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Es considera que és un sector madur i 
no s’esperen grans canvis en la seva 
evolució, doncs els països occidentals 
tenen les necessitats bàsiques cober-
tes; a més hi ha una certa tendència 
a reduir el consum d’aliments per 
ajustar-lo a la vida sedentària. No 
obstant això, existeixen diferències 
significatives en el pes relatiu que 
tenen les despeses en alimentació 
entre els països desenvolupats. Els 
països del sud d’Europa gasten en 
alimentació una proporció del pressu-
post familiar bastant més elevada 
que en altres zones, com els països 
nòrdics o els Estats Units. 
Malgrat no s’esperen grans canvis 
quantitatius, la naturalesa de la de-
manda sí que canvia, seguint el canvi 
d’hàbits de la societat. A grans trets, 
la globalització i l’intercanvi cultural 
introdueixen una major varietat culi-
nària; es passa més temps fora de 
casa i creix el canal d'hostaleria, res-
tauració i càtering (HORECA); també 
es dóna cada vegada més importàn-
cia a la relació entre l'alimentació i la 
salut. 
Les empreses alimentàries intenten 
adaptar-se a les preferències del con-
sumidor, per exemple, a través de 
llançar nous productes al mercat. Les 
innovacions de producte s’orienten a 
oferir: major varietat; envasos amb 
formats més pràctics, com les racions 
individuals; productes de convenièn-
cia (aquells de preparació i consum 
fàcils, com els plats precuinats i pro-
ductes de quarta o cinquena gam-
ma); aliments funcionals (sobretot als 
segments de fleca, pastes i lactis); 

d’un augment (disminució) de la ren-
da, la seva demanda augmenta 
(disminueix) menys que proporcional-
ment. Això es deu al fet que els pro-
ductes alimentaris tradicionals són 
considerats béns de primera necessi-
tat segons els estàndards de vida 
occidental i per tant se segueixen 
consumint encara que la situació 
econòmica del país empitjori. Per 
tant, es pot considerar que tenen un 
component anticíclic. A més, actual-
ment els consumidors opten sovint 
pels productes de marca blanca, que 
s’adapten millor al seu poder adquisi-
tiu i, d’aquesta manera, la demanda 
agregada en alimentació i begudes 
es manté. 

Trets del sector 
El sector de l’alimentació i begudes 
integra processos de preparació i 
transformació de matèries primeres 
vegetals i animals, per preparar-les 
per a l’alimentació, sobretot humana 
però també la del bestiar i animals 
domèstics. Per tant, aquesta activitat 
aplega un conjunt molt ampli i hete-
rogeni de productes i processos de 
fabricació amb diferents graus de 
complexitat, diferent problemàtica i 
trets ben diferenciats. 
Una primera classificació de les activi-
tats incloses dins del sector alimentari 
distingeix entre la indústria de la pri-
mera i la segona transformació. En la 
primera, es realitzen els processos 
inicials d’elaboració de matèries pri-
meres subministrades pel sector agrí-
cola, ramader i pesquer, que es desti-
nen directament al consum o bé a la 
indústria de segona transformació. 
Aquesta última incorpora un major 
grau d’elaboració i, per tant, afegeix 
més valor als productes obtinguts en 
la primera transformació. Per la seva 
banda, la indústria de les begudes es 
pot subdividir en el segments de be-
gudes alcohòliques i analcohòliques. 
A les economies avançades, els pro-
ductes alimentaris tradicionals tenen 
una elasticitat-renda de la demanda 
relativament baixa i, per tant, davant 

3.1. Alimentació i begudes
El 2015 es va reduir el nombre d’empreses del sector d’alimentació i begudes (-1,1%), seguint la tendència dels últims anys. No obstant això, es va produir un augment dels afiliats a la Seguretat Social (+3,2%) i un increment de la producció industrial (+2,4%) per segon i tercer any con-secutiu, respectivament. El comportament de l’IPI va ser millor que l’es-tatal (+0,6%) i que el de la UE-28 (+0,6%), gràcies a què les exportaci-ons van créixer (+7,4%), si bé també ho van fer les importacions (+7,1%). Seguint la tònica general de la indústria, els preus van disminuir lleugerament (-0,5%)

