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1.
Superficie ecolóxica 
A tendencia positiva mantense e rexistra unha suba do 2,9% con 
respecto a 2018. Nunha década medrou un 143,9%. 
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Variables 
analizadas 
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1. Superficie ecolóxica (páxinas 3 - 14) 

2. Operadores (páxinas 15-20)

3. Vendas certificadas (páxinas 21-28)



34.738,12 ha
▪ Lugo concentra case a metade (48,1%) da superficie ecolóxica.

▪ Cun incremento de case dez puntos, A Coruña é a provincia que 
máis medra.
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en toda Galicia
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Superficie 
certificada (ha)



Superficie certificada (ha).  
Comparativa 2018-2019

Superficie 2018 Superficie 2019 Variación %

Lugo 16.507,28 16.702,49 195,21 1,18%

Pontevedra 6.009,49 6.143,4 133,91 2,23%

Ourense 8.252,96 8.631,52 378,56 4,59%

A Coruña 2.966,71 3.260,71 294 9,91%

Galicia 33.736,44 34.738,12 1.001,68 2,97%
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Superficie certificada.
Comparativa conversión e 1º ano

Superficie total 
A.E. Conversión 1º ano 2019 2018

Lugo 15.449,13 1.002,40 250,97 16.702,49 16.507,28

Pontevedra 5.684,95 317,11 141,34 6.143,40 6.009,49

Ourense 7.471,72 616,67 543,12 8.631,52 8.252,96

A Coruña 2.688,94 411,82 159,95 3.260,71 2.966,71

Galicia 31.294,74 2.348 1.095,38 34.738,12 33.736,44
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Evolución superficie.
1997-2019

25,3%

13,35

34.738,12



Superficie certificada. 
Apuntes

Lugo, provincia con máis 
superficie certificada, 
tamén encabeza os 
procesos de conversión 
(42,6%). 

Ourense concentra     
case a metade do terreo   
en prácticas. 
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Superficie inscrita. Cultivos 
terras arables

1.815,04 ha
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Superficie inscrita.
Pastos permanentes

27.446,08 ha

,1

,38

8.055,6
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Superficie inscrita.
Cultivos permanentes

5.477 ha
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Superficie certificada (ha).  
Comparativa 2018-2019

0,2%

7,69%

-14,93%



Revisión
de datos
Terras arables
-Lugo e A Coruña representan 
o 84%.

-As plantas colleitadas en 
verde (millo forraxeiro, 
chícharos, nabos e praderías) 
acaparan o 74,2% dos cultivos 
arables.

-A hortalizas frescas e 
amorodos dedícanse 124,56 
ha, o 44,2% na provincia da 
Coruña.

-Os cereais ocupan unha 
extensión de 234,2 ha. Máis da 
metade (52,7%) atópase en 
Lugo. 

Pastos permanentes 
-Cun 43,7% da superficie 
rexistrada en Galicia, a de 
Lugo é a provincia con máis 
pastos permanentes.

Cultivos permanentes
-A maior parte da superficie 
(70,6%) localízase en Lugo.

-Algo máis da metade 
(2.769,44 ha) dedícase a 
froitas, bagas e froitos secos.

-Con 2.321 ha, a castaña ten 
especial relevancia. O 42,3% 
da superficie permanente 
dedícase a este cultivo. Case 
toda a produción (93,7%) se 
concentra en Lugo. 

-Aínda que no conxunto dos 
cultivos non ten peso, a baga 
multiplica a súa superficie ata 
un 56,7% e acada as 58,4 ha.
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2.
Operadores
2019 péchase con 30 inscritos máis que o ano anterior: 17 
elaboradores e 13 produtores. A suba é dun 2,6%.
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1.182 operadores
▪ O sector eco galego ten dous polos territoriais: a provincia de Lugo 

leva o peso da produción e a de Pontevedra, o da industria.
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Evolución operadores.
1997-2019

12-14% elaboradores

20%-25,7% elaboradores
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Actividade dos operadores.
Provincias



Actividade dos operadores. 
Tipo de produción. Provincias
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TIPO PRODUCIÓN A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA TOTAL

Animal 66 220 72 37 395

Vexetal 97 160 50 128 435

Acuicultura 15 0 0 20 35

Recolleita de algas 4 0 0 9 13

PRODUTOR (total) 182 380 122 194 878

Comercializador 17 13 11 21 62

Exportador/importador 4 1 4 8 17

Elaborador 50 59 38 78 225

COMERCIALIZADOR E 
ELABORADOR (total) 71 73 53 107 304

TOTAL 253 453 175 301 1.182



Revisión
de datos
Conceptos xerais
-A cifra de operadores 
disparouse un 116% no 
período 2009-2019.

-Os elaboradores case se 
cuadriplicaron na última 
década e hoxe representan o 
25,7% dos inscritos. 

-Cun incremento do 1,5% no 
último ano, os produtores 
continúan levando o peso do 
Craega e supoñen un 74,2% 
dos operadores. 

Produtores
-Os de vexetal manteñen o seu 
liderado e reteñen o 49,5% da 
produción.

-Territorio produtor por 
excelencia en Galicia, Lugo é a 
provincia con máis inscritos 
nesta liña de actividade 
(43,2%).

-Con 48 operadores, as 
provincias atlánticas 
concentran o groso da 
actividade acuícola. 

Elaboradores
-Os elaboradores (industrias 
que manufacturan, manipulan 
e/ou envasan produto eco) 
levan vantaxe e supoñen o 
74% das empresas non 
produtoras. Anotan tamén a 
maior suba: 5,92%. 

-Existen 79 firmas rexistradas 
para comercializar e 
importar/exportar produto.

