en ecològic. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

A primera vista ja es percep que les dades obtingudes no són reals. La millor forma per 

disposar de la proporció real d’animals ecològics venuts com a tal era recórrer als registres 

dels escorxadors de les Illes Balears referents als sacrificis d’animals sota aquest segell. S’ha 

fet per als anys 2018 i 2019. D’aquesta manera s’ha pogut trobar com els sacrificis en 

ecològic representen una part molt petita del total de sacrificis als escorxadors balears. Qui 

reuneix una xifra més elevada respecte del total són els pollastres. Seguidament. els mèns o 

xots, que es mouen entre l’1,3 i l’1,4%. Bous o vedelles, porcs d’engreix i porcelles, inclús els 

cabrits, suposen un grup reduït de sacrificis en el context balear (Taula 78). 
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2018 Oví Porcí Caprí Pollastres Boví 

Sacrificis  
en eco 

Mallorca 2.038  232  1  -    11  

Menorca 148  80  1  2.658  13  

Eivissa -    -    -    96  -    

Illes Balears 2.186  312  2  2.754  24  

Sacrificis totals 157.367  125.786  4.948  116.943  8.394  

Proporció eco/total 1,39% 0,25% 0,04% 2,35% 0,29% 

      

      

2019 Oví Porcí Caprí Pollastres Boví 

Sacrificis  
en eco 

Mallorca 1.843  127  33  -    13  

Menorca 87  58  8  2.407  11  

Eivissa -    -    -    -    -    

Illes Balears 1.930  185  41  2.407  24  

Sacrificis totals 146.298  116.748  5.145  111.577  7.858  

Proporció eco/total 1,32% 0,16% 0,80% 2,16% 0,31% 

Taula 78: Sacrificis d’animals en ecològic i proporció respecte dels totals per a les Illes Balears. Font: Elaboració 
pròpia basada en els registres dels escorxadors de Palma, Felanitx, Inca, Ciutadella, Maó i Eivissa (consultats 

primavera de 2021) i dades de SEMILLA (2019, 2020). 

Si atenem als ingressos per vendes d’animals criats a finques ecològiques, el retorn de 

l’enquesta queda reflectit a la Taula 79Taula 79: Ingressos per vendes d’animals. Font: 

Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021).. Segons les respostes 

donades, es generen, a l’any, 1,44 milions d’euros, repartits de forma irregular per les quatre 

illes. Mallorca es queda el 88% d’aquest valor i Menorca l’11%. 

Ingressos per  
vendes d’animals 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mèns / xots      6.060 €      1.300 €         622.794 €       65.950 €         698.104 €  

Cabrits      3.000 €         400 €             6.994 €          1.000 €           11.394 €  

Vacum de carn                   -   €                   -   €           78.570 €       83.520 €         164.090 €  

Porcs d'engreix      2.400 €      2.137 €         362.370 €             800 €         367.707 €  

Porcelles                   -   €      1.548 €           60.145 €                       -   €           61.693 €  

Pollastres      1.500 €                   -   €         100.000 €                       -   €         101.500 €  

Equins                   -   €                   -   €           25.000 €          2.800 €           27.800 €  

Conills          400 €                   -   €                          -   €                       -   €                 400 €  

Caragols                   -   €                   -   €             5.000 €                       -   €             5.000 €  

Altres aus                   -   €                   -   €                 600 €                       -   €                 600 €  

Total    13.360 €      5.385 €     1.261.473 €     154.070 €     1.438.288 €  

Taula 79: Ingressos per vendes d’animals. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Tenint en compte les finques no enquestades, s’ha fet una estimació, a partir de la ramaderia 

registrada, de les vendes d’animals i del moviment econòmic generat per aquestes, reflectit 

a la Taula 80. La taula següent no fa més que agrupar les dades de les enquestes amb 

l’estimació. La metodologia emprada per al càlcul queda detallada a l’apartat corresponent. 

Ramat 
Nombre de 

caps registrats 

Estimació 
sacrificis 

anuals 

Moviment 
econòmic 
estimació 

Oví 784 760        34.464,95 €  

Porcí 304 766     133.205,99 €  

Vacum 191 101        56.691,84 €  

Pollastres 17 39              782,26 €  

Equí 57 - - € 

Total 1.353 1.667     225.145,04 €  

Taula 80: Estimació de vendes per a les finques no enquestades. Font: Elaboració pròpia basada en dades del 
CBPAE (2020) i a partir a les respostes a les enquestes (2021). 

Ramat 
Sacrificis  

(enquesta + estimació) 
Moviment econòmic 

(enquesta + estimació) 

Oví 16.165          732.568,95 €  

Caprí 286 11.394 € 

Porcí 3.237     562.605,99 €  

Vacum 394        220.781,84 €  

Pollastres 5.112              102.282,26 €  

Equí 10 27.800,00 € 

Altres 520 6.000,00 € 

Total 25.724      1.635.633,04 €  

Taula 81: Estimació total de vendes d’animals i moviment econòmic generat. Font: Elaboració pròpia basada en 
dades del CBPAE (2020) i a partir a les respostes a les enquestes (2021). 

Segons aquests càlculs, les vendes provinents de la ramaderia de finques ecològiques 

de les Illes Balears generaria al voltant d’1,64 milions d’euros anuals. La ramaderia 

ovina amb el 44% és la que genera més moviment econòmic. La porcina (33,8%), en segona 

posició, i en tercera el vacum de carn (13,3%), més lluny. Els pollastres generen el 6,1% del 

total i l’equí l’1,7%. Per acabar, el caprí amb el 0,7%, i altres animals amb el 0,4%, tanquen 

la llista. 

Com s’ha vist anteriorment posant un devora l’altre el nombre d’animals venut i els sacrificis 

d’animals ecològics, en la venda d’animals es perd fàcilment la condició d’ecològic. Altra 

vegada aquí es pot fer una estimació, a partir dels registres dels escorxadors i les 

estadístiques anuals del CBPAE de 2018 i 2019, per veure realment quin munt econòmic 
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suposen les vendes d’animals ecològics, que continuen la cadena amb la certificació fins que 

surten de l’escorxador i, per tant, fins al consumidor. S’aplica en aquest cas un coeficient de 

parts i un preu mitjà, a partir de consultes fetes als experts del sector carni ecològic. Així, es 

fa aflorar que les vendes de canals ramaderes en ecològic se situarien en 0,3 milions d’euros, 

és a dir, 1,1 milions d’euros per davall dels resultats de les enquestes i en 1,3 de l’estimació 

total realitzada.  

La substancial diferència és deguda a diferents factors: per una banda, que les respostes de 

les persones entrevistades apuntin xifres més recents, com es pot veure amb el cas dels 

pollastres (Taula 79) en què no va ser fins al 2020, amb l’obertura de la línia de sacrifici 

d’aquests animals a l’escorxador d’Inca, que va incrementar-se substancialment respecte a 

2018 i 20192. Per altra -i és el motiu principal-, perquè els valors donats a l’enquesta 

incorporen les vendes d’animals que surten com a convencionals des de les mateixes 

finques ecològiques.  

Estimació vendes  
sector ramader  

Oví Porcella Caprí Pollastres Vedelles 
Suma  

Illes Balears 

Preu mitjà de mercat  
per canal 

100€ 70 € 60 € 20 € 870 €   

2
0

1
8

 

Mallorca 203.800,00 €    16.240,00 €  60,00 €  -   €  9.570,00 €  

316.520,00 €  
Menorca 14.800,00 €  5.600,00 €  60,00 €  53.160,00 €  11.310,00 €  

Eivissa -   €  -   €  -   €  1.920,00 €  -   €  

Illes Balears 218.600,00 €  21.840,00 €  120,00 €  55.080,00 €  20.880,00 €  

2
0

1
9

 

Mallorca 184.300,00 €  8.890,00 €  1.980,00 €  -   €  11.310,00 €  

277.430,00 €  
Menorca 8.700,00 €  4.060,00 €  480,00 €  48.140,00 €  9.570,00 €  

Eivissa -   €  -   €  -   €  -   €  -   €  

Illes Balears 193.000,00 €  12.950,00 €  2.460,00 €  48.140,00 €  20.880,00 €  

M
it

ja
n

a 

Mallorca 194.050,00 €  12.565,00 €  1.020,00 €  -   €  10.440,00 €  

296.975,00 €  
Menorca 11.750,00 €  4.830,00 €  270,00 €  50.650,00 €  10.440,00 €  

Eivissa -   €  -   €  -   €  960,00 €  -   €  

Illes Balears 205.800,00 €  17.395,00 €  1.290,00 €  51.610,00 €  20.880,00 €  

Taula 82: Estimació dels ingressos per vendes d’animals en ecològic. Font: Elaboració pròpia basada enls registres 
dels escorxadors de Palma, Felanitx, Inca, Ciutadella, Maó i Eivissa (consultats primavera de 2021) i dades del 
CBPAE (2019, 2020). 

En aquest punt es fa necessari trobar el percentatge d’animals inscrits al CBPAE que 

s’acaben venent com a ecològics. Suprimint aquelles espècies d’animals que suposaven, per 

 
2 En aquest sentit val a dir que el moviment econòmic per aquests animals per a 2018 i 2019 no 
correspondrien a Menorca i Eivissa, sinó a Mallorca, ja que l’únic ramader registrat al CBPAE 
traginava els animals als escorxadors de Ciutadella i Eivissa degut a la manca d’infraestructura a 
Mallorca. 
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a 2018 i 2019, ser minoria, i calculant les vendes teòriques aplicant un coeficient de parts al 

nombre i tipus d’animals inscrits en eco (CBPAE, 2019, 2020), se n’extreu la Taula 83. La 

conclusió és que només un de cada deu mèns ecològics s’acaba venent com a tal, un 

percentatge que va baixant en l’odre porcí, caprí, boví. 

 

Ramat 
Nombre de 

vendes teòric 
Sacrificis en 

ecològic 
Proporció animals eco 

venuts com a tal 

Oví 20.604  2.058  10,0% 

Porcí 3.179  249  8,3% 

Caprí 545  22  5,5% 

Boví 529  24  4,5% 

Taula 83: Estimació de la proporció d’animals ecològics que es venen com a tal. Font: Elaboració pròpia basada 
enls registres dels escorxadors de Palma, Felanitx, Inca, Ciutadella, Maó i Eivissa (consultats primavera de 2021) i 
dades del CBPAE (2019, 2020). 

En comparació amb el sector ramader balear, que segons SEMILLA (2021) mouria 55 

milions d’euros anuals, l’ecològic representa el 2,9%. 
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Marques de qualitat 

Amb l’objectiu de determinar el grau d’incidència d’altres marques de qualitat dins de la 

producció agrària ecològica, es va incloure un punt al respecte en la bateria de preguntes, 

considerant el llistat oficial d’aquestes en el moment de creació del qüestionari. Així, les 

respostes recollides contemplen un escenari en el qual Mallorca pren tot el protagonisme 

per la diversitat i la implantació de segells de qualitat de què disposa l’illa. Sobresurten les 

DO Oli de Mallorca i l’IGP Vi de la terra Mallorca, seguides de la marca “Pa d’aquí” que 

identifica forns que fabriquen el seu producte.  

 Mallorca Menorca Eivissa Formentera Illes Balears 
Proporció 

respecte total 

Agricultura Biodinàmica 2 - - - 2 100% 

DO Binissalem 3 - - - 3 23% 

DO Pla i Llevant 5 - - - 5 36% 

IGP Vi de la terra Illes Balears 3 - - - 3 60% 

IGP Vi de la terra Mallorca 20 - - - 20 28% 

IGP Vi de la terra d’Eivissa - - 2 - 2 50% 

IPG Vi de la terra de Menorca - - - - - 0% 

IPG Vi de la terra de Formentera - - - - - 0% 

IGP Vi de la terra ST-Costa Nord - - - - - 0% 

IGP Sobrassada de Mallorca 3 - - - 3 18% 

DO Oli de Mallorca 22 - - - 22 2%* 

DO Oliva de Mallorca 2 - - - 2 2%* 

DO Oli d’Eivissa - - 3 - 3 75% 

DO Pebre bord de Mallorca 6 - - - 6 75% 

IGP Ensaïmada de Mallorca - - - - - 0% 

IGP Ametlla de Mallorca 5 - - - 5 100% 

IG Palo de Mallorca - - - - - 0% 

IG Herbes de Mallorca - - - - - 0% 

Marca de garantia PMS 1 - - - 1 50% 

Marca de garantia ÉSMEL - - - - - 0% 

Marca tomàtiga de ramellet 1 - - - 1 100% 

Pa d'aquí 8 1 - 1 10 3% 

Altres marques? 3 1 1 - 5 - 

Taula 84: Operadors ecològics inscrits en altres marques de qualitat. Proporció respecte del total d’inscrits del 
sector agrari balear per a cada marca de qualitat. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021) i IQUA (2021). *Aquesta dada està extreta a partir de la comparació del nombre de respostes de l’enquesta 

i el nombre de productors d’oliva per a tafona de la DO Oli de Mallorca i de productors d’oliva de taula DO Oliva 
de Mallorca. 

 

  



143 

 

Canals de comercialització i destinació en la venda 

La destinació de venda de les produccions de productors i productors-elaboradors és 

eminentment local (85%). Aquesta dada i la resta de proporcions que representen cada 

àmbit geogràfic en la comercialització dels productes primaris i productes transformats (a 

excepció dels elaboradors exclusius, que no contestaven aquesta pregunta) respecte del 

volum total venut per explotació, queden resumides a la Taula 85. Més enllà del mercat local 

de la mateixa illa, pesen per igual els mercats regional, estatal i internacional. Formentera 

és menció a banda, ja que els enquestats consideren que tota la seva producció roman a l’illa. 

Destinació de la venda de 
productes 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Local (illa) 94,7% 100,0% 83,1% 88,7% 85,2% 

Regional (Illes Balears) 0,1% 0,0% 4,9% 9,8% 4,9% 

Estatal 0,6% 0,0% 6,3% 1,5% 5,0% 

Internacional  4,6% 0,0% 5,8% 0,0% 5,0% 

Taula 85: Destinació de la producció en el mercat local, regional, estatal o internacional, per als productors i 
productors-elaboradors enquestats. Proporció respecte del volum de venda total a cada explotació. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Pel que fa als distints canals de venda, se sol·licità a les persones enquestades que indicassin 

una xifra, en percentatge, entre una sèrie de possibles respostes. Va ser una de les parts de 

l’enquesta que va generar més dubtes en la contestació perquè les respostes tancades 

podien malentendre’s. Per exemple, la venda al canal Horeca és una forma de venda directa, 

la qual ja era una resposta en si mateixa. En aquest cas es pretenia diferenciar aquest canal 

per determinar-ne la situació actual i el suport que dóna cap al sector primari ecològic. 

Aquests dubtes es podien salvar per als casos de productors professionals i 

semiprofessionals, els quals s’enquestaven personalment per part d’un tècnic/a i podia 

ajudar a la seva comprensió. Els criteris que es donaven eren els següents: 

• Faig venda directa: venda a botiga pròpia, venda a mercats municipals, fires, a 

través de grups de consum, etc. 

• A cooperatives: venda a través dels canals que ofereixen les cooperatives, fossin de 

primer o segon grau, de les quals en formàs part el productor/a i, per tant, pot 

participar de la presa de decisions. 

• Faig venda a distribuïdors: quan es ven a través d’una empresa aliena al productor 

que fa la part comercial i el repartiment. 

• Faig venda a comerços i establiments: quan un comerç físic aliè al productor ven 

els seus productes. 
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• Hotels, restaurants, menjadors i càterings: part de la venda dirigida al sector 

Horeca. 

Així, per al producte primari (no incloïa horta) les dades queden recollides a la Taula 86 i 

mostren com la venda directa i la venda a través de cooperatives són els canals més 

determinants. Cal recordar que parlam d’ametla, garrova, cereals, llegum, fruita dolça, 

cítrics, aromàtiques, tropicals, entre d’altres. Els productors menorquins no venen a 

cooperatives a diferència dels eivissencs, en què la venda col·lectiva suposa més de la meitat 

del volum. Mallorca és l’illa on els diferents canals estan més equilibrats.  

Comercialització producte primari  
(no horta) 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Faig venda directa 28% 51% 35% 75% 33% 

A cooperatives 51% 11% 38% 0% 44% 

Faig venda a distribuïdors 17% 28% 11% 16% 17% 

Faig venda a comerços i establiments 3% 9% 11% 8% 4% 

Hotels, restaurants, menjadors i càterings 1% 0% 5% 2% 1% 

Taula 86: Pes de cada canal de comercialització. Producte primari, excepte horta. Proporció respecte del volum de 
venda total. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

L’horta té uns canals de venda més ben definits, com s’observa a la Taula 87. Un 56% del 

volum total de producte ecològic fresc es ven a través de venda directa a la botiga pròpia, 

mercats municipals, fires o a través de grups de consum. Aquest sistema està molt present 

a Menorca, amb un 92% del volum total, només seguit del canal Horeca. Sorprèn el 

repartiment que es dóna a Mallorca entre la venda directa i les cooperatives, el que 

demostra que l’illa major està experimentant una certa maduresa en la producció i 

comercialització de producte fresc. A Formentera, un 24% del volum es ven via comerços i 

establiments, el doble que a Mallorca, i insignificant a les altres dues illes. De totes maneres, 

el canal Horeca, que hauria de ser un canal important de venda d’aquest tipus de producte 

ecològic, només representa el 5% del total a les Illes Balears. 

Comercialització horta Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Faig venda directa 62% 66% 35% 92% 56% 

A cooperatives 14% 1% 40% 0% 19% 

Faig venda a distribuïdors 15% 6% 4% 1% 10% 

Faig venda a comerços i establiments 6% 24% 12% 0% 10% 

Hotels, restaurants, menjadors i càterings 3% 3% 9% 7% 5% 

Taula 87: Pes de cada canal de comercialització. Producte hortícola. Proporció respecte del volum de venda total. 
Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 



145 

 

Si atenem a les dades pel que fa al producte ramader, és a dir, tant animal viu com carn (no 

es feia distinció a la pregunta corresponent de l’enquesta), es poden delimitar tres realitats 

paral·leles (Taula 88). Per una banda, la situació de Mallorca i Menorca, dues illes que 

conserven una cabana ramadera gens menyspreable però en decadència; per l’altra, Eivissa, 

on s’estan fent esforços per recuperar-la i, en darrer terme, Formentera, que no compta amb 

cap animal inscrit en agricultura ecològica. El tipus de comercialització dels productes 

ramaders vénen marcats per aquestes realitats. Destacar, en aquest sentit, el paper que 

juguen els distribuïdors (mercaders i altres intermediaris), que són els que mouen gairebé 

la meitat del mercat, segurament, emperò, perdent de vista la certificació ecològica en la 

venda final de l’animal o la seva carn. Les cooperatives Ecoilla, Pagesos Ecològics de 

Mallorca, i més recentment Bessoner, tenen una quota de mercat també important, 

comercialitzant un 35% del volum total de productes ramaders a Mallorca. No passa el 

mateix a Menorca, en què les cooperatives tenen un paper secundari, per darrere d’una 

aposta clara dels ramaders per la venda directa i la venda a distribuïdors. Tot i l’acord de 

venda amb la cadena hotelera GARDEN i la cooperativa Pagesos Ecològics de Mallorca, que 

suposa la venda d’unes 500 canals de me ecològic des de 2015, el canal Horeca continua 

sent molt minoritari. 