Variables Evolució l’any 2015 
Producció +
Ocupació +
Preus =
Exportacions +
Importacions +

Productes alimentaris 
Primera transformació: inclou les indústries càrnies, l’elaboració i conserva-
ció de peix i hortalisses, la fabricació d’olis i greixos, les indústries làcties i la 
fabricació de productes per a l'alimentació animal. 
Segona transformació: inclou la molineria, els productes de fleca i pastes 
alimentàries, fabricació de sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria, 
plats precuinats, salses i condiments, preparats per a l’alimentació infantil i 
dietètics, etc. 
Begudes
Begudes alcohòliques (vi, cava, licors, cervesa). 
Begudes analcohòliques (aigües, refrescos i sucs de fruites).  

Classificació del sector d’alimentació i begudes 
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El sector de l’alimentació i begudes1 està format per 
unes 2.500 empreses i és el més gran de la indústria ma-
nufacturera catalana en termes d’ocupació (75.700 
persones), xifra de negoci (25.160 milions) i valor afegit 
brut (VAB) a preus bàsics (4.580 milions), seguit de la 
indústria química, la fabricació de productes metàl·lics i 
la fabricació de vehicles de motor, segons els casos (EIE 
i DIRCE). 
Tot i que no és un sector massa exportador (20,6% de les 
vendes enfront del 32,0% per al conjunt de la indústria), 
l’Estat espanyol és un mercat molt important per al sec-
tor agroalimentari català (36%). Val a dir que els fluxos 
de comerç exterior reflecteixen sovint moviments interns 
dels grups multinacionals establerts al nostre país, que 
treballen amb plantes de producció molt especialitza-
des i d’àmbit europeu. 
Pel que fa a l’estructura, només el 7,5% dels establi-
ments d’alimentació i begudes tenen 50 ocupats o més 
i la dimensió mitjana és de 20,4 ocupats; tot i això, se 
situa molt per sobre del conjunt de la indústria (3,9% i 
11,8 ocupats). El grau de concentració d’aquest sector 
és força més elevat que la mitjana dels sectors manu-
facturers.  
La rendibilitat del sector de l’alimentació i begudes 
(calculada com el resultat de l’exercici sobre el volum 
de negoci) fou del 3,7% el 2014, és a dir, un 13% superior 

als valors que presenta la indústria en el seu conjunt 
(3,3%). La productivitat del treball (VAB per hora treba-
llada) és de 34,2 euros per hora i, per tant, inferior a la 
productivitat de la indústria en un 15% (40,1 euros/hora).  
L’esforç innovador esdevé un factor important per a la 
indústria en general, però el sector d’alimentació i be-
gudes és més aviat poc intensiu en R+D. El 2013, la inver-
sió en R+D interna fou de 50,0 milions (un 5,3% del total 
de la indústria) i el personal ocupat en R+D, unes 662 
persones a tot Catalunya (un 6,0%). A més, val a dir que 
la crisi econòmica afecta molt l’esforç innovador, que 
s’ha anat reduint entre 2007 i 2012; el 2013, s’incremen-
tà per primera vegada des de l’inici de la crisi. El 2012, 
es van sol·licitar a la European Patent Office 1,2 patents 
per milió d’habitants, el triple que a l’Estat espanyol 
(0,4), però a gran distància de la mitjana de la UE (14). 
El segment dels productes carnis és el més important 
dins del sector alimentari a Catalunya. Si a aquest sec-
tor (32% del volum de negoci), se li afegeixen els fabri-
cants de pinsos (12%), que formen part de la seva ca-
dena de producció, i els de productes lactis (4%), arri-
ben quasi a la meitat de la transformació agroalimentà-
ria. 
Els establiments industrials a Catalunya es distribueixen 
per tot el territori. Destaca el clúster del Camp de Tarra-
gona, vinculat a les activitats agrícoles de la zona (vi, 

