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Resum 

 

El present treball té com a finalitat donar respostes sobre la situació del 
mercat de productes ecològics a la península Ibérica, i quines són les 
opinions dels consumidors d‟aquest tipus de productes. 

Per poder entendre el mercat de productes ecològics, primerament hem fet 
un  anàlisi de la situació començant a nivell mundial i a la Unió Europea, 
seguit d‟un més detallat per als dos països més importants que formen la 
península, España i Portugal. Hem estudiat els paràmetres que condicionen 
el mercat ecològic a través de la superfície agrícola ecològica, operadors, 
legislació, comercialització i organismes de suport dels productes ecològics 
als dos països, per determinar l‟evolució i les perspectives de futur del 
mercat. 

Una vegada analitzades les dades globals, és important conèixer les 
opinions dels consumidors d‟aquests productes, quins aspectes valoren més, 
i quins es poden millorar. Per això hem realitzat un estudi de mercat a través 
d‟enquestes per una mostra representativa de consumidors ecològics , a 
dues zones punteres en aquets tipus de consum, com és la capital i 
província de Barcelona, i la regió portuguesa anomenada Região de Lisboa, 
per finalment realitzar la comparació d‟opinions dels consumidors als dos 
països i observar la diferència en tendències. 

Un estudi que mostra que les opinions i actituds dels consumidors cap els 
productes ecològics a les regions de Barcelona i Lisboa són similars i 
pateixen problemàtiques semblants tret d‟algunes tendències puntuals. El 
consum dels productes s‟enfronta a les mateixes barreres en les dues 
ciutats, el sobrepreu, un nivell baix d‟informació sobre els productes i els 
seus mètodes de producció per part dels consumidors i, la falta de varietat i 
oferta en els comerços habituals. 

En aquest marc de consum s‟esdevé prioritari conèixer més els 
consumidors, adoptar una sèrie d‟accions per rebaixar el sobrepreu, i 
proporcionar una major informació sobre els productes per afavorir la 
fidelització del consum i desenvolupar la gran potencialitat del mercat de 
productes ecològics. 
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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como finalidad dar respuestas sobre la situación del 
mercado de productos ecológicos en la península Ibérica, y cuál es la 
opinión de los consumidores de este tipo de productos.  

Para poder entender el mercado de productos ecológicos, primero hemos 
realizado un análisis de la situación a nivel mundial y para la Unión Europea, 
seguido de uno más detallado para los dos países más importantes que 
forman la península ibérica, España y Portugal. Hemos analizado los 
parámetros que condicionan el mercado ecológico a través de la superficie 
agrícola ecológica, operadores, legislación, comercialización, y organismos 
de soporte de los productos ecológicos en estos dos países, para determinar 
la evolución y las perspectivas de futuro del mercado. 

Una vez analizado datos globales, es importante conocer las opiniones de 
los consumidores de estos productos, que aspectos valoran más, y cuales 
se pueden mejorar. Por eso hemos realizado un estudio de mercado a través 
de encuestas para una muestra representativa de consumidores ecológicos, 
en dos zonas punteras en este tipo de consumo, como es la capital y 
provincia de Barcelona, y la región portuguesa llamada Região de Lisboa, 
para finalmente realizar la comparación de opiniones de los consumidores 
en los dos países y observar la diferencia de tendencias. 

Un estudio que muestra que las opiniones i actitudes de los consumidores 
hacia los productos ecológicos en las regiones de Barcelona y Lisboa son 
similares y sufren problemáticas parecidas salvo en algunas tendencias 
puntuales. El consumo de los productos se enfrente a las mismas barreras 
en ambas ciudades, el sobreprecio, un nivel bajo de información sobre los 
productos y sus métodos de producción por parte de los consumidores y, la 
falta de variedad y oferta en los comercios habituales. 

En este marco de consumo se antoja prioritario conocer más a los 
consumidores, adoptar una serie de acciones para rebajar el sobreprecio, y 
proporcionar una mayor información sobre los productos para favorecer la 
fidelización del consumo y desarrollar el gran potencial de mercado de los 
productos ecológicos. 
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Summary 

 

This document aims to provide answers about the market situation of organic 
products in the Iberian Peninsula, and what is the opinion of the consumers 
of these products.  

To understand the organic market, first we have did a large-scale analysis for 
the world and the European Union, followed by a more detailed analysis for 
the two major countries that make up the Iberian Peninsula, Spain and 
Portugal. We have analyzed the parameters that determine the organic 
market through organic agriculture area of organic farming, traders, 
legislation, marketing and support organizations for organic products in these 
two countries to determine the evolution and the future prospects of the 
market. 

Once have a global data, it‟s important to know the opinions of the 
consumers of these products, which aspects value most, and what can be 
improved. This is the reason why make a study of market it‟s important. The 
market study it‟s made through representative sample surveys of organic 
consumers, in the Province of Barcelona and the Region of Lisbon. Finally, 
it‟s made the comparison of the opinions in these two areas, and observes 
the differences and similarities about the opinions in these areas. 

The study show that the opinions of consumers about organic products in 
Barcelona and Lisbon are similar, and fight versus the same problems least 
in some punctually tendencies. The consumption is fighting versus the same 
barriers, the price, a few level to knowledge about products and methods 
and, few variety and offer in the habitually shops. 

In this area is important to know more the consumers, take actions for down 
the price of products, and give more information about products for fidelity 
the consumption and develop the potential to organic market. 
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

 

L‟agricultura moderna, tal com la coneixem en les últimes dècades, és una de 
les principals fonts de pol·lució i contaminació de la Terra. Contribueix a les 
expansions de monocultius, pèrdua de diversificació biològica, erosió dels sòls i 
destrucció de les característiques d‟aquests, ús excessiu de fertilitzants i 
plaguicides, provoca un esgotament dels recursos hídrics, desforestació dels 
boscos, eliminació del petit productor al mercat, i una total dependència dels 
combustibles fòssils i alliberació de gasos hivernacle. 

En front aquesta situació, durant els últims anys, sobre tot als països 
desenvolupats, neix una tendència social que lluita per mantenir les condicions 
ambientals de la Terra i no comprometre a les poblacions futures en front la 
contaminació. A partir d‟aquesta mentalitat neixen els productes ecològics, 
produïts a partir d‟una agricultura respectuosa amb el medi ambient i els 
animals, i que durant el procés de producció han rebut el mínim possible de 
substàncies químiques, garantint la conservació dels sòls i el consum 
sostenible dels recursos naturals, és l‟anomenada agricultura ecològica. 

L‟agricultura ecològica es basa en una sèrie d‟objectius i principis, així com en 
unes pràctiques comuns dissenyades per a minimitzar el impacte humà en el 
medi ambient, de forma que assegura que el sistema agrícola funcioni de la 
forma més natural possible. 

Les pràctiques agràries ecològiques usuals inclouen: 

- Rotació de cultius com prerequisit per al us eficient dels recursos 
in situ 

- Límits molt estrictes en l‟ús de pesticides i fertilitzants sintètics, 
antibiòtics per al ramat, additius i coadjuvants en aliments 

- Prohibició de l‟ús d‟organismes modificats genèticament 

- Aprofitament dels recursos in situ, com l‟adob per a la fertilització 
o aliments per al ramat produïts en la pròpia granja 

- Selecció d‟espècies vegetals i animals resistents a infermetats i 
adaptades a les condicions locals 

- Ús de pràctiques apropiades per a la cria de diferents espècies de       
ramat 

I encara que actualment, l‟economia mundial es troba sortint d‟una crisis, i els 
productes ecològics necessiten una certificació que acrediti que la producció ha 
sigut realment ecològica, amb el increment de preu que això comporta en els 
productes, la societat té la necessitat d‟un consum sostenible, i el mercat 
ecològic es troba en augment per abastir el creixent número de consumidors. 

Amb aquest augment de consumidors, sobre tot als països desenvolupats, el 
número de productors ha crescut, i encara s‟espera que creixi molt més, 
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augmentant la competència dintre del mercat i de preus, transformant el mercat 
ecològic, que antigament no es preocupava sobre els aspectes de marketing 
que envoltaven els seus productes, ja que els consumidors eren persones que 
consumien aquest tipus de productes per pròpia convicció ambiental, 
actualment, dintre del mercat trobem també moltes amb menys coneixements 
ecològics i molts més potencials consumidors, i en qual el marketing i les 
opinions dels consumidors per satisfer les necessitats del mercat es presenten 
essencials. 

L‟objectiu principal del projecte és donar la informació necessària per poder 
realitzar la presa de decisions comercials d‟una explotació ecològica i la 
comercialització dels seus productes a la zona regional de Lisboa, tenint en 
compte les necessitats dels consumidors, tot superant les dificultats 
edafoclimàtiques que es poden presentar. 

Però, abans de recaptar la informació provinent dels consumidors, es presenta 
de gran utilitat, per comprendre el mercat ecològic, obtenir les dades 
necessàries sobre l‟estat actual del mercat de productes ecològics al món, i les 
perspectives de futur globals. Recaptar una informació més detallada sobre la 
Unió Europea a través de la situació, normativa i legislació comunitària sobre 
els productes ecològics per poder comercialitzar sota certificació ecològica, i 
finalment, realitzar d‟una forma exhaustiva un estudi sobre les variables més 
importants del mercat de productes ecològics als dos països més importants 
que integren la Península Ibérica, Espanya i Portugal, ja que les relacions 
comercials entre els dos països són molt estretes. 

De forma que el projecte es divideix en tres grans blocs; un d‟introductori, on es 
presenten les dades del mercat ecològic al món, la Unió Europea, Espanya i 
Portugal, a partir dels paràmetres més importants que integren el mercat dels 
productes ecològics, i les seves tendències. Un segon bloc, que engloba 
l‟estudi i comparació de les opinions de un nombre representatiu de 
consumidors ecològics, recollides a partir d‟enquestes realitzades in situ, a la 
Província de Barcelona i a la regió estadística de Lisboa, anomenada Região 
de Lisboa. Dues ciutats punteres en tendències globals i en consum de 
productes ecològics dins la Península Ibèrica. I finalment, un tercer bloc, on a 
partir, prioritàriament, de les opinions dels consumidors de la Região de Lisboa, 
es fa la presa de decisions comercials per a una explotació de productes 
ecològics a la mateixa regió per abastir el mercat ecològic de la ciutat de 
Lisboa. 
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2. SITUACIÓ DEL MERCAT ECOLÒGIC 

 

2.1  Situació Mundial 

A nivell mundial, el mercat de productes ecològics es cada vegada més 
conegut i sobre tot, més important a nivell de xifres econòmiques, ja que 
continua l‟augment de consumidors, operadors, produccions i transaccions 
econòmiques a causa de la compra i venta de productes ecològics com indica 
l‟estudi “The world of organic agriculture 2012” presentat a Febrer de 2012 per 
part de l‟International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) i  
l‟Institute of Organic Agriculture (FiBL) on s‟avalua el l‟estat del mercat ecològic. 

Superfície 

Actualment al món s‟exploten 37,2 milions d‟hectàrees en producció ecològica, 
incloent les àrees en conversió, a part dels 43 milions d‟hectàrees d‟àrea 
salvatge de les quals s‟extreuen i es recol·lecten productes que poden ser 
comercialitzats sota l‟etiqueta ecològica. Aquesta superfície cultivada en 
producció ecològica representa el 0,9% de la superfície total agrícola del món, i  
es troba repartida de forma desigual pels diferents continents, de forma que 
Oceania (12,1 milions d‟hectàrees), Europa (10 milions d‟hectàrees) i América 
Central i del Sud (8,4 milions d‟hectàrees) són els continents que més 
superfície agrícola ecològica posseeixen, molt per sobre de, Àsia (3,5 milions 
d‟hectàrees), Amèrica del Nord (2,6 milions d‟hectàrees) i Àfrica (1 milió 
d‟hectàrees). Una superfície de cultiu que es manté estable i que no sofert 
gaires variacions en els últims tres anys, però, es pot observar com l‟augment 
d‟àrea de cultiu ecològic de l‟any 1999 (11 milions d‟hectàrees) fins al 2012 
(37,2 milions d‟hectàrees) és bastant significatiu.  

 
 

 

Gràfic 2.1.1.- Distribució de la superfície agrícola en producció ecològica per 

continents. (FIBL-IFOAM 2012) 
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Cal destacar que els països amb més àrea destinada a produccions 
ecològiques són Austràlia i Argentina, amb 12 i 4,2 milions de hectàrees 
respectivament per a aquest tipus de producció, la gran part de les quals són 
pastures, xifres significatives si comptem que 23,7 milions d‟hectàrees de 
producció ecològica mundial són pastures i prats. En canvi, els països amb 
més àrea per a l‟obtenció de productes ecològics en àrea silvestre són 
Finlàndia, Brasil, Camerun i Zàmbia.  

Productors 

El mercat ecològic global està format per gairebé 1,6 milions de productors que 
exploten aquestes 80 milions d‟hectàrees si sumem les superfícies agrícoles i 
les silvestres per a la recol·lecció de productes ecològics. Els quals no es 
troben repartits equitativament amb el percentatge de superfície ecològica dels 
continents, sent observable com Àfrica i Àsia, i en menor escala Amèrica del 
Sud acaparen la gran multitud de productors, deixant patent que les dimensions 
de les explotacions i els productors són menors que els d‟Europa, Amèrica del 
Nord i Oceania, i que en Àfrica, Àsia i Amèrica del Sud n‟hi ha més superfícies 
de recol·lecció silvestre. 

 
Taula 2.1.1.- Percentatge de productors distribuïts per continents. (FIBL-IFOAM 2012) 

Continent 
Número de 
productors 

% de 
productors 

% superfície agrícola 
ecològica 

Àfrica 539 402 34,2 2,8 

Àsia 460 762 29,3 9,6 

Europa 277 362 17,6 24,9 

Amèrica del 
Sud 

272 232 17,3 23 

Amèrica del 
Nord 

16 870 1,1 7,1 

Oceania  8 483 0,5 32,6 

 

 

Dimensió econòmica 

Les dimensions econòmiques del mercat ecològic han crescut exponencialment 
des de 1999, on representava 11,4 bilions de euros fins l‟actualitat, on el mercat 
ecològic ja representa els 44,5 bilions de euros. I es preveu que continuï 
creixent, donat que encara que l‟economia mundial es troba en recessió, des 
de el inici de la crisi al 2008 que el mercat ecològic representava 40,7 bilions de 
euros, fins a la data actual ha crescut el mercat, encara que fins que l‟economia 
es recuperi les expectatives són d‟un creixement lent. La demanda de 
productes ecològics es concentra en els països desenvolupats, en concret els 
Estats Units i Europa, que representen el 96% del destí total dels productes 
ecològics. Als Estats Units el volum del mercat ecològic arriba als 20,2 bilions 
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de euros, i a Europa, els mercats de compra de productes ecològics es 
concentren en dos dels països més rics de l‟eurozona, Alemanya i França, amb 
uns volums de compra de 6 i 3,4 bilions de euros respectivament. 

El consum per càpita de productes ecològics a nivell mundial per any arriba als 
6,5 euros per habitant. Xifra que es troba lluny de la realitat, ja que l‟informe 
“The world of organic agriculture 2012” indica que a països desenvolupats i rics 
com Suïssa, Dinamarca o Luxemburg, els països amb el consum de productes 
ecològics per càpita més elevat, el consum mínim per habitant oscil·la entre els 
127 i 153 euros l‟any, el que indica que a molts països els habitants 
consumeixen molt menys d‟aquests 6,5 euros per càpita o inclús no en 
consumeixen. 

Mercat on els productes vegetals més importants són els cereals, seguit de 
molt lluny del cultiu de cafè i l‟olivera, en termes de superfície agrícola. 

 
Taula 2.1.2.- Superfície agrícola dels principals cultius ecològics. (FIBL-IFOAM 2012) 

Superfície agrícola dels principals cultius ecològics 

Cultiu ha Cultiu ha 

Cereals 2 438 465 Vinya 190 850 

Cafè 545 368 Fruita tropical 161 599 

Olivera 493 841 Fruita temperada 91 022 

Cacau 264 468 Cítrics 64 696 

Hortalisses 222 233 Canya de sucre 56 808 

Fruits secs 200 171 Coco 43 321 

 

 

Organismes de control i certificació 

En l‟actualitat, a nivell mundial no hi ha un organisme que certifiqui els 
productes amb la categoria de producte ecològic, però, tot i això tots els 
certificadors es regeixen per les pautes que imposen els principals destinataris 
del mercat, Estats Units, la Unió Europea, Japó i altres països amb pes en el 
mercat ecològic, que estableixen les normes de producció, processament i 
comercialització per a que els productes puguin ser venuts com aliments 
ecològics. Aquesta certificació pot ser donada directament pels organismes 
competents en aquests països o per organismes de control i certificació als 
països d‟origen dels productes, ja pot ser per entitats públiques, de l‟estat o 
privats, que estiguin homologats per les potències del mercat ecològic per 
poder certificar. Encara que la major part de les normes per obtenir una 
certificació que permeti vendre sobre etiqueta ecològica són comunes entre les 
grans potències, hi ha algunes diferències en els requisits que estableixen 
entre ells, sobre tot entre la Unió Europea i els Estats Units, que fan a vegades 
massa costós els tràmits. No obstant en els últims anys han hagut molts 
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contactes per eliminar aquestes diferències i establir una política comú, un 
acord que sembla molt pròxim desprès de les reunions entre la Unió Europea i 
els Estats Units, i l‟establiment de la major part de normes en comú. 

El International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), promou 
una política comuna de control i certificació dels productes ecològics, i cada 
any publica una llista amb les normes comuns i els certificadors homologats. La 
última publicació indica que un total de 84 països tenen una normativa em 
matèria de producció ecològica, i 549 certificadors repartits entre els països 
productors, encara que en gran mesura en la Unió Europea, Estats Units, Japó, 
Corea del Sud, China, Canada, India i Brasil. 

 

 

2.2 Situació a la Unió Europea 

2.2.1 Situació actual i perspectives de futur 

La Unió Europea és un dels principals mercats de productes ecològics del món, 
avalada per una societat amoïnada per l‟alimentació i que cada vegada més 
pretén establir hàbits saludables en les seves vides. Tot i la recessió 
econòmica que pateixen alguns dels estats membres de la UE, el mercat de 
productes ecològics ha crescut molt significativament en els últims anys, i 
s‟espera que durant els pròxims anys creixi molt més, sobre tot quant el 
període de crisi econòmica s‟estanqui i disminueixi.  

Superfície 

Actualment a la UE s‟exploten aproximadament 9 milions d‟hectàrees en mode 
de producció ecològica, el que representa al voltant del 5% del total de terres 
en producció agrícola de la unió, com indiquen les dades publicades per la 
Comissió Europea a través de l‟EUROSTAT. 

La quantitat d‟hectàrees en mode de producció ecològica ha crescut de forma 
molt significativa en les últimes dècades, de fet a l‟any 2000 a la UE hi havia 
únicament 4,3 ha explotades en forma de producció ecològica, el que indica 
l‟evolució que ha sofert l‟agricultura ecològica i la seva previsió de futur. 

Una superfície agrícola que es reparteix de forma desigual entre els diferents 
estats membres de la UE. Espanya encapçala la llista de països amb més 
superfície agrícola ecològica amb 1,8 milions d‟hectàrees. A continuació es 
troben Itàlia amb 1,1 milions d‟hectàrees, Alemanya i França amb 1 i 0,85 milió 
d‟hectàrees respectivament. Aquests serien els països més importants en 
quantitats de superfície agrícola ecològica, la resta es observable com tenen 
superfícies menors. 
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Taula 2.2.1.- Superfície agrícola convertida i en conversió a mode de producció 

ecològica de cada estat membre de la UE. (EUROSTAT) 

Superfície agrícola en mode de producció ecològica 

Estat ha Estat ha Estat ha 

Espanya 1 845 039 Grècia 309 823 Hongria 124 402 

Itàlia 1 113 742 Romania 229 946 Bèlgica 49 005 

Alemanya 1 015 626 Portugal 210 981 Irlanda 47 864 

França 845 442 Finlàndia 188 189 Holanda 47 205 

Regne Unit 638 528 Letònia 184 096 Eslovènia 32 149 

Polònia 609 412 Eslovàquia 174 471 Bulgària 25 022 

Àustria 542 553 Dinamarca 162 173 Luxemburg 3 614 

Suècia 480 185 Lituània 152 305 Xipre 3 184 

Rep.Txeca 460 498 Estònia 133 779 Malta 24 

 

 

Tot i això, no necessàriament els països amb més superfície agrícola 
ecològica, són els països que més aposten per aquest tipus d‟agricultura, així 
es pot observar en un gràfic que il·lustra el percentatge de terres en producció 
ecològica sobre el total de terres agrícoles de cada estat.  