Comercialització productes ramaders Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Faig venda directa 85% 0% 17% 41% 26% 

A cooperatives 6% 0% 35% 11% 29% 

Faig venda a distribuïdors 0% 0% 45% 47% 42% 

Faig venda a comerços i establiments 9% 0% 1% 0% 2% 

Hotels, restaurants, menjadors i càterings 0% 0% 1% 0% 1% 

Taula 88: Pes de cada canal de comercialització. Producte carni. Proporció respecte del volum de venda total. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Quan es fa referència a producte elaborat s’entén que és tot aquell producte que ha patit una 

transformació i es comercialitza envasat, sigui d’origen vegetal o animal. El CBPAE reconeix 

a les empreses o productors que els elaboren justament com a elaboradors exclusius (quan 

elaboren a partir de producte primari d’altri) o productors-elaboradors (quan elaboren el 

seu propi producte). Els productes elaborats van des de l’oli d’oliva, el vi, els formatges, la 

mel, les espècies, els transformats d’ametla, els de garrova, etc. Segons l’enquesta realitzada, 

aquests productes tenen un patró peculiar de comercialització, sent la venda directa i la 

venda a través de distribuïdors la més important en el conjunt de Balears. En el cas de 

Menorca i Formentera, la venda a comerços i establiments minoristes suposa la segona 

posició en el rànquing de canals amb major pes respecte del volum total de comercialització. 

La distribució per part de tercers no és gens emprada a Menorca. És en aquests productes 
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on trobam un sector Horeca més present a Mallorca i a Eivissa, inclús a Formentera (Taula 

89).  

Comercialització elaborats Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Faig venda directa 41% 55% 40% 63% 44% 

A cooperatives 4% 0% 0% 0% 3% 

Faig venda a distribuïdors 34% 13% 30% 0% 30% 

Faig venda a comerços i establiments 13% 28% 21% 38% 15% 

Hotels, restaurants, menjadors i càterings 7% 5% 9% 0% 7% 

Taula 89: Pes de cada canal de comercialització. Producte elaborat. Proporció respecte del volum de venda total. 
Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

A productors i productors-elaboradors se’ls va demanar per la quantitat d’hores que 

dedicaven setmanalment a la comercialització, entesa com el conjunt de tasques que 

inverteixen a contactar amb clients, preparar i transportar el producte, treballar el 

màrqueting i la comunicació, etc. Les dades sorgides de les respostes indiquen gran 

diversitat entre illes, deguda, suposadament, a una major presència de productors que fan 

venda directa i de productors-elaboradors a Mallorca i Eivissa que a les altres illes. De 

mitjana, es contemplen 37 hores de dedicació setmanal a aquesta tasca.  

Hores dedicades a 
comercialització 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana setmanal 31,91  7,22  41,21  16,05  37,01  

Total respostes 56 9 365 38 474 

Taula 90: Hores dedicades a la comercialització, setmanalment, per a productors i productors-elaboradors. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Afectacions per la Covid-19 

Amb l’objectiu d’entendre el volum d’afectació de la pandèmia a les vendes previstes del 

sector ecològic illenc, es va sol·licitar als enquestats que diguessin una xifra situada entre el 

0 i el 100. El zero volia dir que no s’havia ingressat res del que tenia previst, i el 100 que no 

s’havia patit cap classe de greuge econòmic. Els resultats mostren com les pèrdues se 

situarien en un 31% en el conjunt de les illes, més accentuat a Menorca i Eivissa que a 

Mallorca. Finalment, existeix una possible confusió o malentès amb la pregunta per part de 

les persones entrevistades a Formentera, que, en cas contrari, situaria l’illa com la més 

perjudicada de Balears per mor de la crisi pandèmica. 

Afectació Covid-19 Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana 66,75                34,89  70,32  65,50               68,52  

Respostes 56 9 365 38 474 

Taula 91: Afectació de la Covid-19 damunt les vendes previstes per a 2020. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Treball a les explotacions i indústries ecològiques 

Els titulars d’explotacions ecològiques de les Illes Balears, segons l’enquesta, dediquen de 

mitjana 28 hores a la setmana a la seva activitat durant l’època de tardor-hivern, i 6 hores 

més durant la primavera-estiu. A manca d’extrapolació per a aquella part de la mostra que 

no contestà l’enquesta, els resultats informen d’una relació en la qual els productors/es 

menorquins són els qui inverteixen més hores a la seva explotació, setmanalment, seguits 

dels productors/es mallorquins, els formenterencs i eivissencs, per aquest ordre. Així, les 

UTAs vinculades directament al titular de l’explotació suposen gairebé 376. 

Hores per setmana Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana de tardor/hivern 20,25  30,30  28,16  33,43  27,69  

Mitjana de primavera/estiu 31,44  25,80  33,74  40,26  33,77  

Suma de tardor/hivern 28.964  7.878    231.322  34.762  306.696  

Suma de primavera/estiu 44.954    6.708    274.586    40.820    369.694    

Suma total hores anuals  73.918    14.586  505.908    75.582    676.390    

UTAs             41,07                   8,10                 281,06                41,99                375,77    

Hores mitjana setm/expl. 25,85 28,05 31,08 37,27 31,04 

Taula 92: Hores dedicades a l’explotació per a cada època de l’any. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes 
a les enquestes (2021). 

Pel que fa al nombre de persones que treballen fixes a l’explotació, es comptabilitzen un 

total de 863 persones, amb una mitjana de 2 persones per al conjunt de Balears. En canvi, 

els familiars que hi treballen, sense especificar la relació laboral, les respostes apunten a un 

total de 325 persones. Formentera és on es computen més familiars i Menorca on manco. 

Laboral Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma total 118,00  13,50  648,50  77,00  863,00  

Mitjana explotació 2,19  1,35  1,94  2,03  1,96  

Nombre de respostes 54 10 335 38 441 

Taula 93: Nombre de persones que treballen fixes a l’explotació. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a 
les enquestes (2021). 

Membres de família Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma total  32,00  8,00  271,00  11,00  325,00  

Mitjana explotació 0,86  2,00  1,10  0,32  1,00  

Nombre de respostes 54 10 335 38 441 

Taula 94: Familiars que treballen a l’explotació. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 
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Les explotacions que han contestat a la qüestió sobre la contractació de temporers (259) 

afirmen que s’agafen un total de 518 persones/any. És a les finques mallorquines on es 

localitza aquesta contractació, doblant la xifra de Formentera i Eivissa i quadruplicant la de 

Menorca. 

Temporers Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma total 34 6 461 17 518 

Mitjana explotació 1,13  1,20  2,40  0,57  2,00 

Nombre de respostes 30 5 192 30 259 

Taula 95: Temporers que agafen les explotacions ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a 
les enquestes (2021). 

De mitjana, les indústries ecològiques donen feina a 682 persones, segons l’enquesta. Cada 

una dona feina a unes 12 persones, una xifra que varia molt per illes, donat el fet que a cada 

una el desenvolupament de la transformació i elaboració ecològica està en moments 

diferents. 

Laboral indústries Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma total 103 3 549 27 682 

Mitjana indústria        20,60           3,00         11,68           5,40         11,76  

Nombre respostes 5 1 47 5 58 

Taula 96: Persones que treballen fixes a les indústries ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 

Si es prenen les dades abans esmentades i s’hi suma l’estimació feta per a aquelles finques i 

indústries que no han respost l’enquesta, el sector agroalimentari ecològic sostindria 2.166 

persones fent feina, de mitjana, a l’any.  

Estimació laboral Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Fixes explotació      190  15              7356                 87           1.034  

Membres família         32 8               271                11               325  

Temporers         53 6              497                18               576  

Ajust temporers           9  1                 83                   3                 96  

Indústria      114  3               564                30               712  

Nombre total 346  27  1.653  131  2.166  

Taula 97: Còmput de nombre de persones treballant al sector agroalimentari ecològic. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Sobre la presència de la dona, a l’apartat “Productors/es eco. Tipologia” s’analitzava la 

titularitat d’explotacions agràries en mans de dones, molt allunyada encara de l’equitat. Les 
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dones encara són minoria com a mà d’obra a les explotacions productores o explotacions 

productores-elaboradores (28%). Eivissa, en aquest sentit, romp la mitjana, amb 15 punts 

més. En la indústria, les dones ja superen el 50% de la plantilla. 

Proporció de dones Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Explotacions productores o 
productores-elaboradores 

43,30  27,00  26,50  23,64  28,35  

Elaboradors exclusius 51,00  33,00  52,32  34,00  50,48  

Taula 98: Proporció entre dones que treballen a les explotacions i/o a les indústries ecològiques. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Es va demanar als operadors ecològics sobre si tenien contractades persones en risc 

d’exclusió social. Les respostes a aquesta pregunta foren 452, de les quals 22 varen dir que 

sí (4,6%). Eivissa és l’illa amb més operadors amb persones en situació de vulnerabilitat 

(8,9%). Mallorca, amb un 4,4%, i Menorca, amb un 2,6%, tanquen la llista, ja que, de les 9 

entrevistes de Formentera, cap va fer-ne referència. 
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Altres aspectes ambientals 

En referència a la utilització de mesures ambientals més enllà de les exigides pel reglament 

europeu d’agricultura ecològica, la pràctica més freqüent és la relativa a la conservació del 

sòl i la seva fertilitat (34%). A continuació trobam el foment de bardisses funcionals i fauna 

auxiliar (28%). La minimització de maquinària pesant està reconeguda com a un mètode 

aplicat a un 26% de les explotacions agràries ecològiques que han participat de l’enquesta. 

En altres mesures ambientals no llistades, s’apuntaren també: trituració de biomassa, 

tracció animal, instal·lació de caseres d’abelles, sembra directa, maneig holístic d’animals, 

compostatge, cobertes vegetals, producció de biochar i agricultura biodinàmica. 

Altres mesures ambientals Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mesures de conservació del sòl i la seva fertilitat 35 6 152 15 210 

Foment de bardisses funcionals i fauna auxiliar 29 - 137 8 174 

Minimització de l'ús de maquinària pesant 37 3 107 9 156 

Abeuradors per a animals 11 1 79 13 104 

Gestió forestal 16 1 90 9 116 

Altres mesures ambientals 5 - 18 1 24 

Taula 99: Respostes sobre altres mesures ambientals més enllà de les exigides pel segell ecològic. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Més concretament, un 51% de les explotacions que van respondre la pregunta concreta 

indicaren que apliquen mesures d’estalvi d’aigua i energia en algun punt concret de la 

producció o transformació del seu producte. En estalvi d’envasos i iniciatives de retorn i 

reutilització, 48% de les respostes són per iniciatives ja en marxa. 

Estalvi aigua i/o energia Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 28 4 137 21 192 

Sí 26 2 152 16 198 

Taula 100: Respostes sobre mètodes d’estalvi d’aigua i/o energia en algun punt del procés productiu o de 
transformació. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Envasos retornables Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 28 4 126 21 181 

Sí 25 1 129 16 173 

Taula 101: Respostes sobre si tenen alguna iniciativa en marxa per a la reutilització d'envasos. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Dels enquestats que respongueren sobre la presència de renovables en qualsevol punt del 

procés productiu, només un 26% va contestar que en disposava. El grau d’autosuficiència 

d’aquest percentatge d’explotacions i indústries se situaria en el 65% de mitjana, amb unes 

xifres per illes molt similars. 

Renovables Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 42 7 274 26 352 

Sí 14 2 92 12 123 

Nombre respostes 56 9 366 38 475 

Taula 102: Presència d’energies renovables a les explotacions i indústries ecològiques. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Autosuficiència energètica Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana 66,43  66,67  63,74  68,75  64,62  

Recompte 14 3 93 12 124 

Taula 103: Autosuficiència energètica a les explotacions i indústries ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 

Sobre l’aprofitament de matèria orgànica, sobretot restes de poda, clovella d’ametla, palla, 

etc., els enquestats van contestar basada en les dades de la Taula 104. Com en anteriors 

apartats, els colors vermells indiquen xifres per davall de la mitjana, i els colors verds són 

per a aquelles dades per damunt. La intensitat del color remarca la distància respecte de la 

mitjana.  

Restes de poda, clovelles, etc. Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Vendre 1  5  6 

Ho donam als animals 15 3 96 24 138 

Cremar 18 3 175 19 215 

Triturar 30 4 165 14 214 

Compostar 17 2 63 11 94 

Ho tiram a un femer 3  10 1 14 

Incorporació directa al sòl 31 3 108 6 150 

Altres formes 5 2 13 3 23 

Taula 104: Aprofitament de la matèria orgànica present a la finca. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes 
a les enquestes (2021). 

L’aprofitament més comú és la crema, només un punt per damunt de la trituració d’aquestes 

restes. Després, la incorporació directa al sòl i la destinació com a aliment ramader, són les 

pràctiques més emprades. Lluny queda el compostatge o el tradicional femer.  
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Maquinària 

La configuració del parc de maquinària de què disposa un sector primari és indicatiu del seu 

estat de professionalització i també del maneig agronòmic que se’n deriva. Segons 

l’enquesta 348 explotacions disposen d’un tractor i 130 disposen de dos o més. Així com a 

Formentera un 63% de les explotacions tenen dos tractors, a Eivissa existeixen més 

motocultors que tractors, a les explotacions ecològics, símptoma de la superfície d’aquestes. 

Mallorca és l’illa amb una major mecanització, com s’interpreta de la Taula 105. 

Maquinària disponible a l’explotació Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Recompte de Tractor 1 32 8 274 33 348 

Recompte de Tractor 2 7 5 108 10 130 

Recompte de Motocultor 45 6 182 22 257 

Recompte de Segon motocultor 4 3 26 3 36 

Recompte de "Cossetxadora" 6 1 22 5 35 

Recompte de Bombes d'extracció d'aigua 37 2 176 32 248 

Taula 105: Recompte de respostes per a cada tipus de maquinària, en explotacions eco. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Sobre la potència disponible, la mitjana del parc de tractors se situa en 75 cv per al conjunt 

de Balears, 30 punts per sobre de la de tot el sector agrari illenc, segons el document Análisis 

del parque nacional de tractores agrícoles 2005-1006 (SGAA, 2017). És a Menorca on es 

localitzen els tractors amb major potència, amb 83 cv. Mallorca, en segona posició, amb 76 

cv de mitjana, encara que el tractor 1 de les explotacions se situï en 78 cv. Formentera queda 

lleugerament per davant Eivissa, amb una potència d’1,5 cv més. 

Potència tractor 1 Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Manco de 50 13 3 48 3 67 

De 50 a 75 cv 14 1 98 17 130 

De 75 a 100 cv 3 4 88 11 107 

De 100 a 125 cv 0 0 30 2 32 

Major de 125 cv 2 0 10 0 12 

Mitjana CV de tractor 1         56,22               66,25          78,30          72,33               75,49  

      

Potència tractor 2 Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Manco de 50 2 3 29 0 34 

De 50 a 75 cv 2 1 39 2 44 

De 75 a 100 cv 3 1 22 6 32 

De 100 a 125 cv 0 0 10 1 11 

Major de 125 cv   8 1 9 

Mitjana CV de tractor 2         60,00               53,00          73,89          94,00               73,88  
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Sumatori Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Manco de 50 15 6 77 3 101 

De 50 a 75 cv 16 2 137 19 174 

De 75 a 100 cv 6 5 110 17 139 

De 100 a 125 cv 0 0 40 3 43 

Major de 125 cv 2 0 18 1 21 

Mitjana CV         58,11               59,63          76,09          83,17               74,69  

Taula 106: Potència dels tractors disponibles a les explotacions ecològiques de Balears.  Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Per aquest ordre, els cultivadors, el remolc i l’arada són les eines de tractor més presents a 

les finques ecològiques. Si els cultivadors es troben en un 92% de les explotacions, a l’altre 

extrem tenim les recol·lectores de fruits secs o d’oliva, amb només 27 màquines a tot 

Balears. Mallorca computa un 80% de les eines i és on es localitza una major diversitat 

d’aquestes. Casualment, emperò, és Formentera l’illa en la qual les explotacions agràries en 

tenen més, de mitjana (Taula 108 i Taula 109). És una bona notícia, des del punt de vista de 

retorn de matèria orgànica als sòls, que un 33% de les explotacions eco balears disposin de 

capoladora/trituradora.  

Eines tractor Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Arada 25 5 169 19 218 

Cultivador 31 7 281 29 349 

Xíssel 3 1 32 3 39 

Arada de discs 6 3 47 6 62 

Esterrossadors 13 2 81 10 106 

Subsoladors 10 2 30 2 44 

Sembradora 4 3 121 17 146 

Abonadora 11 5 142 11 169 

Recol·lectora fruits secs/oliva 1 - 25 1 27 

Remolc 23 6 182 20 231 

Escampador de fems 1 1 35 4 41 

Capoladora / trituradora 11 2 105 8 126 

Peladora d'ametles 1 - 53 - 54 

Altres eines 19 5 113 4 141 

Taula 107: Eines de tractor o “aperos” a les explotacions ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Eines tractor Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma eines 159 42 1.416 134 1.753 

Mitjana eines 4,42  5,25  4,70  4,06  4,63  

Total respostes 36 8 301 33 379 

Taula 108: Mitjana d’eines de tractor o “aperos” presents a les explotacions ecològiques. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Pel que fa a l’edat del parc mecànic agrari, se’n destaquen algunes dades: el 56% del tractor 

1 de les explotacions, el 62% del tractor 2 i el 54% de les “cossetxadores” tenen manco de 

20 anys. L’anàlisi per illes confirma que Formentera és l’illa amb un parc de maquinària més 

jove i Menorca és on està més envellida. Allà, a totes les variables possibles hi predomina la 

maquinària de més de 20 anys. Aquest fet no passa en cap altra illa (Taula 109). 

Edat màquines Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Tractor     371 

Menys de 20 anys 17 7 168 13 206 

Més de 20 anys 17 1 126 20 165 

Segon tractor     135 

Menys de 20 anys 5 5 70 4 84 

Més de 20 anys 2  44 5 51 

Motocultor     210 

Menys de 20 anys 12 4 94 7 118 

Més de 20 anys 16  64 11 92 

Ns/Nc 17 2 24 4 47 

Segon motocultor     34 

Menys de 20 anys 3 3 13 2 21 

Més de 20 anys   12 1 13 

Ns/Nc 1  1  2 

"Cossetxadora"     35 

Menys de 20 anys 2 1 14 1 19 

Més de 20 anys 4  8 4 16 

Bombes d'extracció d'aigua     204 

Menys de 20 anys 12 2 92 9 115 

Més de 20 anys 14  58 17 89 

Ns/Nc 11  26 6 44 

Taula 109: Edat de la maquinària disponible a les explotacions agràries eco de les Illes Balears. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

L’ús del tractor va quedar palès amb una qüestió específica. Entenent que la lectura seria 

molt més eficaç en una relació amb la superfície gestionada, s’ha inclòs aquest paràmetre 

calculat a partir de les dades disponibles (superfície cultivada per explotació, sense 

computar bosc). Amb 335 respostes donades, la mitjana d’hores de tractor per explotació a 
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les Illes Balears és de 605 i de 41 hores per hectàrea. Aquesta darrera dada l’incrementa el 

pes que té l’illa de Mallorca, l’illa on s’inverteixen més hores de tractor amb gairebé 45 hores 

anuals per hectàrea. La dedicació a la pastura d’una part important de la superfície inscrita 

de Menorca segurament és el que condiciona les poc més de 15 hores anuals, de mitjana, 

per hectàrea. Per poder comparar amb la resta de l’estat, segons l’anàlisi de la SGAA (2007), 

56% dels tractors del parc nacional feien manco de 400 hores de feina a l’any. A Balears, 

aquesta xifra se situava en el 92,1% (< 400 h) i la mitjana en 192,5 h/any. Per a tot l’estat, 

els valors d’hores de tractor invertides anaven de les 288 hores per a aquelles explotacions 

amb una superfície compresa entre les 0 i les 5 hectàrees, fins a les 1.360 hores per a 

explotacions de més de 1.000 hectàrees. 

Hores tractor/any Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma          11.507,00         1.120,00         176.816,00          13.030,00           202.573,00  

Mitjana h totals/expl.                359,59             224,00                  667,23                407,19                    604,70  

Mitjana h/ha 35,21 32,33 44,64 15,13 40,98 

Recompte 32 5 265 32 335 

Taula 110: Hores de tractor per any i per hectàrea. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 

 

Fotografia 7: Grada de pues. Font: arxiu APAEMA (2021).  
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Infraestructures 

La presència d’infraestructures associades a l’activitat agrària informa d’una sèrie 

d’aspectes rellevants a l’hora d’analitzar la situació actual del sector. El CBPAE publica a les 

seves estadístiques anuals una taula amb un llistat de la indústria, així com un gràfic 

d’evolució del nombre d’empreses inscrites per a cadascun dels tipus de transformació 

existents. Es desconeix, emperò, aquella infraestructura que està dins finques ecològiques 

que no està inscrita a la certificació, així com aquella altra que pot participar en un moment 

determinat del procés de producció i/o emmagatzematge i que no requereix inscripció. És 

per això que dins de l’enquesta es va demanar sobre la seva tinença, les dades de la qual 

queden resumides a la taula següent. 

