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Lleida lidera la
producció ecològica
del territori català

L

leida és la demarcació que més va crèixer en
superfície de producció ecològica durant l’any
2019. Així ho exposa l’informe anual del Consell
Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE),
que xifra en 117.537 ha la superfície ecològica a les terres
de Lleida. L’informe també situa la demarcació de Lleida
com la segona regió en operadors ecològics, amb 1.019,
només superada per la demarcació de Barcelona, amb
1.638 operadors.
En general, l’informe destaca un creixement de la Catalunya ecològica: augmenten els operadors (+7,49%),
l’agricultura (+8,91%), la ramaderia (+4,75%) i les activitats agroalimentàries (+12,47%), i també les facturacions
(+19,28%). En relació amb els operadors, l’informe indica que l’any 2019 es va tancar amb el registre de 4.148
operadors ecològics. Pel que fa la ramaderia ecològica,
l’any 2019 s’ha tancat amb 971 explotacions (+4,75%). El

creixement de facturacions del sector ecològic català del
darrer exercici econòmic comptabilitzat (2018) va ser del
19,28%, fins a arribar als 697,52 milions d’euros de volum.
Pel que fa a la superfície de producció ecològica, l’any
2019 s’ha arribat a les 229.609 ha, amb un increment
anual del 8,91%. Destaca l’augment de comercialitzadors,
d’un 27,29%. Els productors dedicats a la producció vegetal han crescut un 5,46%, i els productors ramaders, un
5,51%. Per la seva banda, els elaboradors s’han incrementat un 9,41%, i els importadors, un 10,91%. Lleida és la
demarcació que més ha crescut en superfície inscrita en
termes absoluts, fins arribar a les 117.537 ha, i Barcelona
en percentatge, un 8,68%. Observant només els cultius,
sense comptar prats, pastures, farratges i superfície de
boscos, Tarragona lidera la taula, amb 15.080 ha de superfície, envers les 13.934 ha de Barcelona o les 12.280 ha de
Lleida. Girona compta amb 3.397 ha.

Lleida és també la segona regió amb un nombre més
important d’operadors ecològics, amb 1.019, només
superada per la demarcació de Barcelona, que compta
amb 1.638 operadors en total

Ivars d’Urgell Tel. 973 58 00 00
Torregrossa
Tel. 973 17 05 45
La Fuliola
Tel. 973 57 00 44
Castellserà
Tel. 973 61 00 47
info@coopivars.coop

www.coopivars.coop

domingo 14 de junio de 2020 | especial 27

Quant al cultiu de vinya en agricultura ecològica, enguany
ha crescut un 21,97% a Lleida, amb 199 hectàrees més. El
de l’olivera, però, cau un 2,57% a la demarcació, amb 128
hectàrees menys.
Cal destacar els creixements de cultius com ara els fruiters (1.503 ha, +12,8%), la vinya (18.632 ha, +11,7%) o els
cereals (8.286 ha, +11,06%). Els cultius majoritaris són els
típics del Mediterrani, com ara la vinya, les oliveres i els
cereals. Per la seva banda, els prats, les pastures i els farratges han arribat a les 160.116 ha, amb un augment del
9,85%; i els boscos, els matolls i la recol·lecció silvestre, a
les 24.801 ha, amb un 4,11% d’increment.
Agroindústria ecològica
Sobre les activitats agroindustrials, l’any 2019 Catalunya ha arribat a les 2.264 activitats agroalimentàries, que
continuen creixent de manera important (+12,47%), en
la línia sostinguda dels darrers anys. Per demarcacions,
Barcelona és capdavantera amb 1.248 activitats agroindustrials (+13,97% respecte de 2018) i concentra més del
55,12% de les activitats transformadores, de comercialització i d’importació. La segueix Tarragona, que, amb 426
activitats (+9,79%), és l’altre pol agroindustrial ecològic
català; Lleida acaba l’any amb 352 empreses agroalimentàries (+15,03%) i sent la que més ha crescut; mentrestant, Girona tanca amb 238 (+6,25%).

La demarcació va
finalitzar l’any 2019
amb 352 empreses
agroalimentàries