Segons l‟últim estudi presentat per l‟EUROSTAT al 2012, amb dades en 
continua actualització, el país que encapçala l‟aposta per l‟agricultura ecològica 
és Àustria, amb un 17,2% de terres ecològiques sobre la seva totalitat de terres 
agrícoles, i a certa distància es troben Suècia, amb més del 14%, i Estònia i 
República Txeca, amb més del  12% de superfície agrícola ecològica sobre el 
total agrícola. Espanya e Itàlia, són els dos països que encapçalen les majors 
superfícies agrícoles ecològiques de la UE, però que en relació a la seva 
superfície agrícola total aquesta perd importància, ja que representen 
únicament  el 6,7% i 8,6% d‟aquest total respectivament. Això indica que tot i 
les grans superfícies que posseeixen, la importància de l‟agricultura ecològica 
en el global del país encara és petita, i que el potencial de creixement és molt 
gran. La llista la tanquen Irlanda, Bulgària i Malta amb percentatges molt 
pobres de terres en producció ecològica sobre el seu total de superfície 
agrícola. 
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Gràfic 2.2.1.- Percentatge de superfície agrícola ecològica sobre la superfície 

agrícola total del país. (EUROSTAT 2012) 

 

Cultius 

Els principals cultius que es realitzen a la UE en forma de producció ecològica 
són cultius herbacis (principalment cereals, hortalisses, farratges i cultius 
industrials) , cultius permanents (arbres fruiters, oliveres i vinya) i pastures.  

Els cultius permanents en termes globals de la UE representen una superfície 
gairebé insignificant, com afirma l‟EUROSTAT, aproximadament un 5% del 
global de produccions de la UE, únicament sent cultius importants Espanya i 
Itàlia, superant percentatges del 20% de la superfície ecològica del país, i a 
Grècia, Dinamarca, Bulgària, Portugal i Polònia. És destacable com a Xipre i 
Malta, un 41% i 80% representen la superfície agrícola del país en cultius 
permanents. En els països mediterranis aquests cultius estan ocupats sobre tot 
per oliveres i vinya. 

Segons la Comissió Europea per l‟Agricultura i el desenvolupament Rural, les 
pastures i praderes comporten aproximadament el 63,6% de superfície 
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ecològica de la UE. República Txeca, Irlanda i Eslovènia mantenen 
percentatges de superfície ecològica del país superiors al 85% destinats a 
pastures i prats. Els països del centre d‟Europa i el nord, també representen 
alts percentatges en aquest tipus d‟aprofitament. 

De forma que els cultius herbacis ocupen el 31,4% de les terres d‟agricultura 
ecològica de la UE. D‟aquest percentatge, aproximadament, el 10% es destinat 
a cultius hortícoles per a consum en fresc i el 21,4% per cereals i cultius 
industrials. Un horticultura molt important als països mediterranis on el clima és 
afable per a un cultiu d‟aquestes característiques, i a Alemanya i França. 

Productors 

El número de productors a la UE ha anat creixent de forma exponencial des de 
que s‟estableix una política comuna i legislada sobre producció ecològica. De 
fet al 2003 es tenia consciència de 156631 productors ecològics a la UE, al 
2008 es comptaven 196200, i actualment es recompten 224556 productors 
segons fonts de l‟IFOAM. 

 

Taula 2.2.2.- Número de productors ecològics per països. (IFOAM-FiBL 2012) 

Número de productors ecològics distribuïts per estats de la UE 

Estat Productors Estat Productors Estat Productors 

Itàlia 41 807 Finlàndia 4 022 Holanda 1 462 

Espanya 32 206 Letònia  3 593 Irlanda 1 366 

Àustria 22 132 Rep.Txeca 3 517 Estònia 1 356 

Alemanya 21 942 Portugal 3 371 Bèlgica 1 108 

Grècia 21 274 Romania 2 986 Xipre 732 

França 20 604 Dinamarca 2 677 Bulgària 709 

Polònia 20 578 Lituània 2 652 Eslovàquia 363 

Suècia 5 208 Eslovènia 2 218 Luxemburg 96 

Regne 
Unit 

4 949 Hongria 1 617 Malta 11 
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Es pot observar com Itàlia encapçala la llista de països amb més productors 
ecològics, seguit en segon lloc, a certa distància per Espanya, i desprès 
Àustria, Alemanya Grècia i Polònia. I tancant la llista es troba Malta amb 
únicament 11 productors i Luxemburg amb 96. Es apreciable com els països 
que tenen superfícies majors destinades a horticultura tenen major número de 
productors a causa de la menor extensió d‟aquestes explotacions en front les 
explotacions de cereals, pastures o cultius per indústria, tot i que en molts 
casos la superfície total del país influeix. 

Dimensió econòmica 

El mercat ecològic a la UE mou més de 18 bilions de euros, al voltant del 40% 
de la dimensió econòmica dels productes ecològics a tot el mon. Això dona la 
importància que tenen els productes ecològics en l‟agricultura de la UE, i la 
progressió que s‟espera que tinguin aquests productes en el futur més pròxim.  

Dintre de la UE, es produeixen desigualtats importants entre els volums 
econòmics que mouen les ventes de productes ecològics a cada estat, per 
exemple, només a Alemanya el mercat de venta de productes ecològics 
produeix un moviment de 6,020 bilions de euros, sent el país amb major 
mercat, i en canvi Eslovàquia o Bulgària tenen un mercat de únicament 4 i 7 
milions de euros. 

 

Gràfic 2.2.2.- Dimensió econòmica en milions de euros de les ventes de 

productes ecològics dels mercats més importants de la UE. (IFOAM-FiBL 2012) 
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Al gràfic és apreciable com el mercat de ventes a Alemanya és molt superior a 
la resta dels deu països més importants en termes econòmics en productes 
ecològics, a la vegada que s‟observa que aquest „top ten‟, en la seva major part 
el formen països amb rentes econòmiques importants, i països amb 
produccions altes de productes ecològics. De fet, la UE manté set països entre 
la llista dels deu mercats nacionals més importants de productes ecològics a 
nivell mundial, i els consumidors de Dinamarca i Luxemburg són els segons i 
els tercers en consum per càpita de productes ecològics, 142 i 127 euros 
anuals respectivament 

 

2.2.2 Marc legal 

Actualment, des de el 2009, l‟agricultura ecològica es troba regulada pel 
reglament CE nº 834/2007, que derroga l‟antic reglament CE nº 2092/91. 
Aquest reglament estableix el marc legal per a tots els nivells de producció, 
distribució, control i etiquetatge dels productes ecològics que poden ser venuts i 
adquirits a l‟UE. Determina el desenvolupament continu de la producció 
ecològica a través de la disposició d‟objectius i principis clarament definits. Les 
directrius generals sobre producció, control i etiquetatge van ser establertes pel 
Reglament del Consell Europeu de ministres d‟agricultura i únicament poden 
ser modificades pel conseqüent organisme. 

El reglament del consell, engloba una àrea d‟aplicació que es aplicable als 
següents productes ecològics, entre els quals s‟inclouen la aqüicultura i els 
llevats: 

- Productes vius o sense processar 
- Aliments preparats 
- Pinso per animals 
- Llavors i material de reproducció 

Un catàleg de plantes silvestres i algues també està inclòs en l‟àmbit del 
reglament, però els productes per la caça i pesca d‟animals salvatges no. 

El Reglament CE nº 834/2007, però, està recolzat pels següents reglaments: 

- Reglament nº 834/2007 : Relatiu a la producció i etiquetatge dels 
productes ecològics 

- Reglament nº 889/2008 : Estableix les normes d‟execució 
- Reglament nº1235/2008 : Estableix les normes d‟execució respecte el 

règim d‟importacions de productes ecològics 
- Reglament nº 1254/2008 : Relatiu a l‟etiquetatge i control de llevats 

ecològics 
- Reglament nº 710/2009 : Relatiu a la producció aqüícola ecològica 

d‟animals i algues marines 
- Reglament nº 271/2010 : Relatiu al logotip de producció ecològica de la 

Unió Europea 
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La certificació dels productes ecològics és un procés que es realitza mitjançant 
una tercera entitat de control i certificació dels productes ecològics que 
garanteix que el producte va ser cultivat o produït, processat e distribuït 
apropiadament seguint els reglaments que estableix la normativa comuna de la 
UE per als aliments ecològics. Els operadors han d‟enviar la seva candidatura a 
un organisme o autoritat de control que estigui autoritzat pel seu estat-membre, 
ja que cada estat atorga les llicències per realitzar els controls pertinents. Les 
seves instal·lacions i mètodes de producció son inspeccionades i reconegudes 
pel organisme o autoritat de control. Aquest control es fet com a mínim una 
vegada a l‟any, per garantir el compliment de les obligacions establides pel 
reglament del sector ecològic. 

A Europa, actualment hi ha 201 organismes amb llicencia per realitzar els 
controls i certificacions dels productes ecològics, sent Espanya el país que més 
entitats acreditades posseeix, un total de 34, seguida d‟Alemanya amb 23. 
Altres països importants com França e Itàlia posseeixen 6 i 15 respectivament, i 
crida l‟atenció com Finlàndia, un país sense grans extensions d‟agricultura 
ecològica té fins 18 entitats registrades per realitzar aquesta certificació, i 
Holanda un país amb tradició pel consum de productes ecològics només una 
entitat de control. 

 

Taula 2.2.3.- Número d‟entitats de control i autoritats de certificació per estats 

de la UE. (Reglament del consell regulador sobre agricultura ecològica UE 
2012) 

Número de certificadors ecològics distribuïts per estats de la UE 

Estat Entitats Estat Entitats Estat Entitats 

Espanya 34 Grècia 8 Rep.Txeca 3 

Alemanya 23 Àustria 8 Xipre 2 

Finlàndia 18 França 6 Estònia 2 

Romania 17 Irlanda 5 Malta 2 

Itàlia 15 Bèlgica 4 Letònia 2 

Polònia 11 Luxemburg 4 Hongria 2 

Bulgària 10 Suècia 4 Eslovàquia 1 

Regne Unit 9 Dinamarca 4 Holanda 1 

Portugal 9 Eslovènia 3 Lituània 1 
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De forma que per a que els consumidors identifiquin els productes ecològics, la 
Unió Europea estableix que tots els productes ecològics preenvasats han de 
portar el logotip de producció ecològica de la UE de forma obligatòria, i aquells 
que no siguin envasats o provinguin de tercers països de forma voluntària.  

 

 

Logotip d‟agricultura ecològica de la UE 

 

 

2.3 Situació a l’Estat Espanyol 

2.3.1Situació actual i perspectives de futur 

A Espanya l‟agricultura ecològica ha crescut de forma molt important durant els 
últims deu anys degut als programes d‟ajudes, la formació en tècniques 
agronòmiques sostenibles i sobre tot al mercat de demandes exteriors, ja que 
el mercat interior no ha crescut al mateix ritme que la resta de paràmetres de 
l‟agricultura ecològica del país, i es pot dir que és l‟assignatura suspesa del 
sector ecològic del país. En l‟actualitat, a pesar de la crisis econòmica, el 
govern i diverses associacions estan fent l‟esforç per promoure els productes 
ecològics i que el consum intern d‟aquest augmenti durant els pròxims anys. 

Superfície 

A l‟Estat Espanyol, la superfície agrícola explotada en mode de producció 
ecològica ha crescut exponencialment durant els últims anys. De fet, a l‟any 
1991 la superfície total d‟aquestes característiques era de 4235 hectàrees, i a 
l‟actualitat aquesta superfície és de 1.845.039 hectàrees. 

Dintre de l‟estat, Andalusia és la comunitat que més hectàrees posseeix en 
mode de producció ecològica, de fet representa el 52,75% de la superfície total 
agrícola ecològica del país,  gràcies a les grans superfícies d‟olivar cereals, 
recol·lecció salvatge i boscos, i sobre tot pastures que posseeix. La superfície 
ecològica de Castella la Manxa representa el 16,67%, i seguidament estan les 
comunitats de Catalunya i Extremadura, però en tot cas amb superfícies 
menors que les dues comunitats capdavanteres. La llista la tanca el País Basc 
amb únicament 0,11% estatal del total de terres agrícoles ecològiques, però en 
tot cas la superfície total del País Basc és menor a la resta de les comunitats 
de l‟estat. 
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Taula 2.3.1.- Superfície agrícola ecològica a l‟Estat Espanyol distribuïda per 

comunitats autònomes. (MARM 2012) 

Superfície d’agricultura ecològica (ha) 

Comunitat Autònoma Superfície (ha) % estatal 

Andalucía 973 239,06 52,75 

Castilla la Mancha 307 612,40 16,67 

Cataluña 92 434,99 5,01 

Extremadura 91 108,59 4,94 

Navarra 73 432,03 3,98 

Comunidad Valenciana 65 460,97 3,55 

Aragón 61 119,58 3,31 

Murcia 59 645,35 3,23 

Castilla León 31 350,59 1,70 

Baleares 28 309,54 1,53 

Asturias 21 735,16 1,18 

Galicia 14 430,10 0,78 

La Rioja 7 017,30 0,38 

Comunidad de Madrid 6 677,64 0,36 

Cantabria 5 820,82 0,32 

Canarias 3 684,44 0,20 

País Vasco 1 960,53 0,11 

Total 1 845 039 100% 
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Cultius i Ramaderia 

Espanya reuneix les condicions per al desenvolupament de gran varietat de 
cultius en mode ecològic donat les condicions climatològiques favorables per a 
aquest tipus de producció. 

Les pastures, prats i farratges són els cultius més abundants a l‟estat, 
aproximadament representen la meitat de la superfície agrícola ecològica, i, hi 
abunden principalment a Andalusia, on es troben 589848 hectàrees destinades 
a questa finalitat. Els boscos i els terrenys de recol·lecció silvestre també 
representen una gran part de l‟àrea ecològica del país, de la mateixa manera la 
gran part dels terrenys amb aquestes característiques es troben a Andalusia, 
comunitat amb gran superfície. S‟observa com els cereals i l‟olivera són cultius 
molt importants a l‟agricultura ecològica del país, el primer sobre tot a les 
comunitats d‟Aragó i Castella la Manxa, i l‟olivera al sud del país i zones 
mediterrànies o de l‟interior. Altre activitat important com a país productor de vi, 
és la vinya, amb produccions ecològiques importants a les zones tradicionals 
vitícoles, i sobre tot a Castella la Manxa, on és concentra més de la meitat de 
superfície ecològica destinada a la vinya. En canvi, la superfície destinada a la 
producció d‟hortalisses únicament és de 11420 hectàrees, destacable a la zona 
mediterrània, i la superfície destinada a la producció fructícola 5.009 hectàrees 
repartides per tot l‟estat.  

 
Taula 2.3.2.- Superfície agrícola per tipus de cultiu (ha). (MARM 2012) 

Cultiu Superfície (ha) Cultiu Superfície (ha) 

Pastures, prats i 

farratges 
913 786 Hortalisses 11420 

Bosc i recol·lecció 

silvestre 
220 273 

Aromàtiques i 

medicinals 
10935 

Cereals 178 061 Cultius industrials 9908 

Olivera 168 619 Cítrics 5856 

Guaret i adob en 

verd 
101 595 Altres 5343 

Fruits secs 96 990 Fruiters 5009 

Viña 79016 
Plataners i 

subtropicals 
1775 

Llegums seques 36090 Tubercles 297 
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Espanya té condicions favorables per a la producció ecològica animal, amb 
grans extensions i la conservació de gran patrimoni genètic de races 
autòctones, de gran rusticitat i adaptades al medi. Actualment, a Espanya hi ha 
un número total de 6074 explotacions animals en mode de producció ecològica, 
i més de tres milions de caps de ramat. 

L‟activitat més important de producció animal és el boví, representa 
aproximadament el 49,11% del total de les explotacions animals ecològiques 
del país. La producció de carn ecològica és la principal finalitat de les 
explotacions bovines, representant gairebé el 97% de les explotacions bovines, 
i abundant a Andalusia on les grans extensions permeten l‟explotació d‟aquests 
animals, i al nord del país on les condicions climàtiques afavoreixen la 
producció bovina. La producció de llet bovina ecològica és molt petita i 
bàsicament les explotacions lleteres es troben a les comunitats del nord del 
país. Les explotacions ovines i caprines es concentren a Andalusia, Balears, 
Castella la Manxa, Catalunya i Extremadura. La finalitat principal d‟aquestes 
explotacions és la producció de carn, i només es significativa el número 
d‟explotacions lleteres d‟oví a Canàries. Existeix una totalitat de 1730 
explotacions ovines i 604 caprines. Espanya que és un país amb una alta 
producció porcina, únicament posseeix 154 explotacions en mode ecològic, 
sent remarcable la producció a Andalusia i Balears.  La producció avícola d‟ous 
és una activitat que ha crescut bastant en els últims anys existint en l‟actualitat 
147 explotacions a Espanya, localitzades en abundància en Balears, Canàries, 
País Basc, Andalusia i Catalunya. En canvi de producció càrnia avícola 
existeixen 55 explotacions localitzades bàsicament a Catalunya, Balears i 
Galícia. L‟apicultura ecològica és una activitat amb 185 explotacions a l‟estat i 
fonamentalment distribuïda per Andalusia i el nord del país. La producció 
d‟èquids es distribueix bàsicament a Andalusia, Catalunya, Astúries, Cantabria, 
Navarra i País Basc, amb 196 explotacions per tot el país. En canvi, 
l‟aqüicultura no és una activitat molt difusa en l‟estat espanyol, i únicament 
existeixen 7 explotacions en tot l‟estat.  

 

 

Gràfic 2.3.1.- Número d‟explotacions animals ecològiques. (MARM 2012) 
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Operadors 

En el conjunt de l‟estat existeixen 36364 operadors d‟agricultura ecològica 
distribuïts de la següent manera: 

 

 

Gràfic 2.3.2.- Número d‟operadors d‟agricultura ecològica. (MARM 2012) 

 
La gran major part dels operadors són productors, dels quals 27992 són 
productors agrícoles, 4201 ramaders i 13 són productors aqüícoles o d‟altres 
tipus de producció. El conjunt d‟elaboradors, que engloben activitats de 
processament i elaboració de productes a partir dels productes ecològics, són 
el segon grup més nombrós amb 2729 operadors ecològics, i es distribueixen 
en gran part a Andalusia, Catalunya i Comunitat Valenciana. Altre col·lectiu 
nombrós són els comercialitzadors, abundant els comercialitzadors majoristes 
que representen el 80% dels comercialitzadors. En canvi, el número 
d‟exportadors és molt limitat, igual que el d‟importadors, la qual cosa no sorprèn 
donat el gran volum de producció ecològica de l‟estat. 

Dimensió econòmica 

El MARM va estimar el valor del mercat ecològic interior en una xifra de 906 
milions d‟euros al 2010. Actualment, al 2012 estima que aquest valor s‟ha 
incrementat a valors de 920 milions d‟euros de promig, equivalent al 1% de la 
despesa interior en alimentació i begudes. A la vegada estableix que el valor de 
les exportacions a 2010 va ser de 454 milions d‟euros i de les importacions 190 
milions, el que indica que el mercat interior no ha crescut de la mateixa forma 
que la producció, i Espanya exporta gran quantitat de productes. Aquestes 
exportacions es basen principalment en els sectors de fruita i hortalisses, en la 
seva major part, i oli d‟oliva i vins, i majoritàriament dirigits cap a països de la 
UE com Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, Suïssa, Holanda i Bèlgica que 
representen més del 85% de les exportacions. De la mateixa manera un 60% 
de les importacions provenen de la UE, però cada vegada s‟importa més de 
països tercers com Brasil, Turquia, Xile, Mèxic, Xina, India o Equador. 
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Una dimensió econòmica del mercat interior que està composta, 
aproximadament en un 75% pel valor de productes vegetals i un 25% en 
productes animals. Sent els principals sectors la producció olivera, càrnia, 
hortalisses i cereals, i en una menor escala fruita, vinya, cultius industrials 
farratges i lactis. Cal remarcar, que en producció càrnia, la producció de carn 
de boví es troba molt per sobre la resta productes animals. 