 

Tipus d’infraestructura Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Hivernacle 5 - 25 7 38 

Porgadora de gra 3 - 12 1 16 

Molí fariner per a alimentació humana 3 1 11 2 18 

Molí fariner per alimentació animal 3 - 37 7 47 

Tafona 3 - 14 3 20 

Celler 1 1 33 1 36 

Obrador de conserves 1 - 10 2 14 

Formatgeria - - 6 1 7 

Obrador d'embotits - 1 1 1 3 

Cambra frigorífica 5 1 28 4 40 

Altres infraestructures 4 - 27 1 32 

Taula 111: Infraestructures presents al sector agrari ecològic de les Balears. Font: Elaboració pròpia basada en 
les respostes a les enquestes (2021). 

Destacar-ne simplement la manca d’algunes infraestructures importants en algunes illes, 

com les porgadores de gra a Formentera (cap) i a Menorca (1) o obradors de conserves a 

Eivissa (1), el que pot suposar un sostre de vidre per als productors ecològics locals. 

Altres infraestructures que han sorgit, a més de les abans llistades, han estat: obrador 

d’extracció de mel, assecador per a plantes i fruita, trencadora d’ametles, estrucadora de 

garroves, entre d’altres. 
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Inversions 

Es demanà que s’apuntàs en euros la suma corresponent a les inversions fetes en els darrers 

cinc anys dins de l’explotació o indústria de la persona entrevistada. Els resultats foren que, 

de mitjana, a les 330 explotacions que van respondre a aquesta qüestió, s’invertiren 11.138, 

13 € a l’any, el que vénen a ser 3,68 milions d’euros anuals en conjunt. Formentera és l’illa 

amb una mitjana més elevada d’inversió, gairebé 8.000 euros per damunt de Mallorca, que 

és la següent en importància. Menorca és on es va invertir manco per operador, i el seu total 

només representa el 5% d’inversió feta al sector eco balear. Mallorca va agrupar el 81% 

d’aquesta i Eivissa el 12%. 

Inversions Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma inversions 2.155.550,00 €  512.200,00 €  14.797.668,00 €  907.500,00 €  18.377.918,00 €  

Mitjana per explotació 52.574,39 €  64.025,00 €  56.696,05 €  47.763,16 €  55.690,66 €  

Total respostes 41 8 261 19 330 

Taula 112: Inversions fetes en els darrers 5 anys per part del sector agroalimentari eco. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Ajudes 

Un 75% dels enquestats afirma disposar d’ajudes. De les 357 persones o empreses que 

reben ajudes, el 83% té PAC i el 77% sol·licita o ha sol·licitat l’ajuda d’agricultura ecològica. 

La de ramaderia ecològica la sol·liciten un 26% dels enquestats amb ajudes i un 21% l’ajuda 

de manteniment de paisatge agrari. L’ajuda a incorporació de joves, amb un 19%, i la de 

modernització, amb un 18%, també resulten tenir un pes important dins del sector ecològic 

(Gràfic 40). 

 

Teniu ajudes? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 19 4 86 7 117 

Sí 37 5 279 31 357 

Respostes 56 9 365 38 474 

Taula 113: Disposau d’ajudes? Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

 

Ajudes, tipus Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Ajudes PAC (pagament directe) 21 3 250 30 307 

Agricultura Ecològica  17 5 219 29 274 

Ramaderia Ecològica 1  68 23 92 

Ajudes reproductores/recria ramaderia   14 7 21 

Erosió genètica 2  34 2 38 

Ajudes modernització/Inversions/INEA 9 2 54 1 66 

Incorporació de Joves agricultors 21  46  67 

Ajuda de marges 7  42 13 62 

Ajuda pla nacional apícola   5  6 

Ajudes a replantació d'arbres 4 1 52  58 

Ajudes de valor afegit   15  15 

Ajudes manteniment al paisatge agrari 11 2 57 4 75 

Altres ajudes? 7 1 32 4 44 

Taula 114: Tipus d’ajudes que sol·liciten habitualment. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 
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Gràfic 40: Proporció d’ajudes sol·licitades per part de les explotacions ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021). 

La quantitat d’ajudes rebudes anualment, per part del sector ecològic, segons l’enquesta, se 

situaria en 3,8 milions d’euros. Aquests recursos arriben a les explotacions com figura a la 

Taula 115. Un 52% dels enquestats reben manco de 5.000 € anuals i un 21% entre 5.000 i 

12.500 €. Només un 2% d’explotacions (8) cobrarien més de 50.000 €, totes situades a 

Mallorca. 

Quantitat rebuda d’ajuda Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma total 167.460,00 €  8.600,00 €  3.295.701,00 €  351.941,00 €  3.834.402,00 €  

Mitjana explotació 4.784,57 €  1.720,00 €  11.443,41 €  10.351,21 €  10.476,51 €  

Recompte contestes 35 5 288 34 366 

Per trams Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Manco de 5.000 € 26 5 145 14 193 

Entre 5.000 i 12.500 € 5  64 8 78 

Entre 12.500 i 25.000 € 2  38 10 50 

Entre 25.000 i 50.000 € 2  39 3 44 

Entre 50.000 i 100.000 €   7  7 

Més de 100.000 €   1  1 

Taula 115: Quantitats d’ajuda rebuda, per trams i per illa. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

La majoria prefereixen demanar les ajudes a través de les oficines comarcals del FOGAIBA 

o dels consells insulars (83%). El 9% tria la seva cooperativa, sindicat o associació de 

productors. 
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Com les sol·licitau? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Directament a les oficines del FOGAIBA 32 5 245 28 313 

A través d'un sindicat, organització de 
productors o cooperativa 

2  29  32 

M'ho duu una gestoria 1  9 2 12 

Altres (especificau) 4 1 10 3 19 

Respostes 39 6 293 33 376 

Taula 116: Canals de sol·licitud de les ajudes. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 

 

 

Fotografia 8: Un apicultor treu una bresca de la casera. Font: arxiu APAEMA (2021). 
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Activitats complementàries 

La Llei 3/2019, de 31 de gener, Agrària de les Illes Balears, defineix a l’article 5 apartat c), 

que és una activitat complementària: les activitats següents sempre que estiguin vinculades a 

l'explotació agrària: 

1. L'activitat de transformació dels productes de l'explotació agrària, sempre que es 

dugui a terme amb productes de la mateixa explotació o d'explotacions agràries 

preferents associades, de conformitat amb la legislació agrària. 

2. La venda directa dels productes transformats, sempre que no siguin els de primera 

transformació especificats al punt 1.a) d'aquest article. 

3. Les activitats relacionades amb la conservació de l'espai natural, la protecció del 

medi ambient, la formació en tècniques i matèries pròpies agràries i l'elaboració 

d'estudis i investigacions de l'àmbit agrari i rural que tinguin relació amb l'activitat 

que es duu a terme a la finca pròpia. 

Segons les respostes a l’enquesta, 95 finques ecològiques ofereixen activitats 

complementàries a Balears. D’aquestes, un 53% ofereixen visites o tasts. Un 42% altres 

activitats com serveis agrícoles, restauració i lloguer vocacional. Un 35% ofereixen cursos o 

tallers i l’agroturisme i les agroestances es donen en un altre 35%. 

Activitats complementàries Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Agroturisme 3 - 22 4 29 

Agroestances - - 4 - 4 

Visites guiades o tasts 9 - 39 2 50 

Tallers i o cursos 6 - 23 3 33 

Lloguer per a esdeveniments socials - - 8 1 9 

Altres activitats 8 - 30 1 40 

Taula 117: Activitats complementàries a les finques ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes 
a les enquestes (2021). 

Les pernoctacions setmanals mitjanes són del voltant de les 16, en les 37 finques que 

afirmen rebre inquilins. On s’allarga més l’estada sembla que és a Menorca, amb 21 

pernoctacions, i Mallorca és l’illa amb més oferta. Segons l’enquesta, Formentera no ha 

incorporat les activitats complementàries a les finques. 
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Pernoctacions setmanals Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana 13,33  - 14,82  20,60  15,50  

Recompte contestes 3 - 29 5 37 

Taula 118: Pernoctacions setmanals a les finques ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a 
les enquestes (2021). 

Sobre els ingressos per activitats complementàries, segons l’enquesta, el volum generat se 

situaria en 6 milions d’euros. Eivissa és on cada finca en treu més profit; a continuació 

Mallorca i en darrer terme Menorca. 

Ingressos activ. 
complementàries 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma total 1.791.150,00 €   4.124.820,00 €  88.180,00 €  6.009.150,00 €  

Mitjana explotació 149.262,50 €   56.504,38 €  9.797,78 €  63.254,21 €  

Recompte contestes 12  73 9 95 

Taula 119: Ingressos per activitats complementàries a les finques ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en 
les respostes a les enquestes (2021). 

 

 

Fotografia 9: Curs de poda. Font: arxiu APAEMA (2021).  
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Despeses de les explotacions i indústries ecològiques 

En matèria de despeses, es va sol·licitar informació anual a les finques ecològiques per a 

llavors i planters, fertilitzants, fitosanitaris, alimentació ramadera, de corrent i carburant, 

despeses de personal i altres, per tal de situar els costos que assumeixen en un context 

general. 

En llavors i planters, Formentera és on es gasta més, amb diferència, respecte de les altres 

illes, fins a 864 euros més que a Mallorca, que és on s’inverteix manco en aquest input. 

Eivissa i Menorca s’equiparen bastant en aquest punt. 

Llavors i planters Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 76.780,00 €  11.050,00 €  286.517,00 €  29.000,00 €  404.447,00 €  

Mitjana explotació 1.706,22 €  2.210,00 € 1.345,15 €  1.611,11 €  1.424,11 €  

Respostes 45  5  213  18  284  

Taula 120: Quines despeses anuals en llavors i planters teniu?. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a 
les enquestes (2021). 

La matèria fertilitzant representa una despesa mitjana de 2.183 € a les explotacions 

ecològiques balears. No obstant això, existeixen grans diferències entre illes. Per exemple, a 

Formentera aquesta despesa suposa 5 vegades més que la que es fa a Menorca, 

possiblement perquè la menor de les Pitiüses ha d’importar la matèria fertilitzant en forma 

d’adob orgànic comercial, com s’ha vist als apartats corresponents. Menorca, en canvi, té 

molta més disponibilitat de fems, en quantitat i origen, que cap altra illa, i aquesta facilitat 

provocaria l’abaratiment del recurs. A Mallorca, que aportava el doble de tones per hectàrea 

que Eivissa, pesa la manca de fems animal i de compost i l’aposta d’un nombre important de 

productors pels adobs comercials. D’aquí s’explicaria els costos que han sortit de l’enquesta.  

Fertilitzants Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 45.282,00 €  23.850,00 €  447.830,00 €  3.980,00 €  521.642,00 €  

Mitjana explotació 1.029,14 €  3.407,14 €  2.487,94 €  663,33 €  2.182,60 €  

Respostes 44 7 180 6 239 

Taula 121: Quina despesa anual teniu en matèries fertilitzants (fems, compost, adobs, etc.). Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Sobre els fitosanitaris, estretament vinculats a la professionalització i a la superfície d’horta, 

vinya, olivar i fruiters, cultius que exigeixen un ús més freqüent d’aquests, la taula següent 

mostra les xifres de costos associats a aquests, per illes.  
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Fitosanitaris Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 33.982,00 €  4.850,00 €    284.623,00 €     5.058,00 €  328.613,00 €  

Mitjana explotació 894,26 €  692,86 €  1.645,22 €  361,29 € 1.410,36 €  

Respostes 38  7  173  14  233  

Taula 122: Quina despesa anual en fitosanitaris feis? Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

La despesa ramadera, que inclou alimentació, manescal i altres, és, a Mallorca, la més cara 

de totes i hauria de fer pensar. Possiblement els episodis de sequera dels darrers anys han 

fet incrementar aquesta xifra fins al valor resultant que multiplica per dos i per tres la 

situació de les altres illes. Formentera és on s’hi dóna l’escenari més barat, seguit de prop 

per Menorca, on s’esperava que fos aquesta l’illa més assequible en costos ramaders per la 

marcada presència de pastures que té disponibles. 

Costos ramaders Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 33.450,00 €  4.300,00 €  749.670,00 €  40.300,00 €  828.220,00 €  

Mitjana explotació 2.230,00 €  1.433,33 €  5.134,73 €  1.550,00 €  4.336,23 €  

Respostes 15  3  146  26  191  

Taula 123: Quina despesa econòmica anual vos suposa l'alimentació dels animals, manescals i altres despeses 
ramaderes? Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

L’electricitat consumida anualment suposa una despesa de 2.780 € a les explotacions i 

indústries ecològiques balears, de mitjana. Mallorca torna a ser capdavantera, suportant 

1.000 euros més que Eivissa i 1.500-1.600 més que Menorca i Formentera. La despesa en  

combustible és inclús més barata, segons les respostes aportades pels entrevistats (Taula 

125). A Mallorca les explotacions gasten al voltant de 193 €/mes, mentre que a Eivissa, la 

mitjana és de 74 €/mes. Aquesta dada s’hauria de posar en relació amb la superfície 

gestionada per les explotacions que han respost, o en relació amb les hores de tractor que 

es fan. 

Electricitat Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 86.110,00 €  9.050,00 €  782.602,00 €  58.500,00 €  937.162,00 €  

Mitjana explot./ind. 2.100,24 €  1.508,33 €  3.105,56 €  1.671,43 €  2.780,90 €  

Respostes 41 6 252             35  337 

Taula 124: Quines despeses anuals d'electricitat teniu a la vostra explotació i/o indústria? Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Carburant Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 40.208,00 €  7.500,00 €  735.290,00 €  35.440,00 €  819.488,00 €  

Mitjana explotació 893,51 €  1.071,43 €  2.312,23 €  1.012,57 €  2.008,55 €  

Respostes 45 7 319 35  409 

Taula 125: Quines despeses anuals de carburant teniu? Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

Tant els costos de maquinària, reparacions, manteniment i amortització, com la despesa en 

personal, com també “altres despeses”, amollen xifres molt dispars entre si, per illes, el que 

fa difícil la seva interpretació. Només comparant les dades amb un altre escenari es podria 

determinar en quin punt es troba cada una d’aquestes, en perspectiva. 

Maquinària Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 431.735,00 €  10.080,00 €  1.182.415,00 €  92.830,00 €  1.718.060,00 €  

Mitjana explotació 8.994,48 €  1.260,00 €  3.941,38 €  3.438,15 €  4.474,11 €  

Respostes 48 8 300 27 384 

Taula 126: Quines despeses anuals teniu en maquinària? Compra, manteniment, reparacions, amortització. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Personal Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 480.970,00 €  26.000,00 €  2.803.404,00 €  51.300,00 €  3.364.674,00 €  

Mitjana explot./ind. 10.931,14 €  3.714,29 €  11.828,71 €  1.603,13 €  10.449,30 €  

Respostes 44 7 237 32 322 

Taula 127: Quina despesa anual teniu de personal extern contractat? Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 

Altres despeses Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma respostes 276.823,00 €  - € 2.053.021,00 €  9.750,00 €  2.339.594,00 €  

Mitjana explot./ind. 12.582,86 €  - € 11.533,83 €  487,50 €  10.634,52 €  

Respostes 22 0 178 20 220 

Taula 128: Altres despeses anuals que no s'hagin demanat a les preguntes anteriors? Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Agrupant les mitjanes de cada grup de despeses en una sola taula, es facilita la comparació 

entre illes (Taula 129). Així s’ha pogut identificar que el sector agrari ecològic que assumeix 

més costos és el mallorquí, seguit de l’eivissenc, ambdós per damunt de la mitjana balear. 

Formenterencs i sobretot menorquins queden lluny d’aquesta xifra.  

Per grups de despesa, tan sols el personal i la partida “altres despeses” asseguren el 53% de 

la despesa total de les explotacions o indústries eco. De la resta, la de maquinària i la 
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ramadera són les més importants. Probablement, la factura de corrent, que suposa un 7% 

seria rebaixable a través del foment de les energies renovables en teulades solars a 

sestadors i magatzems i insistint en mètodes d’estalvi. 

Costos anuals Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears % 

Llavors i planters      1.706,22 €  2.210,00 €       1.345,15 €  1.611,11 €  1.424,11 €  3,6% 

Fertilitzants      1.029,14 €  3.407,14 €       2.487,94 €  663,33 €  2.182,60 €  5,5% 

Fitosanitaris          894,26 €  692,86 €       1.645,22 €  361,29 €  1.410,36 €  3,6% 

Aliment ramader i vet      2.230,00 €  1.433,33 €       5.134,73 €  1.550,00 €  4.336,23 €  10,9% 

Carburant          893,51 €  1.071,43 €       2.312,23 €  1.012,57 €  2.008,55 €  5,1% 

Corrent      2.100,24 €  1.508,33 €       3.105,56 €  1.671,43 €  2.780,90 €  7,0% 

Maquinària, reparacions      8.994,48 €  1.260,00 €       3.941,38 €  3.438,15 €  4.474,11 €  11,3% 

Personal    10.931,14 €  3.714,29 €     11.828,71 €       1.603,13 €  10.449,30 €  26,3% 

Altres despeses    12.582,86 €  -   €     11.533,83 €  487,50 €  10.634,52 €  26,8% 

Total costos anuals    41.361,86 €  15.297,38 €     43.334,75 €  12.398,50 €  39.700,67 €   

Taula 129: Resum de costos anuals de les explotacions agràries ecològiques a les Illes Balears. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Trams de despesa Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears % 

Despeses menors a 5.000 € 25  6  152  22  210  45% 

Entre 5.000 i 12.500 € 16  1  86  10  113  24% 

Entre 12.500 i 25.000 € 4  2  48  2  56  12% 

Entre 25.000 i 50.000 € 6  1  40  4  51  11% 

Entre 50.000 i 100.000 € 2   19  1  22  5% 

Entre 100.000 i 300.000 €   12   12  3% 

Entre 300.000 i 600.000 € 2   4   6  1% 

Taula 130: Nombre d’explotacions per trams de despesa. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les 
enquestes (2021). 

L’Informe de indicadores por Comunidad Autónoma Islas Baleares 2020 publicat per la 

Subdirecció General d’Anàlisi, Coordinació i Estadística del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació (2021) llista els costos intermedis per a les explotacions balears. Salvant les 

possibles diferències de recollida de dades de l’informe i de la present diagnosi i sense tenir 

en compte les despeses de personal, un exercici de contrast entre ambdues porta a la 

conclusió que les explotacions ecològiques estan sotmeses a tres vegades més costos 

que les convencionals. La diferència és tan gran, que caldria analitzar amb detall les fonts 

d’on i com s’han extret les estadístiques del MAPA (2021) per validar la comparació. 
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Despeses Mitjana costos IB Mitjana costos eco IB 
Diferència 

(ratio) 

Llavors i plant          779,73 €                1.424,11 €                   1,83  

Energia i lubricants      2.134,50 €                4.789,45 €                   2,24  

Fertilitzants          263,16 €                2.182,60 €                   8,29  

Fitosanitaris          428,85 €                1.410,36 €                   3,29  

Aliment ramader i vet.      4.590,64 €                4.336,23 €                   0,94  

Manteniment          935,67 €                4.474,11 €                   4,78  

Serveis agrícoles          243,66 €   Sense dades  Sense dades 

Financers          165,69 €   Sense dades  Sense dades 

Altres          438,60 €             10.634,52 €                24,25  

Total      9.980,51 €             29.251,38 €  2,93  

Taula 131: Comparació entre costos per a explotacions agràries i costos resultat de l’enquesta. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021) i dades de MAPA (2021). 