El sector a Catalunya 

El sector d’Alimentació i begudes 

  Catalunya  Espanya 
Unitats % sobre indústria catalana % sobre sector a Espanya Unitats

Num. Empreses (2015) 2.494 11,6 12,0 20.788  
Volum de negoci (milions d’euros) (2014) 25.167 19,8 23,7 106.044 
Ocupats (persones) (2014) 75.723 17,9 21,3 356.229 
VAB (milions d’euros) (2014) 4.582 15,7 22,7 20.178 
Exportacions (milios d’euros) (2015) 7.452 12,3 28,7 25.967 
Font: IDESCAT i INE 

Ocupats en cada subsector. Any 2014 Percentatge 

Font: EIE 

Volum de negoci. Any 2014 
Percentatge 

Font: EIE 
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negoci d’1.090.000 milions d’euros. A 
grans trets, el subsector de l’alimenta-
ció suposa el 90% i el de les begudes, 
el 10%. El segment més important a 
nivell europeu és el carni (20,2%), se-
guit del d'altres productes alimentaris 
(16,2%), les begudes (13,7%), els lactis 
(13,2%) i la fleca (10,5%). Pel què fa al 
subsector alimentari, els principals 
productors són Alemanya (18,4%), 
França (16,5%), Itàlia (11,8%), el Regne 
Unit (9,7%) i Espanya (9,3%); pel què fa 
a les begudes, els principals produc-
tors són França (18,8%), Alemanya 
(13,6%), Itàlia (11,4%) i Espanya 
(10,7%) (SBS 2013).  
Després de dos anys de decreixement 
(-0,7% i -0,1% el 2012 i 2013 respectiva-
ment), la producció d’aliments i be-
gudes a la UE-28 va tornar a mostrar 
variacions positives el 2014 (1,6%) i el 
2015 (0,6%). No obstant això, la pro-
ducció del subsector alimentari va 
créixer un 0,9% l’any 2015, mentre que 
la del subsector de begudes va dismi-
nuir un 0,4%. Destaca el creixement 
del segment carni (+2,3%) i la reduc-
ció dels segments dels olis, la fleca i 
els menjars preparats.  
Seguint la tendència del 2014, els 
preus industrials van disminuir un 1,4% 
el 2015. Els preus de les matèries pri-
meres van continuar la senda de de-
creixement iniciada el maig de 2014 i 
que s’afegeix a les reduccions més 
suaus del 2012 i 2013: el preu del barril 
de cru Brent va disminuir un 39% el 
2015 i l’índex de preus de matèries 
primes agrícoles, un 18,6% (interanuals 
a desembre segons el Ministeri d’Eco-
nomia). Aquest fet contribuí a la bai-

quers que utilitzen. Així, la dimensió 
empresarial i la pròpia estructura del 
sector dificulten la millora de la pro-
ductivitat per mitjà de l’aprofitament 
de les economies d’escala. 
La segona transformació està força 
més concentrada i ubicada en con-
glomerats industrials, des d’on pot 
accedir més fàcilment als canals in-
ternacionals de compres i vendes. Per 
tal de superar l’àmbit del mercat lo-
cal o regional, les empreses sovint es 
plantegen assolir una major integra-
ció tant vertical (aliances i acords 
amb proveïdors i clients) com horit-
zontal (amb altres empreses del sec-
tor). 
Pel que fa a la distribució, la concen-
tració és molt elevada. Les grans ca-
denes de distribució exerceixen una 
notable força negociadora que afa-
voreix la penetració en el mercat dels 
productes amb més imatge de mar-
ca i les marques blanques. Així, els 
petits productors tenen més dificultats 
per accedir als grans canals de co-
mercialització i, en cas d’aconseguir-
ho, ho fan amb una elevada pressió 
sobre els preus de venda. 