El ministeri d‟agricultura informa de que a Espanya existeixen entre 4500 i  
5500 establiments de venta de productes ecològics, sent la major part 
establiments especialitzats, però facturant lleugerament superior als 
establiments convencionals en venta de productes ecològics. La majoria 
d‟aquests establiments es troben a Catalunya, Andalusia i la Comunitat de 
Madrid. I que el consum de productes ecològics per habitant del país és de 20 
euros a l‟any aproximadament. Fonts del MARM, afirmen que es preveu que 
per les dates properes de 2020-2025 el valor del mercat interior augmenti fins 
les xifres de 2500 – 4000 milions d‟euros. Per això, el mercat interior necessita 
una estructura de canals minoristes molt més desenvolupada i evolucionada 
que l‟actual, que comportaria una forta implantació dels aliments ecològics en 
els canals de distribució normals i una xarxa d‟establiments especialitzats de 
majors magnituds, a la vegada que uns preus més assequibles i un major sortit 
de productes. 

 

2.3.2 Marc legal 

A l‟Estat Espanyol, el control i certificació de la producció ecològica és 
competència de les Comunitats Autònomes i es porta a terme majoritàriament 
per autoritats de control públiques, a través de consells o comitès d‟agricultura 
ecològica territorials que son organismes dependents de les corresponents 
conselleries o departaments d‟agricultura, o directament per direccions 
generals adscrites a les mateixes. 

No obstant, les comunitats autònomes d‟Andalusia i Castilla la Manxa, han 
autoritzat organismes privats per la realització d‟aquestes funcions i, en el cas 
d‟Aragó, les autoritats competents han designat una autoritat de control publica 
i han autoritzat a la vegada organismes de control privats. Actualment a l‟Estat 
Espanyol hi ha 34 entitats autoritzades per a la realització d‟aquesta 
certificació. 

Com distintiu per a que el consumidor pugui distingir en el mercat els productes 
que provenen d‟agricultura ecològica, totes les unitats, a part de portar el 
logotip comunitari que estableix la normativa europea, i de la pròpia marca i 
alguna de les mencions específiques de l‟agricultura ecològica, porten impresos 
el codi o logotip de l‟autoritat o organisme de control que ha realitzat la 
inspecció. A més a més, la normativa espanyola estableix la introducció del 
logotip característic dels consells reguladors de cada comunitat autònoma amb 
la intenció de dotar el producte amb un valor afegit del producte associat amb 
l‟origen geogràfic, en algunes ocasions protegit. 
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Logotips dels consells reguladors autonòmics d‟agricultura ecològica 

 

Tot això significa que la finca o industria on s‟ha produït o elaborat el producte 
ha superat el control el control i inspeccions a les que estan sotmeses per part 
de les autoritats, i constitueix a la seva vegada l‟única garantia oficial de que le 
producte compleix les normes establertes en el reglament. 

 

 

2.4 Situació a Portugal 

2.4.1 Situació actual i perspectives de futur 

Superfície 

A Portugal, la superfície agrícola destinada a la producció ecològica s‟ha 
multiplicat en els últims deu anys, ha passat de tenir aproximadament 50000 
hectàrees a l‟any 2000, a tenir 210981 hectàrees a l‟actualitat. Aquesta 
superfície ecològica és reparteix dintre del territori continental de Portugal, sent 
la regió agrària del Alentejo la que més superfície té, representa el 55% de la 
superfície total ecològica del país, caracteritzada per superfícies grans 
extensives, amb climes molt semblants a Andalusia i Extremadura. I les que 
menys les regions de Beira Litoral i l‟Algarve. Cal remarcar que no hi ha 
comptades superfícies ecològiques als territoris de Madeira i Açores.  
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Taula 2.4.1.- Superfície agrícola ecològica per regions agràries. (DGADR 2012) 

Superfície agrícola ecològica per regions agràries de Portugal 

Regió Superfície (ha) Regió Superfície (ha) 

Alentejo 116 634 Entre Douro e Minho 5 760 

Beira Interior 49 595 Beira Litoral 2 004 

Trás-os-montes 17 629 Algarve 1 747 

Ribatejo e Oeste 17 611 TOTAL 210 981 

 

 

Cultius i Ramaderia  

Portugal gaudeix dels avantatges d‟un clima que al igual que Espanya, li 
permet la producció de gran varietat de productes vegetals en aquest tipus de 
producció. 

El principal aprofitament de les terres en producció ecològica són les pastures i 
els prats, molt per sobre la resta de cultius, gairebé en la seva totalitat al 
Alentejo i la regió de Beira interior, amb un aprofitament de la ramaderia 
extensiva de la zona. Els farratges i cultius herbacis per a alimentació animal 
són el segon grup més abundant en la superfície ecològica del país, i  desprès 
l‟olivera, de forma que es pot afirmar que a Portugal la producció ecològica es 
basa en gran part en cultius molt extensius. En canvi, en molt poca proporció la 
superfície destinada a la producció de fruita i hortalisses, de fet entre les 
superfícies destinades als dos cultius, representen el 1% de la superfície total 
ecològica, i es distribueix bàsicament, la fructicultura al nord, Algarve i Beira 
interior, i l‟horticultura a la regió de Ribatejo e Oeste a la que pertany la ciutat 
de Lisboa. Altres produccions importants són la vinya i els fruits secs 
localitzades essencialment al nord del país. 

 

Taula 2.4.2.- Superfície ecològica per tipus de cultiu. (DGADR 2012) 

Cultiu Superfície (ha) Cultiu Superfície (ha) 

Pastures i prats 141 508 Guaret 4 669 

Farratges i cultius 

herbacis 
24 631 Vinya 2 667 

Olivera 17 209 Fruita 1 728 

Boscos 9 977 Aromàtiques 1 430 

Fruits secs 6 425 Horticultura 737 
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La ramaderia a Portugal és una de les principals activitats de producció 
ecològica, sent la producció ovina extensiva la que major importància té amb 
368 productors i gairebé 100000 caps de ramat, sobre tot a les regions de 
l‟Alentejo i Beira interior, zones amb climes àrids i on la pastura ovina i caprina 
s‟adapten fàcilment, aquesta última amb únicament 89 productors però més de 
6800 caps. La producció bovina s‟estén de la mateixa manera abundantment 
per la regió alentejana però, en aquest cas, existeix una forta producció a la 
regió de Ribatejo e Oeste, més tecnificada donada la proximitat amb la capital, 
Lisboa, i on existeixen 13 productors però, amb ramats molt grans, del total de 
513 productors portuguesos. Una situació diferent es dona a la producció 
bovina al nord del país, on existeixen latifundis rurals molt enraigats i n‟hi 
existeixen productors molt familiars amb ramats molt petits. De igual forma, la 
producció avícola s‟integra bàsicament dintre la tecnificació de la regió de 
Ribatejo. La producció porcina es distribueix entre l‟Alentejo en gran mesura i 
Ribatejo i Oeste, en les anomenades deveses principalment. En canvi, cal 
destacar la producció apícola al nord del país, i l‟escassa producció equina 
ecològica. 

 

 

Gràfic 2.4.1.- Número de caps de ramat per sector  animal. (DGADR 2012) 

 

Operadors 

Segons el ministeri d‟agricultura portuguès el mercat ecològic esta format per 
un total de 3371 productors, 2434 de productes vegetals i 937 de productes 
animals, 513 processadors o elaboradors, 24 empreses distribuïdores i 
únicament es tenen dades de una única empresa importadora de nacionalitat 
portuguesa.  
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Taula 2.4.3.- Número de productors per activitat ecològica. (DGADR 2012) 

Número de productors per activitat ecològica 

Sector Productors Sector Productors 

Olivera 1 267 Boví 513 

Cultius herbacis i farratges 1 094 Oví 368 

Pastures 1 021 Apicultura 119 

Fruita 693 Caprí 89 

Fruits secs 642 Èquids 49 

Vinya 478 Porcí 44 

Horticultura 374 Avicultura 42 

Guaret 349 

Aromàtiques 173 

Forestal 110 

 

 

S‟observa com les activitats de producció vegetal que més productors 
presenten són l‟olivera, els cultius herbacis i farratges i les pastures, i en la 
seva major part situats a les regions de l‟Alentejo i Beira interior, per 
dimensions de superfície i per característiques de les explotacions. En canvi, la 
fructicultura i l‟horticultura no presenta gran número de productors tot i ser els 
productes que més consumeixen els consumidors, situats en la seva major part 
al nord del país i les zones properes a Lisboa. Per part de la producció animal, 
el sector boví és el que presenta més productors. 

Dimensió econòmica 

S‟estima, per part de l‟associació d‟agricultura ecològica InterBio, que el mercat 
interior de productes ecològics de Portugal té un valor de entre 20 i 22 milions 
d‟euros, amb unes perspectives de creixement anual del 20%, i que s‟espera 
que en un futur pròxim el consum de productes ecològics arribi al 7-8% de la 
població. Tot i això, el recolzament del govern no ha sigut suficient, de forma 
que la producció no ha crescut de la mateixa manera que el consum i continua 
sent necessari la importació de productes ecològics per satisfer la demanda. 
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De fet, el mercat ecològic portuguès depèn de les importacions. 

- Productes hortofructícoles: són els productes més demandats pels 
consumidors i el sector amb més potencial de creixement, però no es 
satisfan les necessitats, sobre tot de productes hortícoles i s‟exporta 
bàsicament d‟Espanya. 

- Productes carnis: Portugal disposa de grans àrees de producció 
pecuària extensiva, i es treballa a partir de les associacions sectorials 
per baixar les importacions. 

- El vi i l‟oli són productes tradicionals portuguesos però una mala gestió 
publicitària i certes carències provoca que els productes exteriors tinguin 
millor cartell dins el país. 

- Importacions de productes lactis d‟Alemanya i França, i pasta i arròs 
d‟Itàlia.  

En global, les importacions de productes ecològics suposen una xifra de 
aproximada de 7,8 milions d‟euros. 

 

 

Gràfic 2.4.2.- Importacions portugueses de productes agroalimentaris ecològics 
per països en milions d‟euros. (Eurostacom 2011) 
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2.4.2 Marc legal 

La certificació i control dels productes ecològics a Portugal es realitza a través 
d‟entitats privades reconegudes pel Ministeri d‟Agricultura, Mar, Ambient i 
Ordenament del territori, i pel Gabinet de Planejament i Polítiques de Portugal 
que és el que s‟encarrega de la legislació agrícola i alimentar. 

A Portugal, de 1985 a 1996, l‟entitat Agrobio era la responsable de la 
certificació i control de l‟agricultura ecològica, però a partir de 1996 per fer més 
transparent el procés, ja que Agrobio era i és una associació que dona suport a 
l‟agricultura ecològica i en la qual es troben afiliats productors, aquest paper el 
desenvolupen entitats que es dediquen exclusivament al control i certificació 
del reglament.  

Actualment al país hi ha nou entitats reconegudes per realitzar aquest treball de 
certificació de productes ecològics, el codi de les quals ha de ser integrat en 
l‟etiqueta dels productes, podent ser acompanyat del logotip de la l‟entitat de 
control en qüestió. 
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3. Estudi del mercat ecològic a la província de 
Barcelona i a la Região de Lisboa 

 

3.1 Treball de camp 

3.1.1 Introducció 

Fins ara s‟ha presentat l‟estat actual del mercat mundial, europeu, espanyol i 
portuguès dels productes ecològics, fent una ullada a la dimensió del mercat, 
importància, legislació, organismes i productors, entre altres aspectes, del 
mercat d‟aquests productes. 

A continuació, es presenta un estudi realitzat a partir d‟enquestes a un número 
determinat de persones, per tal d‟obtenir les opinions dels consumidors en front 
els productes ecològics, i les seves característiques de mercat, a la província 
de Barcelona i la Regió de Lisboa, amb la finalitat de comparar diferències i 
similituds de les opinions dels enquestats en les diferents zones d‟estudi.  
Identificar quins aspectes i productes en valoren més, i quins menys, i veure si 
es poden solucionar. Al igual que valorar les opinions de les persones que 
afirmen no consumir productes ecològics, e identificar les raons que els porten 
a aquesta decisió, per tenir consciència de quins aspectes es poden modificar 
per, en un futur, influenciar sobre una decisió positiva en front el consum de 
productes ecològics. 

L‟idea final és realitzar la presa de decisions comercials d‟una explotació local 
propera a la ciutat de Lisboa, en front a quines varietats hortícoles i fructícoles 
a cultivar, i com presentar la seva venda, per tal d‟abastir el mercat de 
productes ecològics de Lisboa, tenint en compte les opinions dels consumidors 
recaptades i els condicionants climàtics, edàfics e hídrics de l‟explotació.  

 

3.1.2 Metodologia 

L‟estudi s‟ha redactat a partir de la realització de un total de 400 enquestes, 
repartides al 50% entre la província de Barcelona i la Regió de Lisboa. És a dir, 
200 enquestes per zona d‟estudi, realitzades en la seva totalitat face to face 
amb el enquestat, la fitxa tècnica del qual es presenta a continuació: 
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Taula 3.1.1.- Fitxa tècnica dels qüestionaris 

Mostreig 

 Província de Barcelona Regió de Lisboa 

Població 
Residents a la província de 

Barcelona 

Residents a la divisió 
nacional de la Região de 

Lisboa 

Filtre 
Que participin en les 

compres 
Que participin en les 

compres 

Disseny de la 
mostra 

Estrats d‟edat Estrats d‟edat 

Grandària 
mostral 

200 200 

Error ± 6,94 ± 6,94 

Nivell de 
confiança 

95% (k=1,96) 95% (k=1,96) 

Mesura de 
control 

Qüestionari pilot (10 
qüestionaris) 

Qüestionari pilot (10 
qüestionaris) 

Data Gener i Febrer 2012 Març i Abril 2012 

 
 

Per assegurar la representativitat de la mostra, s‟ha realitzat un repartiment per 
franges d‟edat, de forma que es pogués observar si l‟edat de les persones és 
un condicionant de compra de productes ecològics i es pogués intuir la 
tendència futura. A més d‟aquest repartiment en estrats d‟edat que s‟ha intentat 
seguir el màxim possible, obtenint el número més exacte possible d‟enquestes 
per edat, s‟ha afegit una sèrie de senzilles restriccions: que la mostra estigui 
compresa, aproximadament, per la meitat de persones dels dos sexes, que la 
meitat de persones visquin en les ciutats capitals i l‟altre meitat en les localitats 
de la regió política, i per persones que participin en les decisions de compra 
d‟aliments de l‟habitatge en que hi viuen. D‟aquesta forma s‟obtenen opinions 
dels dos sexes, donat que pot ser que homes i dones tinguin opinions diferents 
en alguns aspectes, independentment de l‟edat, i de persones que hi viuen tant 
a la ciutat de Barcelona o Lisboa, i les seves localitats provincials.  

Les dades conjugals, econòmiques i laborals no han sigut motius de selecció 
de la mostra, encara que si que han sigut estudiades posteriorment. 

Pel que fa al número d‟enquestes per estrat d‟edat, l‟estudi s‟ha regit a partir de 
les dades de població dels Instituts Nacionals d‟Estadística de l‟Estat Espanyol i 
Portugal, que es presenten a continuació. 
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Taula 3.1.2.- Població per estrats d‟edat a la província de Barcelona i la regió 

de Lisboa (INE) 

 
Província de Barcelona Região de Lisboa 

Nombre Total Proporció Nombre Total Proporció 

20-24 anys 292.010 9,08% 144.521 9,34% 

25-29 anys 405.283 12,6% 172.471 11,5% 

30-34 anys 514.685 16% 222.593 14,38% 

35-39 anys 499.810 15,54% 235.967 15,25% 

40-44 anys 445.416 13,85% 207.636 13,42% 

45-49 anys 396.280 12,32% 196.987 12,73% 

50-54 anys 353.977 11% 186.191 12,03% 

55-59 anys 309.089 9,61% 180.944 11,35% 

Total 3.216.550 100% 1.547.310 100% 

 

 

De forma que, donades les característiques de mostreig de l‟estudi, el número 
d‟enquestes per estrat d‟edat queda repartit de la següent forma, intentant 
ajustar-se al màxim a aquesta distribució: 

 

Taula 3.1.3.- Repartiment de la mostra per edats 

 Província de Barcelona Região de Lisboa 

20-24 anys 18 19 

25-29 anys 25 22 

30-34 anys 32 29 

35-39 anys 31 31 

40-44 anys 28 27 

45-49 anys 25 25 

50-54 anys 22 24 

55-59 anys 19 23 

Total 200 200 
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3.2 Resultats de l’estudi a la Província de Barcelona 

3.2.1 Coneixement dels productes ecològics 

 

Gràfic 3.2.1.- Freqüències relatives dels consumidors davant el coneixement 

sobre els productes ecològics i la seva producció 

 

Contra tot pronòstic, l‟estudi revela que només un 20% dels enquestats afirma 
tenir un nivell alt de coneixement sobre els productes ecològics i la seva 
producció, un 65% reconeix estar poc informada i un 15% no tenir gaire 
coneixement sobre aquest tipus de productes i la seva conseqüent producció. 
Aquests resultats no disten molt dels últims baròmetres quantitatius publicats 
per la Generalitat de Catalunya, on a l‟últim baròmetre de 2010,”Barómetro de 
percepción y consumo de los alimentos ecológicos 2010”, afirma que el 86,4% 
dels consumidors coneixen els productes ecològics, si tenim en compte que la 
pregunta que el baròmetre de la Generalitat trasllada als consumidors és, si el 
consumidor ha sentit parlar dels productes ecològics, i en canvi, aquest estudi 
va més enllà, i pregunta si a part de haver sentit parlar, coneix com es 
produeixen els productes ecològics. De forma que si s‟obvia la freqüència dels 
consumidors que es troben totalment desinformats, un 85% dels enquestats 
han sentit parlar i saben que són els productes ecològics, valor molt proper al 
baròmetre publicat per la Generalitat de Catalunya al 2011, en front les 
opinions dels consumidors davant els productes ecològics al 2010. 

De forma que, en quant al nivell d‟informació per part dels enquestats, l‟estudi 
es centra en el coneixement d‟aquests en front els productes en si, i la seva 
producció. 

Al encreuar l‟edat amb el nivell de coneixement dels productes ecològics i la 
seva producció, no es pot assignar una relació directament proporcional entre 
edat i coneixement, tot i que s‟aprecia una lleugera pujada del desconeixement, 
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persones poc informades o res informades, sobre els productes ecològics amb 
la pujada de la mitjana d‟edat, sobre tot a partir dels 35 anys d‟edat. 

I que els més joves d‟edat, de 20 a 35 anys d‟edat, són els que més informats 
estan sobre els productes ecològics, sobre tot, els de edat compresa entre 25 i 
29 anys, amb un 20,8% de persones molt informades i 16,7% bastant 
informades. 

 

Taula 3.2.1.- Freqüències relatives al nivell d‟informació per estrat d‟edat dels 
enquestats. 

Estrats d’edat 

 20-24 
anys 

25-29 
anys 

30-34 
anys 

35-39 
anys 

40-44 
anys 

45-49 
anys 

50-55 
anys 

55-59 
anys 

Molt 
informat 

0 % 20,8 % 3 % 2,8 % 0 % 4,3 % 0 % 0 % 

Bastant 
informat 

28,6 % 16,7 % 23,5 % 11,1 % 17,8 % 13 % 19,1 % 7,7 % 

Poc 
informat 

71,4 % 50 % 58,8 % 75 % 71,4 % 65,3 % 66,8 % 65,4 % 

Res 
informat 

0 % 12,5 % 14,7 % 11,1 % 10,8 % 17,4 % 19,1 % 26,9 % 

 

 

Donat que realment, totes les persones compreses entre els 20 i els 60 anys 
han escoltat parlar sobre els productes ecològics, es necessari dividir els 
enquestats per nivell d‟informació, en informats (Molt informats i Bastant 
informats), els quals afirmen estar molt informats del que són els productes 
ecològics i la seva producció, i en insuficientment informats (Poc informats i 
Res informats), els quals, encara que saben el que són els productes ecològics, 
no tenen idees ben clares de com s‟ha produït la seva producció i les qualitats 
que presenten els productes ecològics. 

És aquí on trobem una relació significativa entre la informació sobre els 
productes ecològics i el nivell d‟estudis dels enquestats. És observable que les 
persones amb estudis universitaris afirmen conèixer i tenir més informació 
sobre els productes ecològics i la seva producció, fins un 50% de les persones 
enquestades amb estudis universitaris confirmen que saben que són i com es 
produeixen aquests productes, i en canvi, les persones amb estudis primaris o 
no completats, són el grup de persones que reconeixen estar menys 
informades sobre la producció, únicament un 1,5% de elles, pensen que tenen 
els coneixements suficients sobre els productes ecològics. De forma que 
s‟estableix una relació entre el nivell d‟estudis i el nivell d‟informació, de forma 
que el coneixement disminueix en funció de la baixada del nivell dels estudis 
dels enquestats. 
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Gràfic 3.2.2.- Freqüències relatives de nivell d‟informació en front els productes 
ecològics i la seva producció en relació al nivell d‟estudis  

 

És apreciable com el nivell d‟informació per part dels enquestats a la província 
de Barcelona no guarda una relació estreta amb la localitat de residència, ja 
que es pot observar com els nivells d‟informació tant a Barcelona ciutat com a 
les localitats provincials, presenten uns valors molt similars en quant als nivells 
d‟informació, encara que els residents fora de la ciutat de Barcelona presenten 
lleugerament uns nivells d‟informació més alts en front els que hi viuen a la 
capital. 