 

Fotografia 10: Sembrant cebes de calçot. Font: arxiu APAEEF (2021).  
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Ingressos de les explotacions agràries ecològiques. 

Si s’atén a les mitjanes d’ingressos per productes primaris per explotació, les xifres queden 

recollides a Taula 132. En termes generals, s’aprecia com Eivissa i Mallorca es troben 

lleugerament per damunt la mitjana, i Formentera i sobretot Menorca, es troben per davall. 

Ingressos per vendes  
de productes primaris 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana per explotació 27.979,75 €  13.229,88 €  27.047,88 €  11.678,89 €  25.278,56 €  

Nombre respostes 43 8 313 35 405 

Taula 132: Ingressos per venda de producte a les explotacions ecològiques. Producte primari. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Si, en canvi, es consideren també els ingressos dels productes elaborats, les dades 

corresponents queden reflectides a la Taula 133. D’aquestes es desgrana que els ingressos 

mitjans es doblen respecte dels ingressos per producte primari. Resulta curiós que Eivissa 

i Menorca disminueixen la mitjana d’ingressos per explotació, considerant els productes 

elaborats, en comparació als valors d’ingressos per producte primari. Per la seva banda, 

Formentera aconsegueix incrementar en més de 10.000 € la seva mitjana, mentre Mallorca 

despunta per damunt dels 60.000 €. Aquestes dades es podrien vincular fàcilment amb una 

major concentració de productors-elaboradors i de marques de qualitat a l’illa mallorquina, 

cosa que li permet assolir els rendiments econòmics més destacats dins del context balear. 

Ingressos per vendes  
de productes (P i PE) 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana per explotació 26.478,81 €  23.711,58 €  61.915,01 €  8.777,09 €  51.123,85 €  

Nombre respostes 76 12 458 58 611 

Taula 133: Ingressos per venda de producte a les explotacions ecològiques. Producte primari i producte elaborat. 
Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

A les acaballes de l’enquesta, l’entrevistador demanava a la persona entrevistada que afinàs 

una xifra de facturació per vendes de producte que tenia la seva explotació, de mitjana, 

anualment. Aquesta es feia als titulars de l’explotació, tant a productors com a productors-

elaboradors. 474 persones contestaren i la suma de totes les respostes fou de 26,8 milions 

d’euros.  

Facturació per vendes Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma total 1.287.977 € 87.922 € 24.861.091 €  474.600 €  26.751.340 €  

Nombre respostes 56 9 365 38 474 
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Taula 134: Ingressos per venda de producte. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 

L’anàlisi més detallada de la mitjana per explotació es fa a la Taula 135. La seva interpretació 

duu a concloure que un 80% de les explotacions ecològiques es troben per davall dels 

25.000 € d’ingressos, i d’aquests, 5 de cada 10 ingressen manco de 5.000 € anuals. Aquest 

grup s’accentua a les illes més petites, tot i que Eivissa disposa de 4 explotacions amb una 

facturació de fins a 100.000 euros. Només un 3% de finques en tot Balears facturen més de 

300.000 euros. 

Facturació productes, per trams Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Ingressos menors a 5.000 € 26 5 136 15 186 

Entre 5.000 i 12.500 € 13 2 85 12 112 

Entre 12.500 i 25.000 € 10 1 61 5 79 

Entre 25.000 i 50.000 € 1 1 34 5 41 

Entre 50.000 i 100.000 € 4  23 1 28 

Entre 100.000 i 300.000 € 1  13  14 

Entre 300.000 i 600.000 € 1  4  5 

Major de 600.000 €   9  9 

Taula 135: Facturació mitjana per vendes de producte a les explotacions ecològiques. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Les xifres de facturació contestades han permès fer una comparació amb la suma 

d’ingressos per a cada producte primari o producte elaborat que havia contestat 

l’entrevistat al principi del qüestionari. La repetició tenia la intenció d’actuar com una 

espècie de màquina de la veritat a fi de detectar possibles incongruències entre una resposta 

i altra. Així, es pot corroborar com existeix un biaix entre la suma d’ingressos per vendes de 

cada producte i els ingressos totals que creuen que tenen. La diferència que es dóna a 

Menorca i inclús a Mallorca és salvable, emperò les xifres que amollen les Pitiüses tenen un 

ordre de magnitud important. Amb això no es pretén donar a entendre que hi ha una 

economia submergida sinó més aviat que existeix un problema entre la percepció de 

l’entrevistat i la facturació real que té, sigui per excés o per defecte. 

Diferències entre respostes Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Facturació anual 1.287.977,00 €  87.922,00 €  24.861.091,00 €  474.600,00 €  26.751.340,00 €  

Suma ingressos productes 2.012.389,44 €  284.539,00 €  28.357.073,00 €  509.071,00 €  31.236.672,44 €  

Diferència 36% 69% 12% 7% 14% 

Taula 136: Diferències entre les respostes sobre facturació total i els ingressos per a cada productes. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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A la pregunta “Quina proporció de la vostra renda personal anual suposen els ingressos 

agraris, incloent-hi les ajudes directes de la PAC?”, per a les 474 persones que han respost, un 

66% d’aquestes estan per sota del 50% d’ingressos agraris respecte del total de renda. Per 

sobre, se situaria un 34% de les explotacions enquestades, una xifra que s’acosta força a la 

proporció de professionals que apareixia als primers apartats d’aquest estudi. 

 

Proporció renda  
ingressos agraris 

Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Menor al 25% 32 5 174 10 224 

Del 25 al 50% 10 2 66 8 87 

Del 50 al 75% 4 1 26 8 41 

Del 75 al 100% 10 1 99 12 122 

Mitjana respecte total renda 32,30  28,56  41,48  53,89  40,98  

Nombre de respostes 56 9 365 38 474 

Taula 137: Proporció de renda agrària entre els titulars d’explotacions ecològiques balears. Font: Elaboració 
pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Segons l’enquesta, les explotacions agràries balears ingressen a l’any 41 milions d’euros 

considerant la venda de productes, les ajudes públiques i les activitats complementàries que 

ofereixen. El valor mitjà de les Pitiüses està al voltant de 26.555 € anuals, sense comptar les 

activitats complementàries. A Mallorca, la xifra és pròxima als 70.000 €, el que fa 

incrementar sensiblement la xifra mitjana balear. Les explotacions menorquines, en canvi, 

se situen en manco de 15.000 €. 

 

Ingressos totals Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Suma ingressos totals + 
ajudes 

2.179.849,44 €  293.139,00 €  31.652.774,00 €  861.012,00 €  35.071.074,44 €  

Mitjana ingressos totals + 
ajudes, per explotació 

28.682,23 €  24.428,25 €  69.110,86 €  14.845,03 €  57.399,47 €  

Suma ingressos totals + 
ajudes + activ. complem. 

3.970.999,44 €  293.139,00 €  35.777.594,00 €  949.192,00 €  41.080.224,44 €  

Mitjana ingressos totals + 
ajudes + activ. complem., 
per explotació 

52.249,99 €  24.428,25 €  78.117,02 €  16.365,38 €  67.234,41 €  

Nombre respostes 76  12  458  58  611  

Taula 138: Ingressos totals de les explotacions agràries ecològiques. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Ingressos totals Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Ingressos menors a 5.000 € 36 6 157 23 224 

Entre 5.000 i 12.500 € 13 2 61 12 89 

Entre 12.500 i 25.000 € 7 2 69 8 89 

Entre 25.000 i 50.000 € 8 0 10 1 80 

Entre 50.000 i 100.000 € 6 1 54 4 65 

Entre 100.000 i 300.000 € 4 1 36 1 42 

Entre 300.000 i 600.000 € 1  11  12 

Major de 600.000 € 2  17  19 

Taula 139: Ingressos totals, per trams, a les explotacions ecològiques. Vendes + ajudes + activitats 
complementàries. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Atenent el balanç de les explotacions agràries ecològiques, en funció de les respostes 

donades pel que fa a ingressos totals i despeses totals, el resultat és el que apareix a la Taula 

140. En el resultat econòmic, que en terminologia comptable seria el benefici brut, a tall de 

síntesi s’observen xifres allunyades d’una situació ideal i una altra vegada una gran 

variabilitat entre illes.  

S’hauria d’analitzar cas per cas, gairebé explotació per explotació, per tal d’identificar en 

quin punt es troba el sector. Un exercici que pot ajudar a donar llum en aquest sentit és 

posar sobre la taula el nombre d’explotacions de cada illa que no arriben a uns ingressos 

totals iguals o superiors a la despesa mitjana per illa.  Les darreres files de la taula següent 

mostren com a tres de les quatre illes més de tres quartes parts de les seves explotacions 

quedarien per davall de la despesa mitjana i, per tant, es trobarien amb resultats en negatiu.  

Resultat econòmic Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Ingressos totals 
mitjana explotació 

52.249,99 €  24.428,25 €  78.117,02 €  16.365,38 €  67.234,41 €  

Despesa mitjana 
explotació 

41.361,86 €  15.297,38 €  43.334,75 €  12.398,50 €  39.700,67 €  

Balanç 10.888,14 €  9.130,87 €  34.782,26 €  3.966,88 €  27.533,74 €  

Nombre d’explotacions 
amb ingressos per 
davall de les despeses 
mitjanes 

64 9 314 23  

Proporció per illa 83% 75% 76% 47%  

Taula 140: Resultat econòmic. Diferència entre ingressos totals i despesa total. Font: Elaboració pròpia basada en 
les respostes a les enquestes (2021).  
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Mapa 10: Distribució dels ingressos per vendes de producte primari. Font: Elaboració pròpia basada en les 
respostes a les enquestes (2021). 
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Mapa 11: Distribució dels ingressos per vendes de productes elaborats, de E i PE. Font: Elaboració pròpia basada 
en les respostes a les enquestes (2021).  
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Moviment econòmic del sector ecològic 

Finalment, s’agrupen a la Taula 141 el valor o moviment econòmic que genera el sector 

agrari ecològic de les Illes Balears. Segons la mostra d’operadors enquestats, en conjunt, 

l’agricultura i la ramaderia ecològica mourien un total de 31,2 milions d’euros. L’estimació 

feta comptabilitzant la part de la mostra no enquestada apunta al fet que el sector ecològic 

balear genera vendes per un valor total estimat de 33,1 milions d’euros anuals. 

Analitzant illa a illa, Mallorca produiria el 90,0% del valor; Eivissa el 7,3%, Menorca l’1,7% 

i Formentera l’1,0%. En operadors, els productors-elaboradors, és a dir, els que transformen 

el seu propi producte, generen un 45% del total balear. La producció primària (excloent 

l’horta) supera als productes d’elaboradors exclusius, amb el 22 i el 21% respectivament. 

L’horta assoleix el 7% del valor econòmic, el que vendria a dir que, en suma, el producte que 

surt de les finques sense transformar suposa el 29% del valor. Finalment i en darrer terme, 

apareix la ramaderia amb el 5%. 

Valor econòmic Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Elaborats PE 682.260,00 €  3.700,00 €  13.688.403,00 €  86.310,00 €  14.480.173,00 €  

Elaborats E 127.000,00 €  175.000,00 €  6.202.682,00 €  14.000,00 €  6.518.682,00 €  

Producte primari 712.957,00 €  41.410,00 €  5.699.985,00 €  32.200,00 €  6.504.652,00 €  

Producte hortícola 476.812,44 €  59.044,00 €  1.504.530,00 €  222.491,00 €  2.294.877,44 €  

Ramaderia 13.360,00 €  5.385,00 €  1.261.473,00 €  154.070,00 €  1.438.288,00 €  

Total 2.012.389,44 €  284.539,00 €  28.357.073,00 €  509.071,00 €  31.236.672,44 €  

Taula 141: Moviment econòmic generat per part del sector agrari ecològic balear, segons mostra enquestada. 
Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Valor econòmic Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Elaborats PE 821.590,00 €  3.700,00 €  14.029.679,00 €  87.210,00 €  14.961.679,00 €  

Elaborats E 235.000,00 €  175.000,00 €  6.450.182,00 €  14.000,00 €  6.874.182,00 €  

Producte primari 756.661,98 €  88.470,60 €  6.248.676,15 €  50.575,48 €  7.144.384,21 €  

Producte hortícola 600.371,13 €  59.044,00 €  1.575.857,06 €  237.318,04 €  2.472.590,23 €  

Ramaderia 15.193,10 €  6.123,87 €  1.434.557,56 €  175.209,68 €  1.635.633,04 €  

Total 2.428.816,21 €  332.338,47 €  29.738.951,77 €  564.313,20 €  33.088.468,48 €  

Taula 142: Estimació del valor econòmic que genera el sector agrari ecològic balear. Font: Elaboració pròpia 
basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Així doncs, posant en perspectiva aquestes xifres, el conjunt del sector ecològic representa 

al voltant del 15,6 al 16,5% del valor econòmic generat per part del sector agrari 

balear (SEMILLA, 2021). 

 Comparació eco / total sector Valor 
Proporció sector 
ecològic respecte 

total 

Moviment producció agrària total IB (2020) 200.684.471,00 €   

Valor generat prod. eco enquesta 31.236.672,44 €  15,6% 

Estimació valor generat prod. eco 33.088.468,48 €  16,5% 

Taula 143: Comparació del valor generat per part del sector ecològic respecte del sector agrari Illes Balears. Font: 
Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021) i dades de SEMILLA (2021). 
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Valoracions i perspectives de futur 

Tot seguit, es llisten en format taula les puntuacions mitjanes que van rebre les preguntes 

sobre la valoració de les ajudes públiques i la valoració que se’n feia del Consell Balear de la 

Producció Agrària Ecològica (CBPAE), per les quals es demanava ubicar un botó entre el 0 

(més baix) i 100 (més alt).  

Les ajudes només aproven a Eivissa i Menorca. Mallorca i sobretot Formentera fan que la 

balança quedi just per davall de 50, que seria l’aprovat. 

Valoració ajudes  Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana    50,13               43,67         49,85         50,03               49,74  

Nombre respostes 56 9 365 38 474 

Taula 144: Valoracions de les ajudes públiques. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 

El CBPAE, per la seva banda, obté una puntuació notable per aquesta escala a Mallorca, 

Menorca i Eivissa, que condiciona el resultat global amb un 80. 

Valoració CBPAE Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Mitjana    73,04               67,78         81,63         80,79               80,22  

Nombre respostes 56 9 365 38 474 

Taula 145: Valoracions del CBPAE. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

Així com per a les preguntes anteriors es demanava una puntuació imitant l’escala 

acadèmica, per les qüestions associades al projecte propi, al sector eco i al sector agrari 

balear, l’enfocament era sobre quines sensacions tenia la persona entrevistada en relació 

amb aquests temes. L’enquestador/a feia referència al pessimisme (0) o l’optimisme (100). 

Per tant, els resultats que recull la taula següent no són valoracions de bé o malament sinó 

una visió de futur.  

Perspectives de futur Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

Sobre la vostra finca / projecte 
productiu? 

75,95  77,40  61,85  75,09  65,07  

Sobre sector ecològic de la vostra illa? 73,74  71,10  70,29  76,30  71,20  

Sobre el futur del sector agrari balear, en 
el seu conjunt? 

68,47  67,30  47,01  63,92  51,63  

Taula 146: Perspectives de futur. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 
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Malgrat que Mallorca fa caure la mitjana general, regne l’optimisme envers els projectes 

propis dels operadors inscrits en agricultura ecològica, siguin explotacions agràries, 

indústries o comerços. La il·lusió és visible de cara al sector ecològic sobretot a Menorca i, 

sense baixar dels 70 punts, també a la resta d’illes. Malauradament, les perspectives de futur 

que es tenen per al sector agrari balear són més pessimistes. A Mallorca, aquest paràmetre 

aconsegueix una diferència de gairebé 23 punts per davall de la valoració donada al sector 

ecològic. Eivissa i Formentera és on es dóna una menor diferència d’opinió entre un sector 

i altre. 

Els operadors ecològics tenen clar que hi ha capacitat de creixement dins del sector. Així ho 

afirmen un 72% de les persones enquestades respecte dels seus projectes productius. Les 

Pitiüses, sobretot Formentera, és la que té la sensació de tenir major recorregut, amb un 

90% de sís, i Eivissa amb un 81%. Menorca queda en darrer terme, emperò amb l’afirmació 

com a majoritària.  

 

Capacitat de creixement? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 14 1 127 24 168 

Sí 61 9 321 30 424 

Nombre respostes 75 10 448 54 592 

Taula 147: Sobre la capacitat de creixement. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 

Sobre la intencionalitat de créixer, de desenvolupar el seu projecte productiu més enllà de 

l’estadi actual, el percentatge d’afirmacions cau lleugerament fins al 62% per a l’arxipèlag. 

Menorca, en aquesta pregunta, obté un 67% de sís, una xifra 11 punts superior a l’anterior, 

el que informaria d’un sostre de vidre: voldrien créixer, però no poden, hi ha algun factor 

limitant. A Mallorca, un 13% de persones enquestades saben que poden créixer, però no ho 

volen fer. Formentera tendria, amb aquesta opinió, una proporció semblant (10%). Eivissa, 

només es fan enrere un 4%, en comparació a la pregunta anterior.  

Però voldríeu créixer? Eivissa Formentera Mallorca Menorca Illes Balears 

No 17 2 180 18 220 

Sí 58 8 261 36 365 

Nombre respostes 75 10 441 54 585 

Taula 148: Sobre la intencionalitat de créixer. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes 
(2021). 
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Mapa 12: Distribució de la capacitat de creixement dels operadors ecològics. Font: Elaboració pròpia basada en 
les respostes a les enquestes (2021). 
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Necessitats del sector ecològic 

El retorn obtingut per a aquesta pregunta ha deixat l’ordre de prioritats que té illa. Algunes 

peticions són comunes (i freqüents des del sector agrari balear), com la necessitat de més 

ajudes. El 46% de les persones enquestades ha comentat aquest punt i han afegit alguns 

comentaris que queden recollits als annexos d’aquest document. Amb un 38%, el suport a 

la comercialització és una demanda comuna de totes les illes. Seguidament, els enquestats 

els agradaria tenir més rendibilitat de la seva finca (33%) i sol·liciten més promoció i 

visibilització dels seus productes (32%). 

Necessitats   Eivissa Formentera Mallorca Menorca 
Illes 

Balears 

Representació davant de les 
administracions, competència, etc. 

38 6 90 11 145 

Suport a la comercialització. 44 6 150 35 235 

Més formació. 36 4 69 28 138 

Assessorament, acompanyament 
tècnic. 

38 6 95 20 160 

Més ajudes. 48 9 180 41 280 

Maquinària i infraestructura 
compartida. 

34 5 69 17 126 

Els autònoms i les empreses 
agroalimentàries necessitam 
liquiditat. 

35 5 52 8 100 

Mà d'obra, gent vàlida que vulgui fer 
feina. 

41 5 81 13 140 

Rendibilitat de la finca. 47 5 140 10 203 

Més innovació, i que tengui un 
impacte real a foravila. 

36 7 73 5 121 

Més promoció/visibilització dels 
nostres productes. 

46 8 131 13 198 
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Flexibilització de la normativa de 
Sanitat per a petites elaboracions i/o 
sacrifici a finca. 

43 7 103 11 164 

Eines per assegurar que la qüestió 
de gènere, raça o condició siguin 
factors limitants. 

11 1 26 5 44 

Adaptació a la digitalització del món. 30 4 39 27 101 

Taula 149: Nombre d’aparicions de cada necessitat, per illa. El ventall de colors informa del pes de la resposta dins 
del total de l’illa corresponent. Font: Elaboració pròpia basada en les respostes a les enquestes (2021). 

A Menorca les respostes a “més formació” i “adaptació a la digitalització del món”. 

Formentera requereix més ajudes i promoció, però també reclama innovació i flexibilització 

de la normativa sanitària per a petites elaboracions, com també ho reclama en les primeres 

posicions Eivissa. Per a les persones enquestades, la qüestió de gènere, raça o condició no 

són factors limitants dins del món agrari ecològic balear.  
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Conclusions 

La Diagnosi del sector agrari ecològic de les Illes Balears ha permès entrar de ple en la 

situació de la producció ecològica a l’arxipèlag per determinar-ne les característiques, les 

particularitats de cada illa i les perspectives futures. Arribats a aquest punt, s’apunten les 

conclusions assolides a tall de resum. 