Evolució del sector el 2015 
Internacional 
El sector de l’alimentació i begudes a 
la UE-28 està constituït per unes 
288.000 empreses i 4.248.000 treballa-
dors, que generen un VAB d’uns 
211.000 milions d’euros i una xifra de 

aliments ecològics i productes indul-
gents (aquells que ens aporten plaer). 
Cal no oblidar altres activitats del 
sector, que originalment es poden 
considerar madures, però que desen-
volupen estratègies per competir so-
bre la base de la seva major qualitat 
(olis d’oliva, vins, preparats carnis, 
etc).  
En resum, es pot considerar que la 
majoria de les activitats presenten un 
grau avançat de maduresa i, per 
tant, un marge reduït per a la innova-
ció; tanmateix, algunes línies de pro-
ducció, especialment en la segona 
transformació, incorporen un nivell 
d’innovació important. 
A més, les empreses productores cer-
quen la millora dels processos produc-
tius, cosa que els permet ser més pro-
ductives i competitives en el mercat. 
Les innovacions de procés s’orienten 
a la reducció d’envasos, l’optimitza-
ció energètica, la millora de la logísti-
ca, els controls de qualitat i el desen-
volupament de la tecnologia. 
El sector es troba sotmès a una forta 
pressió sobre els costos com a conse-
qüència de l’encariment de l’energia 
i les matèries primeres, cosa que supo-
sa una reducció dels marges empre-
sarials. A més, en la primera transfor-
mació, es tracta d’un sector molt 
atomitzat, doncs la diversitat de pro-
ductes alimentaris fa que puguin 
mantenir-se en el mercat moltes em-
preses de petita dimensió. Les unitats 
productives no es troben localitzades 
en una àrea geogràfica, sinó escam-
pades per tot el territori i properes als 
recursos agrícoles, ramaders o pes-

oli, fruits secs, etc.); el clúster vitivinícola, localitzat a les 
comarques de l'Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf; el 
del porcí a Osona, la Garrotxa i altres comarques gironi-
nes; el de la Conca del Ripoll (Vallès Occidental i Vallès 
Oriental), amb el packaging i la indústria auxiliar d'ali-
mentació; el clúster del foodservice i finalment, el de 
l'alimentació gourmet, un clúster multiproducte que 
engloba alguns segments carnis, d’olis, xocolates, fu-
mats i lactis. 
El sector alimentari català està format per una majoria 
de PIMES, però també per un grup de grans empreses 
capdavanteres, molt competitives, innovadores i amb 
projecció nacional i internacional. D’una banda, desta-
quen les filials catalanes de grans multinacionals com 
ara Nestlé, Danone, Cargill o Bimbo; de l’altra, grans 

grups o empreses de capital local com ara Guissona, 
Europastry, Cobega o Idilia Foods (abans Nutrexpa) 
amb més d’un miler empleats, així com altres empreses 
d’origen català amb més de 500 empleats com Frigorí-
fics Costa Brava, Casa Tarradellas, Noel, Argal, Frit Ra-
vich, Damm, San Miguel o Miguel Torres (SABI). Cal des-
tacar que moltes d’aquestes empreses de capital local 
tenen una arrelada presència als mercats internacio-
nals, mitjançant l’exportació, la implantació de filials en 
altres països o la col·laboració amb altres empreses. 
1 Les dades de la Encuesta Industrial de Empresas no permeten 
distingir entre els sectors d’alimentació i begudes (CCAE-2009 10 
i 11) i tabac (CCAE-2009 12), tot i que només els primers consti-
tueixen l’objecte d’aquest capítol. No obstant això, el sector del 
tabac té un pes pràcticament nul.
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Catalunya
Igual que a l’Estat, el nombre total 
d’empreses amb assalariats a Catalu-
nya va disminuir (-1,1%), mentre que 
les empreses mitjanes i grans, que 
suposen prop d’una desena part, van 
augmentar un 3,1%, fet que indica 
una tendència a la concentració 
empresarial (DIRCE).  
El 2015, el subsector de l’alimentació 
va tenir uns 68.000 afiliats a la Segure-
tat Social i el de la fabricació de be-
gudes, uns 9.300 (en total el 17,3% de 
la indústria). Però, a diferència d’anys 
anteriors, sembla que el procés de 
destrucció d’empreses no va anar 
acompanyat de destrucció de llocs 
de treball: l’afiliació va créixer un 3,2% 
a Catalunya (3,5% al subsector d’ali-
mentació i 0,7% al subsector de begu-
des), seguint la mateixa tendència 
del 2014 (+1,9%) i del conjunt de l’Es-
tat.  
També en consonància amb la resta 
d’Espanya, la producció industrial (IPI) 
va augmentar un 2,4% l’any 2015, xifra 
que confirma la tendència positiva 
dels dos anys anteriors (+1,6% i +4,6%) i 
que contribuí a la millora al conjunt 
de la indústria (+2,7%). El segment de 
la fleca i productes carnis van obtenir 
el major increment de la producció 
(+9,2% i 9,0%), mentre que el segment 
de la producció de begudes va regis-
trar la major disminució (-7,9%).  
El 79,4% de les vendes en aquest sec-
tor tenen lloc a Catalunya o a la resta 
de l’Estat. A diferència del 2014, sem-
bla que el consum intern va contribuir 
a incrementar la producció més enllà 
de l’efecte de les exportacions. El 
consum de productes alimentaris i 
begudes analcohòliques a les llars 