 

 

 

Gràfic 3.2.3.- Freqüències relatives de nivell d‟informació en front els productes 
ecològics i la seva producció en relació a la zona de residència. 
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3.2.2 Consum de productes ecològics 

Freqüència de consum de productes ecològics 

 

 

Gràfic 3.2.4.- Freqüències relatives de la freqüència de consum de productes 
ecològics. 

 

Segons les respostes donades pels consumidors, es pot dir que el 44% dels 
enquestats són consumidors de productes ecològics, encara que un 13% no 
pot afirmar la freqüència amb la qual els consumeix, donat que és variable i per 
temporades, de forma que només compra en determinades èpoques a l‟any. Si 
que és observable que només un 1% del total dels enquestats afirma consumir 
aquests productes de forma diària. I, en canvi, un 56% dels enquestats 
reconeix que no els consumeix, o que hi ha la possibilitat de que els consumeixi 
en algun moment però no per hàbit, si no per una adquisició determinada, 
decidida en el mateix moment de la compra. 

Valors, en alguns casos diferents als que el Institut Cerdà publica en el seu 
últim estudi Hàbits de compra i consum de productes emergents a la ciutat de 
Barcelona al 2010, el qual revela que les persones que afirmen no consumir o 
no consumir quasi mai productes ecològics són un 48% dels enquestats, i els 
que consumeixen tots els dies, un 13%. En canvi, en aquet estudi, els que no 
consumeixen presenten el 56% dels enquestats i els que consumeixen tots els 
dies un 1%. La resta de valors són molt similars amb un percentatge molt petit 
de diferència.  

Per tant, donada la finalitat de l‟estudi, a partir d‟ara dividirem els enquestats 
com consumidors i no consumidors.  

I és observable que les persones més joves, solen ser més consumidors de 
productes ecològics que les persones amb més edat, encara que només és 
clarament diferenciable a partir dels enquestats amb 50 anys o més, on les 
diferències entre el número de consumidors i no consumidors són més grans. 
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Taula 3.2.2.- Freqüències relatives de la freqüència de consum de productes 

ecològics per estrat d‟edat. 

Estrats d’edat 

 20-24 
anys 

25-29 
anys 

30-34 
anys 

35-39 
anys 

40-44 
anys 

45-49 
anys 

50-54 
anys 

55-59 
anys 

Consumeix 57,1 % 66,7 % 50 % 41,7 % 50 % 47,8 % 37,5 % 19,2 % 

No 
consumeix 

42,9 % 33,3 % 50 % 58,3 % 50 % 52,2 % 62,5 % 80,8 % 

 

 

Al igual que ocorre amb el nivell d‟informació, el nivell d‟estudis és un factor 
determinant per la compra dels productes ecològics, ja que s‟observa clarament 
com les persones enquestades amb un nivell d‟estudis universitaris, en un alt 
percentatge, diuen consumir productes ecològics, un 86,4% d‟afirmació de 
consum en front del13,6% que no en consumeixen. En canvi, les persones amb 
un nivell d‟estudis baix o sense finalitzar els mateixos, afirmen no consumir 
productes ecològics en un 86,2%, la situació inversa. 

 Tabla de contingencia Frequencia de consum * Edat 

 

Gràfic 3.2.5.- Freqüències relatives de consum per nivell d‟estudis. 

 
Segons els resultats de les enquestes, es pot observar com el nivell econòmic 
si que és un factor determinant per a que almenys els individus consumeixin 
productes ecològics amb més o menys freqüència. Un 85,7% dels enquestats 
amb un alt nivell econòmic afirmen consumir productes ecològics, en canvi, els 
enquestats amb un nivell econòmic més baix, afirmen consumir productes 
ecològics en un menor número un 13,8%, i els que es cataloguen com un nivell 
econòmic mig un 46% afirmen que si, en front un 54% que no. La qual cosa és 
normal si és parteix de la idea que els productes ecològics tenen un preu més 
elevat que els productes convencionals. 
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Gràfic 3.2.6.- Freqüències relatives de consum en funció del nivell econòmic 
dels enquestats  
 

 
Considerant les respostes en relació al consum per situació laboral dels 
enquestats, es pot apreciar com els estudiants són el col·lectiu que més afirma 
consumir productes ecològics, un 75% que si en front un 25% que no en 
consumeixen, això pot estar relacionat amb el nivell d‟estudis i l‟edat, ja que 
normalment aquest col·lectiu està més atent a les noves tendències del mercat, 
com poden ser els productes ecològics. Desprès, els col·lectius que més 
productes ecològics consumeixen són els assalariats i els empresaris, i per 
últim el col·lectiu dels aturats i les persones que treballen en casa.  

 

 
 

Gràfic 3.2.7.- Freqüències relatives de consum en funció de la situació laboral 
dels enquestats  
 

 
 
En quant a la situació conjugal es pot dir que les persones solteres i les 
separades són els col·lectius que més productes ecològics consumeixen, amb 
uns percentatges positius de 58% i 50% respectivament. Les persones casades 
tenen un nivell de consum proper al 40%, i les respostes donades per les 
persones vídues que han participat en aquest estudi, han sigut negatives al 
consum de productes ecològics, la qual cosa no indica que totes les persones 
vídues amb les característiques buscades per l‟estudi, no consumeixin 
productes ecològics, però és significatiu.   
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Per altre banda, és observable que les persones sense fills consumeixen més 
productes ecològics, un 55,8% afirmen consumir, qual actitud està relacionada 
amb el preu d‟aquests productes, de igual forma que s‟observa un lleuger  
increment de consum de productes ecològics al disminuir el número de fills. 
 
 
Taula 3.2.3.- Freqüències relatives de la freqüència de consum de productes 

ecològics per situació conjugal i número de fills. 

 
Situació conjugal Número de fills 

Casat/da Solter/a Separat/da Vidu/a 0 1 2 3 

Consumeix 39,4% 58% 50% 0% 55,8% 44,7% 38,9% 43,4% 

No 
consumeix 

61,6% 42% 50% 100% 46,2% 55,3% 61,1% 66,6% 

 

 

I es observable com el percentatge de persones que afirmen consumir 
productes ecològics es superior a les localitats de la província de Barcelona 
que a la capital catalana, un 47,5% en front un 40,6%. 

 

 

 

Gràfic 3.2.8.- Freqüències relatives de consumidors de productes ecològics en 
funció del lloc de residencia 
 

Per últim, és de gran importància, analitzar i relacionar el nivell de consum amb 
les respostes dels enquestats sobre el consum de productes ecològics amb el 
nivell d‟informació que aquests tenen sobre els mateixos productes i la seva 
producció. I és clarament apreciable que, els nivell de consum va lligat molt 
estretament al nivell d‟informació que tenen els consumidors. Més informació 
implica més consum. 



35 
 

 

 
Gràfic 3.2.9.- Freqüències relatives de consumidors de productes ecològics en 
funció de la informació. 

 

Motius per a no consumir productes ecològics 

L‟enquesta, també engloba als enquestats que no consumeixen productes 
ecològics a la província de Barcelona, per tal d‟esbrinar quins són els motius 
que els fan decidir no consumir productes ecològics i saber si aquestes 
motivacions són possibles de canviar a una resposta de consum positiva 
d‟aquests tipus de productes. 

Analitzant les respostes de les persones que no consumeixen productes 
ecològics, s‟observen que hi ha tres respostes considerades molt importants 
per les persones que no en consumeixen aquests tipus de productes, que són 
el preu dels productes, pensar que no hi ha diferències amb els productes 
convencionals i, que no saben on comprar-los. De fet el 64,3% dels que no 
consumeixen consideren el preu com el motiu principal de la seva decisió per 
no consumir, un 59,8% consideren que aquest motiu principal és la similitud 
amb els productes convencionals i un 55,4% que no saben on comprar. De 
igual forma, un gran percentatge de persones, al voltant del 30%, consideren 
aquests tres motius com secundaris, però pocs els consideren no importants. 

En canvi, l‟aspecte dels productes ecològics i el curt període de conservació 
que tenen al no tenir conservants químics, els enquestats no els consideren 
motius principals, en tots dos casos únicament el 2,7% dels enquestats. En 
canvi, la major part dels enquestats els consideren motius no importants, un 
72,3% en quant a l‟aspecte i un 75,9% al període de conservació. 
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Gràfic 3.2.10.-  Freqüències relatives al nivell d‟importància dels motius per no 
comprar productes ecològics dels enquestats que van respondre que no 
compren productes ecològics 
 
 

Motius per consumir productes ecològics 

Els consumidors de productes ecològics a la província de Barcelona 
representaven el 44% dels enquestats. Els quals, qualifiquen amb diferent 
importància els diferents motius donats a l‟enquesta per valorar les motivacions 
de consumir productes ecològics. 

 

Gràfic 3.2.11.- Freqüències relatives de la valoració dels motius per consumir 

productes ecològics per part dels consumidors d‟aquest productes 
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Degut a la desinformació generalitzada sobre els productes, però sobre tot de 
la seva producció, i en altres casos, una real conscienciació sobre els 
productes ecològics, provoca que els consumidors valorin amb gran 
importància qualsevol dels aspectes positius dels productes. 

De forma que es pot observar que tots els motius donats a l‟enquesta, estan 
valorats com el motiu principal per sobre altre valoració. És molt significatiu que 
el 97,7% dels que consumeixen productes ecològics valoren l‟absència de 
productes químics com la motivació principal que els fan comprar-los. 
Seguit, s‟aprecia que els consumidors, en un 75% dels casos afirmen que la 
principal motivació que tenen per comprar els productes, és que són més 
saludables, i en un 61,4% que no hagin sigut modificats genèticament.  
En canvi, el pensar que presenten més qualitat, haver-hi sigut produïts de una 
forma més sostenible amb el medi ambient i, el afirmar que tenen un major 
sabor, es troben més discutits com motius principals i secundaris, però en cap 
cas les freqüències s‟apropen amb els valors de motius no importants. 

 

Intenció de consum per els pròxims 6 mesos 

La intencionalitat del 44% de consumidors que afirmen consumir productes 
ecològics a l‟enquesta, és de gran importància per saber si estan disposats a 
continuar amb aquest consum, augmentar o disminuir-lo. 

 

 

Gràfic 3.2.12.- Freqüències relatives de les persones consumidores de 

productes ecològics en front la seva intenció de consum els pròxims 6 mesos 

 

Segons el gràfic, és apreciable que el 40,9% dels consumidors de productes 
ecològics tenen la intenció de consumir, no vol dir que consumiran, però estan 
disposats a fer-ho. Per el contrari, només un 2,3% té la intenció de disminuir el 
seu consum. En canvi, un 22,7% dels consumidors, relacionen les seves 
intencions de consum a la seva economia, donat que els productes ecològics 
mantenen un preu més elevat que els convencionals. I un 34,1%, com a mínim, 
té la intencionalitat de mantenir el seu consum. 
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Motivacions per augmentar el consum de productes ecològics 

A l‟apartat anterior, s‟ha vist que el 40,9% dels enquestats que afirmen 
consumir productes ecològics tenen la intenció de augmentar el seu consum, si 
n‟hi ha les motivacions pertinents. 

 

 

Gràfic 3.2.13.- Freqüències relatives de les motivacions dels consumidors amb 

intenció d‟augmentar el seu consum. 

 

Amb les freqüències relatives de les motivacions dels consumidors per a 
consumir més productes ecològics, es pot dir que els consumidors voldrien, per 
sobre altre motius, tenir més accés als productes en més llocs habituals de 
compra en un 36,1%, i una baixada dels preus en un 33,3%. Altre motiu 
important, és amb un 27,8% de les opinions, ampliar la gama i oferta dels 
productes, és a dir, que hi hagin més productes diferents. En canvi, només el 
2,8% pensen que tenir més informació sobre la producció del producte que 
compren el motivaria a comprar. D‟altre banda, cap enquestat va valorar com 
motiu de incentiu, una millorar de la identificació dels productes o una millora 
de la qualitat i presentació dels mateixos. 
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3.2.3 Valoració de la proximitat en el producte pels consumidors 

Molts dels productes ecològics frescos, procedeixen de zones properes a l‟àrea 
de consum, i la província de Barcelona és una zona on les localitats properes a 
l‟àrea metropolitana produeixen productes agrícoles en gran quantitat. De 
forma que és important saber si els consumidors valoren una certificació de que 
el producte ha sigut produït a prop. 

 

Gràfic 3.2.14.- Freqüències relatives a la valoració de la proximitat per part dels 
consumidors de productes ecològics. 

 

S‟observa que la major part (75%) dels consumidors de productes ecològics 
valoren la proximitat en el producte, inclús hi ha consumidors (3,4%) que 
valoren més la proximitat que la producció ecològica. En canvi, un 14,8% els hi 
és indiferent la proximitat de la producció per consumir productes ecològics, i 
un 6,8% no ho valoren gens, a l‟hora de comprar productes. 

 

3.2.4 Compra dels productes ecològics 

Lloc de compra dels productes ecològics 

Els consumidors de productes ecològics de la província de Barcelona, compren 
aquest tipus de productes majoritàriament a supermercats i grans superfícies 
(60,2%), i en botigues especialitzades (54,5%) al carrer. Seguit d‟aquests 
comerços trobem els mercats de barri amb (37,5%), i els comerços que 
últimament estan revolucionant el comerç dels productes ecològics directament 
al productor (36,4%) excloent intermediaris, i empreses de productes ecològics 
(36,4%) que ja sigui a través d‟Internet o via telèfon hi pots fer comandes.  
D‟altre banda, trobem que la compra a cooperatives (6%) no és un hàbit de 
compra per als productes ecològics en gran massa, tot i que a Catalunya van 
ser els pioners en vendre aquest tipus de productes. 
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Gràfic 3.2.15.- Freqüències relatives de lloc de compra de productes ecològics 
per part dels consumidors d‟aquests productes. 

 

Tipus de productes que compren els consumidors 

En quant al consum dels diferents tipus de productes per part dels consumidors 
de productes ecològics a la província de Barcelona, s‟observa que n‟hi ha dos 
tipus de productes que sobre passen els altres en termes de consum, com són 
les hortalisses(86,4%) i la fruita(79,5%), productes frescos. Desprès, s‟aprecia 
un grup de productes amb freqüències properes les unes a les altres, referents 
a productes, la majoria de ells, envasats. Com són la llet i els seus 
derivats(47,7%), com poden ser els iogurts i formatges; pa, cereals i 
pasta(40,9%), carn i embotits (37,5%), i els ous(30,7%). Seguit d‟aquest 
productes, es troben l‟oli(13,6%) i el vi (11,4%), productes que ja de forma 
natural, tenen un preu més elevat. I finalment, els productes preparats(5,7%) 
que sembla que els consumidors d‟ecològics han afirmat que no solen comprar. 

0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%

86,4%
79,5%

47,7%
40,9% 37,5%

30,7%

13,6% 11,4%
5,7%

 

Gràfic 3.2.16.- Freqüències relatives dels diferents tipus de productes 

ecològics consumits pels consumidors d‟aquest tipus de productes. 
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Proporció productes ecològics que els consumidors troben als comerços 
habituals  

 

Gràfic 3.2.17.- Freqüències relatives a l‟opinió dels consumidors de productes 

ecològics en relació a la proporció que troben d‟aquests productes en els 
comerços habituals 

 

S‟observa que els consumidors afirmen trobar productes ecològics en alguna 
proporció(50%) o molt pocs (45,4%) en els comerços habituals, però en molt 
poca proporció gran quantitat de productes(2,3%) o cap producte(2,3%). De 
forma que si que en troben però no unes quantitats suficients a la seva 
demanda. 

 

Afirmacions sobre la compra de productes ecològics 

Amb les respostes dels consumidors de productes ecològics a la província de 
Barcelona, es pot observar que el que pensen sobre aspectes que envolten el 
producte en si. 

Es pot apreciar que els consumidors, la gran majoria afirma que normalment el 
producte és fresc i es troba en bon estat, un 70% afirma que sempre i un 19,3% 
amb freqüència, davant d‟un 4,5% que afirma que mai, o un 5,7% de vegades. 
Altre cosa passa en quant a les afirmacions sobre les informacions rebudes 
sobre el producte i la seva producció. Observant els percentatges de les 
respostes, es pot dir que el consumidor es troba desinformat sobre la producció 
i la procedència. En quant l‟etiquetatge, les opinions es troben entre la 
indecisió, un 44,3% diu que amb freqüència es pot distingir com ecològic, un 
12,5% sempre, però un 37,5% únicament de vegades i un 5,7% mai.  
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Taula 3.2.4.- Freqüències relatives de les afirmacions dels consumidors sobre 

la compra de productes ecològics. 

Afirmacions 
Freqüència de succés 

Mai De vegades Amb freqüència Sempre 

El producte és fresc i es troba en bon 
estat 

4,5% 5,7% 19,3% 70,5% 

L’etiquetatge és clar i permet 
identificar-lo clarament com ecològic 

5,7% 37,5% 44,3% 12,5% 

La presentació del producte és 
atractiva i adequada 

9,1% 50% 34,1% 6,8% 

El venedor/web me informa 
correctament sobre el producte que 
compro 

14,8% 53,4% 23,9% 8% 

Rebo informació sobre on s’ha 
produït i com el producte 

30,7% 43,2% 22,7% 3,4% 

 

 

 

3.2.5 Preu dels productes ecològics 

Opinió sobre el preu dels productes ecològics 

 

Gràfic 3.2.18.- Freqüències relatives sobre la opinió dels productes ecològics 

per part dels consumidors d‟aquests productes. 

 

Els consumidors de productes ecològics que han participat en l‟enquesta 
afirmen en majoria, un 79,5%, que els productes ecològics tenen un preu 
lleugerament superior als productes convencionals. Un 19,4%, va més enllà, i 
pensen que tenen un preu menys accessible, i el consideren Gourmet. I tan 
sols un 1,1% pensen que tenen un preu normal, igual als convencionals. 
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Coneixement del percentatge de més que es paga pels productes 

És clarament observable que un 79,5% dels consumidors de productes 
ecològics enquestats, afirmen que els productes presenten un preu 
lleugerament superior als convencionals, i un 19,4% els consideren Gourmet, 
de forma que un 98,9% dels enquestats confirmen que els productes ecològics 
tenen un preu superior. Però, tot i això, la gran part dels consumidors es troben 
desinformats en quant al preu de més que paguen per els productes ecològics. 

 

Taula 3.2.5.- Freqüències de les respostes dels consumidors en front al 

coneixement del preu que paguen de més per cada tipus de producte ecològic. 

% de Increment de preu que consideren els consumidors per tipus de producte ecològic 
 

Productes d’horta 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

5,7% 5,6% 15,9% 1,1% 1,1% %Consumidors 
 

Fruita 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

2,3% 6,8% 17% 0% 1,1% %Consumidors 
 

Ous 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

5,5% 2,3% 14,8% 0% 1,1% %Consumidors 
 

Carn i embotits 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

1,1% 1,1% 15,9% 1,1% 0% %Consumidors 
 

Oli 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

0% 2,3% 7,9% 8% 2,3% %Consumidors 
 

Vi 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

0% 1,1% 12,4% 1,1% 0% %Consumidors 
 

Llet i derivats lactis 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

4,5% 6,8% 12,4% 0% 0% %Consumidors 
 

Menjars preparats 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

1,1% 3,4% 6,8% 6,8% 0% %Consumidors 
 

Pa, cereals i pasta 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

3,4% 3,4% 11,4% 3,4% 2,3% %Consumidors 

 

 
Es clarament observable com els consumidors de productes ecològics es 
troben desinformats del preu que en paguen de més per els productes, ja que 
com a màxim un 29,5% han opinat sobre el sobre preu que paguen per cada 
tipus de productes, i per tant el 70% dels consumidors afirmen no tenir 
referències per contestar la pregunta. Sobre el producte que més han respost 
ha sigut sobre els productes d‟horta, responent el 29,5%, i sobre el que menys, 
els plats preparats un 6,8%, sent també el menys consumit. En tot cas, cap 
consumidor afirma pagar més del 50% del preu convencional pels productes 
ecològics. 
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Gràfic 3.2.19.- Valoració de l‟etiqueta ecològica per part dels consumidors 

 

La majoria dels consumidors de productes ecològics valoren positivament 
l‟etiqueta ecològica, encara que els suposi pagar més pel producte per garantir 
que el producte realment és ecològic, fins un 88,6% afirmen que l‟etiquetatge 
és fonamental. En cambi, un 11,4% dels consumidors opinen que l‟etiqueta 
ecològica encareix massa el producte i, cap persona pensa que l‟etiqueta 
ecològica és una estafa.  