- Les estadístiques de superfície i operadors ecològics inscrits a Balears es troben 

per damunt la mitjana de la resta de comunitats autònomes. És la quarta 

comunitat autònoma amb més superfície agrària útil (SAU) inscrita en ecològic, amb 

el 16,4%. 

 

- L’objectiu del 25% de SAU que marca l’estratègia europea Farm to Fork és 

assequible, si es mantén el ritme de creixement que s’ha experimentat en els 

darrers 5 anys (6,2% d’increment anual). 

 

- Els nivells de professionalització a les explotacions ecològiques són entre dues i 

tres vegades més elevats (25%) que entre les explotacions convencionals (8%). 

 

- Segons l’enquesta, els joves agricultors són titulars del 23,3% de les 

explotacions ecològiques, a diferència del 6,8% del conjunt del sector. 

 

- Amb una mitjana de 51 anys, el sector ecològic és notòriament més jove que la resta 

de sector agrari (> 65 anys). Eivissa és l’illa més jove, amb més dones i amb més 

titulats universitaris i/o superiors, amb unes mitjanes que destaquen no només 

per damunt de les mitjanes balears sinó també per damunt de les estatals i inclús 

les europees. 

 

- El sector agrari ecològic genera el 16,5% del valor econòmic total del sector 

agrari balear. 

 

- El producte primari d’origen vegetal venut en ecològic per part de les explotacions 

agràries ronda els 12,5 milions d’euros. El que genera més ingressos és l’horta (2,5 

M€), seguida de la venda de raïm per a vinificació (1,6 M€) i la garrova (1,4 M€).  
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- Es calcula que aproximadament el 20% de la garrova i el 15% de l’ametla 

produïda ja és ecològica, amb una tendència clarament a l’alça de la reconversió cap 

a l’agricultura eco d’aquests dos cultius. 

 

- Vi i oli són els productes que més reporten al sector. L’oli ecològic abraça entre el 

6 i el 8% del total d’oli elaborat a Balears i genera 1,2 M€. El vi ecològic abraça entre 

el 16 i el 20% de la producció total i mou 10,9 M€). 

 

- Els productes elaborats són el motor econòmic del sector ecològic, generant 

21,8 milions d’euros, una part important dels quals, 69%, estan produïts per 

productors-elaboradors. A Mallorca la producció ecològica està fortament vinculada 

a una miríada de petits i mitjans elaboradors que cerquen una qualitat diferenciada, 

donant valor afegit amb la transformació del producte primari i les marques 

de qualitat.  

 

- Només un 44% de les finques eco tenen algun tipus de ramaderia, el que condueix, 

com s’ha constatat, a una manca de disponibilitat de fems i compost que posa en 

entredit la fertilització orgànica de les explotacions, la qual s’intenta sostenir 

cada vegada més a través de la importació d’adobs comercials. En un moment en 

què la producció ecològica està en un procés de bot d’escala, aquesta problemàtica 

s’hauria d’abordar de forma estratègica. 

 

- El mercat de la carn ecològica és minoritari des del moment en què genera el 2,9% 

del valor econòmic del conjunt del sector ramader balear. La majoria d’animals 

criats en finques ecològiques es comercialitzen com a convencionals, perdent un 

important valor acumulat i segurament venent-se a preus per davall dels costos de 

producció. 

 

- La producció agrària ecològica dóna feina a 2.166 persones.  

 

- La situació de la dona dins del sector ecològic és molt semblant als nivells de 

presència de la resta de sector (26% de titulars d’explotació). Cal, per tant, continuar 

treballant per l’equitat entre homes i dones també dins del sector ecològic.  

 

- Les varietats locals suposen el 61% del volum total de cultius, de mitjana, a les 

explotacions ecològiques. Predominen en els fruits secs, els cereals, l’horta, les 
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pastures i la vinya. En els elaborats, les varietats locals agrupen el 58% de la 

producció. 

 

- Les races autòctones són encara presents, amb un 63% de tota la ramaderia 

ecològica balear, i a Menorca suposen més del 78%. 

 

- Les explotacions ecològiques tenen interessants nivells d’autosuficiència en 

llavors d’extensius (62%) i alimentació ramadera (84%).  

 

- Entre els operadors ecològics existeix una alta conscienciació respecte de l’ús de 

recursos naturals, com l’aigua i l’energia. Les finques apliquen mètodes més enllà 

dels exigits pel reglament europeu de producció ecològica, emperò només una 

quarta part de les explotacions té instal·lades energies renovables en algun punt de 

la producció o transformació. 

 

- La destinació de venda de les produccions de productors i productors-elaboradors 

és eminentment local (85%). Els canals curts de comercialització són part 

indispensable del sector agrari ecològic balear, tant en producte primari com en 

l’elaborat. Les cooperatives juguen un paper cabdal en la compravenda de fruits 

secs, i els distribuïdors van agafant força en la comercialització d’altres productes. 

La venda a canal HORECA representa encara un percentatge baix o molt baix de destí 

del producte. 

 

- El 80% de les explotacions agràries eco tenen manco de 25.000 € d’ingressos 

anuals pels seus productes, i un 74% reben manco de 12.500 euros d’ajudes, de 

mitjana.  

 

- Segons les dades de la present diagnosi en comparació amb les dades del MAPA 

(2021), les explotacions ecològiques balears estan sotmeses a tres vegades més 

costos que les explotacions convencionals.  

 

- Les principals necessitats que tenen els enquestats i que ara mateix no se satisfan 

són: més ajudes i agilització de tràmits, suport a la comercialització, més rendibilitat 

de la finca i més visibilització dels seus productes. 
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- Ens trobam davant d’un sector agrari optimista, que inverteix, que pot i vol 

créixer.  
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Annex I 

 

Enquesta per a la realització de 
la Diagnosi del sector agrari 
ecològic de les Illes Balears 
 

P1 Ets la persona indicada? 
Necessitam que, qui contesti 
l'enquesta, sigui la persona que 
gestiona la finca i/o indústria, o si més 
no, una persona amb tota la 
informació referent a producció, 
comercialització, estructura 
productiva, assabentada del 
moviment econòmic i de les 
perspectives de futur. 
 
Sí/No 
 
P2 El teu codi d'inscrit al CBPAE és 
de… 
 
Productor 

Productor i Elaborador / Indústria.  

Productor i Elaborador / Indústria. Tenc 
els dos. 
 

P3 Número d'inscrit al CBPAE 
 
P4 Quin és el vostre perfil? Quina 
descripció s'adapta millor al vostre 
cas? 

P5 Número d'inscrit al CBPAE  
 
Codi productor (acabat amb P)  
Codi elaborador (acabat amb E) 
 
P6 Número d'inscrit al CBPAE 
 
P7 Quin perfil encaixa més en el 
vostre cas? (Recorregut P i E) 
 
P8 Quin/s producte/s elaborats feis? 
Indicau la quantitat mitjana anual que 

n'elaborau, per a cada cas: Indicau la 
quantitat mitjana anual que 
n’eleborau, per a cada cas 
 
Oli (litres) 
Vi (litres) 
Formatge (unitats) 
Conserves vegetals (unitats) 
Fruits secs envasats (kg) 
Elaborats de garrova i/o d’ametlla 
(unitats) 
Embotits (kg) 
Farina (kg) 
Pa i rebosteria (kg) 
Begudes espirituoses (litres) 
Pinso, mescles alimentació ramadera 
(kg) 
Mel (kg) 
Ous (dotzenes) 

Altres 
 
P9 Quina proporció de matèria 
primera emprada en aquests 
elaborats és de producció pròpia, de la 
vostra finca? 
 
0 Res és de producció pròpia / 100 Tot és 
de producció pròpia excepte aquells 
ingredients que no es cultiven a les Illes 
Balears 
 

P10 I la matèria primera que comprau 
per fer els elaborats, d’on procedeixen 
majoritàriament? Indica un 
percentatge a cada opció. Exemple: 
Local: 70Estatal: 25Internacional: 5 Si ets 
un productor-elaborador que el 100% de 
la matèria primera és teva, no contestis 
aquesta pregunta 
 
Local: 
Estatal: 
Internacional: 

P11 En el cas de fer elaborats carnis, 
quina proporció de carn és provinent 
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de races autòctones? 
 

0 Gens, no empram carn de races d’aquí / 
100 tota la carn és de raça autòctona 

P12 Teniu algun segell de qualitat o 
marca de garantia, més enllà del segell 
ecològic? 
 
Agricultura Biodinàmica 
DO Binissalem 
DO Pla i Llevant 
IGP Vi de la terra Illes Balears 
IGP Vi de la terra Serra de Tramuntana-
Costa Nord 
IGP Sobrassada de Mallorca 
DO Oli de Mallorca 
DO Oliva de Mallorca 
IGP Ensaïmada de Mallorca 
IG Palo de Mallorca 
IG Herbes de Mallorca 
Marca de garantia PMS (Porc Mallorquí 
Selecte) 
Marca de garantia ÉSMEL 
Marca de garantia tomàtiga de ramellet 
Pa d'aquí 
Altres 
 
P13 Si transformau també productes 
convencionals (NO ECO), Quin 
percentatge suposen aquests respecte 
del volum total de producció? 
 

P14 A través de quin canal de 
comercialització veneu 
majoritàriament els vostres 
productes? Exemple: si veneu un 90% 
per venda directa (tenda pròpia, venda 
online, a finca, a mercats, fires, etc.) i un 
10% a través de cooperatives, hauríeu de 
posar: 

Faig venda directa: 90 

A cooperatives: 10 

Faig venda a distribuïdors: 0 

Faig venda a comerços i establiments: 0 

Hotels, restaurants, menjadors i 
càterings: 0 
 

Faig venda directa 
A cooperatives 
Faig venda a distribuïdors 
Faig venda a comerços i Establiments 

Hotels, restaurants, menjadors i 
càterings  

P15 Quins ingressos suposa la venda 
dels transformats que feis, en un any 
normal? Indicau un valor en €, per a 
cada producte que faceu. Recordau! 
Tota la informació que poseu en 
aquest formulari és confidencial. No 
se'n farà cap ús que no sigui purament 
estadístic. 
 
Oli 
Vi 
Formatge 
Conserves vegetals 
Fruits secs envasats 
Elaborats de garrova i/o d’ametlla 
Embotits  
Farina 
Pa i rebosteria 
Begudes espirituoses 
Pinso, mescles alimentació ramadera  
Mel 
Llet i iogurts 
Ous 
 

(Recorregut elaboradors exclusius) 

P16 Quin/s producte/s elaborats feis? 
Indicau la quantitat mitjana anual que 
n'elaborau, per a cada cas. 

Oli (litres) 
Vi (litres) 
Formatge (unitats) 
Conserves vegetals (unitats) 
Fruits secs envasats (kg) 
Elaborats de garrova i/o d’ametlla 
(unitats) 
Embotits (kg) 
Farina (kg) 
Pa i rebosteria (kg) 
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Begudes espirituoses (litres) 
Pinso, mescles alimentació ramadera 
(kg) 
Mel (kg) 
Ous (dotzenes) 
Altres 
 
P17 La matèria primera que comprau 
per fer els elaborats, d’on procedeixen 
majoritàriament? 
 

0 Origen internacional / 50 Origen 
estatal / 100 Origen local 

P18 Quina proporció de varietats 
locals hi ha en els vostres elaborats? 
 

0 Cap, no n’hi ha / 100 Tots els 
ingredients són de varietats locals, 
excepte aquells que no es poden cultivar 
a les Illes Balears 
 
P19 En el cas de fer elaborats carnis, 
quina proporció de carn és provinent 
de races autòctones? 
 

0 Gens, no empram carn de races d’aquí / 
100 tota la carn és de raça autòctona 

P20 Quantes persones feis feina, de 
mitjana, a l'any, a la indústria? 
 
P21 Quina és la proporció entre dones 
i homes a la vostra indústria? 
 

0 Tots som homes / 100 Totes som dones  

P22 Teniu algun segell de qualitat o 
marca de garantia, més enllà del segell 
ecològic? 

 
Agrictultura Biodinàmica 
DO Binissalem 
DO Pla i Llevant 
IGP Vi de la terra Illes Balears 
IGP Vi de la terra Serra de Tramuntana-
Costa Nord 
IGP Sobrassada de Mallorca 

DO Oli de Mallorca  
DO Oliva de Mallorca  

IGP Ensaïmada de Mallorca 
IG Palo de Mallorca  
IG Herbes de Mallorca  

Marca de Garantia PMS  (Porc Mallorquí  
Selecte) 
Marca de garantia ÉSMEL 
Marca de garantia tomàtiga de ramellet 
Pa d’aquí  

Altres 

P23 Si transformau també productes 
convencionals (NO ECO), quin 
percentatge suposen aquests respecte 
del volum total de producció? 
 

P24 Quins ingressos suposa la venda 
dels transformats que feis, en un any 
normal? Indicau un valor en €, per a 
cada producte que faceu. Recordau! 
Tota la informació que poseu en aquest 
formulari és confidencial. No se'n farà 
cap ús que no sigui purament estadístic. 
 

Oli 
Vi 
Formatge 
Conserves vegetals 
Fruits secs envasats 
Elaborats de garrova i/o d’ametlla 
Embotits  
Farina 
Pa i rebosteria 
Begudes espirituoses 
Pinso, mescles alimentació ramadera  
Mel 
Llet i iogurts 
Ous 
 

P25 Ens pots confirmar si, a més de 
ser elaborador/transformador, 
produeixes part de la teva matèria 
primera? 
 



194 

 

Sí, soc elaborador i també productor. 
No, només faig elaborats/transformats a 
partir de producte comprat 
 
P26 Què produïu? Quines quantitats 
de cada producte primari? Emplenau 
la casella corresponent indicant els kg 
produïts, per a cada tipus de producte, 
a no ser que s'indiqui el contrari. Són 
produccions, no vendes. Recordau que 
l'enquesta és basada en un any normal. 
Hortolans! A la pròxima pregunta vos 
demanarem específicament sobre 
produccions hortícoles. 
 

Ametlla 
Garrova 
Cereals 
Llegums 
Bales (unitats) 
Garbes d'avena (unitats) 
Fruita dolça 
Cítrics 
Oliva 
Raïm 
Aromàtiques i medicinals 
Tropicals 
Flor tallada (manats) 
Altres 
 

P27 Quina quantitat d'ingressos 
totals, al cap de l'any, rebeu per a cada 
tipus de producte venut?Indicau un 
valor en €. Recordau! Tota la informació 
que poseu en aquest formulari és 
confidencial. No se'n farà cap ús que no 
sigui purament estadístic. 
 

Ametlla 
Garrova 
Cereals 
Llegums 
Bales (unitats) 
Garbes d'avena (unitats) 
Fruita dolça 
Cítrics 
Oliva 
Raïm 
Aromàtiques i medicinals 
Tropicals 

Flor tallada (manats) 
Altres 

P28 Feis horta? 
 
Només per a autoconsum 
Autoconsum i venc una part 
Destinada a venda 
No, no faig horta 
 

P29 Quina quantitat de verdura i 
hortalissa feis? Indicau quina 
quantitat en kg (si no s'indica el 
contrari) feis en un any normal de 
verdura i hortalissa. 
 
All i ceba 
Porro, calçots, grell o ceba tendrà (en 
manats) 
Cols, colflori i/o bròquil (unitats) 
Api, julivert, bleda i/o espinac (en 
unitats) 
Carabassa 
Enciam, endívia, i/o escarola (en unitats) 
Pebres, carabassí, cogombre i albergínies 
Tomàtiga/tomàtic 
Patata 
Moniato 
Rave. Colinap i/o colrave 
Xirivia pastanagó i/o nap (manats) 
Carxofa 
Espàrrec (en manats) 
Fava. Mongeta tendrà i/o pèsols 
Remolatxa (en manats) 
Síndria i meló 
 
P30 Quins ingressos obteniu per la 
venda dels vostres productes 
hortícoles en any normal? en € 
Recordau! Tota la informació que poseu 
en aquest formulari és confidencial. No 
se'n farà cap ús que no sigui purament 
estadístic. 

P31 A través de quin canal de 
comercialització veneu 
majoritàriament els vostres productes 
hortícoles? 

Exemple: si veneu un 90% per venda 
directa (tenda pròpia, venda online, a 
finca, a mercats, fires, etc.) i un 10% a 
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través de cooperatives, hauríeu de posar: 
Faig venda directa: 90 A cooperatives: 10 
Faig venda a distribuïdors: 0 Faig venda a 
comerços i establiments: 0Hotels, 
restaurants, menjadors i càterings: 0 

Faig venda directa 
A cooperatives 
Faig venda a distribuïdors 
Faig venda a comerços i Establiments 
Hotels, restaurants, menjadors 
i càterings 
 

P32 Quina quantitat de producte 
veneu? És a dir, aquell producte que 
surt de la finca. Introduïu la quantitat 
en kg, a no ser que s'indiqui el 
contrari. Abans vos hem demanat la 
producció i ara sobre les vendes. No 
passeu pena si es repeteixen les xifres. 
 

Ametlla 
Garrova 
Cereals 
Llegums 
Bales (unitats) 
Garbes d'avena (unitats) 
Fruita dolça 
Cítrics 
Oliva 
Raïm 
Aromàtiques i medicinals 
Tropicals 

Llenya 

P33 On veneu majoritàriament els 
vostres productes? Exemple: si veneu 
un 90% per venda directa (tenda pròpia, 
venda online, a finca, a mercats, fires, 
etc.) i un 10% a través de cooperatives, 
hauríeu de posar: Faig venda directa: 
90A cooperatives: 10Faig venda a 
distribuïdors: 0Faig venda a comerços i 
establiments: 0 Hotels, restaurants, 
menjadors i càterings: 0 

Faig venda directa 
A cooperatives 
Faig venda a distribuïdors 
Faig venda a comerços i Establiments 

Hotels, restaurants, menjadors 
i càterings  

P34 Emprau varietats locals a la finca? 

0 No, no empram varietats locals / 100 
Tot el que cultivam és varietats locals 

P 35 A quins cultius? 

Cereals 
Pastures 
Fruits secs 
Fruiters 
Horta 
Olivar 
Vinya 
Cítrics 
Aromàtiques i medicinals 
Altres (especificau) 

P36 Podeu anomenar quines són les 
varietats locals que produïu més en 
volum? 

P37 Si feis horta, d’on prové la llavor 
que emprau? 
 
0 Tot és llavor comprada o de fora de la 
finca / 100 Tota és llavor pròpia 

P38 Teniu un banc de llavors 
d'hortícoles? 

Si/No 

P39 D’on prové el planter? 

0 Tot és comprat / 100 Tot és fet a la 
pròpia finca 

P40 Si feis extensius, d’on prové la 
llavor de sembra que emprau?  

0 Tot és llavor comprada, de fora de la 
finca / 100 Tot és llavor pròpia  

P41 Quines despeses anuals en llavors 
i planters teniu? Introduïu el valor en 
€. Si feis cultius extensius i horta, 
indicau una suma total. 
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P42 Feis rotació de cultius i guaret?  

Sí/No 

P43 Quina superfície de la finca 
deixau en guaret en un any normal? 
Indicau l'extensió en hectàrees 

P44 Feis cobertes i/o adobs en verd? 
Es refereix a si sembrau lleguminoses 
o mescles de llavors a manera d'adob 
en verd, per fertilitzar el sòl, o si 
deixau cobertes vegetals per protegir 
el sòl. 

Sí/No 

P45 En quina superfície de la finca feis 
aquestes coberts o adobs en verd, 
habitualment? En hectàrees 

P46 Emprau adobs orgànics, 
fertilitzants minerals o esmenes? 
Parlam de fems d'animal, compost, 
adobs, correctors, etc. 

Sí/No 

P47 Quina quantitat anual de 
fertilitzants/adobs emprau? En tones 
totals, en el conjunt de la finca. 

P48 Quins tipus d'adobs i/o esmenes 
emprau? 

