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Glossari DUN: sistema de comunicació de les dades de les explotacions agràries que facilita 
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Explotació Agrària Prioritària (EAP): explotació viable que possibilita l’ocupació de 
com a mínim una persona, la persona titular de la qual és un agricultor professional.  
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Mitjançant les campanyes DUN anuals, les persones titulars d’explotacions agrícoles 
faciliten la informació referent a les seves explotacions, cosa que ens permet visualitzar 
i extreure un perfil de l’agricultor de Catalunya.  
 
Així, s’ha pogut elaborar un estudi sobre l’evolució de les principals particularitats per 
cada campanya, des de l’any 2015 fins ara, i se n’han pogut extreure les conclusions 
següents: El perfil majoritari de l’agricultor a Catalunya és una persona física, 
home, de més de 65 anys, que cultiva cereal en terrenys en propietat i amb una 
grandària mitjana de 13 ha/explotació.  
A partir d’aquí, podem anar concretant que el cultiu de la superfície va tendint a ser 
explotat per persones jurídiques en detriment de les persones físiques, que el reg va 
guanyant terreny paulatinament i que les dones hi tenen una representativitat més 
aviat baixa. L’arrendament de terres és majoritari en persones jurídiques, però és una 
tendència a l’alça. 
 
Si analitzem el perfil de l’agricultor titular d’una Explotació Agrària Prioritària (EAP), 
arribem a les conclusions següents: El perfil majoritari de l’agricultor titular d’una 
EAP a Catalunya és una persona física, home, de 41 a 55 anys, que cultiva cereal 
en terrenys en arrendament i amb una grandària mitjana de 28 ha/explotació.  
A partir d’aquí, podem anar concretant que el cultiu de la superfície va tendint a ser 
explotat per persones jurídiques en detriment de les persones físiques, que el reg va 
guanyant terreny paulatinament amb una major incidència del reg localitzat i que les 
dones hi continuen tenint un paper secundari. L’arrendament de terres és majoritari en 
totes les personalitats jurídiques. Tot i que el cultiu majoritari continua essent el cereal, 
trobem una baixada de cultius com ara l’olivera i la fruita de closca i un increment de la 
superfície declarada de fruita dolça i vinya (l’augment d’aquest darrer producte coincideix 
amb l’entrada dels plans de reestructuració de la vinya a la DUN a partir de l’any 2017).  

Pròleg 
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Les dades analitzades en aquest estudi són les recollides en la DUN dels diferents anys. 
Aquest estudi ha tingut en compte només les dades de les explotacions agrícoles de Catalunya 
facilitades pels declarants de la DUN en les diferents campanyes dels anys 2015 a 2019. 
 
No inclou dades ramaderes ni pastures.  

Nota 
informativa 



 

Nombre  
de declaracions totals 
i superfície  1. 



 



 

El nombre de declarants de la DUN ha anat 
disminuint progressivament: els primers anys 
amb una disminució anual quasi del -4% i una 
caiguda una mica alentida els darrers anys.  
 
Així, tenim que l’any 2015 es van presentar 
55.355 sol·licituds, mentre que l’any 2019 se’n 
van comptabilitzar 48.891, la qual cosa 
representa quasi un -12% de disminució en els 
darrers 5 anys.  
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Tot i que la tendència de la superfície és també 
a la baixa, no disminueix proporcionalment 
com el nombre de declarants. Així, entre els 
anys 2015 i el 2016 i entre els anys 2016 i 
2017, la superfície ha disminuït un -0,4% de 
mitjana, fins a l’anualitat de 2018 en què 
aquesta tendència es va trencar i la superfície 
va augmentar 4.700 ha.  
 
L’any 2019, s’han tornat a perdre unes 1.000 
ha de parcel·les declarades (-0,2%), cosa que 
deixa la superfície declarada en 746.305 ha.  

Del total de les 48.891 declaracions DUN2019, 
el 22% (10.563 titulars) correspon a declarants 
que són titulars d’explotacions prioritàries, dels 
quals el 21% tenen personalitat jurídica i el 
79% restant són persones físiques. 
 
Aquests 10.563 titulars d’explotacions 
prioritàries (22% del total) exploten el 43% de 
la superfície total, cosa que representa 
322.908 ha de les 746.305 ha que gestiona la 
DUN2019.  
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Perfil  
dels titulars   2. 



 



 

Històricament, es repeteix la distribució entre 
persones físiques i persones jurídiques; 
trobem que entre el 88 i 89% dels declarants 
són persones físiques, mentre que la resta, 
del 10 a l’11%, són declarants amb 
personalitat jurídica.  
 
Aquesta tònica es repeteix cada any. 