 

3.2.6 Preferències sobre els productes d’horta i fructícoles 

Productes d’horta 

Lloc de compra dels consumidors de productes d‟horta 

Els consumidors de productes d‟horta afirmen comprar preferiblement els 
productes ecològics al supermercat (60,5%) o a botigues especialitzades 
(57,9%). En una segona opció es troben els mercats de barri o directament al 
productor, amb percentatges del 40,8%, i no molt lluny es troba la opció 
creixent de les empreses que porten la compra a domicili amb un 34,2%. 
Finalment, la opció de compra a les cooperatives sembla no ser molt freqüent 
ja que només un 6,8% afirma realitzar les compres en aquest tipus 
d‟establiments. 
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Gràfic 3.2.20.- Freqüències relatives del lloc on afirmen comprar els 

consumidors de productes d‟horta. 

 

Productes d‟horta més valorats pels enquestats 

S‟observa que els consumidors de productes ecològics enquestats de la 
província de Barcelona, valoren, clarament, dos productes per sobre de la 
resta, el tomàquet(92%) i la patata(72,7%). Desprès, amb certa distància, la 
mongeta és valorada pel 44,3% dels consumidors de productes ecològics, i 
seguidament valoren productes que normalment es poden consumir en fresc, el 
pebrot i l‟enciam(39,8%), la pastanaga(38,6%) i la ceba(31,8%). Els menys 
valorats són l‟all i l‟api(1,1%), i entre els valors mitjos els productes d‟horta 
considerats o venuts com fruita, la maduixa(22,7%), el meló(22,7%) i la 
síndria(17%). 
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Gràfic 3.2.21.- Freqüències relatives a la valoració dels consumidors de 
productes ecològics sobre els diferents productes d‟horta 

 

Productes fructícoles 

Lloc de compra dels consumidors de productes fructícoles  

Els consumidors de productes fructícoles ecològics, tenen preferència per 
realitzar les compres a supermercats (58,6%) i botigues especialitzades 
(55,7%) en un primer lloc, i de forma parella un 42,8% afirmen realitzar 
compres a mercats de barri i directament al productor. Sense gran diferència, 
un 40%, afirmen realitzar compres a empreses que porten la compra a domicili, 
i com s‟ha vist anteriorment amb altres productes, les cooperatives no són 
establiments freqüents de compra, amb un 7,1% d‟afluència.  
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Gràfic 3.2.22.- Freqüències relatives del lloc on afirmen comprar els 

consumidors de productes fructícoles. 
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Productes fructícoles més valorats pels enquestats 

 

Gràfic 3.2.23.- Freqüències relatives a la valoració dels consumidors de 
productes ecològics sobre els diferents productes fructícoles 

 

Els productes fructícoles més valorats pels consumidors de productes ecològics 
a la província de Barcelona, mostrejats en aquest estudi, són la taronja(78,4%), 
la poma(77,3%), i el préssec(76,1%). També són bastant valorats la 
cirera(59%), mandarina(50%), raïm(46,6%) i la pera(42%). A partir d‟aquí la 
resta de productes són menys valorats i en són de consum baix. Cal nomenar 
la magrana, el nabiu i la feijoa que cap dels enquestats els van escollir com 
productes més valorats. 

 

Percentatge en que els consumidors troben els productes més valorats 

25,0%

75,0%
Trobo tots els productes

No trobo tots els productes

 

Gràfic 3.2.24.- Freqüències relatives dels consumidors a la pregunta si troben 
els productes d‟horta i fructícoles que més valoren. 
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Es pot observar que els consumidors de productes ecològics, en gran 
percentatge, no troben tots els productes d‟horta i fruita que més valoren(75%), 
i que només un 25%, solen trobar tots els productes que més valoren. 

Si s‟observa més específicament, sobre la zona de residència, es pot apreciar 
que els consumidors que viuen a Barcelona ciutat, troben tots el productes un 
21,9%, en canvi els que hi viuen a la província 25,5%. Diferències molt petites 
per lloc de residència, i que pot estar induït per una major compra a 
supermercats grans de les persones que viuen a la perifèria, en front de 
botigues més especialitzades o mercats de barri, dels consumidors de 
Barcelona ciutat. 

 

 

Gràfic 3.2.25.- Freqüències relatives de recerca dels productes més valorats 

per part dels consumidors ecològics per lloc de residència. 
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3.2.7 Perfil de l’ enquestat 
 
En aquest apartat queden reflectides les característiques sociodemogràfiques 
dels integrants de la mostra realitzada en la província de Barcelona. 

 

Taula 3.2.6.- Perfil dels enquestats. 

Paràmetre 
Freqüència 

absoluta 
Freqüència 

relativa 

 

Residència 
Barcelona ciutat 101 50,5% 

Zona provincial de Barcelona 99 49,5% 
 
 

 

Edat 

De 20 a 24 anys 7 3,5% 

De 25 a 29 anys 24 12% 

De 30 a 34 anys 34 17% 

De 35 a 39 anys 36 18% 

De 40 a 44 anys 28 14% 

De 45 a 49 anys 23 11,5% 

De 50 a 54 anys 22 11% 

De 55 a 59 anys 26 13% 
 

 
 

Sexe 
Home 102 51% 

Dona 98 49% 
 
 

 

Estudis 

Estudis primaris o no completats 65 32,5% 

Estudis professionals 66 33% 

Estudis secundaris 25 12,5% 

Estudis universitaris 44 22% 
 

 

 

Ingressos 

Menys de 1200 euros 49 24,5% 

Entre 1200 i 2500 euros 137 68,5% 

Més de 2500 euros 14 7% 
 

 

 

Situació 
laboral 

Estudiant/a 8 4% 

Assalariat/da 113 56,5% 

Empresari/autònom 14 7% 

Jubilat/da 1 0,5% 

Amo/a de casa 25 12,5% 

Aturat/da 39 19,5% 
 

 

 

Situació 
conjugal 

Casat/da 125 62,5% 

Solter/a 50 25% 

Separat/da 22 11% 

Vidu/a 3 1,5% 
 

 

 

Número de 
fills 

0 54 27% 

1 56 28% 

2 72 36% 

3 18 9% 
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3.3  Resultats de l’estudi a la Regió de Lisboa 

3.3.1 Coneixement dels productes ecològics 

Els resultats indiquen que la població no es troba molt informada en relació als 
productes ecològics, només un 2% dels enquestats afirmen estar molt 
informats en relació els productes ecològics i la seva producció, i en menor 
mesura, un 20,5% estar bastant informats, el que indica que un 77,5% sap molt 
poc o res sobre els productes ecològics o la seva producció, encara que els 
enquestats que reconeixen estar poc informats, un 47,5%, si coneixen el que 
són els productes ecològics, de forma que un 70% dels enquestats coneixen 
com a mínim el que són els productes ecològics, indistintament de estar 
informat o no sobre la producció dels productes. Aquests resultats no disten 
molt de l‟estudi “O consumo de Produtos Biològicos” que va realitzar al 2011 el 
Departament de gestió i economia aplicada de La Universitat Catòlica 
Portuguesa a la ciutat de Lisboa on un 19% dels enquestats relacionaven 
perfectament les característiques dels productes i els mètodes de producció, si 
es considera que en aquest estudi el 22,5% dels enquestats afirmen estar 
bastant o molt informats sobre tot el que envolta els productes ecològics. 
Aquest estudi per part de la Universitat Catòlica Portuguesa revela que un 26% 
dels enquestats diuen no haver sentit mai res sobre els productes ecològics, un 
valor semblant al 30% dels enquestats del present estudi que afirmen trobar-se 
totalment desinformats. 
 
 

 

Gràfic 3.3.1.- Freqüències relatives dels consumidors davant el coneixement 
sobre els productes ecològics i la seva producció. 
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Es pot observar com els enquestats d‟edats més joves afirmen estar més 
informats sobre els productes ecològics i la seva producció. Concretament, es 
poden considerar els més informats els enquestats d‟edats compreses entre els 
20 i els 40 anys, a partir d‟aquesta edat la desinformació sobre els productes 
ecològics i la seva producció creix de forma molt considerable. També cal 
remarcar una lleu desinformació en l‟estrat d‟edat de 30 als 34 anys. 
 

Taula 3.3.1.- Freqüències relatives al nivell d‟informació per estrat d‟edat dels 

enquestats. 

Estrats d’edat 

 20-24 
anys 

25-29 
anys 

30-34 
anys 

35-39 
anys 

40-44 
anys 

45-49 
anys 

50-55 
anys 

55-59 
anys 

Molt 
informat 

7,7% 7,4% 0% 0% 0% 4,8% 0% 0% 

Bastant 
informat 

30,8% 37% 21,2% 39,3% 17,6% 9,5% 5% 0% 

Poc 
informat 

46,1% 48,2% 45,5% 57,1% 67,2% 33,3% 30% 37,5% 

Res 
informat 

15,4% 7,4% 33,3% 3,6% 14,8% 52,4% 65% 62,5% 

 

 
Al igual que a l‟estudi a la província de Barcelona, es necessari distribuir els 
enquestats com informats (Molt informats i Bastant informats) i insuficientment 
informats (Poc informats i Res informats), per analitzar d‟una forma més 
simplificada els resultats. 
 
Els resultats que relacionen el nivell d‟informació sobre els productes ecològics 
i la seva producció i el nivell d‟estudis dels enquestats indiquen que hi ha una 
relació estreta entre les dues variables. Existeix una gran diferència 
d‟informació sobre els productes ecològics entre els diferents nivells d‟estudis, 
els enquestats que posseeixen estudis universitaris són els que es troben més 
informats amb un 60,8% de enquestats que es troben informats, molt per sobre 
dels altres nivells. I seguit de molt lluny, els que tenen estudis secundaris amb 
un 15,7% de enquestats que es consideren informats. Els que tenen estudis 
primaris o no completats i professionals es troben molt desinformats, encara 
que aquesta distribució no indica que no hagin sentit escoltar sobre els 
productes ecològics o no sàpiguen que són, sinó que no es troben informats 
sobre els productes i tot el que els envolta. 
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Gràfic 3.3.2.- Freqüències relatives de nivell d‟informació en front els productes 
ecològics i la seva producció en relació al nivell d‟estudis. 

 

En relació al nivell d‟informació per parts dels consumidors que resideixen a 
Lisboa ciutat o les localitats que formen part de la organització territorial Regió 
de Lisboa, s‟aprecia que els enquestats que resideixen a la capital portuguesa 
es troben més informats que els que hi viuen a les localitats de les afores. Tot i 
que hi ha el mateix percentatge de consumidors que es troben molt informats 
(2%), hi ha un percentatge superior de consumidors de Lisboa ciutat, un 24,5%, 
que es troben bastant informats en front el 16,7% dels que hi viuen a les afores. 
En canvi, el número de consumidors que es troben totalment desinformats 
sobre els productes ecològics i la seva producció, es superior a les localitats de 
la Regió de Lisboa que a Lisboa capital, un 37,2% front un 22,5%. 
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Gràfic 3.3.3.- Freqüències relatives de nivell d‟informació en front els productes 

ecològics i la seva producció en relació a la zona de residència. 
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3.3.2 Consum de productes ecològics 

Freqüència de consum de productes ecològics 

 

 

Gràfic 3.3.4.- Freqüències relatives de la freqüència de consum de productes 
ecològics. 

 

El consum de productes ecològics a la Regió de Lisboa en general és poc 
fidelitzat, donat que molt poques persones consumeixen productes ecològics 
com a mínim de forma setmanal, només un 15,5%.  Un 15% afirma consumir 
de entre 1-3 vegades al mes, en canvi un 12% només en determinades 
ocasions a l‟any. Un percentatge molt alt, com es pot observar un 57,5%, 
afirma no consumir productes ecològics o almenys no tenir l‟hàbit, encara que 
alguns confirmen que si a l‟hora de fer la compra té un impuls pot comprar-ne. 
Tot i això, es pot dir que un 42,5% dels enquestats són consumidors de 
productes ecològics. Un resultat molt proper al obtingut per la doctora Maria 
Filomena Ramos Duarte en el seu estudi “Comportamento e perfil do 
consumidor de alimentos biológicos em Portugal” per a la Universitat Técnica 
de Lisboa publicat al 2011, on afirma que el 45,9% de la població consumeixen 
productes ecològics, encara que es refereix a la població global de Portugal, la 
Regió de Lisboa, representa el 41,3% dels consumidors de productes ecològics 
del país, pel que els resultats són significatius i representatius. 

S‟observa que el consum de productes ecològics, va en relació a l‟edat dels 
enquestats, donat que els joves afirmen consumir més productes ecològics que 
les persones de més edat, traçant una relació clarament descendent en la 
relació edat-consum. Una vegada més els resultats concorden amb l‟estudi de 
la doctora Maria Filomena Ramos Duarte sobre el comportament dels 
consumidors ecològics, on s‟observa que les persones que més consumeixen 
es troben en edats compreses entre els 25 i els 44 anys, representant un 
percentatge proper al 52% dels consumidors que van participar en l‟estudi. 
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Taula 3.3.2.- Freqüències relatives de la freqüència de consum de productes 

ecològics per estrat d‟edat. 

Estrats d’edat 

 20-24 
anys 

25-29 
anys 

30-34 
anys 

35-39 
anys 

40-44 
anys 

45-49 
anys 

50-54 
anys 

55-59 
anys 

Consumeix 61,5 % 63 % 57,6 % 46,4 % 41,2 % 28,6 % 20 % 14,3 % 

No 
consumeix 

38,5 %  37 % 42,4 % 53,6 % 58,8 % 71,4 % 80 % 85,7 % 

 

 

Segons els resultats de l‟enquesta, igual que l‟estat d‟informació, el nivell 
d‟estudis es un aspecte important pel consum de productes ecològics, ja que 
els que més consumeixen són els que han rebut estudis universitaris amb un 
58,8% de percentatge de consum, seguit de prop dels que han assolit estudis 
secundaris amb un 51%, i finalment per sota la mitjana, els que han rebut 
estudis professionals i els que tenen estudis primaris o no han completat 
aquests, amb un 35,2 i un 22,7% respectivament de percentatge positiu de 
consum de productes ecològics. 

 

 

Gràfic 3.3.5.- Freqüències relatives de consum per nivell d‟estudis. 

 
El consum de productes ecològics va lligat directament a l‟economia dels 
enquestats. S‟aprecia fàcilment que els consumidors de productes ecològics 
són persones d‟un nivell econòmic mitjà o alt, que tenen un percentatge igual o 
superior al 60%, ja que superen en gran mesura al consum d‟aquest productes 
per part dels enquestats que reben un salari mensual per sota de 1200 euros, 
que presenten un percentatge de consum d‟un 16,7%.  
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Gràfic 3.3.6.- Freqüències relatives de consum en funció del nivell econòmic 
dels enquestats. 
 
 
Com es observable, i era d‟esperar, el col·lectiu que menys productes ecològics 
consumeixen són el format per les persones que es troben en l‟atur, els quals 
només consumeixen un 17,4%, donat el preu superior al que els trobem els 
col·lectius que més consumeixen són els formats per les persones que 
gaudeixen d‟una economia més fiable i laboralment es troben actius, com els 
assalariats i els empresaris amb uns percentatges propers al 50%. Altre menció 
són els estudiants, amb una mentalitat més innovadora i suposadament sobre 
el matalàs de l‟economia familiar, els quals també confirmen consumir un 50% 
dels estudiants enquestats. 

 

 

 
 

Gràfic 3.3.7.-  Freqüències relatives de consum en funció de la situació laboral 

dels enquestats.  

 

En quant al consum de productes ecològics en funció de la situació conjugal, es 
pot observar que cap col·lectiu supera el 50% de percentatge positiu en favor el 
consum de productes ecològics. Els que més consumeixen són les persones 
casades amb un 44,4% del col·lectiu com consumidors, seguit de les persones 
separades amb un 41,2%. En canvi, només un 39,6% de les persones solteres 
enquestades consumeixen productes ecològics i la totalitat de les persones 
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vídues enquestades afirmen no consumir, encara que no es pot prendre com 
una xifra significativa donat que el número de casos de persones vídues en 
l‟estudi ha sigut molt poc significatiu. 

En relació al consum de productes ecològics i el número de fills, s‟observa un 
consum favorable contra menor és el número de fills, així, les persones amb 
cap o un fill afirmen consumir més productes ecològics, percentatges propers 
als 50%, que els que tenen dos o tres fills, 34,4% i 30% respectivament. 

 
 

Taula 3.3.3.- Freqüències relatives de la freqüència de consum de productes 
ecològics per situació conjugal i número de fills. 

 
Situació conjugal Número de fills 

Casat/da Solter/a Separat/da Vidu/a 0 1 2 3 

Consumeix 44,4% 39,6% 41,2% 0% 48% 46,8% 34,4% 30% 

No 
consumeix 

55,6% 60,4% 58,8% 100% 52% 53,2% 63,6% 70% 

 

 

S‟observa que la diferència de consum de productes ecològics en relació al lloc 
de residència és bastant important, sent molt superior per part dels enquestats 
que resideixen a la capital portuguesa que els que hi viuen a la regió geogràfica 
de Lisboa. Un 56,1% dels enquestats residents a Lisboa ciutat confirmen 
consumir productes ecològics, en canvi a les localitats regionals de la ciutat 
només un 29,4%. 

 

 

Gràfic 3.3.8.- Freqüències relatives de consumidors de productes ecològics en 

funció del lloc de residencia. 
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La relació entre el nivell d‟informació sobre els productes ecològics i el posterior 
consum dels mateixos queda patent en els següents resultats, observant una 
clara relació positiva en el consum en aquells enquestats amb un alt nivell 
d‟informació. De fet tots els enquestats que afirmen estar molt informats 
consumeixen productes ecològics, i els que consideren estar bastant informats 
presenten un percentatge de 65,9%. Els enquestats que presenten un nivell 
baix de informació sobre aquest tipus de productes, presenten un 43,2% de 
consum, però encara que representin un 48,2% del total de enquestats que 
consumeixen productes ecològics, mantenen un consum menys fidelitzat o 
continu que el 36,5% que representen les persones bastant o molt informades. 
En canvi, és apreciable que el consum de les persones que afirmen estar molt 
poc informades és baix, únicament un 21,7%. 

 

 

Gràfic 3.3.9.- Freqüències relatives de consumidors de productes ecològics en 
funció de la informació. 

 

Motius per a no consumir productes ecològics 

Els enquestats que no consumeixen productes ecològics nomenen com 
principals problemes per no consumir aquests productes l‟elevat preu front els 
productes convencionals, no saber on comprar-los i el creure que són 
productes normals amb un preu elevat. De fet, el 87,7% confirma que el motiu 
principal per no consumir productes ecològics és l‟elevat preu. També és 
significatiu que un 48,7% afirma que no saber on comprar aquest tipus de 
productes és un motiu molt important i un 41% un motiu secundari. El 
desconeixement de les pràctiques ecològiques per produir els productes també 
és un aspecte important ja que un 40,9% afirma que el motiu principal per no 
comprar aquests productes és que són convencionals, i un 29,6 com motiu 
secundari. En canvi, l‟aspecte rústic dels productes ecològics i el curt període 
de conservació no sembla ser un problema, ja que un 69,6% no considera 
l‟aspecte un motiu important, i un 77,4% tampoc dona importància al període de 
conservació. 
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Gràfic 3.3.10.- Freqüències relatives al nivell d‟importància dels motius per no 
comprar productes ecològics dels enquestats que van respondre que no 
compren productes ecològics 
 
 

Motius per consumir productes ecològics 

Els enquestats que consumeixen productes ecològics, afirmen que totes les 
característiques que ells perceben són motius importants per consumir 
productes ecològics, encara que l‟absència de productes químics (95,3%) i que 
no hi hagin sigut modificats genèticament (78,8%) són els aspectes més 
valorats pels enquestats com motiu principal per el seu consum. Seguidament, 
un 65,9% dels consumidors valoren com a motiu principal que els productes 
ecològics siguin produïts de forma més sostenible amb l‟entorn, i un 27,1% com 
motiu secundari, el que indica una forta conscienciació pel medi ambient. 
Respecte l‟afirmació de que són productes més saludables, un 63,6% ho 
considera motiu principal i un 28,2% motiu secundari. En canvi, amb l‟afirmació 
de que presenten una major qualitat hi ha més discrepàncies, donat que un 
48,3% ho afirmen com motiu principal, 34,1% motiu secundari i un 17,6% un 
motiu no important. I finalment, només un 35,3% afirma que el sabor dels 
productes ecològics és el motiu principal de compra, un 43,5% ho considera 
motiu secundari, i un 21% un motiu no apreciable en la seva compra. 
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Gràfic 3.3.11.- Freqüències relatives de la valoració dels motius per consumir 

productes ecològics per part dels consumidors d‟aquest productes 

 

Intenció de consum per els pròxims 6 mesos 

 

 

Gràfic 3.3.12.- Freqüències relatives de les persones consumidores de 

productes ecològics en front la seva intenció de consum els pròxims 6 mesos. 
 