Igual que els dos anys anteriors, la 
producció (IPI) va mostrar variacions 
positives (0,6%) tot i que potser menys 
intenses. D’acord amb l’increment de 
la producció, el número d’afiliats a la 
Seguretat Social va créixer un 2,4%.  
Com en altres sectors, l’increment de 
les exportacions (5,4%), s’afegí a la 
millora del 2014 (+1,1%) i  contribuí a 
millorar la producció. Les exportacions 
intracomunitàries (68,4% del total) es 
van incrementar un 4,0% i les extraco-
munitàries, un 8,7%. Amb tot, la balan-
ça comercial espanyola va presentar 
superàvit i una taxa de cobertura del 
132%. 
El consum a les llars espanyoles va 
disminuir un 1,1% en valors nominals, 
tot i que en valors constants s’estima 
una reducció del 2,3%. Pel que fa al 
consum extradomèstic, les dades 
corresponents a 2014 per al conjunt 
de l’Estat, indiquen una reducció de 
les vendes d’un 1,3%, seguint la ten-
dència dels 6 anys anteriors, però 
amb una caiguda més suau 
(MAGRAMA). Per tant, la demanda 
interna sembla que no ha estat res-
ponsable de la millora de la produc-
ció, sinó que han estat les exportaci-
ons. No obstant això, val a dir que les 
importacions de productes alimentaris 
i begudes van créixer un 7,7% respec-
te al 2014, fet que és en part atribuï-
ble a moviments interns entre empre-
ses multinacionals.  
Els preus industrials van augmentar un 
0,9%, a diferència del 2014, en què 
van disminuir un 1,8%, i del què va 
passar al conjunt de la indústria espa-
nyola (-2,1%). 

xada de preus industrials del sector 
alimentari. 
Les darreres dades disponibles mos-
tren que, al conjunt de la UE, les ex-
portacions van augmentar al voltant 
d’un 2,1% i les importacions, un 2,6%. 
Aquests valors marquen un quart any 
de variacions positives després de la 
disminució dels fluxos comercials el 
2009. La balança comercial és lleuge-
rament positiva (103,7%), és a dir, que 
tots els pagaments per importacions
van ser coberts pels ingressos de les 
exportacions. No obstant això, el sal-
do va empitjorar un 10% respecte al 
2014, atès que les compres a l’estran-
ger van augmentar més que no pas 
les vendes.  
Espanya
El sector de l’alimentació i begudes té 
un pes important sobre la indústria 
espanyola, fins i tot més que en el cas 
de Catalunya en alguna de les mag-
nituds: té un volum de negoci de 
106.000 milions d’euros (18,5%) i un 
VAB superior a 19.100 milions d’euros 
(20,4%). Catalunya suposa més d’una 
cinquena part de la indústria alimen-
tària espanyola, essent així la comuni-
tat autònoma amb més pes (EIE 
2014). 
El 2015, hi havia unes 20.800 empreses
dedicades al sector de l’alimentació i 
begudes, de les quals, només el 4,9% 
es poden considerar mitjanes o grans 
(més de 50 treballadors). El numero 
total d’empreses amb assalariats va 
disminuir (-0,7%), mentre que el nom-
bre d’empreses mitjanes o grans va 
augmentar (3,1%) seguint la tendèn-
cia a la concentració del 2014 
(DIRCE). 