Aquesta pràctica estabilitat es trenca si ens 
fixem en la superfície treballada per cada tipus 
de personalitat: així, la superfície que treballen 
les persones físiques ha passat d’un 76% l’any 
2015 a un 73% l’any 2019, cosa que marca 
una lleugera tendència a la baixa que ha estat 
absorbida per les persones jurídiques, que 
han vist augmentar d’un 24% a un 27% la 
superfície treballada per elles en el mateix 
període. 

2.1 Personalitat jurídica 
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La distribució entre personalitats jurídiques 
(persona física o jurídica) i superfície que 
treballen és lleugerament diferent si comparem 
el total de les explotacions declarades amb el 
sector dels titulars d’Explotacions Agràries 
Prioritàries.  
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En aquests darrers, tenim que, dels 10.563 
titulars d’explotacions prioritàries que han 
declarat la DUN fins a l’any 2019, el 21% 
són persones jurídiques i gestionen el 28% 
de la superfície cultivada enfront del 79% 
de les persones físiques que administren el 
72% de la terra restant. 
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On sí que hi ha tendències invertides és si 
ens fixem en l’evolució anual de cada 
tipologia de persones. És a dir, entre els anys 
2015 i 2019 ha disminuït un -13% el nombre 
de persones físiques que han fet la 
declaració, i, contràriament, ha augmentat un 
5% les persones jurídiques en el mateix 
període de temps. 

Paral·lelament, la superfície que treballen les 
persones físiques ha disminuït un -4% entre 
els anys 2015 i 2019 i, en canvi, ha augmentat 
un 10% la superfície treballada per les 
persones jurídiques.  
 
Si ens fixem en nombres absoluts, de les 
20.800 ha deixades de treballar per les 
persones físiques, 18.530 ha (90%) ha estat 
absorbides per les persones jurídiques.  
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De fet, si transformem aquestes dades en 
un Índex de Superfície per Unitat de 
Persona (tant jurídica com física), tenim 
que les persones físiques treballen una 
superfície mitjana d’unes 13 ha/persona, 
mentre que les persones jurídiques tenen 
una ràtio de 35 ha per explotació.  

En traslladar aquesta comparativa als titulars 
d’Explotacions Agràries Prioritàries, tenim 
que la superfície mitjana treballada pels 
declarants físics a la DUN 2019 és de 13 ha/
unitat, però puja a 28 ha/unitat (més del doble) 
per a aquelles persones físiques que són 
titulars d’explotacions prioritàries.  
 
La ràtio unitària també puja per a les persones 
jurídiques, però el salt no és tan gran i passa 
de 35 ha/empresa declarant a 41 ha/explotació. 
 
Observem que quan el declarant és una 
persona jurídica hi ha un percentatge de 
professionalització més elevat .  
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En tots els anys, veiem la mateixa distribució 
pel que fa a homes vs. dones. És a dir, de les 
persones físiques que presenten la DUN, el 
32% són dones i gestionen el 23% de la 
superfície cultivada enfront del 68% dels 
homes que administren el 77% de la terra 
restant.  
 
Aquesta relació entre sexes es manté al llarg 
del període 2015-2019. 

En revisar aquesta relació amb els titulars de 
les Explotacions Agràries Prioritàries, veiem 
que és lleugerament diferent: de les persones 
físiques que declaren la DUN com a EAP, el 
13% són dones i gestionen el 12% de la 
superfície cultivada enfront del 87% dels 
homes que administren el 88% de la terra 
restant.  
 
La importància relativa del sexe masculí en 
aquest estrat d’agricultors professionals és 
molt més important. 

2.2 Diferenciació per sexes 
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Concretament, només el 9% de les dones que 
han presentat la DUN2019 són titulars 
d’explotacions agràries prioritàries enfront del 
24% dels homes. La diferència entre la 
professionalització dels homes i les dones és 
clarament evident. 
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Si revisem la distribució de sexes per franges 
d’edat, tenim un comportament molt similar 
entre els mateixos grups d’edat, però molt 
diferent entre si: així, tenim que el 
percentatge de dones en relació amb els 
homes en persones menors de 41 anys és 
del 20/80; en canvi, es modifica al 26/74 en la 
franja de 41 a 55 anys; la relació pren una 
tendència a la igualtat amb un 34/66 en la 
franja de 55 a 65 anys, i finalment hi ha un 
37/63 en les persones més grans de 65 anys. 
Aquesta relació és pràcticament fixa en tots 
els anys, cosa que suposa que les dones 
estan més presents en l’agricultura a mesura 
que l’edat dels agricultors augmenta. 