 

Com s‟observa en el gràfic, el 44,7% dels consumidors de productes ecològics 
enquestats afirmen que en els pròxims 6 mesos tenen la intenció d‟augmentar 
el consum, un 23,5% mantenir, un 29,4% depèn de la seva economia, que pot 
anar des de augmentar el consum fins a reduir o mantenir, donat que 
econòmicament per a moltes persones són moments difícils, i només un 2,4% 
té la intenció de reduir el seu consum, per tant el consum de productes 
ecològics a la zona de Lisboa pot ser optimista. 
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Motivacions per augmentar el consum de productes ecològics 

 

 

Gràfic 3.3.13.- Freqüències relatives de les motivacions dels consumidors amb 
intenció d‟augmentar el seu consum. 

 

Segons les respostes dels enquestats amb intenció d‟augmentar el seu consum 
de productes ecològics, queda patent que el major incentiu per a ells seria un 
preu més baix dels productes, un 38,2% l‟ha considerat com incentiu. Altres 
incentius que valoren molt els enquestats són ampliar la gama de productes, un 
25%, i un 23,7% valora tenir l‟oportunitat de trobar-los en més llocs habituals de 
venta. Com incentius menors queden millorar la identificació dels productes 
amb un 6,6%, una major informació sobre els productes comprats amb un 
5,3%, i finalment de forma molt poc significativa amb un 1,2% millorar la 
qualitats i presentació dels productes. 

 

3.3.3 Valoració de la proximitat en el producte pels consumidors 

La proximitat pels enquestats que consumeixen productes ecològics a la regió 
de Lisboa és un aspecte molt important, ja que és observable com el 78,8% 
dels enquestats valoren la proximitat en el producte, i un 10,6% valora més la 
proximitat que les característiques ecològiques del producte, encara que a 
Portugal això és difícil per la força productiva de la resta de països, sobre tot 
d‟Espanya de on importen grans quantitats de productes. En canvi, només un 
5,9% afirma que l‟és indiferent la procedència del producte i un 4,7% que no la 
valora gens. 

 
 



61 
 

 

Gràfic 3.3.14.- Freqüències relatives a la valoració de la proximitat per part dels 

consumidors de productes ecològics 

 

3.3.4 Compra dels productes ecològics 

Lloc de compra dels productes ecològics 

La major part dels consumidors de productes ecològics, un 68,2%, afirmen 
comprar aquest tipus de productes als supermercats davant la falta d‟ofertes a 
altres comerços habituals com es veurà més endavant. Un 41,2% compren 
aquests productes a mercats de barri locals. Amb menys èxit es troben la 
compra directe al productor amb un 34,1%, botigues especialitzades amb un 
29,4% i un 25,9% empreses que porten la compra a domicili. Amb poc èxit de 
venta de productes ecològics es troben les cooperatives, on només el 8,2% 
afirma comprar aquest tipus de productes. 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Supermercat Mercat de 
barri

Directe al 
productor

Botiga 
especialitzada

Empresa a 
domicili

Cooperativa

68,2%

41,2%
34,1%

29,4%
25,9%

8,2%

 

Gràfic 3.3.15.- Freqüències relatives de lloc de compra de productes ecològics 
per part dels consumidors d‟aquests productes. 



62 
 

Tipus de productes que compren els consumidors 

Els productes ecològics més demandats pels consumidors de productes 
ecològics a la regió de Lisboa són els productes d‟horta i la fruita, molt per 
sobre dels altres productes. S‟observa com al voltant del 80% dels consumidors 
enquestats consumeixen aquest tipus de productes. Altres productes molt 
acceptats són el vi, els ous i l‟oli, productes demandats per aproximadament el 
40% dels enquestats consumidors de productes ecològics. Productes com la 
carn i els embotits tenen una menor acceptació amb el 31,8%, els derivats 
lactis un 30,6% i el pa, cereals i pasta un 25,9% de percentatges de compra per 
part dels enquestats. Finalment, s‟aprecia com els menjars preparats ecològics 
no tenen molt d‟èxit entre els consumidors i únicament són demandats pel 3,5% 
dels enquestats consumidors d‟ecològics. 
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Gràfic 3.3.16.- Freqüències relatives dels diferents tipus de productes 

ecològics consumits pels consumidors d‟aquest tipus de productes. 

 

Proporció productes ecològics que els consumidors troben als comerços 
habituals  

 

Gràfic 3.3.17.- Freqüències relatives a l‟opinió dels consumidors de productes 

ecològics en relació a la proporció que troben d‟aquests productes en els 
comerços habituals. 
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Els consumidors enquestats afirmen trobar una proporció baixa de productes 
ecològics en els comerços habituals com s‟observa en el gràfic, on el 62,4% 
afirma trobar molt pocs productes ecològics, i fins i tot el 5,9% va respondre no 
trobar cap. Només el 29,4% confirma trobar alguns i un insignificant 2,3% 
trobar en gran quantitat, aquests últim percentatge respost per habitants a 
Lisboa ciutat. 

 

Afirmacions sobre la compra de productes ecològics 

Amb les respostes sobre diferents conceptes de la compra de productes 
ecològics, es pot saber algunes de les necessitats o que reclamen aquest tipus 
de consumidors a Lisboa. 

La gran majoria dels consumidors enquestats troba sempre (65,9%) els 
productes frescos i en bon estat, un 25,9% freqüentment i només un 8,2% 
afirma que de vegades estan frescos i en bon estat, en canvi cap enquestat 
respon que mai el troba en bon estat. En quant un etiquetatge clar que 
l‟identifiqui com producte ecològic, els consumidors lisboetes, en gran mesura 
afirmen que es dona amb freqüència (42,4%) o de vegades (38,8%), només un 
7% afirma que sempre es dona aquesta situació, i un 11,8% que mai succeeix. 
Els consumidors, en aquest cas, consideren que la presentació del producte no 
es gaire atractiva i es pot millorar, ja que només un 2,4% afirma trobar la 
presentació adequada sempre i un 29,4% amb freqüència, però el 68,2% 
únicament la troba de vegades o mai. Finalment, es pot apreciar com la 
informació que reben els consumidors no és suficient, ja que només el 31,7% 
afirma que el venedor els informa correctament sobre el producte que compra i, 
el 38,2% que rep freqüentment informació sobre on i com s‟ha produït el 
producte. 
 

Taula 3.3.4.- Freqüències relatives de les afirmacions dels consumidors sobre 
la compra de productes ecològics. 

Afirmacions 
Freqüència de succés 

Mai De vegades Amb freqüència Sempre 

El producte és fresc i es troba en bon 
estat 

0% 8,2% 25,9% 65,9% 

L’etiquetatge és clar i permet 
identificar-lo clarament com ecològic 

11,8% 38,8% 42,4% 7% 

La presentació del producte és 
atractiva i adequada 

15,3% 52,9% 29,4% 2,4% 

El venedor/web me informa 
correctament sobre el producte que 
compro 

21,2% 47,1% 23,5% 8,2% 

Rebo informació sobre on s’ha produït 
i com el producte 

30,6% 41,2% 24,7% 3,5% 
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3.3.5 Preu dels productes ecològics 

Opinió sobre el preu dels productes ecològics 

La gran majoria dels enquestats consumidors de productes ecològics opinen 
que aquests productes tenen un preu més elevat que els productes 
convencionals. En concret un 75,3% opina que tenen un preu lleugerament 
superior i un  21,2% els consideren preus gourmets. En canvi, únicament un 
3,5% consideren que tenen un preu molt semblant als convencionals. 

 

 

 
Gràfic 3.3.18.- Freqüències relatives sobre la opinió dels productes ecològics 

per part dels consumidors d‟aquests productes. 

 

Coneixement del percentatge de més que es paga pels productes 

S‟aprecia com els consumidors a la regió de Lisboa es troben totalment 
desinformats sobre el preu de més que paguen pels productes ecològics que 
pels convencionals. Els productes sobre els quals han opinat més són els 
productes més comprats, els hortícoles i fructícoles, fins un 18,8% dels 
enquestats han opinat sobre aquest últim tipus de productes. Es poden veure 
opinions disperses, però en cap cas superiors al 50% d‟increment de preu. 
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Taula 3.3.5.- Freqüències de les respostes dels consumidors en front al 

coneixement del preu que paguen de més per cada tipus de producte ecològic. 

% de Increment de preu que consideren els consumidors per tipus de producte ecològic 
 

Productes d’horta 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

4,7% 7% 4,7% 1,2% 0% %Consumidors 
 

Fruita 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

3,5% 2,4% 9,4% 3,5% 0% %Consumidors 
 

Ous 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

2,4% 8,2% 3,5% 0% 0% %Consumidors 
 

Carn i embotits 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

0% 0% 5,9% 8,2% 2,4% %Consumidors 
 

Oli 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

0% 0% 2,4% 9,4% 0% %Consumidors 
 

Vi 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

0% 4,7% 7% 1,2% 0% %Consumidors 
 

Llet i derivats lactis 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

0% 5,9% 4,7% 0% 0% %Consumidors 
 

Menjars preparats 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

0% 0% 5,9% 4,7% 0% %Consumidors 
 

Pa, cereals i pasta 
1-10% 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% %Preu 

0% 3,5% 4,7% 2,4% 0% %Consumidors 
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Acceptació etiqueta ecològica 

La gran majoria dels consumidors enquestats a la regió de Lisboa, un 78,8%, 
opinen que l‟existència de l‟etiqueta ecològica és fonamental per distingir el 
producte com a tal, encara que encareixi el preu final. Però fruit de la insuficient 
informació i publicitat dels productes ecològics, un 16,5% afirmen que l‟etiqueta 
encareix massa el producte final, i un 4,7% no creuen en l‟etiqueta ecològica i 
pensen que els productes són els mateixos que els convencionals, amb una 
única etiqueta. 

 

Gràfic 3.3.19.- Valoració de l‟etiqueta ecològica per part dels consumidors. 

 

3.3.6 Preferències sobre els productes d’horta i fructícoles 

Productes d’horta 

Lloc de compra dels consumidors de productes d‟horta 

L‟estudi revela que el 80% dels enquestats que afirmen consumir productes 
ecològics, consumeixen productes que provenen de l‟horta. Segons les 
respostes, aquests consumidors de productes d‟horta, prefereixen realitzar la 
compra d‟aquests productes majoritàriament en supermercats, fins un 64,7% 
escullen aquest comerç per realitzar la compra dels productes d‟horta. Els 
mercats de barri es reafirmen com la segona opció de compra de aquest tipus 
de productes, amb un 47% dels enquestats consumidors de productes d‟horta. 
Seguidament les opcions són les botigues especialitzades i la compra del 
producte directament al productor, amb un 33,8% i 32,4% d‟acceptació 
respectivament. Finalment, les opcions menys valorades són la creixent opció 
de les empreses que porten la compra a domicili amb un 25%, i la compra a 
cooperatives ecològiques a les quals només el 10,3% hi afirmen comprar. 
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Gràfic 3.3.20.- Freqüències relatives del lloc on afirmen comprar els 

consumidors de productes d‟horta. 

 

Productes d‟horta més valorats pels enquestats 

Els consumidors de productes ecològics enquestats a la regió de Lisboa, 
valoren molt per sobre la resta de productes provinents de l‟horta el tomàquet, 
fins i tot el 85,9% dels enquestats escullen aquesta solanàcia com un dels 
productes que més valoren. En segon lloc es troba la patata electa pel 58,8% 
dels enquestats. Seguidament es valoren productes d‟ús quotidià com el pebrot 
(45,9%), la col (43,5%), la mongeta que és un producte molt enraigat a la 
cultura portuguesa i la pastanaga amb un 41,2%, l‟enciam (38,8%) o els 
espinacs amb el 35,3%. Entre aquest aliments quotidians s‟infiltra un producte 
més luxós com la maduixa, valorada pel 38,8% d‟elecció. Els productes menys 
valorats són la carxofa que per qüestions culturals no es consumeix i l‟all, 
productes que cap enquestat els valora com importants, i l‟api, el porro o la 
fava. 
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Gràfic 3.3.21.- Freqüències relatives a la valoració dels consumidors de 
productes ecològics sobre els diferents productes d‟horta. 

 

Productes fructícoles 

Lloc de compra dels consumidors de productes fructícoles  

Si s‟analitzen les respostes dels consumidors que afirmen compra fruita 
ecològica, s‟observa que les principals superfícies on actualment compren la 
aquest tipus de productes són els supermercats o gran superfícies on afirmen 
comprar el 66,7% dels consumidors de fruita ecològica o els mercats de barri el 
45,5%. Altres opcions són la compra directa al productor amb un 34,8% de les 
respostes dels enquestats que consumeixen i amb un 33,3% del percentatge 
en botigues especialitzades. En canvi, la opció de la empresa que porta la 
compra a domicili és utilitzada pel 22,7% dels enquestats consumidors de fruita 
ecològica i les cooperatives només pel 7,6%. 
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Gràfic 3.3.22.- Freqüències relatives del lloc on afirmen comprar els 
consumidors de productes fructícoles. 

 

Productes fructícoles més valorats pels enquestats 

A la regió de Lisboa, s‟aprecia que els productes fructícoles que més valoren 
els consumidors enquestats són la poma i la taronja, amb percentatges propers 
als 70%. A continuació, en ordre d‟importància pels consumidors, es troben el 
préssec (60%), la pera (54,1%), l‟oliva (51,8%), i més distanciada la cirera amb 
un 41,2%. Amb uns percentatges més que acceptables es troben fruites com el 
kiwi, la pruna, el raïm, la mandarina o la figa. I finalment, es troben cultius que 
els consumidors enquestats no valoren gens en comparació a la resta oferts, 
que són el caqui, la magrana, el codony, el nabiu i la feijoa. 
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Gràfic 3.3.23.- Freqüències relatives a la valoració dels consumidors de 

productes ecològics sobre els diferents productes fructícoles. 
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Percentatge en que els consumidors troben els productes més valorats 

Com el gràfic següent il·lustra, els consumidors de productes ecològics 
enquestats afirmen no trobar en gran part els productes hortofructícoles que 
més valoren, o almenys no els troben fàcilment. Fins un 85,9%, confirma 
aquesta resposta de que no troba amb freqüència aquest tipus de productes 
que els agradaria consumir. 

 

Gràfic 3.3.24.- Freqüències relatives dels consumidors a la pregunta si troben 

els productes d‟horta i fructícoles que més valoren. 

 

Si s‟observen els nivells de satisfacció per la recerca i compra dels productes 
hortofructícoles en funció del lloc de residència, es pot afirmar com els 
habitants de Lisboa ciutat troben amb més freqüència els productes que 
busquen en front els que hi viuen a les afores de la ciutat. Tot i això, aquest 
percentatge és insignificant si es té en compte que a Lisboa capital un 16,4% 
afirma trobar normalment aquests productes que busquen, i únicament un 10% 
els que hi viuen a les afores. 

 

 

Gràfic 3.3.25.- Freqüències relatives de recerca dels productes més valorats 
per part dels consumidors ecològics per lloc de residència. 
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3.3.7 Perfil de l’ enquestat 
 

Taula 3.2.6.- Perfil dels enquestats. 

Paràmetre 
Freqüència 

absoluta 
Freqüència 

relativa 

 

Residència 
Lisboa ciutat 98 49% 

Regió Lisboa 102 51% 
 

 
 

Edat 

De 20 a 24 anys 13 6,5% 

De 25 a 29 anys 27 13,5% 

De 30 a 34 anys 33 16,5% 

De 35 a 39 anys 28 14% 

De 40 a 44 anys 34 17% 

De 45 a 49 anys 21 10,5% 

De 50 a 54 anys 20 10% 

De 55 a 59 anys 24 12% 
 

 
 

Sexe 
Home 96 48% 

Dona 104 52% 
 
 

 

Estudis 

Estudis primaris o no completats 44 22% 

Estudis professionals 54 27% 

Estudis secundaris 51 25,5% 

Estudis universitaris 51 25,5% 
 

 

 

Ingressos 

Menys de 1200 euros 84 42% 

Entre 1200 i 2500 euros 85 42,5% 

Més de 2500 euros 31 15,5% 
 

 

 

Situació 
laboral 

Estudiant/a 8 4% 

Assalariat/da 130 65% 

Empresari/autònom 16 8% 

Jubilat/da 0 0% 

Amo/a de casa 23 11,5% 

Aturat/da 23 11,5% 
 

 

 

Situació 
conjugal 

Casat/da 133 66,5% 

Solter/a 48 24% 

Separat/da 17 8,5% 

Vidu/a 2 1% 
 

 

 

Número de 
fills 

0 52 26% 

1 77 38,5% 

2 61 30,5% 

3 10 5% 
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3.4 Comparativa d’opinions entre Barcelona i Lisboa 

Com a punt final de l‟estudi, s‟esdevé fonamental la realització de la 

comparació d‟opinions i hàbits de consum a les dues zones objecte d‟estudi per 

tal d‟establir les similituds i les diferències de tendències entre dues grans 

ciutats de dos països diferents dintre del territori ibèric. 

Informació 

De forma general, tant a la província de Barcelona com a la Regió de Lisboa, 

l‟estudi indica que existeix un nivell baix d‟informació dels consumidors en 

relació les propietats reals i, les tècniques i mètodes de producció dels 

productes ecològics. A Barcelona, el percentatge de persones que afirmen tenir 

coneixements molt alts sobre aquest tipus de productes i els conceptes que els 

envolten és molt baix, únicament el 20% dels enquestats, en canvi les persones 

que es troben totalment desinformades és del 15%, gairebé la mateixa 

proporció. La resta dels enquestats, el 65%, afirmen saber de l‟existència 

d‟aquests productes però es troben poc informats sobre la gran majoria dels 

conceptes relacionats amb els productes ecològics. Per tant, es pot dir que la 

desinformació sobre els productes ecològics és alta, no obstant, reflexa que 

com a mínim el 85% coneixen els productes ecològics. A Lisboa, El 

percentatge de persones que afirmen tenir un nivell bo o inclòs trobar-se molt 

informades és molt baix, únicament un 22,5% dels enquestats, en canvi, el 

percentatge de persones que es troben totalment desinformades és inclòs més 

alt, un 30%. La resta afirma tenir alguns coneixements sobre la producció de 

productes ecològics, però nivells molt bàsics. De forma que s‟estableix un 

percentatge del 70% dels enquestats que coneixen el que són els productes 

ecològics i tenen algun tipus de coneixement sobre ells, però només un 22,5% 

podrien respondre preguntes més enllà de la simple definició de productes 

ecològics amb certesa.  

En termes generals, els resultats són similars, encara que a la província de 

Barcelona el percentatge de persones molt informades és superior i el de 

persones molt poc informades molt inferior que a Lisboa, encara que a la 

capital portuguesa el coneixement mitjà sobre els productes ecològics és 

superior. 

És observable que les persones més informades,en les dues zones d‟estudi, 

són les persones joves, creixent la desinformació a partir dels enquestats amb 

més de 44 anys a Barcelona, i a partir dels 40 anys a Lisboa. Això és raonable, 

si es té en compte que l‟agricultura ecològica va arribar a Espanya als anys 70, 

i es va desenvolupar durant els anys 80, i a Portugal va arribar a la segona 

meitat dels anys 80, per tant són uns productes relativament joves en el mercat 

ibèric. 
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El nivell d‟estudis és un paràmetre important en el coneixement sobre els 

productes ecològics, ja que a ambdues ciutats un menor nivell d‟estudis 

comporta un menor coneixement sobre aquest tipus de productes, a més a més 

de forma significativa. En els dos casos, els enquestats amb estudis 

universitaris afirmen, en major percentatge, trobar-se informats, fins un 50% a 

Barcelona i un 60,8% a Lisboa. La diferència és que a Lisboa aquest 

percentatge baixa més bruscament en relació als estudis, un 15,7% per a les 

persones amb estudis secundaris, 7,4% per a les que tenen estudis 

professionals i un 4,5% per a les persones amb estudis primaris o sense 

estudis. En canvi a Barcelona, els nivells d‟informació baixen al voltant del 20% 

en els casos de persones amb estudis secundaris o professionals, però 

únicament un 1,5% de les persones amb estudis primaris o sense estudis es 

troba informada sobre els productes ecològics. 