Fems oví 
Fems caprí 
Fems porcí 
Fems Vacum 
Fems equí 
Fems aviram 
Compost 
Adobs orgànics comercials 
Adobs minerals 
Biochar 
Alga 
Fems de xampinyó 
Restes de poda triturada 
Altres (especifiqueu) 

P49 En quins cultius emprau aquests 
adobs/esmenes? 

Cereals 
Pastures 
Fruits secs 
Fruiters 
Horta 
Olivar 
Vinya 
Cítrics 
Aromàtiques i medicinals 
Altres (especificau) 

P50 En cas d’emprar fems o compost, 
aquest és propi o de fora de 
l’explotació? Indicau el percentatge en 
cada cas, sense el símbol %. La suma 
d'ambdues quantitats ha de ser 100. 

P51 Quina despesa anual teniu en 
matèries fertilitzants (fems, compost, 
adobs, etc.) Indicau una xifra en €. 

P52 Què feis amb les restes de poda, 
palla, covella d'ametla, etc? Podeu 
marcar tantes opcions com necessiteu.  

Vendre 
Ho donam als animals 
Cremar 
Triturar 
Compostar 
Ho tiram a un femer 
Incorporació directa al sòl 
Altres (especificau) 
 

P53 Soleu emprar fitosanitaris? Els 
fitosanitaris són aquell conjunt de 
substàncies que s'empren per a la 
prevenció i el control de plagues i 
malalties, tant en el cultiu com en 
l'emmagatzematge del producte. 

Sí/No 

P54 Si és que sí, indicau quantes 
aplicacions feis en un any de 
cadascun. En el cas de les trampes, 
indicau el nombre que n'emprau en total. 

Insecticides 
Fungicides 
Acaricides 
Mol·luscoides 
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Preventiu/estimulador 
Repel·lents 
Trampes/ atraients / feromones 
Conservants de gra 

P55 En quins cultius s’apliquen? 

Cereals 
Pastures 
Fruits secs 
Fruiters 
Horta 
Olivar 
Vinya 
Cítrics 
Flor tallada 
Tropicals 
Aromàtiques i medicinals 
Altres (especificau) 

P56 Quina despesa anual en 
fitosanitaris feis? (en €)  

P57 Teniu ramaderia registrada? 

Sí/No 

P58 Quants caps de ramat i de quin 
tipus teniu registrats a la vostra 
explotació? Indicau la suma de mares 
+ mascle per a cada cas, si s'escau. Les 
caseres d'abelles, en unitats, i els 
caragols en kg. 

Oví de carn 
Oví de llet 
Caprí de carn 
Caprí de llet 
Vacum de carn 
Vacum de llet 
Porcí 
Apicultura (caseres) 
Pollastres 
Gallines de post 
Caragols (en kg) 
Altres aus 

P59 Teniu races autòctones? 
 
Sí/ No 
 
P60 En quina ramaderia? 

Oví 
Caprí 
Vacum 
Porcí 
Pollastres 
Gallines de posta 
Equins 
Conill 
Altres aus 

P61 Quina proporció suposen les 
races autòctones respecte del total 
dels animals registrats que teniu? 

0 No tenc cap animal de raça autòctona / 
100 Tots els animals que tenim de raça  
autòctona 

P62 Quina alimentació reben? 

Pastures 
Gra 
Pinso 
Llegum 
Xerigot 
Restes vegetals, restes de poda 
Restes de cuina 
Figues 
Garrova 
Aglans 
Pastures forestals i/o de garriga 
Altres (especifiqueu) 
 

P63 Quin és l'origen de l'alimentació 
que reben els animals? Moveu el botó 
de la barra fins al lloc que considereu 
que encaixa més amb el vostre cas. 
 
0 Tot és de fora de la finca / 100 Tot és la 
pròpia finca 

P64 En un any normal, quants animals  
veneu?Indicau el nombre d'individus 
que surten de la finca 

Mèns / xots 
Cabrits 
Vacum de carn 
Porcs d'engreix 
Porcelles 
Pollastres 
Equins 
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Conills 
Caragols (en kg) 
Altres aus 
 

P65 Quina proporció d'animals veneu 
en ecològic? 

0 Tot s’acaba venent com a convencional 
/ 100 Tot ho venc en ecològic  

P66 Quins ingressos rebeu, en un any 
normal, pels animals que veneu? 
Indicau una xifra en €, per tipus d'animal 
venut, i recordau que és una informació 
confidencial. 
 
Mèns / xots 
Cabrits 
Vacum de carn 
Porcs d'engreix 
Porcelles 
Pollastres 
Equins 
Conills 
Caragols (en kg) 
Altres aus 
 
P67 A través de quin canal de 
comercialització veneu 
majoritàriament els vostres productes 
ramaders? 
 
Exemple: si veneu un 90% per venda 
directa (tenda pròpia, venda online, a 
finca, a mercats, fires, etc.) i un 10% a 
través de cooperatives, hauríeu de posar: 
Faig venda directa: 90A cooperatives: 10 
Faig venda a distribuïdors: 0 Faig venda a 
comerços i establiments: 0 Hotels, 
restaurants, menjadors i càterings: 0 
Indicau el percentatge sense el símbol %. 
La suma de les quantitats ha de ser 100. 

Faig venda directa 
A cooperatives 
Faig venda a distribuïdors 
Faig venda a comerços i Establiments 
Hotels, restaurants, menjadors 
i càterings  

P68 Quina quantitat de producte no 
càrnic, d'origen animal, veneu a l'any, 

en cas de no tenir codi E, d'elaborador 
del CBPAE? 

Ous (dotzenes) 
Mel (kg) 
Altres 
 

P69 Quina despesa econòmica anual 
vos suposa l’alimentació dels animals, 
manescals i altres despeses 
ramaderes? Posau una xifra concreta, en 
€, sense rangs. 

P70 Ets agricultor/a professional? 
Segons la Llei Agrària, agricultor o 
agricultora professional és aquella 
persona física titular d’una explotació 
agrària que obté almenys el 50% de la 
renda total d’activitats agràries o altres 
activitats complementàries, sempre que 
la part de renda procedent directament 
de l’activitat agrària de l’explotació 
pròpia sigui com a mínim el 25% de la 
renda total i el volum d’ocupació dedicat 
a activitats agràries o complementàries 
sigui igual o superior a la meitat d’una 
unitat de treball agrari (UTA). 

Sí/No 

P71 El titular de l'explotació està a 
temps complet o a temps parcial? 
Agricultor o agricultora a temps parcial: 
la persona física titular d’una explotació 
agrària que dedica a activitats agràries 
en aquesta explotació com a mínim la 
cinquena part i com a màxim la meitat 
del seu temps total de treball. Agricultor 
o agricultora a títol principal: l’agricultor 
o l’agricultora professional que obté 
almenys el 50% de la renda total de 
l’activitat agrària exercida en la seva 
explotació i dedica a activitats no 
relacionades amb l’explotació com a 
màxim la meitat del seu temps total de 
treball. 

A temps parcial 
A temps complet 

P72 El titular de l'explotació és... 
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Home 
Dona 
Persona jurídica (empresa, SAT, 
cooperativa..) 

P73 En cas de ser persona física, quina 
és l'edat del titular? 
 
P74 Quin és el grau de formació del 
titular de l’explotació? 

Primària 
Secundària 
Batxillerat 
Universitari 
Superior 

P75 Quina és la proporció entre dones 
i homes a la vostra finca o indústria? 

P76 Quantes hores de formació 
agrària feis anualment de mitjana? 

P77 Contractau serveis 
d’assessorament tècnic o 
acompanyament agrari? 

Sí/ No 

P78 Quantes hores de feina dedica el 
titular o el pagès/a principal 
setmanalment de mitjana a 
l'explotació? (en hores) Sense comptar 
la transformació dels productes, la 
comercialització o la distribució.*Feim 
una divisió entre tardor/hivern i 
primavera/estiu perquè la feina de 
producció agrícola pot variar. 
 
Tardor/hivern 
Primavera/estiu 
 

P79 Quantes persones treballen fixes 
a l’explotació de mitjana a l’any? 

P80 Hi treballen altres membres de la 
vostra família? Quants? Indicau el 
nombre, si és el cas. Vos recordam que 
les respostes són confidencials. 

P81 Agafau treballadors temporers? 
Indicau el nombre, si és el cas. 

P82 Sobre la tinença de la terra, 
indicau la proporció (percentatge) 
que teniu per a cada opció. Exemple: 
Propietat: 90Lloguer: 5Amitger: 0Cessió: 
5Indicau el percentatge sense el símbol 
%. La suma total de les respostes ha de 
ser 100. 

Propietat 
Lloguer 
Amitger 
Cessió 

P83 Quin és l'origen principal de 
l’aigua que emprau a l’explotació (reg, 
animals, neteja, altres)?Si no emprau 
aigua, no marqueu res. Si usau més 
d'un sistema marcau el que utilitzeu 
més. 

Pou/perforació 
Xarxa pública 
Recollida de pluja 
Altres (especificau) 

P84 Quina superfície regau? En 
hectàrees. 

P85 Quin tipus de reg usau? Si emprau 
diversos sistemes marcau el que 
utilitzeu en una major extensió de la 
finca 

Aspersió 
Reg a manta 
Goteig 

P86 De quina maquinària motoritzada 
disposau? Indicau per a cada cas, si té 
més o manco de 20 anys. 
 
Tractor 
Segon tractor 
Motocultor 
Segon motocultor 
"Cossetxadora" 
Bombes d'extracció d'aigua 

P87 En cas de tenir tractors, quina 
potència tenen? En cavalls 
 
P88 En cas de tenir tractor, quantes 
hores a l'any l’emprau? Si teniu dos o 



200 

 

més tractors, feis una suma de les 
hores 

P89 Quins “aperos” teniu per al 
tractor?Podeu marcar tantes opcions 
com "aperos" tengueu 

Arada 
Cultivador 
Xíssel 
Arada de discs 
Esterrossadors 
Sembradora 
Abonadora 
Recol·lectora fruits secs/olía 
Remolt 
Escampadora de fems 
Capoladora/trituradora 
Peladora d'ametlles 
Altres 

P90 Teniu altres infraestructures 
agràries disponibles? Indicau quines. 

Hivernacle 
Porgadora de gra 
Molí fariner per a alimentació humana 
Molí fariner per a alimentació animal 
Tafona 
Celler 
Obrador de conserves 
Formatgeria 
Obrador d'embotits 
Cambra frigorífica 
Altres (especificau) 

P91 Si sabeu la mitjana de consum 
anual d'aigua que teniu a la vostra 
explotació i/o indústria, indicau-ho. 
En tones d'aigua 

P92 Quines despeses anuals 
d’electricitat teniu a la vostra 
explotació i/o indústria? Valor en €. 

P93 Quines despeses anuals de 
carburant teniu? Valor en €. 

P93 Quines despeses anuals de 
carburant teniu? Valor en €. 

P95 Quina despesa anual teniu de 
personal extern contractat? Valor en €. 

P96 Altres despeses anuals que no 
s'hagin demanat a les preguntes 
anteriors? Valor en €. 

P97 Quines inversions heu fet en els 
últims 5 anys? Valor en €. 

P98 En algun punt de la producció i/o 
elaboració, emprau energies 
renovables? 

Sí/No 

P99 Si és que sí, quin percentatge 
d’autosuficiència energètica suposa? 

P100 En algun punt de la producció 
i/o elaboració, emprau mètodes 
d’estalvi d’aigua i/o d'energia? 

Sí/No 

P101 Teniu alguna iniciativa en marxa 
per a la reutilització d'envasos? 
 
Sí/No 

P102 Quantes hores dedicau 
setmanalment a la comercialització i 
distribució en un any normal? Podeu 
afegir, si en teniu, les hores dedicades a 
la comunicació/promoció dels vostres 
productes. Si no invertiu temps en 
aquests aspectes, posau 0 (zero). 
 

P103 Quina destinació tenen els 
vostres productes? Indicau-ho en 
percentatge per a cada cas, sense emprar 
el símbol %, com heu fet anteriorment 
per a altres preguntes. La suma ha de ser 
necessàriament 100. 

Local (illa) 
Regional (Illes Balears) 
Estatal 
Internacional 
 
P104 Quina quantitat d'ingressos per 
vendes tenguéreu de mitjana anual en 
els darrers anys, sense tenir en 
compte el 2020? És a dir, posau una 
xifra d'ingressos provinents de les 
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vendes dels vostres productes, en €. Les 
dades són confidencials. 

P105 Quina proporció de la vostra 
renda personal anual suposen els 
ingressos agraris, incloent les ajudes 
directes de la PAC? Feis córrer el botó 
de la barra fins a la posició que 
considereu que encaixa més per al vostre 
cas. 

P106 Quin volum d’afectació damunt 
dels ingressos prevists heu tengut per 
mor de la crisi de la COVID-19? Moveu 
el botó de la barra fins al percentatge que 
vulgueu marcar. 0 (zero) vol dir que no 
vos ha afectat i -100% que no heu pogut 
vendre res, en comparació a altres anys. 

P107 En cas de dur a terme activitats 
complementàries, quines feis? 

Agroturisme 
Agroestances 
Tallers i o cursos 
Visites guiades, tasts o cates 
Lloguer per a esdeveniments socials 
Altres (especificau) 

P108 En el cas dels agroturismes o 
agroestances, quin nombre de 
pernoctacions teniu setmanalment a 
la finca, de mitjana, en un any normal? 

P109 Quins ingressos, provinents 
d'aquestes activitats complementàries 
heu tengut anualment en els darrers 
anys? 

P110 Teniu contractades persones en 
risc d’exclusió o col·laborau amb 
alguna empresa d'inserció laboral? 

Sí/No 

P111 Aplicau mesures ambientals més 
enllà de les exigències de la normativa 
de producció ecològica? 

Mesures de conservació del sòl i la seva 
fertilitat 
Foment de bardisses funcionals, fauna 
auxiliar i pol·linitzadors 

Minimització de l'ús de maquinària 
pesant 
Mesures d'estalvi d'aigua 
Mesures d'estalvi d'energia 
Abeuradors per a animals 
Gestió forestal 
Altres (especificau) 

P112 Disposau d’ajudes? 

Sí/No 

P113 Quines ajudes rebeu? Marcau les 
opcions que siguin necessàries per 
descriure el vostre cas. 

Ajudes PAC 

Agricultura ecològica PDR 

Ramaderia Ecològica PDR 

Ajudes reproductores/recria 

ramaderia PDR 

Erosió genètica PDR 

Ajudes 

modernització/Inversions/INEA (PDR) 

Incorporació de Joves agricultors 

Ajuda de marges PDR 

Ajuda pla nacional apícola 

Ajuda a replantació d'arbres 

Ajudes de valor afegir PDR 

Ajudes manteniment al paisatge agrari 

AltresP114 Quina quantitat aproximada 

suposen anualment? Valor en €. 

P115 Com les sol·licitau? 

Directament a les oficines del FOGAIBA 

A través d'un sindicat, organització de 

productors o cooperativa 

M'ho duu una gestoria 

Altres (especificau) 
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P116 Quina valoració en fa de les 

ajudes públiques que té el sector 

agrari? Feis córrer el botó de la barra 

fins a indicar una puntuació del 0 

(mínima) al 10 (màxima). 

 

P117 Com valora el control i la 

certificació ecològica (CBPAE)? Feis 

córrer el botó de la barra fins a indicar 

una puntuació del 0 (mínima) al 10 

(màxima). 

P118 Forma part de qualque 

organització agrària, associació de 

productors o cooperativa? 

 

P119 Teniu capacitat de creixement 

productiu en els pròxims anys? 

Sí/No 

P120 Però voldríeu créixer?  

Sí/No 

P121 Com vos sentiu envers la vostra 

finca / projecte productiu? Moveu el 

botó de la barra fins a una posició que 

reflecteixi la vostra opinió. 

P122 Com percebeu el sector ecològic 

de la vostra illa? Moveu el botó de la 

barra fins a una posició que reflecteixi la 

vostra opinió.   

P123 Com percebeu el futur del sector 

agrari balear, en el seu conjunt? 

Moveu el botó de la barra fins a una 

posició que reflecteixi la vostra opinió. 
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Annex II 

 

MÈTODE PER AL CÀLCUL DE DADES PER A LA MOSTRA NO ENQUESTADA I CÀLCUL DE 

SACRIFICIS D’ANIMALS A ESCORXADORS 

En acabar el recompte de les enquestes contestades, es va procedir a comptabilitzar les no 

contestades, les quals eren 84 productors i 52 elaboradors. Les dades estudiades van ser 

per productors: produccions, ramats i treballadors; i per elaboradors: moviment econòmic 

i treballadors. 

Pel que fa als productors, per extrapolar unes produccions lligades a uns ingressos 

econòmics teòrics, es va calcular un rendiment per tipus de cultiu.  

Els cultius extrapolats van ser els considerats més importants tant per moviment econòmic 

com per magnitud, van ser fruits secs (ametla i garrova), cereals i lleguminoses, fruita dolça, 

cítrics, oliva, vinya i horta.  

En els casos de fruits secs i cereals + lleguminoses, es van agrupar perquè el CBPAE els té 

en compte de manera conjunta.  

Primerament, es va consultar a la base de dades del CBPAE la superfície per cada tipus de 

cultiu dels productors que no es van contestar i també dels enquestats. Es va restar la 

superfície de les no contestades a la superfície total de cada cultiu a les IB, per tal d’obtenir 

la superfície per cada cultiu dels operadors que van contestar. Pròximament es va calcular 

un rendiment teòric per cada cultiu esmentat a partir de les dades de superfície de les 

enquestes contestades (CBPAE, 2018, 2019 i 2020) i la producció (enquesta). Amb aquest 

rendiment es va poder calcular de manera aproximada una producció per la superfície pels 

productors que no van contestar l’enquesta.  

Segonament, per calcular un moviment econòmic lligat a les produccions per tipus de cultiu, 

es va treure un preu mitjà a partir de les dades de l’enquesta: comparant la producció vs els 

ingressos per vendes. En els casos de fruits secs i cereals + lleguminoses, per calcular el preu 

es va tenir en compte el pes de cada tipus de cultiu dins el preu final. A altres cultius on el 

preu calculat es va considerar que no era correcte, es va canviar per un preu consultat a 

experts. Per exemple, el preu de venda del raïm calculat resultava ser molt superior 



204 

 

possiblement a causa del processament que sofreix el producte abans de sortir de la finca. 

El canvi del preu es va realitzar per vinya, fruita dolça i horta.  

A continuació es van calcular les dades de ramaderia. Per saber el núm. de caps de ramat, es 

va consultar la base de dades del CBPAE per cada productor que no havia contestat. Després, 

per calcular el moviment econòmic, es va calcular quina proporció d’animals es venen per 

cada cap de ramat, que es va calcular comparant dues dades de l’enquesta: el núm. de caps 

de ramat amb el núm. de sacrificis anuals de l’enquesta. Per calcular el preu per unitat, 

també es va extreure de l’enquesta comparant el nº de sacrificis amb el moviment econòmic 

relacionat amb la venta d’animals. Així, es van extreure aquestes dades:  

Grup d’animals Nº de ventes anuals per cap de 
ramat 

Preu per unitat (€) 

Oví 0,97 45,32 
Porcí 2,52 173,88** 
Vacum 0,53 560,03 
Caprí 1,13 39,84 
Pollastres 2,31 19,92 
Gallines de posta 108,56 (ous/any) 3€/dotzena * 
Apicultura 5,16 (kg mel/casera) 13 €/Kg * 

 

*Per les dades d’ous i mel, a l’enquesta no es va demanar el moviment econòmic, per 

tant es va assignar un preu sense impostos consultant diversos preus.  

**En el cas de porcí, es van tenir en compte porcs d’engreix i porcelles, però tenint 

en compte la importància de cada tipus al preu final. 

Amb la taula anterior i el núm. de caps de ramat extret dels CBPAE es va obtenir el moviment 

econòmic aproximat dels productors amb ramaderia que no van contestar l’enquesta. 

