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PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA)
Organ de debat: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
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Tramitació pel procediment ordinari .
Títol de la iniciativa :
Nou impuls a la producció ecològica a les Illes Balears.
Contingut de la iniciativa :
Segon les dades del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE), el sector
agroalimentari ecològic de les Illes Balears resisteix la crisi pandèmica ja que és un sector que vol
créixer i també per la creixent demanda de la societat, d’aliments produïts d’acord amb criteris de
sostenibilitat.
La gent jove està molt conscienciada de consumir productes saludables i respectuosos amb el
medi ambient, consolidant aquesta tendència en acord als valors que es promouen des d’Europa
en aquest sentit, però que també estan cada vegada més presents als consumidors de les nostres
illes.
Les dades estadístiques indiquen una tendència, com en els últims anys, a l'alça ja que hi han
1.020 operadors ( 685 productors i 335 elaboradors) i una superfície de 37.834 hectàrees en el
conjunt de les Illes durant l’any 2020.
Això significa un increment del 6% d'operadors, 58 més que l'any anterior i que la superfície
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inscrita s'ha incrementat un 2.9%, que significa, 1.068 hectàrees més, aconseguint així les 37.834
hectàrees. En quant a la producció avícola ecològica ha crescut un 23% respecte a l'any anterior,
amb un increment tant a la producció de pollastres per a carn com a la producció d'ous. Aquestes
dades indiquen que aquest sector lluita per créixer, malgrat que el subsector dels elaboradors de
productes destinats a l'exportació, ha estat qui ha patit més els efectes globals de la crisi.
Es proposa el disseny d'una estratègia en concret per al sector ecològic, com a model de
sostenibilitat, que integri mesures i actuacions orientades a promoure una major difusió ecològica,
que doni a conèixer els avantatges que aporta aquest model productiu per a compatibilitzar
l'activitat econòmica i la protecció de l'entorn, a més de promoure una major participació dels
joves en el sector.

Aquest sector pot arribar a ser una de les opcions de futur per a les Illes Balears, ja que es tracta
d'un model productiu respectuós amb el medi ambient, que genera unes produccions
d'excel·lència, amb demostrat èxit als països europeus i liderat per un sector dinàmic i disposat a
créixer, com s’ha demostrat amb les dades del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica
(CBPAE) .
Aquest objectiu està en el marc de l’estratègia que proposa el Pla d'Acció de la UE, que s'ajusta al
Pacte Verd Europeu, les estratègies «De la granja a la taula» i a la Biodiversitat, ja que el
mencionat Pla d'Acció està pensat per a aportar al sector de l'agricultura ecològica les eines
adequades per a aconseguir un creixement progressiu dins el sector.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a consolidar la producció
ecològica i incentivar el relleu generacional al sector primari, mitjançant el disseny d'una estratègia
per al sector ecològic que tingui en compte especialment les persones joves.
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