A la província de Barcelona, els resultats no reflecteixen que la localitat de 

residència sigui un aspecte fonamental sobre el coneixement de productes 

ecològics ja que els nivells de coneixement s‟estableixen en percentatges 

similars tant a la capital com a la resta de municipis, encara que el percentatge 

de enquestats amb nivells alts de coneixement és lleugerament superior a les 

persones que resideixen als municipis, segurament degut al gran número de 

petits productors que s‟han establert a aquestes localitats i que sovint fan venta 

directe i això pot aportar un coneixement més enllà del propi producte. En 

canvi, a Lisboa, els enquestats que hi viuen a la capital mantenen uns nivells 

de coneixement mitjà superiors als que hi viuen a la perifèria. Això és degut a la 

major quantitat de supermercats que ofereixen aquests productes en la capital, 

i els mercats de barri setmanals per a la venta de productes ecològics que es 

fan a Lisboa ciutat, que s‟encarrega de coordinar i preparar l‟entitat AGROBIO 

(Associação Portuguesa d‟Agricultura Biológica). 

Consum 

El consum de productes ecològics és molt similar a Barcelona i Lisboa, i el 

percentatge de enquestats que afirmen consumir no ofereix gaires diferències 

globals, el 44% a Barcelona i el 42,5% a Lisboa. En tot cas, es podria 

diferenciar en que el consum a Barcelona és lleugerament més fidelitzat que a 

Lisboa, donat que el 21% dels enquestats afirmen consumir productes 

ecològics com a mínim un cop per setmana, i en canvi a Lisboa únicament el 

15,5%. 

El consum de productes ecològics estableix una relació amb l‟edat, igual que 

esdevenia amb el coneixement. L‟estudi revela que les persones joves són les 

que més productes ecològics consumeixen, sent lleugerament superior el 

percentatge de consumidors de 20 a 34 anys a Lisboa. A Barcelona, però, el 

consum de productes ecològics es manté en valors propers al 50% fins als 49 

anys, edat a partir de la qual el consum baixa paulatinament amb l‟augment 
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d‟edat. En canvi a Lisboa, els valors de consum pròxims al 50% es mantenen 

fins als 39 anys, edat a partir de la qual el consum baixa bruscament. 

El nivells d‟estudis és un aspecte fonamental per la compra de productes 

ecològics, sobre tot a la província de Barcelona, on gairebé la totalitat de 

persones amb estudis universitaris afirmen consumir aquest tipus de productes, 

un 86,4%, i on la diferència de consum amb les persones amb estudis 

secundaris  o professionals, 52% i 42,4% respectivament, és gran, però sobre 

tot amb les persones amb estudis amb estudis primaris o sense estudis, 13,8%, 

és abismal. En canvi a la regió de Lisboa, el consum de les persones amb 

estudis universitaris és pròxim al 60%, el qual va baixant gradualment en funció 

del nivell d‟estudis fins el percentatge de persones sense estudis, els quals 

afirmen consumir un 22,7%. 

Donat el preu superior dels productes ecològics, un dels paràmetres més 

importants per al consum és el salari mensual dels enquestats com mostra 

l‟estudi. A Barcelona, les persones que reben un salari mensual superior a 

2500 euros afirmen consumir en major mesura que a Lisboa, però, en canvi a 

la capital portuguesa els enquestats amb un salari mig consumeixen més que a 

Barcelona. A Barcelona, les persones amb un salari menor a 1200 euros 

consumeixen més que a Lisboa,això és degut a que a Portugal els salaris són 

menors que a Espanya i els preus d‟aquests productes similars. 

Correlativament amb el salari es pot relacionar el consum amb la situació 

laboral dels enquestats. Tant a Lisboa com Barcelona els col·lectius que més 

productes ecològics consumeixen són els estudiants, empresaris i assalariats, 

seguint aquest ordre. Els estudiants són el col·lectiu que més productes 

consumeixen a Barcelona, segurament recolzats sota l‟economia de l‟entorn 

familiar, molt per sobre dels estudiants portuguesos que consumeixen en igual 

percentatge que els empresaris i gairebé que els assalariats. A Barcelona, els 

empresaris i assalariats consumeixen, en general, bastant més que els 

mateixos col·lectius a Lisboa, però en aquesta ciutat els amos/es de casa 

consumeixen en quantitats molt superiors que a Barcelona, un 4% a la capital 

catalana i un 39,1% a la capital portuguesa. En canvi les persones aturades 

consumeixen de forma similar a les dues ciutats, percentatges propers al 20%. 

En general, tant a Lisboa com a Barcelona, el número de fills afecta en el 

consum de productes ecològics, un major número de fills implica un menor 

consum de productes ecològics, segurament degut al increment de despeses 

generals de la llar. En canvi, les diferències entre les dues ciutats s‟estableixen 

en la situació conjugal dels enquestats. A Barcelona les persones solteres són 

les que més consumeixen amb un 58% de percentatge, seguit de les persones 

separades i casades, amb un 50% i 39,4% respectivament. En canvi, a Lisboa 

les persones que més consumeixen són les persones casades amb un 
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percentatge de 44%, seguit de les separades i les solteres, amb 41,2% i 39,6% 

respectivament. 

A la província de Barcelona, el municipi de residència no sembla ser un 

aspecte vitalment significatiu, donat que els percentatges de consum són molt 

similars, 47,5% per a les localitats de la província i 40,6% per la capital. 

Aquesta lleugera superioritat ve donada segurament per la qüestió comentada 

anteriorment de l‟augment de pagesos ecològics que venen el producte de 

forma directa en aquestes localitats, i el costum de comprar a la vegada en 

macro superfícies on solen haver-hi oferta de productes ecològics, en canvi les 

persones que hi viuen a Barcelona ciutat sovint compren a mercats de barri o 

comerços petits on no hi ha gran oferta d‟aquests productes. Per altre banda, a 

la regió de Lisboa succeeix la situació contraria, les persones que hi viuen a la 

capital consumeixen molt més que les persones de les localitats de la regió, un 

56,1% en front un 29,4%, segurament degut a la falta d‟informació i oferta de 

productes ecològics a la majoria de poblacions, unit a l‟esforç d‟algunes 

associacions per portar mercats de productes ecològics als barris de Lisboa, i 

l‟existència d‟alguns supermercats grans amb oferta de productes dins la ciutat. 

Però, el aspecte més important per consumir productes ecològics sembla ser el 

nivell de coneixement sobre els mateixos. Sobre tot a Barcelona, on els 

enquestats que afirmen trobar-se molt informats o bastant informats 

consumeixen un 100% i 93,8% respectivament, per un 100% i 65,9% 

respectivament pels mateixos nivells d‟informació a Lisboa. Els enquestats amb 

poc nivell d‟informació sobre els productes ecològics mantenen nivells de 

consum similars a les dues zones d‟estudi, aproximadament el 40%, però 

s‟extreu una gran diferència entre les persones que es troben totalment 

desinformades ja que a Barcelona afirmen consumir el 3,3% i a Lisboa el 

21,7% 

Els principals motius per no consumir productes ecològics a Barcelona i Lisboa 

són el preu dels productes, no saber on comprar i el desconeixement o falta de 

confiança en els productes. A Barcelona, el 64,3% dels enquestats que no 

consumeixen afirmen que el preu és un problema principal, i el 31,3% és un 

motiu secundari, a Lisboa el 87,8% ho consideren un motiu principal. La falta 

d‟oferta i emplaçaments per comprar, ho consideren un motiu principal a 

Barcelona un 55,4% dels no consumidors i un 33% un motiu secundari, en 

canvi a la regió portuguesa un 48,7% motiu principal i un 40,8% un motiu 

secundari. El desconeixement porta a afirmar al 59,8% dels no consumidors 

barcelonins a considerar-los iguals que els convencionals com motiu principal 

de no comprar-los, i a Lisboa el 40,8% opinen el mateix. 

Per altre banda, els motius que porten als consumidors de productes ecològics 

a comprar aquest tipus de productes varien lleugerament d‟una ciutat a una 

altre. A Barcelona les característiques dels productes que més valoren com 
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motiu principal els consumidors són l‟absència de productes químics (97,7%), 

són productes més saludables (75%) i que no han sigut modificats 

genèticament (61,4%). En canvi, a Lisboa, l‟absència de químics (95,3%), que 

no han sigut modificats genèticament (78,9%) i que han sigut produïts d‟una 

forma més sostenible (65,9%). De forma que el consumidor portuguès és un 

consumidor més conscienciat amb el medi ambient que l‟espanyol, però aquest 

té preferència per un producte més saludable directament. 

Fruit de l‟auge que estan tenint els productes ecològics, tant a Barcelona com a 

Lisboa hi ha un alt percentatge de consumidors que tenen la intenció 

d‟augmentar el seu consum, un 40,9% a Barcelona i un 44,7% a Lisboa. Un 

increment que es veuria motivat a totes dues ciutats per la baixada dels preus 

dels productes, una ampliació de la gama i els locals de venta on trobar aquest 

tipus de productes. Altre percentatge important, un 34,1% a Barcelona i un 

23,5% a Lisboa, afirmen voler mantenir el seu consum, però un 29,4% a la 

capital portuguesa i un 22,7% a la catalana, afirmen que el seu consum 

s‟esdevindrà segons la seva economia, una afirmació comprensible degudes 

les situacions econòmiques dels dos països. En tots dos casos el número de 

persones que afirmen voler disminuir el seu consum és mínim, pel que el 

mercat ecològic en els dos països té un potencial de creixement gran.  

Valoració de la proximitat en el producte 

La proximitat de la zona de producció, és un paràmetre molt valorat per part 

dels consumidors enquestats. A Barcelona el 75% valora positivament els 

productes ecològics com forma d‟estimular una producció local, i un 3,4% la 

valora més que la producció ecològica. A Lisboa, el 78,8% valora la proximitat 

positivament, i fins i tot, un 10,6% la valora més que la pròpia producció 

ecològica, donant mostres de que el consumidor portuguès, al contrari que els 

seus governs tenen una actitud protectora amb el seu producte nacional, 

cansats una mica de trobar-se productes importats de països més grans 

propers o des de les antigues colònies portugueses per abastir el seu mercat. 

Compra dels productes ecològics 

Els locals de compra de productes ecològics per part dels consumidors 

enquestats, a Barcelona, són majoritàriament els supermercats i 

sorprenentment les botigues especialitzades, escollits pel 60,2% i 54,5% 

respectivament dels consumidors. En un segon pla, els consumidors a compra 

productes ecològics, acudeixen als mercats de barri, directament al productor i 

empreses que porten els productes a casa amb percentatges propers al 36% 

dels consumidors. I en un últim lloc i de forma molt limitada a cooperatives, 

únicament el 6,8%, tot i que a Barcelona van ser les primeres empreses que 

comercialitzaven aquest tipus de productes. A Lisboa, en general, la compra de 

productes ecològics a la regió es produeix en els supermercats, de fet un 

68,2% dels enquestats consumidors ho afirma. La segona opció pels 
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consumidors és realitzar la compra en mercats de barri o directament al 

productor, però en tot cas lluny de l‟opció dels supermercats, un 41,2% i un 

34,1% respectivament. Molt a prop en percentatges es troben les botigues 

especialitzades, i la creixent opció d‟empreses que porten la compra a domicili, 

i en canvi molt minoritàriament la compra es realitza en cooperatives. 

Els resultats indiquen que els productes ecològics més comprats amb 

freqüència són productes de consum diari i que necessiten un investiment 

econòmic menor, com les hortalisses o la fruita. De forma que els percentatges 

de consumidors que afirmen comprar hortalisses i fruita es trobin propers al 

80% en totes dues ciutats. A Lisboa a aquests productes els segueixen el vi, 

els ous i l‟oli amb percentatges que ronden el 40%. Finalment, es troben 

productes més cars i que porten l‟etiqueta de luxe com són la carn o embotits i 

la llet o derivats lactis amb percentatges de compra propers al 30%, i el 

pa,cereals i pasta que encara que són productes de preu relativament baix, són 

productes utilitzats quotidianament en la cuina portuguesa per acompanyar 

l‟aliment principal, i sembla ser que no estan disposats a pagar un sobrepreu 

per un aliment diari. A Barcelona en canvi, els productes que es troben en 

segona posició són la llet i els derivats lactis, segurament els iogurts són els 

que pugen el percentatge, amb un 47,7%, i el pa, cereals i pasta, i carn i 

embotits amb percentatges pròxims al 40%. Sorprèn la baixa compra d‟oli a 

Barcelona, únicament el 13,6%, degut segurament al alt preu d‟aquest. En tots 

dos casos els menjars preparats són comprats per un percentatge de persones 

gairebé insignificant. 

Tot i el increment de botigues que ofereixen productes ecològics, en general, 

els enquestats tant a Barcelona com a Lisboa afirmen no trobar els suficients 

productes en els comerços habituals. A la capital portuguesa el 62,4% afirma 

trobar molt pocs i el 29,4% alguns, en canvi a Barcelona, el 45,4% molt pocs i 

el 50% alguns productes ecològics. En tot cas, el percentatge que afirma no 

trobar cap és molt baix, un 2,3% a Barcelona i 5,9% a Lisboa. 

En general, els consumidors als dos països, afirmen que sempre o gairebé 

sempre troben el producte fresc i en bon estat, però que la presentació del 

producte i , sobre tot, la informació rebuda per part del venedor sobre el 

producte en qüestions de com „s‟ha produït i on és insuficient. Altre qüestió és 

l‟etiqueta que permet identificar-lo com ecològic, sobre la qual els consumidors 

portuguesos afirmen que no sempre és clarament distingible. 

Preu dels productes ecològics 

Gran part dels consumidors, a les dues ciutats, consideren que els productes 

ecològics posseeixen un preu lleugerament més elevat que el convencional, a 

Barcelona aquest percentatge representa un 79,5% i a Lisboa un 75,3%, 

percentatges similars, igual que els que pensen que són preus gourmet, al 

voltant del 20% en les dues ciutats. 
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En tot cas, els consumidors es troben molt desinformats sobre el sobre preu 

que paguen pels productes ecològics front els convencionals. Els enquestats 

responen xifres molt dispars entre si per a un mateix producte, i responen molts 

pocs consumidors, un 18,8% per a l‟enquesta a Lisboa i un 29,5% per 

l‟enquesta de Barcelona. 

Els consumidors saben de la importància de que els productes ecològics portin 

una etiqueta que els acrediti com a tals. De forma que la gran majoria dels 

consumidors creuen que és fonamental aquest tràmit encara que encareixi el 

producte per tal d‟evitar fraus, fins un 88,6% a Barcelona i 78,8% a Lisboa. Tot i 

això, a Barcelona hi ha un 11,4% de consumidors i a Lisboa un 16,5% que 

pensen que no és necessària ja que encareix el producte. Especial menció per 

a un 4,7% de consumidors a Lisboa que afirmen no creure en l ‟etiqueta 

ecològica, desconfiança creada pel gran número de productors petits que 

dificulten el control i que sovint fan que les dades del Institut Nacional 

d‟Estadística i el Ministeri d‟Agricultura no convergeixen, al 2009 fins i tot va 

haver una diferència del 29%, i que doten l‟agricultura portuguesa com un medi 

poc seriós. 

Preferències sobre els productes d‟horta i fructícoles 

Pel que fa als productes d‟horta més valorats, a la província de Barcelona, molt 
per sobre la resta, es troben el tomàquet i la patata. Seguits de lluny per 
hortalisses com el pebrot, la mongeta, enciam, pastanaga o ceba. Productes 
molt quotidians en les cuines catalanes on prima la cuina mediterrània i en la 
qual de forma diària es troben productes de consum fresc sense necessitat de 
cuinar. I com menys valorats, l‟api, l‟all o la col. Entre mig, trobem productes 
més de temporada com la síndria, el meló, la maduixa, els espinacs o la 
carxofa. A la regió de Lisboa, els més valorats pels consumidors de productes 
ecològics són el tomàquet, molt per sobre la resta de productes, seguit de 
productes bàsics en la cuina portuguesa com la patata, la col i la mongeta, amb 
les quals hi trobem plats típics com la anomenada „feijoada‟. De igual forma 
entre els més valorats es troben productes quotidians d‟ús habitual en fresc 
com el pebrot, la pastanaga, l‟enciam, la maduixa i els espinacs, o el meló i la 
síndria. Cal apuntar que un dels productes menys valorats és la carxofa, que 
culturalment a Portugal no es té l‟hàbit de consum d‟aquest producte, i la gran 
part de les produccions del país es fan per conserva i exportar.  

En quant els productes fructícoles, els més valorats, a Barcelona, molt més que 
la resta, són la taronja, la poma i el préssec. Seguit de productes com la cirera, 
mandarina, la pera, raïm o pruna. En canvi, entre els menys valorats es troben 
productes més exòtics com la feijoa, nabiu, la magrana o el nispro. En canvi, a 
Portugal, els productes fructícoles més valorats pels consumidors objecte 
d‟estudi són la poma i la taronja en primer lloc, coincidint així amb els estudis 
realitzats pel ministeri d‟agricultura i ramaderia portuguès en estadístiques 
generals del país. Seguidament es troben amb valoracions altes productes com 
la pera, existint a la zona una varietat molt valorada que és la pera Rocha, 
l‟oliva, el kiwi, i la cirera, existint fins i tot postos de venta ambulants als carrers 
de la ciutat de Lisboa quan és la temporada. En un pla més allunyat és valoren 
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el raïm, la mandarina, la pruna, la figa i el nispro. En general, els productes 
fructícoles més valorats són productes quotidians i relativament de poc 
investiment. 

De igual forma que la compra de productes ecològics en general, i com aquests 
productes són els més comprats, els locals habituals de compra dels productes 
hortofructícoles, a Barcelona, són els supermercats i botigues especialitzades 
per sobre la resta, i en un segon pla els mercats de barri i la creixent opció de 
compra directa al productor. A Lisboa, els consumidors realitzen les compres 
de productes hortofructícoles ecològics en primer lloc a supermercats, i com 
segona opció a mercats de barri, botigues especialitzades o directament al 
productor. 

En tot cas, els consumidors, opinen que no troben tots aquest productes 
hortofructícoles en grans quantitats en els llocs de compra habituals, pel que no 
sempre poden comprar els productes que més valoren produïts de forma 
ecològica, en tots dos casos aquest percentatges d‟insatisfacció arriben a 
valors superiors al 80%. 
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4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS  

 

En definitiva, es pot dir que les opinions i actituds dels consumidors en front els  
productes ecològics a Portugal i a Espanya s‟assemblen en gran mesura i 
pateixen problemàtiques semblants. A la Península Ibérica, les principals 
dificultats que es troba el mercat ecològic, són el preu dels productes, la 
desinformació associada a les característiques del mateix i la seva producció, i 
la falta d‟oferta i varietat en els comerços habituals.   

Tot i que la gran majoria dels consumidors coneixen el que són els productes 
ecològics, tant a la província de Barcelona com a la regió de Lisboa, la 
desinformació sobre els productes i la seva producció és un problema real per 
trencar la barrera del sobrepreu. Un nivell d‟informació que va associat a l‟edat i 
al nivell d‟estudis, aproximadament a partir dels 40 anys s‟observa un 
creixement de la desinformació, i on un major nivell d‟estudis implica un major 
coneixement. A la regió de Lisboa també és apreciable una dependència de la 
localitat de residència, ja que les persones residents a la capital tenen un nivell 
d‟informació bastant més alt que les que resideixen a la resta de municipis que 
conformen la regió. 

El consum a totes dues regions és similar, lleugerament superior al 40% dels 
enquestats, però poc fidelitzat, un número baix de consumidors afirma 
consumir productes ecològics de forma diària o setmanal. Un consum que, en 
general, està associat a una edat jove, un nivell de vida mitjà o alt, un número 
de fills baix o nul i, a Barcelona a persones solteres sense diferències 
significatives pel lloc de residència i a Lisboa a persones casades i que viuen a 
la capital portuguesa. En tots dos casos el coneixement sobre els productes és 
un aspecte essencial pel consum i la fidelització en la compra setmanal.  

Un consum que es veu motivat, bàsicament per l‟absència de productes 
químics en la seva producció, no haver sigut modificats genèticament, i com 
puntualització els enquestats a Barcelona valoren que siguin productes més 
saludables, i els portuguesos una producció més sostenible.  