Per finalitzar amb els productors, es van calcular els treballadors tan fixos com temporers 

que fan feina a les finques que no van contestar l’enquesta. Per calcular un valor teòric de 

núm. de treballadors es va aplicar la mitjana per explotació dels resultats de les enquestes, 

tant de fixes com de temporers. Es va calcular de manera separada per cada illa. Recordar 

que per al càlcul de treballadors temporers, se suposa que fan feina 2 mesos a l’any a 

l’explotació i per tant, es divideix el nombre que apareix per 6. 

 

Pels elaboradors, dels 57 que no van contestar, es va comptabilitzar que 27 d’aquests eren 

tendes, les quals a l’enquesta no responien dades sobre vendes i, per tant, es van deixar de 
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banda. Dels 25 elaboradors restants, 7 presentaven diferents problemes: havien tancat, no 

tenien producció, etc. De la resta es va calcular el moviment econòmic i el núm. de 

treballadors. 

Per calcular el moviment econòmic, en primer lloc es va consultar la tipologia de cada 

elaborador a la base de dades del CBPAE (bodegues, cellers, etc.). En segon lloc, el CBPAE va 

facilitar en núm. d’etiquetes sol·licitades per cada elaborador. Com que les dades del núm. 

d’etiquetes eren del 2018+2019, es va agafar la meitat del valor per seguir amb la 

metodologia de l’enquesta (basat en un any). Per cada elaborador, es va consultar un preu 

de venda per cada etiqueta (és a dir, el preu del producte que elaboren) a les pàgines web 

dels elaboradors o altres fonts, i si no es trobava, es fixava un preu de venda basat en 

productes amb característiques similars. Com per exemple, de l’oli que no es trobava cap 

referència es va establir un preu de venta de 14€/L. Es van aplicar preus sense impostos.  

Per acabar, el núm. de treballadors fixos dels elaboradors es va calcular a partir de la mitjana 

de les IB obtinguda dels resultats de les enquestes (va tenir un valor de 1,64 treballadors 

fixos per elaboradors o productors i elaboradors). Per calcular el nº de treballadors 

temporers, es va establir un criteri de 4,5 temporers/any per bodegues i 2,5 per oliers. 

Al darrer punt, es va treballar amb les dades de sacrificis a partir de les dades dels 

escorxadors. Per extreure les dades dels sacrificis ecològics (animals que surten de 

l’escorxador amb identificació ecològica), es va contactar amb els escorxadors per sol·licitar 

les dades. A Mallorca, el 2018 i 2019, mancaven les dades de l’escorxador de Manacor i es 

van sol·licitar al CBPAE.  

Una vegada obtinguts el núm. d’animals sacrificats a cada illa, es va comparar amb el núm. 

total de sacrificis (convencionals i ecològics) a Balears extrets de les estadístiques anuals de 

SEMILLA. 

Per calcular un moviment econòmic relacionat a les dades de sacrificis, es va consultar un 

expert en comercialització de carn d’animals ecològics, i es van establir uns preus per la 

canal de cada tipus d’animal. Amb aquests preus i les dades de sacrificis es va calcular el 

capital aproximat que mou la comercialització d’animals sacrificats ecològics. En aquest 

apartat no es van tenir en compte els porcs d’engreix, ja que se suposa que de la majoria 

s’acaba fent embotit i ja queda reflectit a altres apartats d’aquest estudi.  

La part final d’aquest apartat va ser calcular el percentatge d’animals ecològics que s’acaben 

comercialitzant en ecològic. Primer, es va calcular el núm. de vendes anuals teòriques a 
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partir del núm. total de caps de ramat (dades del CBPAE) multiplicant-ho pel núm. de vendes 

anuals per cap de ramat (la taula exposada anteriorment). Per acabar, el % de 

comercialització en ecològic es va obtenir comparant el valor anterior amb el núm. de 

sacrificis ecològics.  
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Annex III 

 

Acta de la reunió de presentació dels resultats preliminars de la diagnosi 

celebrada a Sa Granja (Palma, Mallorca) el 16 de juliol de 2021 

 

Assistents: Joan Simonet (ASAJA), Joan Mayol (DO Oli de Mallorca), Jeroni Vera (CBPAE), 

Xisco Llompart (APAEMA), Andreu Juan (DG Agricultura), Toni Bennàssar (DO Pla i 

Llevant), Nofre Fullana i Tomeu Mesquida (APAEMA). 

S’exposen la metodologia i els resultats preliminars de la diagnosi del sector ecològic per 

part dels tècnics d’APAEMA. A mesura que es van abordant les diferents temàtiques, els 

assistents comenten i fan aportacions que queden recollides a la present acta. 

Joan Simonet: Crida l’atenció la diferència entre PRO/PRI. Seria interessant saber perquè 

no fan el pas. 

Joan Mayol: Per tenir els jornals totals del sector es podria dividir per 2 els treballadors 

temporals. 

Nofre Fullana: La dada que tenim és el número de treballadors als quals dona feina el sector  

en diferents nivells: jornada completa o mitja, dies solts, etc. 

Joan Simonet: Les despeses de Menorca sorprenen que siguin tan baixes respecte a les 

altres illes.  

Jeroni Vera respon: És pel tipus d’explotació. 

Nofre Fullana: Falta treure el percentatge de varietats locals per illa. 

Jeroni Vera: Les dades de ramat no es corresponen als animals certificats amb eco. 

Nofre Fullana respon: Perquè s’han tengut en compte els animals de les finques 

ecològiques no només els animals certificats. 
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Joan Simonet demana: El total de les vendes en eco són del 38% del que es comercialitza 

com eco o del total? 

Jeroni Vera demanen: Els ingressos d’elaboradors són exclusius de vendes de productes 

eco? 

Joan Mayol: Comprovar quins són els elaboradors d’oli que estan dins la D.O. d’Eivissa per 

saber el total d’oliers que estan fora. Però la creació de la D.O. d’Eivissa és posterior a la 

mitja d’anys de l’estudi. La comparació d’oli fet dins o fora de la D.O. tendria més sentit fer-

la en relació amb l’oli fet a Mallorca que no al total de les illes. 

També falta el % que suposa el vi i l’oli eco en comparació al total produïts a les Balears. 

Joan Simonet: El % de venda directa surt molt alt. Aquesta opció s'haurà de interpretar 

tenint en compte si la gent ho va entendre. Venda directa és aquella que es fa al consumidor 

final. Pot haver-hi confusió. 

Seria interessant relacionar les hores de feina amb  tractor en comparació a la superfície o 

mida mig d’explotació. 

És important saber quina tipologia d’explotació no fan inversió i quines sí. Per tal d’estimar 

aquelles que la gent considera més viables i, per tant, hi segueix invertint. 

Tomeu Mesquida respon: Sí, però hem d’anar alerta si aquestes finques són relleus 

generacionals o noves plantacions. Hi ha finques viables que no requereixen molta inversió 

perquè ja està el cultiu establert i d’altres que són grans inversions perquè són terrenys 

erms. 

Joan Mayol: S’ha de revisar si el total de tafones és reals o s’ha colat alguna envasadora d’oli. 

 

Jeroni Vera, respon: Hauríem d’estar al voltant de 20 tafones. 

Jeroni Vera: A Menorca la D.O. de formatge fa baixar els números de formatgeries en eco. 

Així i tot en falta una. Des del CBPAE poden donar les dades del nombre d’operadors que 

demanen ajudes per comparar-ho amb el nombre de respostes.  

Joan Simonet: FOGAIBA pot proporcionar dades més fidedignes sobre ajudes. Qüestiona 

que el 2% més d’ingressos respecte del 13% de superfície en eco (15% respecte total sector 
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agrari). També recalca el 20% en guaret, hi ha diferència. També es qüestiona la fiabilitat de 

la SAU en general pel que fa a terres convencionals. 

Joan Mayol: Per només haver-hi 29 agroturismes és molt el que ingressen.  

Joan Simonet: Per contrastar ingressos turístics segur que les estadístiques turístiques són 

d’utilitat. S’han de mirar les pernoctacions. Sobretot per saber si el turisme valora el plus 

d’anar a un agroturisme eco. 

Joan Simonet: Falta comparativa de costos i ingressos per saber el % de finques que sí que 

són viabilitat tenint en compte tots els ingressos, no només els ingressos agraris directes. 

No es fan més preguntes o comentaris sobre els resultats preliminars. S’incorporaran 

els comentaris i esmenes a la memòria final, dins la mesura del possible. 
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Acta de la reunió de presentació dels resultats preliminars de la diagnosi 

celebrada a Sa Granja (Maó, Menorca) dia 22 de juliol de 2021 

 

Assistents: Judith Aisa (tècnica responsable de les enquestes de la diagnosi a Menorca), 

Teresa Benejam (Grup Leader Menorca), Alexandra Büttikofer (vicepresidenta del CBPAE), 

Bartomeu Pons (president de l'APAEM), Lluís Nadal (president d'AGRAME), Antoni Allès 

(director de Sa Granja), Antoni Riudavets (Unió de Pagesos), Miquel Camps (Custòdia 

Agrària), Eva Cardona (Agroxerxa), un tècnic de l'ADV Hortigrup, un representant de la 

PIME Menorca, Pilar Pon (directora insular d'Economia del CIMe), Josep Pastrana (conseller 

d'Economia i Territori del CIMe), Tomeu Mesquida i Nofre Fullana (tècnics d’APAEMA). 

S’exposen la metodologia i els resultats preliminars de la diagnosi del sector ecològic per 

part dels tècnics d’APAEMA. A mesura que es van abordant les diferents temàtiques, els 

assistents comenten i fan aportacions que queden recollides a la present acta. 

Judith Aisa: Inicia una reflexió a partir de la seva feina feta amb les enquestes fetes a 

Menorca. La gent amb rendes més altes té més facilitats per crear canals de comercialització 

i fer màrqueting, però els productors més petits no arriben; perquè l'estructura de personal 

és limitada. Existeixen iniciatives que sí que ajuden, però globalment o institucionalment no 

s'ha trobat una fórmula perquè això funcioni. A més, aquí no existeix cultura de mercats, 

només a l'estiu per un increment de la població. A Menorca és més difícil comercialitzar que 

a Mallorca. És cert que si es treu el producte fora de l'illa hi ha un rendiment més alt, però 

el transport és car. El preu de la carn, per exemple, no és just encara. El client no està educat 

i/o els intermediaris es queden un marge més gran que el productor. És un problema 

estructural. 

Sobre el tema de comercialització: hi ha figures, però els canals no funcionen, no 

s'inverteixen diners allà on tocaria. Calen projectes globals. Hem de trobar maneres 

col·lectives de comercialitzar perquè costa col·locar el producte eco dins el mercat en el seu 

conjunt. Quan hi ha confiança entre productor i consumidor es creen vincles que duren, però 

l'esforç no pot recaure només en aquests dos actors. Cal una infraestructura que ajudi 

externament (l'administració) aportant espais on es puguin comercialitzar els productes 

fàcilment. 
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Eva Cardona: En el volum de producció de cada categoria podríem treure els rendiments 

de les produccions per hectàrees. Si la tenguéssim la podríem comparar amb convencional 

per tenir ràtios. També sabríem així els costos per hectàrea, i mà d’obra en convencional i 

en eco. Per poder incorporar el valor social. 

Antoni Riudavets: Demana si l’objectiu d’arribar al 25% de producció eco a escala d’Europa 

és un objectiu o una obligació.  

Alexandra Büttikofer: Hauria de ser un objectiu de Conselleria. Els percentatges són una 

qüestió de país, però que la feina serà indispensable a les C.C.A.A. 

Es segueix parlant sobre la problemàtica en la comercialització.  

Bartomeu Pons: La producció eco de Menorca té la necessitat de disposar d’un obrador 

compartit. També d’un banc de terres. Es pot plantejar -per a noves incorporacions- posar 

a disposició terreny públic. Tenim capacitat, hi ha terra poc cultivada o abandonada. És una 

feina de l’administració que és fàcil d’iniciar i amb un impacte real. Ja que es fa el préstec de 

terra estaria bé que fos exigència fer-ho en ecològic, per tal d’arribar als percentatges que 

es marquen als plans estratègics. 

A més, falta formació i assessorament. La formació reglada en agricultura eco, s'ha plantejat 

diferents vegades. A Sa Granja durant una època es va donar formació en eco, però es va 

perdre. No ajuda a fer front a la marginació de la pagesia separar els estudiants a un Lloc, 

alguns continguts no tenen necessitat d'impartir-se allà i es poden donar a un institut. Tot 

es modernitza, i necessitem gent formada per créixer en terra cultivada i tenir 

autoabastiment, aprofitament del territori. 

Judith Aisa: Costa molt trobar mà d'obra en eco, no n'hi ha i el sector i la demanda creixen. 

La gent d'aquí no hi és i de fora no sempre ve gent. És un sector molt potent que de cada 

vegada mourà més doblers, però falta aquest grau de disponibilitat de mà d'obra qualificada. 

Ara han arribat nous perfils de grans finques que faran agricultura regenerativa o 

permacultura i estan reclamant mà d'obra. 

Antoni Allès: Dubta de si hi hauria suficient demanda per fer només un cicle en eco. 

Darrerament, hi ha hagut pocs alumnes. Quan es va fer fou d'una forma imposada. El sector 

convencional té més pes a l'illa. 
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Bartomeu Pons: Apunta que el canvi a eco és per necessitat d’emergència climàtica i per 

supervivència econòmica del sector agrari. 

Alexandra Büttikofer: Per tenir diversificació necessitam formació. Qui diversifica ara 

mateix és l'agricultura eco, no la convencional. L'administració ha de fer un pas endavant. 

Amb aquesta diagnosi veim que tenim les dades a favor. És evident que moltes finques 

convencionals tanquen, mentre que l'agricultura eco creix. En aquest sentit, s'hauria de 

prioritzar la reconversió a eco i per tal d'assegurar-la hem de mirar de fer esforços entre 

tots i l'administració és la primera. 

Antoni Riudavets: Pel que fa a les pràctiques formatives hauríem de trobar la manera que 

els alumnes tenguin l'opció de fer-ne més. Si no venen del camp, no són suficients, tres 

mesos. Estaria bé cercar la manera de fer dos o tres anys de pràctiques. 

Antoni Allès: Això és problema de l’organització del mateix sistema educatiu. No tenim cap 

forma de fer dins el format de cicles. 

Bartomeu Pons: Demana si dins el temari fertilització entra tot el tipus de fertilització o 

només mineral. 

Josep Pastrana: Vull fer unes puntualitzacions. No hi ha manera de fer tants anys de 

formació; contractes de pràctiques sí, però la formació hauria de ser equiparable a la reglada 

que hi ha en altres àmbits. Si volem que els ramaders estiguin formats ha de ser adequada i 

que ells coneguin tots els tipus d'agricultura que hi ha. El que es fa des de la granja, i crec 

que amb bon criteri, dins el que es dóna a la formació sí que hi ha altres iniciatives com el 

que seria de planter, investigació, etc. Necessitam un recull de tots els planters de varietats 

locals que s'han perdut, no només formació, sinó recollir tots els planters que s'estan 

perdent. 

Ara mateix totes les administracions tenen claríssim que el canvi climàtic és una realitat i 

que s'ha de fer-hi feina. L'agricultura té molt a dir i l'agricultura convencional s'ha d'adaptar 

a les noves necessitats. Però és totalment compatible l'agricultura convencional i 

l'agricultura ecològica. L'estratègia agrària de Menorca té un paper molt important, però no 

s'ha de desmerèixer la feina de l'agricultura convencional, una feina de producte. 

Judith Aisa: En quins paràmetres són compatibles? 
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Josep Pastrana: L’agricultura convencional és de km 0. L’impacte més gros és la generació 

de CO₂. És completament compatible. És una carrera de fons i s’han de fer els canvis a poc a 

poc, s’ha d’adaptar en funció de la tècnica. 

Judith Aisa: Contesta i rebat aquestes qüestions exposant el maneig que fa el sector 

convencional de la terra i la fertilització que, segons exposa, no fa cap tipus absorció de CO₂. 

Critica que l'administració ha de ser conscient del moment en el qual vivim i ajudar als 

convencionals a fer el canvi perquè ens hi va el futur. 

Antoni Allès: Enfrontar el sector convencional i l’ecològic és el primer error. 

 

Lluís Nadal: L’agricultura convencional produeix més kg d’aliment amb manco energia que 

el que necessita l’agricultura ecològica. 

No es fan més preguntes o comentaris sobre els resultats preliminars. S’incorporaran 

els comentaris i esmenes a la memòria final, dins la mesura del possible. 

 

 

Fotografia 11: Imatge de la reunió de presentació dels resultats preliminars de la diagnosi a Menorca. Font: 
APAEM (2021).  



214 

 

Acta de la reunió de presentació dels resultats preliminars de la diagnosi 

celebrada al Consell insular de Formentera, dia 28 de juliol de 2021 

 

Assistents: Florencia Dell’Agnolo (tècnica responsable de les enquestes a Formentera), 

Josefa Prats Cruz (Cooperativa Ecofeixes), Maria Isabel Juan Torres (APAEEF), Carlos Marí 

(Cooperativa del Camp de Formentera), Sergio Jiménez Tur (Conseller d’Agricultura), Nofre 

Fullana i Tomeu Mesquida (APAEMA). 

S’exposen la metodologia i els resultats preliminars de la diagnosi del sector ecològic per 

part dels tècnics d’APAEMA. A mesura que es van abordant les diferents temàtiques, els 

assistents comenten i fan aportacions que queden recollides a la present acta. 

Florencia Dell’Agnolo: Explica la falta de temps dels inscrits a l’hora de respondre les 

enquestes. 

Carlos Marí: El sector de l’oli ha agafat força en els darrers anys. Explica que han demanat 

tenir una tafona. Pot ser un cultiu tractor per estirar altres productors i augmentar 

superfície cultivada. Es van comprar 2500 oliveres en el 2021 a través de la cooperativa. 

Sergio Jiménez: D’agricultors prioritaris en eco només n’hi ha un, professionals n’hi ha 

d’haver més. S’ha de revisar si la Cooperativa del camp està com a tal. 3 dels 10 són dones i 

això és positiu. 

Sobre tinença de terra: 

Maria Isabel Juan: No existeix la figura d’amitger a Formentera. Antigament sí, però ha 

caigut en desús. 

Carlos Marí: Quan a la Cooperativa vam fer la campanya de cedir una finca a canvi de res 

va costar molt d’explicar, però ho vam aconseguir. La Cooperativa Es Camp de Formentera 

té el  20% de les terres. Són 1200 ha de SAU a Formentera. 270 de les quals les duu el camp 

de formentera. 

Josefa Prats: Demana incorporar una taula de dones propietàries d’explotació. 
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Sobre produccions: 

Carlos Marí: La Cooperativa el 2020 va duplicar la producció de blat que surten als resultats 

preliminars, per a 2018 i 2019. 

Sergio Jiménez: Sorprèn els quilos de cítrics produïts. Hi ha debat si són pocs o molts. 

Florencia Dell’Agnolo: Falten quilos de producció de raïm, perquè un productor no va 

contestar l’enquesta. 

Maria Isabel Juan: Al moviment econòmic hi ha l’hortalissa inclosa. 

Carlos Marí: Falten quilos de producció de síndria i meló. És una producció important en 

horta, pot ser més que altres cultius, inclús. 

El planter ve de fora en la seva majoria. Hi ha pocs productors que facin planter. El 99% del 

que s’usa ve fora. Està malament la dada, si no és en extensiu el planter d’horta comprat és 

impossible que sigui fet aquí. 

La xifra de fertilitzants sembla desproporcionada. 4 tones per hectàrea és impossible. 

Podria ser que fos la producció d'hortalissa el que aixequi la mitja per hectàrea en 

comparació a la resta de les illes. 

Maria Isabel Juan: No hi ha molta ramaderia aquí, per tant, la majoria seria adob comprat 

i és estrany. 

S’arriba a una conclusió que no és significatiu fer mitges a Formentera perquè són molt 

poques explotacions. És millor tractar-ho de forma individual. 

Carlos Marí: Pel que fa al consum d’aigua, hi ha un dels productors d’hortalissa que no té 

accés a la bassa i en tot cas és una xifra sensible que no està de més revisar. 