65 
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Ens trobem amb la mateixa fotografia en tots 
els anys analitzats: quasi el 30% dels 
agricultors actualment tenen més de 65 anys, 
seguits pel 33% que tenen entre 41 i 55 anys. 
Els primers gestionen el 39% de la superfície, 
mentre que el segon grup d’edat esmentat 
gestiona el 26% de la superfície total. 

Aquesta situació és molt diferent si 
analitzem el sector de la població que té una 
Explotació Agrària Prioritària. En aquest cas, 
veiem que quasi la meitat dels declarants 
EAP2019, i gairebé la meitat de la terra que 
treballen, són en una sola franja d’edat que 
va dels 41 al 55 anys.  

2.3 Variació segons edat 
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El règim de tinença predominant varia segons 
la personalitat jurídica: així, entre les 
persones físiques predomina la propietat, ja 
que la superfície en règim de propietat en 
persones físiques correspon a un 55% l’any 
2015 i a un 51% l’any 2019; en canvi, entre 
les persones jurídiques el règim de tinença 
majoritari és l’arrendament, amb el 58% de la 
terra l’any 2015 i el 61% l’any 2019. 

2.4 Variació segons el règim de tinença 
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De fet, tal com hem vist anteriorment en el 
punt 2.1, des de l’any 2015 a l’any 2019 hi ha 
18.530 ha de la superfície útil que es 
traspassa de persones físiques a persones 
jurídiques, i en aquest punt veiem que, 
aquesta mateixa superfície, són les noves 
terres en arrendament de les persones 
jurídiques (increment del 58% al 61%). 
 
Per tant, observem que la superfície que es 
perd de titularitat física i en propietat passa a 
ser explotada en règim d’arrendament per 
persones jurídiques. Tot apunta que no es 
perd la propietat de la terra, sinó que en varia 
el sistema d’explotació.  
 
En persones físiques, cal destacar que, de la 
superfície total (tenint en compte la conreada 
per les persones físiques i les persones 
jurídiques), un 16% la treballa en règim de 
tinença tipus “arrendament” per a la franja 
d’edat del 41-55 anys, i un 21% en tipus 
“propietat” per a la franja de més de 65 anys. 
Aquesta relació, tot i que es manté 
eminentment estable al llarg dels anys, 
presenta una certa tendència a augmentar.  
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Les persones físiques titulars d’una explotació 
agrària prioritària, pel que fa a la superfície 
total (tenint en compte la conreada per les 
persones físiques i persones jurídiques però 
que són titulars d’una Explotació Agrària 
Prioritària – EAP), la treballen un 26% en règim 
de tinença tipus “arrendament” per a la franja 
d’edat de 41-55 anys, i a continuació un 16% 
per a la franja d’edat de menors de 41 anys. 
Pel que fa al tipus “propietat”, un 16% la 
conreen les persones entre 41 i 55 anys. Els 
agricultors professionals arrenden les terres 
amb una clara diferència respecte d’altres 
règims de tinença.  

En persones jurídiques, destaca un lleu però 
constant increment de la superfície total 
(tenint en compte la conreada per les persones 
físiques i persones jurídiques) treballada en 
règim de tinença tipus “arrendament”, que ha 
passat de l’11% l’any 2015 al 13% l’any 2019. 
 
Aquest percentatge puja fins al 74% si tenim 
en compte les persones jurídiques que són 
titulars de les EAP2019 (societats).  
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De fet, si ho mirem en general, tenim que, 
per al total dels titulars, el percentatge 
d’arrendament de terres i el percentatge 
dels titulars que les exploten en propietat 
és gairebé similar i puja a pràcticament un 
50% per a cada tipus de tinença.  
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En canvi, per als titulars que són Explotació 
Agrària Prioritària, aquesta relació es decanta 
clarament cap a l’arrendament. 
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Perfil  
de les explotacions  3. 



 



 

La distribució de les persones físiques és 
sensiblement diferent al de les persones 
jurídiques en relació amb la dimensió de les 
explotacions.  
 
Així, mentre que les persones físiques són 
majoritàriament les que tenen explotacions de 
menor dimensió (quasi un 70% gestionen 
finques entre 1 i 15 ha), les persones jurídiques, 
com calia esperar, acumulen uns percentatges 
diferents, sobretot centrats en les explotacions 
de més superfície (40% de titulars jurídics en 
finques entre 1 i 15 ha i al voltant d’un 20% 
en finques més grans de 15 ha). 

3.1 Nombre de titulars 
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En canvi, si analitzem l’evolució a través dels 
anys i dels valors absoluts, s’aprecia que en 
persones físiques hi ha una forta disminució 
de les persones encarregades de les finques 
més petites i, en canvi, es va suavitzant 
aquesta pèrdua a mesura que la superfície va 
augmentant, i finalment trobem un lleu 
increment de persones físiques que han 
declarat explotacions de més de 60 ha. 
 