Els resultats de l‟enquesta deixen patent el gran futur de l‟agricultura ecològica, 
donat que en ambdues ciutats més del 40% dels consumidors afirmen tenir 
intenció d‟augmentar el seu consum de productes ecològics. Una intenció que 
es veuria afavorida per un descens del preu dels productes i un augment de 
l‟oferta de la gama en una major proporció de comerços habituals. 

Els enquestats de totes dues ciutats valoren molt positivament la proximitat en 
el producte, com forma de garantir frescor i qualitat del mateix, i com forma 
d‟estimular l‟economia local. 

Els establiments favorits pels enquestats per realitzar la compra de productes 
ecològics són a Barcelona, els supermercats, els mercats de barri, la compra 
directa o per Internet, i en botigues especialitzades. A Lisboa en canvi, els 
supermercats bàsicament, als mercats de barri i directament al productor o per 
Internet.  
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Cal tenir present que els productes ecològics més consumits, molt per sobre la 
resta, són els productes de consum diari, les hortalisses i la fruita, sent els més 
valorats pels consumidors: 

 Barcelona: Tomàquet – Patata – Mongeta – Pebrot – Enciam – Pastanaga 
                  Taronja – Poma – Préssec – Cirera – Mandarina – Raïm 
 

 Lisboa: Tomàquet – Patata – Pebrot – Col – Mongeta – Pastanaga 
              Poma – Taronja – Préssec – Pera – Oliva – Cirera – Nispro 

La resta de productes més comprats són a Barcelona els derivats lactis i el pa o 
cereals. En canvi a la regió de Lisboa, el vi, els ous i l‟oli. En tot dos casos, els 
consumidors troben sempre en bon estat els productes, però afirmen que reben 
poca informació sobre el que compren per assabentar-se de perquè paguen 
aquest sobrepreu, el qual la gran majoria afirmen que és tracta d‟un lleuger 
increment, tot i que un 20% creu que és un preu gourmet. 

Els consumidors saben que marcar els productes amb una etiqueta ecològica 
incrementa el preu d‟aquests, però veuen aquesta certificació imprescindible 
per assegurar-se de que veritablement ha sigut produït de forma ecològica. 

Tot i que el mercat ecològic intern, tant a Espanya com Portugal, té un 
potencial de creixement molt gran, és important rumiar una sèrie de 
recomanacions per tal d‟establir unes estratègies de marketing que afavoreixi la 
motivació pel consum de productes ecològics i satisfaci al consumidor. 

- En primer lloc l‟elaboració més freqüent d‟estudis regionals que permetin 
conèixer les opinions dels consumidors i particularitats de cada zona, per 
tal de que els productors i comercialitzadors abasteixin el mercat amb 
productes desitjats, i en els formats de venta demandats. Augmentar el 
diàleg productor- elaborador – venedor. 
 

- Desenvolupament dels canals de comercialització, i elaborar estratègies 
de marketing per cada canal de distribució i el tipus de comprador que 
en té cadascun. 
 

- Eliminar intermediaris per part de productors i venedors, tecnificar als 
operadors i prioritzar la producció ecològica mitjançant incentius, amb 
l‟objectiu d‟eliminar costos i aconseguir baixar els preus. 
 

- Augmentar la informació proporcionada per part del venedor al 
consumidor, per que aquest estigui segur i es trobi satisfet sobre la 
compra realitzada.  
 

- Elaborar campanyes de sensibilització per informar als consumidors 
sobre la producció ecològica i acostar-los a aquest tipus de producció, 
per diferents mitjans (televisius, escrits o per mitjà de mercats físics que 
donen grans resultats com els realitzats per l‟associació AGROBIO). 
 

- Augmentar la presència de productes en els establiments de compra 
públics, sobre tot grans superfícies per arribar a un major nombre de 
consumidors, que prefereixen fer la compra en aquests locals. 
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6. ANNEX 

6.1 Regions objecte d’estudi 

Província de Barcelona 

La província de Barcelona és una província espanyola situada al nord-est del 
país, en la comunitat autònoma de Catalunya. Aglutina 307 municipis i un total 
de 11 comarques (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, 
Berguedà, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Oriental i Vallès Occidental) i la 
capital de la demarcació és Barcelona. Compta amb una població total de 
5.507.813 habitants, sent la segona província més poblada d‟Espanya, i la seva 
capital, Barcelona amb 1.621.537 habitants. 

 

Localització Província de Barcelona 

 

Região de Lisboa 

La Região de Lisboa és una regió portuguesa que compren aproximadament 
una superfície de 2.962 km² i té 2.821.699 habitants. Limita al nord amb la 
Região Centro, al nord-est, est i sur amb l‟Alentejo, i al sud i l‟oest amb l‟Oceà 
Atlàntic. La regió inclou dues sub-regions portugueses que són Grande Lisboa i 
la Península de Setúbal, sent la capital de la regió la ciutat de Lisboa amb 
489.562 habitants, sent la ciutat més poblada de Portugal. 

 

Localització Região de Lisboa 
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6.2 Enquesta definitiva 
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6.2.1 ENCUESTA SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA     (ENQUESTA REALITZADA A BARCELONA) 
 

 Buenos días /tardes, soy alumno de la ESCUELA SUPERIOR DE AGRICULTURA DE BARCELONA de la UNIVERSIDAD    

POLITÉCNICA DE CATALUÑA. Estoy realizando un estudio en colaboración con la ESCOLA SUPERIOR AGRARIA DE 

SANTAREM, sobre los hábitos de consumo de los productos procedentes de la AGRICULTURA ECOLÓGICA para mi proyecto 

fin de Carrera. Sus opiniones nos serán de una gran utilidad, por lo que le pedimos su colaboración. Sus respuestas no 

serán difundidas y estarán sujetas a SECRETO ESTADÍSTICO. 

 

1.- Los alimentos ecológicos son alimentos de calidad certificada, libres de residuos químicos y producidos de una forma 

sostenible con el medio ambiente y bienestar animal. ¿Respecto a los productos ecológicos  y su producción, se 

considera una persona informada? 

 Muy informada                Bastante informada                Poco informada                Nada informada  
 

2.- ¿Podría indicar aproximadamente con qué frecuencia consume productos ecológicos?  

A diario         Varias veces por semana         Una vez por semana          Entre 1 y 3 veces al mes                                                                             

En  determinadas ocasiones al año                     No consumo   
 

3.- ¿Por qué motivos  NO consume usted productos ecológicos? Califique las respuestas con una intensidad del 0 al 10, 

siendo el 0 ‘un motivo no importante’ y el 10 ‘un motivo muy importante’.  (Solo responder en caso de NO consumir 

productos ecológicos). Después siga en la pregunta 17. 

Motivo Calificación 

El precio de los productos ecológicos es alto   

Considero que son iguales que los convencionales   

No sé dónde comprarlos   

Normalmente presentan un aspecto menos atractivo  

Tienen un periodo de conservación relativamente corto   
 

4.- ¿Por qué motivos  consume usted productos ecológicos? Califique las respuestas con una intensidad del 0 al 10, siendo 

el 0 ‘un motivo no importante’ y el 10 ‘un motivo muy importante’. 

Motivo Calificación 

Ausencia de productos químicos (fertilizantes, antibióticos, fitosanitarios…)   

No están modificados transgénicamente    

Considero que son más sabrosos que los productos convencionales   

Su producción es más sostenible y respetuosa con el medio ambiente  

Pienso que son de mayor calidad que los convencionales  

Los productos ecológicos son más saludables   
 

5.- Los productos ecológicos normalmente proceden de zonas cercanas a los mercados, por tanto es una forma de 

promover la economía local ¿Valora la proximidad en el origen del producto?               

Si            No           Valoro más la proximidad que la producción ecológica            Me es indiferente  
 

6.- ¿En qué proporción encuentra productos ecológicos en los comercios habituales? 

En gran cantidad              Algunos             Muy  pocos             Ninguno  
 

7.- ¿Dónde suele realizar preferentemente la compra de productos ecológicos? Marque las casillas necesarias. 

Grandes superficies/Supermercados              Mercados de barrio              Directo al productor   

Cooperativas           Empresas que los traen a casa             Tiendas especializadas (carnicería, frutería…)               
 

8.- Indique con qué frecuencia le ocurren las siguientes afirmaciones cuando compra productos ecológicos tanto en los 

comercios habituales como en la compra a distancia.     (1=Nunca ; 2=A veces ; 3=A menudo ; 4=Siempre ) 

Situación Frecuencia 

El producto es fresco y se encuentra en buen estado  

El etiquetaje es claro y permite identificarlo claramente como ecológico  

La presentación del producto es adecuada y atractiva  

Vendedor/Web me informa correctamente sobre el producto que compro  

Recibo información sobre dónde se ha producido y como el producto que compro  
 

9.- ¿Qué tipo de productos ecológicos suele comprar? 

Hortalizas y legumbres               Frutas                Leche/ lácteos               Aceite              Preparados  

Carne y embutidos                      Vino                 Huevos                          Pan, cereales y pasta     

Nº Encuesta: _________ 

Fecha: ______________ 
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10.- ¿Considera que la mayoría de los productos ecológicos tienen un precio superior a los convencionales? 

No especialmente                 Si, ligeramente superior                 Si, los considero gourmet   
 

11.- ¿Sabe qué porcentaje de más cree que se está pagando por los siguientes productos ecológicos? Si no conoce el 

porcentaje aproximado coloque una raya en el hueco de la respuesta. 
 

Hortalizas y legumbres: ________                   Frutas: _________                         Leche/Lácteos: ____________                       

Huevos: ____________________                    Aceite: _________                        Preparados: _______________                                       

Carne y embutidos: ___________                    Vino: __________                         Pan, cereales y pasta: _______ 
 

12.- Se ha podido comprobar que la demanda de productos ecológicos está creciendo, y con ello aumenta el número de 

productores ecológicos o que dicen producir de forma ecológica ¿Está dispuesto a seguir pagando un precio ligeramente 

superior para que los alimentos lleven una etiqueta que acredite que el producto es ecológico? 

Si, es fundamental                No, pienso que encarece demasiado               No creo en la garantía ecológica     
 

13.- ¿Durante los próximos seis meses que intención tiene en relación a su consumo de productos ecológicos? 

            Aumentar                Mantener                Reducir                Depende de mí economía  
 

14.- ¿Cuál de los siguientes motivos le incentivarían a comprar más alimentos ecológicos? Escoja solamente dos. Sólo 

responder en caso de tener la intención de aumentar el consumo. 
 

Que sean más baratos  

Que se encuentren en los lugares habituales de compra  

Ampliar la gama y oferte de productos  

Tener más información sobre los productos ecológicos que compro y su producción  

Mejorar la identificación de los productos ecológicos que compro  

Mejorar la calidad, presentación o estado de los productos ecológicos  
 

15.- ¿Cómo consumidor cuales de los siguientes productos vegetales valora más o valoraría más tener la oportunidad de 

comprarlos siendo producidos de forma ecológica? Indique 6 por grupo de cultivo. 
 

Cultivos Hortícolas (Indique 6 cultivos marcando en el recuadro que se encuentra a la derecha del cultivo) 

Tomate   Espinaca   Ajo   Habas   Berenjena   Patata   

Pimiento   Alcachofa   Cebolla   Judías   Fresa   Lechuga   

Apio   Garbanzos   Zanahoria   Melón   Pepino   Guisantes   

Canónigos   Lentejas   Col   Sandía   Puerro   Calabaza   

Cultivos Frutícolas (Indique 6 cultivos marcando en el recuadro que se encuentra a la derecha del cultivo) 

Aceituna   Cereza   Naranja   Membrillo   Castaña   Melocotón   

Uva   Granada   Mandarina   Almendra   Arándanos   Nectarina   

Albaricoque   Higos   Manzana   Avellanas   Níspero   Kiwi   

Caqui   Limón   Pera   Nueces   Ciruela   Feijoa   
 

16.- ¿Encuentra frecuentemente los productos anteriormente indicados en los comercios producidos de forma 

ecológica?                Si                No  
 

17.- Residencia:        Barcelona ciudad                 Zona provincial de Barcelona 

18.- Año de nacimiento: …………………….. 

19.- Sexo:    Hombre                 Mujer 

20.-Situación conyugal:      Casado/a            Soltero/a            Separado/a            Viudo/a      Otro: ______ 

21.- ¿Cuántos hijos tiene?           0              1              2              3                Más de 3  ¿Cuantos?_____ 

22.- ¿Cuál es su nivel de estudios? 

 Estudios primarios y/o no completados            Estudios profesionales                Estudios secundarios                               

 Estudios universitarios 

23.- ¿Cuál es su ingreso familiar? (Ingreso mensual que entra en el hogar) 

       Inferior 1200 euros                 Entre 1200 y 2500  euros               Superior a 2500 euros 

24.- ¿Situación laboral? 

Estudiante         Asalariado         Empresario/Autónomo         Jubilado/a         Ama de casa                                                       

 En paro 
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6.2.2 SONDAGEM SOBRE AGRICULTURA ECOLÓGICA   (ENQUESTA REALITZADA A LISBOA) 
Bom dia / boa tarde, sou aluno da Escola Superior de Agricultura de Barcelona da Universidade Politécnica da Catalunha. 

Estou realizando um estudo em colaboração com a Escola Superior Agrária de Santarém sobre os hábitos de consumo dos 

produtos biológicos para o meu projeto final de estudos. As vossas opiniões serão de grande utilidade, por isso pedimos a 

sua colaboração. As vossas respostas não serão difundidas e estarão sujeitas no segredo estatístico. 

1.- Os alimentos biológicos são alimentos de qualidade certificada, livres de resíduos químicos e produzidos de forma 

sustentável com o meio ambiente e o bem-estar animal. Você considere-se informado sobre os produtos biológicos e 

sua produção? 

 Muito informada                Bastante informada                Pouco informada                Nada informada  
 

2.- Poderia indicar, aproximadamente,a sua freqüência de consumo de produtos biológicos? 
 

A diário         Varias vezes por semana         Uma vez por semana          Entre 1 y 3 vezes por mês                                                                             

Em certas épocas do ano                     Não consumo   
 

3.- Pode indicar as razões pelas quais você não é consumidor de produtos biológicos? Qualifica as respostas com uma 

intensidade de 0 a 10, sendo 0 ' uma não razão importante' e 10 'muito importante'.  (Responda apenas se você não 

consome produtos orgânicos). Siga na questão 17. 
 

Motivo Qualificação 

O preço dos produtos biológicos é alto    

Considero que são o mesmo que os produtos convencionais   

Não sei onde comprar produtos biológicos   

Geralmente apresentam uma aparência menos atraente  

Têm um período relativamente curto de conservação   
 

4.- Pode indicar as razões pelas quais você é consumidor de produtos biológicos? Qualifica respostas com uma 

intensidade de 0 a 10, sendo 0 ' uma não razão importante' e 10 'muito importante'. 
 

Motivo Qualificação 

Ausência de produtos químicos (fertilizantes, antibióticos, fitossanitários…)   

Não foram geneticamente modificados   

Eu penso que são mais saborosos que os produtos convencionais   

Sua produção é sustentável e respeita o ambiente  

Penso que são de maior qualidade  que os convencionais  

Os produtos orgânicos são mais saudáveis   
 

5.- Os produtos biológicos geralmente vêm de áreas próximas aos mercados, portanto, é uma forma de promover a 

economia local , aprecia a proximidade no produto? 

Si            Não           Aprecio mais a proximidade que a produção biológica           Eu sou indiferente  
 

6.- Nas lojas habituais, qual é a proporção de produtos biológicos que você encontra?        

      Em um grande número              Alguns             Muito  poucos             Nenhum  
 

7.- Você, onde tem a costume de comprar os produtos biológicos? Marque as caixas necessárias. 
  

Grandes superfícies/Supermercados              Mercados de bairro              Direto o produtor   

 Cooperativas          Empresas que trazem-los para casa            Tendas especializadas (Açougue, frutaria…)               
 

8.- Pode Indicar a freqüência com que ocorrerão as seguintes situações quando você compra produtos biológicos tanto 

em lojas habituais como quando compra a distância (1=Nunca ; 2=A vezes ; 3=Muitas vezes ; 4=Sempre ) 
 

Situação Freqüência 

O produto é fresco e está em boas condições  

A rotulagem é clara e pode identificá-lo claramente como produto biológico  

A apresentação do produto é adequada e atraente  

Vendedor/Web  informa-me corretamente sobre o produto que eu compro  

Recebo informação sobre onde foi produzido e como  

 

9.- Geralmente, que tipo de produtos biológicos compra?       

 Hortaliças e leguminosas               Frutas                Leite/ lácteos               Azeite              Preparados  

              Carne y embutidos               Vinho                           Ovos                                Pão, cereais e pasta     

Nº Teste: _________ 

Data: ______________   
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10.- Você considera que a maioria dos produtos biológicos têm um preço mais elevado do que os convencionais? 

Não particularmente                 Si, um pouco superior                 Si, os considero gourmet   
 

11.- Você sabe qual é o percentagem que paga-se de mais por um produto biológico que pelos convencionais? 

Hortaliças e leguminosas: ________                Frutas: _________                         Leite/Lácteos: _____________                      

Ovos: _______________________                  Azeite: _________                        Preparados: _______________                                       

Carne y embutidos: ____________                  Vinho: __________                       Pão, cereais e pasta: ________ 
 

12.- Verificou-se que a demanda por produtos biológicos está em crescimento, e, portanto, aumenta o número de 

produtores biológicos ou dizer produzir de forma biológica, você está disposto a continuar a pagar um preço 

ligeiramente superior para alimentos para levar uma etiqueta indicando que o produto é biológico?        

Si, é fundamental                Não, acho que encarece demasiado               Não acredito na etiqueta biológica     
 

13.- Durante os próximos seis meses qual é sua intenção em relação ao consumo de produtos biológicos? 

Aumentar                Manter                Reduzir                Depende de minha economia  
 

14.- Das seguintes razões, quais são um incentivo para você comprar mais alimentos biológicos ? Escolha apenas dois. 

Apenas responda se você tiver a intenção de aumentar o consumo. 
 

Que os produtos sejam mais baratos  

Poder encontrar  nos locais habituais de compra  

Expandir a gama e oferta dos produtos  

Ter mais informação sobre os produtos biológicos que compro e sua produção  

Melhorar a identificação dos produtos biológicos que eu estou a comprar  

Melhorar a qualidade, a apresentação ou o estado dos produtos biológicos  
 

15.- Como consumidor, qual dos seguintes produtos vegetais valora mais, ou gostaria mais de ter a oportunidade de 

comprar sendo produzidos de forma biológica? Escolha 6 por grupo de cultivo. 

Hortaliças (Indicar 6 culturas, marcando a caixa localizada à direita do cultivo) 

Tomate   Espinafre   Alho   Favas   Berinjela   Batata   

Pimento   Alcachofra   Cebola   Feijão   Morango   Alface   

Aipo  Grão de bico  Cenoura  Melão  Pepino  Ervilhas   

Cônegos  Lentilhas  Couve  Melancia  Alho francês  Abóbora   

Produtos Frutícolas (Indicar 6 culturas, marcando a caixa localizada à direita do cultivo) 

Azeitona   Cereja   Laranja   Marmelo   Castanha   Pêssego   

Uva   Granada   Mandarina   Amêndoa   Mirtilos   Nectarina   

Alperce   Figas   Maça   Avelã   Nêspera   Kiwi   

Caqui   Limão   Pêra   Noz   Ameixa   Feijoa   
 

16.- Nas loja habituais, você encontra os produtos anteriormente escolhidos produzidos de forma biológica?     S                 

Si                No  
 

17.- Residência:        Lisboa cidade                Outro município da Região de Lisboa 

18.- Ano de nascimento: …………………….. 

19.- Sexo:    Homem                 Mulher 

20.-Situação conjugal:      Casado/a            Solteiro/a            Separado/a            Viúvo/a      Outro: ____ 

21.- ¿Quantos filhos tem?           0              1              2              3                Mais de 3  ¿Quantos?_____ 

22.- ¿Qual é o seu nível de educação? 

 Estudos primários e/o no completados            Estudos profissionais               Estudos secundários                        e        

 Estudos universitários 
 

23.- ¿ Qual é a sua renda familiar? (Renda mensal que entra na casa) 

       Inferior 1200 euros                 Entre 1200 e 2500  euros               Superior a 2500 euros 
 

24.- ¿Situação laboral? 

Estudante         Assalariado         Empresário/Autônomo         Aposentado/a         Dona de casa                                                         

 DesempregadO
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