
Agricultura ecològica i productes BIO

combina les millors pràctiques ambientals i 
l’ús òptim dels recursos per a produir 
aliments sense utilitzar productes químics 
sintètics, conservant la fertilitat de la 
terra i protegint el medi ambient. 

són producte de 
l’agricultura ecològica i 
estan certificats segons 
la normativa europea amb 
el logotip eco.

Protecció del 
medi ambient

Qualitat

Agricultura 
ecològica 

El consumidor 
ecològic

Aliments BIO

Espanya és el 1r productor de la UE
 i el 4t del món.

I el mercat de productes 
ecològics no para de créixer

persona/any
(2018)

Creixement del

(2018)

46,61€
despesa mitja

13%
Més del 60% de la població catalana consumeix 
productes ecològics. 
Els aliments ecològics més consumits són

És un dels
10 països d’Europa amb major 

creixement del consum de 
productes ecològics. Més del 96% dels enquestats té la intenció 

de seguir consumint aquest tipus de productes 
en els propers mesos.

El consumidor cada vegada està més  
conscienciat, prefereix els productes amb 
ingredients naturals, de temporada i proximitat.

Consum

Producció 
sostenible

Normes de 
benestar animal

Consum d’aliments BIO 
a Catalunya

77%

Verdura i 
  llegums

70%

39%

34%

33%

Fruita

72%

Ous

A l’hora d’escollir els aliments 
ecològics, els compradors es 
basen principalment en la 
informació de l’etiqueta i 
l’origen dels productes. La marca 
i el preu tenen una menor 
rellevància.

dels consumidors han 
incrementat el seu consum 

de fruita i verdura

Pressupost 
promig
de la despesa 
de la compra
destinat a 
productes 
ecològics

Consumeixen 
productes 
ecològics 

setmanalment

El 

Dades basades en els següents estudis:
Baròmetre 2020 de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Estudi “Les noves tendències del consumidor d’aliments frescos” de Mercabarna
Enquesta FiBL-AMI 2020 basada en fonts estadístiques de cada país
Diversos estudis del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació



Agricultura ecològica i productes BIO

Tendències 
d’alimentació

És la tendència amb 
major projecció de 
creixement

Natural, proper
i sostenible

Salut i benestar

es fixa en els
ingredients i la 
informació nutricional 

dels consumidors 
diu esforçar-se per 
cuidar la seva alimentació 63,1% 

73,5%

dels consumidors 
valora més els productes 
ecològics que abans de 
la pandèmia

17%

El mercat 
interior de 
productes 
ecològics 
supera els

€2.100

El 2018 es
van registrar 

39.505

La facturació 
del sector 
ecològic de 
Catalunya ha 
crescut un 

del consum 
de productes 
ecològics a 
Espanya 
correspon 
a Catalunya

19% El 26%

de creixement de la 
superfície dedicada a 
l’agricultura 
ecològica el 2018.

9,67%

Els consumidors prefereixen 

productes saludables, de qualitat i 

fàcils de preparar.

Amb els productes eco i de 
proximitat  el consumidor busca 

millorar la seva experiència de consum

A BIOMARKET pots 
conèixer una gran oferta 
de productes ecològics, 

locals i de qualitat.

Vine a conèixer-lo!

Carrer Transversal, 5 Mercabarna 

08040 Barcelona
De dilluns a divendres de 9 a 17h

93 556 30 00 

mb@mercabarna.cat

mercabarna.es/biomarket 

Segueix-nos a les nostres xarxes

productors

milions

https://www.facebook.com/mercabarnabarcelona/
https://twitter.com/Mercabarna_mb
https://www.instagram.com/mercabarna.bcn/
https://www.youtube.com/user/Mercabarna21
https://www.linkedin.com/company/mercabarna/


Agricultura ecológica y productos BIO

combina las mejores prácticas ambientales y 
el uso óptimo de recursos para producir 
alimentos sin emplear productos químicos 
sintéticos, conservando la fertilidad de la 
tierra y protegiendo el medioambiente. 

son producto de la 
agricultura ecológica y 
están certificados según 
la normativa europea con 
el logotipo eco.

Protección del 
medio ambiente

Calidad

Agricultura 
ecológica 

El consumidor 
ecológico

Alimentos BIO

España es el 1º productor de la UE
 y el 4º del mundo.

Y el mercado de productos 
ecológicos no para de crecer

persona/año
(2018)

Crecimiento de

(2018)

46,61€
gasto medio

13%
Más del 60% de la población catalana consume 
productos ecológicos. 
Los alimentos ecológicos más consumidos, son

Es uno de los
10 países en Europa con mayor 

crecimiento del consum de 
productos ecológicos. 

Más del 96% de los encuestado tiene la intención 
de seguir consumiendo este tipo de productos 

en los próximos meses.

El consumidor cada vez está más concienciado,  
prefiere los productos con ingredientes 
naturales, de temporada y cercanía.

Consumo

Producción 
sostenible

Normas de 
bienestar animal

Consumo de alimentos BIO 
en Cataluña

77%

Verdura y 
legumbres

70%

39%

34%

33%

Fruta

72%

Huevos

A la hora de escoger los alimentos 
ecológicos, los compradores se 
basan principalmente en la 
información de la etiqueta y el 
origen de los productos. La marca 
y el precio tienen una menor 
relevancia.

de los consumidores han 
incrementado su consumo 

de fruta y verdura

Presupuesto 
promedio
del gasto de 
la compra
destinado a 
productos 
ecológicos

Consumen 
productos 
ecológicos 

semanalmente

El 

Datos basados en los siguientes estudios:
Baròmetre 2020 de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
Estudi “Les noves tendències del consumidor d’aliments frescos” de Mercabarna
Enquesta FiBL-AMI 2020 basada en fonts estadístiques de cada país
Diversos estudis del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació



Agricultura ecológica y productos BIO

Tendencias 
de alimentación

Es la tendencia con 
mayor proyección de 
crecimiento

Natural, próximo
y sostenible

Salud y bienestar

se fija en los 
ingredientes y la 
información nutricional 

 de los consumidores 
dice esforzarse por 
cuidar su alimentación 63,1% 

73,5%

de los consumidores 
valora más los productos 
ecológicos que antes de 
la pandemia

17%

El mercado 
interior de 
productos 
ecológicos 
supera los

€2.100

En 2018 se 
registraron 

39.505

La facturación 
del sector 
ecológico de 
Cataluña ha 
crecido un 

del consumo 
de productos 
ecológicos en 
España 
corresponde 
a Cataluña

19% El 26%

de crecimiento de la 
superfície dedicada a 
la agricultura 
ecológica en 2018.

9,67%

Los consumidores prefieren 

productos saludables, de calidad y 

fáciles de preparar.

Con los productos eco y de 
proximidad el consumidor busca 

mejorar su experiencia de consumo

En BIOMARKET puedes 
conocer una gran oferta 
de productos ecológicos, 

locales y de calidad.

¡Ven a conocerlo!

Carrer Transversal, 5 Mercabarna 

08040 Barcelona
De lunes a viernes de 9 a 17h

93 556 30 00 

mb@mercabarna.cat

mercabarna.es/biomarket 

Síguenos en nuestras redes

productores

millones

https://www.facebook.com/mercabarnabarcelona/
https://twitter.com/Mercabarna_mb
https://www.instagram.com/mercabarna.bcn/
https://www.youtube.com/user/Mercabarna21
https://www.linkedin.com/company/mercabarna/
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