Aquesta tendència no es compleix en les 
persones jurídiques, ja que, excepte algun 
any, la tendència és a augmentar el nombre 
de persones jurídiques, tant en petites finques 
com en grans. 
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El que torna a ser molt diferent és l’escenari 
que s’observa entre les persones físiques dels 
declarants en general i les persones físiques 
dels declarants que són titulars d’Explotacions 
Agràries Prioritàries 2019, en el sentit que, 
entre els primers, la majoria de les finques d’1 
a 15 ha les tenen titulars de més de 65 anys, 
i, en canvi, aquest segment desapareix quan 
parlem de les EAP, on els qui tenen entre 41 i 
55 anys són els primers en totes les 
categories de dimensions de les finques. 
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60 

60 

65 



 

En les seqüències següents, es pot apreciar 
que de manera general en finques menors a 
15 ha l’edat del titular és més gran de 65 
anys, entre 15 i 30 ha prenen rellevància les 
persones amb edats entre 41 i 55 anys, tot i 
que els majors de 65 anys continuen tenint-hi 
una forta presència, mentre que es pot 
observar que les explotacions majors de 60 
ha, les gestionen, amb gran diferència,  gent 
entre 41 i 55 anys.  

3.2 Dimensió de l’explotació 
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Menor d’1 ha 
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Entre 16 i 30 ha Entre 31 i 60 ha 

Major de 60 ha 
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Sistema  
d’explotació  4. 



 



 

La relació de la superfície que tenim 
comptabilitzada a Catalunya entre reg i secà, 
molt similar fa uns anys, es va decantant 
progressivament cap al reg. Així, l’any 2019 
tenim quasi 5.300 ha de reg més que fa 4 
anys.  
 
Actualment, hi ha 252.529 ha de reg i 
493.776 ha de secà. 

Dins dels sistemes de reg, el mètode 
majoritari a Catalunya (reg per inundació) 
disminueix paulatinament enfront del reg 
localitzat i l’aspersió. Des de l’any 2015, 
7.650 ha han deixat de regar-se per 
inundació i han passat a ser-ho per 
localització o aspersió en menor mesura.  
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L’any 2019, la importància relativa dels 
diferents sistemes de reg pel que fa a la 
superfície regable ha estat d’un 46% per 
inundació, seguida per un 31% de reg 
localitzat i un 13% amb aspersió. 

Si mirem les finques explotades per titulars 
d’EAP, tenim que la importància relativa del 
reg localitzat sobre el reg per inundació és de 
4/5 punts percentuals per sobre a favor del 
primer (localitzat). 
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Tipus  
de conreu  5. 



 



 

Com calia esperar, els cereals són el cultiu predominant en tots els anys. La seva importància relativa és 
del 44% aproximadament, seguida per un 12% de la superfície destinada a l’oliverar. 
 
No tan important en superfície però sí en importància econòmica, mantenim un 6% constant de superfície 
destinada a fruita dolça, un 7% de superfície dedicada a fruita de closca (fruita seca) i un 7% de superfície 
dedicat a vinya. 
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Tenim, per tant, una distribució de cultius força 
estanca que difícilment varia any rere any.  
 
A tall d’exemple, la distribució de superfície 
cultivada i declarada a la DUN2019 és: 

De fet, aquesta estructura sobre el repartiment 
de la superfície segons el tipus de conreu es 
manté pràcticament igual si analitzem 
exclusivament els titulars d’Explotacions 
Agràries Prioritàries, on veiem que la 
distribució dels cultius segueix un patró 
similar: 44% cereals, 9% oliverar, 9% fruita 
dolça, 8% vinya i 5% fruita de closca. 
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Enllaços  
d’interès 

DUN 
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/declaracio-
unica-agraria/ 
 
Capa de cultius DUN 
http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-
geoinformacio/sigpac/mapa-cultius/ 
 
Visor corporatiu 
http://sig.gencat.cat/visors/Cultius_DUN_SIGPAC.html 
 
SIGPAC 
http://agricultura.gencat.cat/ca/serveis/cartografia-sig/aplicatius-tematics-
geoinformacio/sigpac/  
 
Web Dades Obertes 
 Capa de cultius DUN 2019 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Medi-Rural-Pesca/Mapa-de-
cultius-de-Catalunya-amb-origen-DUN-2018/yh94-j2n9 

 SIGPAC 2019 
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/browse?q=sigpac%
202019&sortBy=relevance 

 Mapa per a la descàrrega del SIGPAC 2019 per comarques 
http://bit.ly/2krAkjY  

Evolució dels principals indicadors  
del sector agrícola: macromagnituds - 2015-2019  
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