Amb l’ús i presència de l’energia renovable a les explotacions no podem fer mitjana perquè 

només hi ha dues respostes a l’enquesta. 

Es consensua que millor passar per alt les dades de ramaderia perquè és inexistent a l’illa. 

Segons el CBPAE no hi ha animals inscrits i en convencional és anecdòtic. Al 2021 s’ha 

registrat una explotació amb eco i serà un canvi important, però en els anys de l’estudi, no. 
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Carlos Marí: Hi ha producció eco d’oliva a Formentera, però no d’oli. Hi ha gent sense 

certificació com a elaboradors. S’ha començat a incentivar el cultiu des del 2018 i les 

produccions no eren representatives fins al 2021. 

El 28% del producte primari (sense l’horta) venut a distribuïdores no quadra. La venda 

directa tampoc quadra, hauria de sortir una majoria cooperativa. 

En aquest sentit, APAEMA explica el problema amb l’explicació de venda directa, que pot 

haver generat confusió. 

Carlos Marí: Amb això queda clar que s’ha d’incentivar la compra de producte des del sector 

turístic. 

Sergio Jiménez: L’afectació de la Covid no quadra. HORECA no és un canal prou 

representatiu a l’illa i les vendes s’han mantingut. S’ha de revisar. Pot ser l’afectació als 

elaboradors de vi afecta la mitja. 

Carlos Marí: Aquí no hi ha cap molí per fer farina. 

Sergio Jiménez: A Formentera estan prohibits els hivernacles, no tocaria sortir cap 

estructura d’aquest tipus.  

Sobre les ajudes públiques, sorprèn, a tots els assistents, per baixa, la xifra del total d’ajudes 

rebudes. 

Carlos Marí: Només 8 mil euros és el que ingressa en ajudes la cooperativa. Si els altres 

cobren alguna cosa, falta informació. També pot influir que complir criteris PAC és 

complicat a Formentera per mor de la superfície. 

Florencia Dell’Agnolo: Molts van contestar a l’enquesta que en aquella època no van cobrar 

ajudes, que les han cobrat de cop més endavant. O bé, que han rebut l’ajut de jove agricultor 

i encara no han cobrat res. També explica que moltes no demanaven cap tipus d’ajudes.  

 

Sergio Jiménez: Demana que es revisin les dades amb ajuda de FOGAIBA. Comenta alguns 

problemes amb el RIA: prioritaris que no ho són, etc. 

Sobra la renda agrària: 
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Carlos Marí: El percentatge elevat a Formentera pot venir per venda de productes 

convencionals. La cooperativa té producte eco i el total de vendes que ha posat a l’enquesta 

surt tan diferent perquè la gran part de vendes és en convencional. 

Sergio Jiménez: La venda directa podria ser considerada activitat complementària segons 

FOGAIBA. De les agroestances, dues explotacions que ho han sol·licitat enguany. 

Altres: 

Carlos Marí i Maria Isabel Juan: Hi ha un problema per comercialitzar amb HORECA i és 

la manca de planificació i la impossibilitat d’assegurar un volum constant de producte. 

Carlos Marí: Les ajudes públiques estan pensades per superfícies com les de Mallorca o 

Menorca. Que surtin agrupades Eivissa i Formentera tampoc és representatiu. Hem de 

lluitar per minvar els efectes de la doble insularitat. 

No es fan més preguntes o comentaris sobre els resultats preliminars. S’incorporaran 

els comentaris i esmenes a la memòria final, dins la mesura del possible. 

 

Fotografia 12: Imatge de la reunió de presentació dels resultats preliminars de la diagnosi a Formentera. Font: 
APAEEF (2021).   
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Acta de la reunió de presentació dels resultats preliminars de la diagnosi 

celebrada al Consell d’Eivissa (Vila, Eivissa) dia 29 de juliol de 2021 

 

Assistents: Florencia Dell’Agnolo (tècnica responsable les enquestes per a la diagnosi a 

Eivissa), Josefa Prats Cruz i Sònia Torres (Ecofeixes), Maria Isabel Juan (APAEEF), Joan Marí 

Guasch (Director Insular de Medi Rural i Marí), diversos tècnics de l’administració, un 

membre de la Cooperativa AgroEivissa, Tomeu Mesquida i Nofre Fullana (APAEMA). 

S’exposen la metodologia i els resultats preliminars de la diagnosi del sector ecològic per 

part dels tècnics d’APAEMA. A mesura que es van abordant les diferents temàtiques, els 

assistents comenten i fan aportacions que queden recollides a la present acta. 

Florencia Dell’Agnolo: Explica les dificultats trobades en fer les enquestes: Propietaris 

estrangers, propietaris fora de l’illa, reticències a l’hora de respondre preguntes 

econòmiques, manca de compromís, etc. 

Es detecta un error en creixement 2010-2015. 

Maria Isabel Juan: La figura d’amitger puja pel banc de terres o cooperatives. La xifra de 

103 persones treballadores a indústria no quadra. Pot ser que hi hagi treballadors de 

distribuïdors, tendes, etc.?  

Sonia Torres: La xifra de 4 tones de producció d’aromàtiques és desbaratada. Cal revisar 

d’on surt aquesta dada. Sorprèn que només surtin 100 kg de producció de tropicals.  

Florencia Dell’Agnolo, respon: Potser sorprèn perquè moltes són plantacions recents i 

encara no són productives. 

Sonia Torres, respon: Veig molta gent vendre productes tropicals com a eco. Segurament 

serà revenda. S’hauria de controlar perquè no ho diuen als consumidors.  

Sonia Torres: Sorprèn (per alt) els ingressos d’horta i fruita. Pot ser que hi hagi gent que 

no estigui donada d’alta com a E i vengui producte d’altri? Per les produccions quadren els 

ingressos? Es podria fer un sondeig al CBPAE de gent que sabem que ven producte d’altres 

i que potser ha posat els ingressos com si fos de venda de producte propi. 

Tècnic administració: Veig pocs kg de patata i molts kg de carxofa. No quadra. 
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Joan Marí Guasch:  Sorprèn com pot arribar a 30 mil € d’ingressos per vendes per cada 

pagès. Són 16 els hortolans que han respost l’enquesta? 

Tècnic: Les despeses intermèdies sorprenen per altres, però “altres” despeses pot ser 

qualsevol cosa. Però bé, preocupa la poca rendibilitat de les explotacions. 

 

Sonia Torres: Exposa que hi ha alguns projectes amb molta despesa de personal que 

cultiven, però no comercialitzen i això pot desvirtuar la mitja. Projectes més visuals que 

productius associats a agroturisme. Aquests projectes, també han fet pujar la mitja de 

treballadors. 

Maria Isabel Juan: Es podria treure la mitjana d’hectàrees d’explotació. Hi ha empreses que 

tenen molt de personal, però són casos no significatius i, per tant, desvirtua moltes mitjanes. 

Caldrà explicar millor el % d’animals que surten en ecològic. 

Sonia Torres: No entén per què no hi ha més gallines. Les polles de posta i els pollastres 

venuts són molts baixos, n’hi ha més, segur. 

Joan Marí Guasch: Sorprès pel preu del xot. 

Entorn d’Ecofeixes: Troben normal 127 € per me. 

Sonia Torres: Falta producció d’ous. Com a mínim hauria de ser el doble. 

Florencia Dell’Agnolo: Això és perquè només han contestat l’enquesta dues productores 

d’ous. 

Entorn Ecofeixes: Sorprèn que només el 14% de venda d’horta sigui a cooperatives, en 

teoria Ecofeixes mou el 50% segons ens ha informat el CBPAE. 

Sobre l’afectació de la Covid s’arriba al consens que s’ha d’explicar per tipus de producte 

perquè la mitja no és representativa.  

Maria Isabel Juan: Sorprèn l’existència d’un molí i porgadora de gra. 

Hi ha debat sobre quina xifra d’ingressos és l’adequada. 

Florencia Dell’Agnolo, contesta: La més alta, perquè la gent ho tenia més clar. 

Joan Marí Guasch, contesta: La més baixa. L’alta en tot cas hauria de ser la meitat. 
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Sonia Torres: Demana que es repassi les vendes de productes fora de finca, mirar amb el 

CBPAE els P que no tenen E, però venen productes de fora. 

APAEMA no té capacitat de saber qui fa això, Ecofeixes pot ajudar. 

Joan Marí Guasch: Preocupa la manca de rendibilitat de les explotacions. Denota molta 

precarietat. Sorprèn que dels 16 professionals que han contestat només puguin viure 

dignament 6 o 7. Sobre optimisme: Estaria bé comparar-ho amb mitja d’edat per saber si 

influeix més això que l’illa.   

Joan Marí Guasch: L’agricultura eco ha arribat per quedar-se. És un fet. L’objectiu és arribar 

al 100% de les explotacions eco. Hi ha potencial i ganes i s’ha de tirar cap aquí. Les illes són 

fràgils i hem de pensar en com alimentar-nos. S’obri un nou camí que és llarg i on 

l’agricultura eco ha de ser la protagonista. 

No es fan més preguntes o comentaris sobre els resultats preliminars. S’incorporaran 

els comentaris i esmenes a la memòria final, dins la mesura del possible. 

 

Fotografia 13: Imatge de la reunió de presentació dels resultats preliminars de la diagnosi a Eivissa. Font: APAEEF 
(2021).  



221 

 

Annex IV 

A continuació, es registren tots els comentaris de les persones enquestades que no 

encaixaven en les opcions de resposta tancada a la pregunta de quines necessitats tenien i 

no estava, ara mateix, cobertes. Abans, emperò, a mode de resum, s’apunten les principals, 

ordenades en funció del nombre de vegades que van aparèixer: 

• Relleu generacional (26) 
• Reduir la burocràcia/fer-la més fàcil (22) 
• Agilitzar el pagament i notificació de subvencions (13) 
• Preus més justos (11) 
• Impuls al producte local, visibilització o obligació de compra pública i 

compra per part del sector turístic (10) 
• Subvencions mal repartides, s’han de repensar criteris (9) 
• Manca d’informació (5) 
• Conselleria no dinamitza el sector (3) 

 

Els comentaris, foren els següents: 

• Necessitat d'una estratègia política i socioeconòmica que potenciï decisivament les 

estructures productives locals amb la finalitat de verticalitzar tots els processos 

productius possibles. 

• Que l'administració doni major valor i reconeixement a l'agrobiodiversitat i les 

varietats locals. 

• Millorar la burocràcia en relació als canvis i adaptació al negoci de venda de 

producte ecològic. 

• Més varietat de productes a millor preu d’adquisició i millor presentació i adequació. 

• Accessibilitat a producte eco. 

• Més productes d’Eivissa reconeguts com a IGP o DOP. 

• Falten pagesos! 

• Maquinària adaptada a la indústria de l'ametla. Visibilització del producte local. 

• Preus matèria prima eco alts. 

• Menys burocràcia i més facilitació per a sol·licitar les ajudes.  

• Más proveedores que tengan surtido amplio y disponibilidad de servicio continuado. 

• Ajudes a indústries per comprar matèries primeres locals. 

• Falta subvencionar plantacions d'aromàtiques i medicinals. 
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• Más ayudas para temas envasado del pan que no sea en plástico, ya que les gustaría 

envasar en papel o material compostable, ya que esto encarece aún más el precio final 

del producto. 

• Rebaixar despeses autònoms. 

• Pagar menys que els convencionals, invertir aquest sentit. 

• Agilització de tràmits. 

• Falta info etiquetatge. 

• Més producte eco (gra). 

• Formació personal dependents d'atenció al públic (difícil formació). 

• Matèria prima cara. 

• Ajudar a ser competitius enfront els preus de les grans multinacionals. 

• Més qualitat dels productes carnis. 

• No trobam producte local suficient, hem de dependre de la península. 

• Que es faci més control a les produccions i productes i denominació d'origen 

(control de que el que sigui eco de Formentera ho sigui i compleixin la normativa). 

• Més informació cap als productors de poll per a que canviïn a ecològic i pugui haver 

més oferta d'aquest producte a l'illa. 

• Agilització administració, acceleració ajudes i papers. 

• Més matèria prima no importada. 

• Retard amb permisos i notificacions.  

• Ajudes enfocades a la producció. 

• Més informació. 

• Assegurar venda a escala local. 

• Innovació i investigació plagues (yesca de la vid). 

• Relleu generacional. 

• Simplificar burocràcia, falta de relleu generacional. 

• Fer aposta forta pel garrover, ara només hi ha dificultats per aconseguir-ne, fitos 

més econòmics i accés aigua, més personal i més visites del CBPAE. 

• Que la gestió burocràtica necessària la faci la pròpia administració, per reduir la 

complexitat dels tràmits i permetre la dedicació dels pagesos al treball de camp. 

• Foment agroecologia. 

• Requereix moltíssima feina per recuperar la fertilitat orgànica del sòl. Manco 

tractors! 

• Agilitat administració. 

• Més via en cobrar les ajudes, falta de liquiditat. 
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• Preus justos, envelliment i falta de relleu. 

• Donar ajudes a qui produeix més. 

• Reconeixement, terres per treballar molt cares, més control sobre tinença terres. 

• Estam cansats. 

• Compensar la insularitat. 

• Relleu generacional. 

• Més via en cobrar les ajudes, falta de liquiditat. 

• Relleu generacional. 

• Relleu generacional. 

• Falta vendre bé la carn ecològica, i elaboradors per fer petites produccions amb  

registre sanitari i poder fer ous més fàcil, fins a 100 o 200 gallines, tot són traves. 

• Massa burocràcia.  

• Preus mes justos. 

• Facilitar a l'escorxador sacrificis d'anyells en ecològic. Avui en dia és necessari molta 

paperassa. 

• Ajudes a partir de producció, relleu generacional. 

• Cooperació!  

• Relleu generacional. 

• Relleu generacional. 

• Preus justos, envelliment i falta de relleu. 

• Repartir millor les ajudes i fer-ne més control. 

• Més facilitats per activitat turística. 

• M'agradaria poder contactar a través de CBPAE amb professionals especialitzats en 

poda. 

• Ayudas para depósito almacén agua de lluvia. 

• Relleu generacional. 

• Relleu generacional. 

• Estar més al corrent de les ajudes. 

• Certificar origen de tots productes agroalimentaris. 

• Ajuda extraordinària per conservar el paisatge i cuidar la terra i que sigui més 

productiva en comptes de dur el menjar de fora 

• Agilització de tràmits. 

• Més agilització tràmits per ajuda, sobretot a cobrar subvencions.  

• Compensació zones ANEI com a zones desfavorides. 

• Tramitació ajudes més àgil. 
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• Ajudes mal repartides, relleu generacional. 

• Preus justos, envelliment i falta de relleu.  

• El fet que l’agricultura s’hagi de subvencionar ens demostra que és un sector malalt 

i sense futur. La solució és que el propi pagès posi el preu just del seu producte.  

• Promoure un preu just pels productors locals, i fomentar la distribució local, encara 

que sigui amb ajuts dels ajuntaments, consell i/o comunitat autònoma.  

• Molt decepcionada amb la manca de gestió real de conselleria, no fan res per 

dinamitzar el sector. 

• Em sent abandonat per l'administració.  

• Preus justos, envelliment i falta de relleu. 

• Més investigació respecte plagues a llenyosos i maquinària per actuar.  

• Repartir millor les ajudes. 

• Relleu generacional. 

• Agilitzar tràmits burocràtics.  

• Relleu generacional. 

• Mercats desvirtuats, són revenedors i jo com a productor no puc vendre, són 

supermercats, més opcions d'entrar als mercats, més facilitats i no tanta trava 

burocràtica ni econòmica   

• Preus justos, envelliment i falta de relleu.  

• Repartir millor les ajudes, tenir en compte els productors petits.  

• Ajudes a partir de producció, relleu generacional. 

• Ajudes en general per a que la gent pugui viure i treballar a temps complert de forma 

digna de l'agricultura. 

• Excés de burocràcia. 

• Manca una ADS apícola. 

• Les ajudes són un problema. Me n'he fet la puta. 

• Manco burocràcia, ajudes per poder instal·lar obrador, accés a la terra més fàcil.  

• Facilitats per activitats complementaries (agroturisme). 

• Adaptació al canvi climàtic.  

• Suport a joves, relleu generacional.  

• Que el preu del producte tengui el preu necessari perquè el pagès pugui dependre 

d'ell i no de les subvencions.  

• Ajudes a partir de producció, no a grans propietaris.  

• Facilitar aigua de regadiu de depuració urbana. 
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• Flexibilitat i rapidesa en l'obtenció dels permisos de construcció i explotació d'una 

bodega.  

• Molt important: flexibilització sanitat.  

• Mejoras para proteger la maternidad  en las agricultoras. Ley hecha para el hombre 

agricultor y no para la mujer. Dificultades para cobrar la ayuda de joven agricultora 

cuando eres madre. Muy importante infraestructura y maquinaria compartida. 

• Preus justos, envelliment i falta de relleu. 

• Tramitació més ràpida d'ajudes. 

• Ajudes sequera, simplificar tràmits burocràtics. 

• Més ajudes i més mà d'obra qualificada. 

• Més controls del CBPAE i de compliment de la normativa de les ajudes. 

• Burocràcia molt complicada, conselleria no dona informació i l'he hagut de demanar 

a les associacions, no estan fent la seva feina com toca si el sector el dinamitzen les 

entitats. 

• Burocràcia sobra. 

• Establir preus mínims. 

• No tenc activitat econòmica, el meu interès es purament ideològic. 

• Relleu generacional. 

• Preus justos, envelliment i falta de relleu, accés terra. 

• Millorar sistema de les ajudes. 

• Més via en notificar si et donen o no una ajuda, incertesa. 

• Ajudes per maquinària nova i materials reg i tot el que fa falta per a posar en 

funcionament el projecte, però no un 20% que és molt poc. Mínim 50 %. 

• Mà d'obra vàlida i de qualitat per a treballar als trulls. 

• Més via en cobrar les ajudes. 

• Terra productiva per poder produir el nostre propi cereal. 

• Preus justos. 

• Pagament d’ajudes en menys temps, no haver d'avançar, fer front al turisme o 

obligar a comprar producte local. 

• Preus mes justos. 

• No es donen facilitats per començar, tot està muntat per mantenir als cellers ja 

existents i els nous no tenim accés a ajudes, no té sentit afavorir pagesos que 

contaminen i que nosaltres haguem de pagar una certificació.  

• Agilitat ajudes, massa temps saber si es acceptada i cobrar jove.2 seguretat lloguer 

tot es ven. 
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• Molta pressió del producte de fora, poca importància producte local. 

• Prevenció y control de plagues. 

• Cal més sensibilització i conscienciació. Cal invertir més aquí que en ajudes al sector. 

Que em comprin producte perquè estan conscienciats. 

• Agilització de la burocràcia. 

• Potenciació del producte local. 

• Agilitzar tràmits burocràtics. 

• Relleu generacional. 

• Insularitat. 

• Relleu generacional. 

• Agilització i suport en burocràcia. 

• Falta coneixements en avicultura eco. 

• Más ayuda para poder valorar y vender una aceite de un pequeño productor ecológico 

de aceite. Mejorar la imagen de los productos para que se valoren y se introduzcan en 

el mercado. 

• Ajudes mal repartides, repartir per producció. 

• Ajudes mal repartides, començar un pla de transició una reforma agrària . 

• Més via en cobrar les ajudes, falta de liquiditat. 

• Aturar la urbanització del camp, l'obstacle més gran. Edifiquen la terra, competeixen 

per l'aigua i desmunten el teixit agrari. 

• Regadius. 

• Agilitzar tràmits, burocràcia. 

• Habitatges per a treballadors, facilitats per habilitar espais per a treballadors. 

• Burocràcia reduir, agilitzar ajudes, compensar insularitat. 

• Millorar la qualitat de la formació en el personal agrari, equilibri de mercat 

diversificació de produccions. 

• Flexibilitat en eco, excepció. 

• Obligar al turisme a comprar una proporció de producte local. 

• Limitar entrada productes de fora. 
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