-En Pontevedra, establecen o 
seu domicilio boa parte das 
elaboradoras (34,6%) e 
comercializadoras (33,8%).
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3.
Volume de vendas certificadas
É a variable que máis medra e anota un crecemento do 17,88% 
en relación a 2018.
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92.785.177,66 €
▪ A produción animal leva o peso do Craega no que a volume de 
vendas certificadas se refire. Cun beneficio de 56,5 millóns de euros, 

supón case o 70% do balance de 2019.
▪ Sede de referencia de industrias, A Coruña destaca como a 

provincia que máis crece en facturación. Despediu 2019 cunha cifra 
de 20,8 millóns de euros, un 27,7% máis que o exercicio anterior.
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Volume de vendas certificadas.  
Comparativa 2018-2019

Vexetal Animal Acuicultura (*)

2018 20.390.422,40 44.333.911,86 13.987.052,10

2019 21.698.173,34 56.593.964,41 14.493.039,91

% 6.41 % 27.65 % 3.62 %
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(*) Conservas de peixe, mexillón e recolleita de algas.  
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Volume de vendas certificadas.
2018-2019

27,65%

6,41%

3,62%



Volume de vendas certificadas.  
Comparativa 2018-2019. Provincias

Vendas 2018 Vendas 2019 Diferenza %

A Coruña 16.358.500 20.890.335 4.531.835 27,7%

Lugo 29.308.463 33.123.377 3.814.914 13,2%

Ourense 10.088.059 12.353.628 2.265.569 22,4%

Pontevedra 22.956.362 26.417.837 3.461.475 15%

Galicia 78.711.384 92.785.177 14.073.793 17,8
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Revisión
de datos

O máis destacado
-Piar da liña de animal, o leite (e 
derivados) é unha vez máis o 
produto con maior volume de 
vendas (32,9 millóns de €). 

-Os ingresos que xeran as carnes 
eco, en particular a de ave, e o 
aceite sitúan a Ourense como a 
provincia que máis medra (22,4%) 
por detrás da Coruña. 

-En 2012, ano no que se estrea 
este rexistro no Craega, a 
acuicultura e a recolleita de algas 
anotaron 104.059 €. Hoxe o seu 
volume multiplicouse ata 52 veces 
e chega aos 5,4 millóns.

Soben...
-Á marxe do leite, os ingresos do 
sector eco galego apóianse, por 
esta orde, nas carnes (15,7 millóns 
de €) e nos ovos (6,3 millóns de €). 

-A sobresaínte campaña de mazá 
de sidra no 2019 favoreceu que os 
frutais inscribiran o maior 
crecemento do curso (84,2%).

-A elevada demanda de ovos 
empurrou ao sector a anotar a 
segunda suba porcentual (59,92%). 
A terceira liña que dispara vendas 
(39,5%) son os elaborados: 
salteados de algas e vexetais, 
preparados de tartas, etc.

Baixan...
-En 2019 non se rexistrou 
importación de millo de terceiros 
países. É un dos motivos da caída 
de vendas -96,59%- dos cereais.

-Tampouco foi un bo ano para a 
castaña. A escaseza de choivas 
minguou a facturación do concepto 
‘bosque e recolleita’ ata un 43,08%.
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Volume de vendas certificadas. 
2018-2019
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PRODUTOS VENDAS 2018 VENDAS 2019 DIFERENZA %

Aceites 1.233.938,90€ 1.466.026,51€ 232.087,61€ 18,81%

Bosque e recolleita (castañas) 2.635.452,99€ 1.500.090,18€ -1.135.362,81 -43,08%

Carnes e derivados 12.696.687,22€ 15.783.858,00 3.087.170,78 24,31%

Cereais 23.633,46€ 806 -22.827,46 -96,59%

Conservas de peixe 9.599.769,80€ 9.030.018,06 -569.751,74 -5,94%

Conservas vexetais 195.258,47€ 185.883,12 -9.375,35 -4,80%

Frutais 1.130.956,53€ 2.083.240,59 952.284,06 84,20%

Hortalizas 1.801.481,32€ 2.097.855,63 296.374,31 16,45%

Leite e derivados 26.126.210,19€ 32.949.052,31 6.822.842,12 26,11%

Outros elaborados 4.105.168,95€ 5.726.559,29 1.621.390,34 39,50%

Ovos e derivados 3.980.872,70€ 6.366.096,56 2.385.223,86 59,92%

Panificación 1.152.257,67€ 1.373.961,02 221.703,35 19,24%

Pensos e alimentación animal 6.057.387,12€ 5.022.983,97 -1.034.403,15 -17,08%

Produtos apícolas 1.530.141,75€ 1.494.957,54 -35.184,21 -2,30%

Viños, licores, sidras e vinagres 1.988.187,21€ 2.170.661,73 182.474,52 9,18%

Tubérculos 66.699,78€ 70.105,30 3.405,52 5,11%

Acuicultura e recolleita de algas 4.387.282,30€ 5.463.021,85 1.075.739,55 24,52%

TOTAIS 78.711.386,36€ 92.785.177,66 14.073.791,30 17,88%



34.738,12 ha 
Case a metade localízase na provincia de Lugo.

92.785.177,66 €
O produto de orixe animal supón case o 70% das vendas. 

1.182 operadores
Os elaboradores rexistran maior crecemento (5,92%).
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Grazas!
anks!!

www.craega.es

http://www.craega.es
https://www.instagram.com/craegagalicia/
https://www.facebook.com/CRAEGA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLfxPOuRU1Hk2UiTzsYvMaalhpeZQymJEd
https://twitter.com/CRAEGA