Afiliació a la Seguretat Social. En el sector d’alimentació i begudes.Catalunya Mitjanes anuals 

Font: Departament d’Empresa i Coneixement amb dades de l’INSS 
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UE-28, el 13,0% a Amèrica, el 8,0% a 
Àsia i el 3,6% a Àfrica. Les importaci-
ons intracomunitàries van créixer un 
5,5%, mentre que les extracomunitàri-
es ho van fer un 11,0%. 
En síntesi, el sector agroalimentari 
català presentà un superàvit a la 
balança comercial d’uns 1.720 milions 
d’euros i una taxa de cobertura del 
130%, la qual cosa suposà una millora 
respecte al 2014 com a conseqüèn-
cia de l’increment de les exportacions 
per sobre de les importacions. 
L’índex de preus industrials (IPRI) va 
disminuir un 0,5% a Catalunya, igual 
que al conjunt de la indústria catala-
na (-1,5%), però en sentit contrari al 
què succeí a la resta de l’Estat 
(+0,9%). Com ja s’ha explicat, aques-
ta caiguda està relacionada amb la 
disminució del preu del petroli i les 
matèries primeres que tingué lloc el 
2014 i 2015 i amb el procés de defla-
ció generalitzat. Aquesta reducció de 
l’IPRI no es traslladà al consumidor, 
que veié un notable increment de 
l’IPC en aliments i begudes no alco-
hòliques (+1,8%). En canvi, l’any ante-

dirigides a Amèrica (7,8%), un 18,1%; i 
les exportacions a l’Àfrica (5,9%), un 
19,2%. Per tant, cal valorar molt positi-
vament l’esforç exportador de les 
empreses alimentàries catalanes. Per 
països, cal destacar les notables millo-
res de les exportacions als BRICS, el 
conjunt de països de grans dimensi-
ons que actualment mostren millors 
perspectives de creixement: la Xina 
(amb un increment del 57,5% el 2015), 
Brasil (4,6%), l’Índia (es triplicaren); No 
obstant això, les exportacions a Rús-
sia, que suposen un 0,7% del total, 
van disminuir un 30,3% (seguint la ten-
dència de 2014) com a conseqüèn-
cia de la prohibició per part de Rússia 
d’importar aliments de la Unió Euro-
pea, però també per la devaluació 
del ruble, que encareix la compra de 
productes europeus. 
Les importacions van créixer (+7,1%), 
fet que s’explica, d’una banda, per 
l’increment del consum alimentari a 
les llars catalanes i, de l’altra, pel fet 
que les operacions comercials dins de 
les mateixes empreses (importacions 
per a la reexportació) són cada ve-
gada més importants. El 70,1% de les 
compres a l’estranger s’originà dins la 

catalanes fou d’uns 11.440 milions 
d’euros l’any 2015, és a dir, un 5% més 
que el 2014 en valors corrents i un 
3,2% en valors constants. De l’import 
total destinat per les famílies a l’ali-
mentació, el principal grup alimentari 
de despesa foren les carns (23,0%), 
seguit de les fruites i hortalisses fres-
ques i transformades (22,3%) (dades 
estimades, DARP 2015).  
Les vendes a l’estranger suposen el 
20,6% del volum de negoci (EIE). Les 
exportacions van augmentar un 7,4% 
el 2015, fet que també va contribuir a 
la millora de la producció. Les expor-
tacions catalanes d’aliments i begu-
des van significar un 12,3% del total 
de les exportacions manufactureres i 
un 28,7% de les espanyoles. Aquestes 
vendes van anar destinades majorità-
riament a països comunitaris (66,4%) i 
principalment a França (20,6%), Itàlia 
(9,3%), Alemanya (6,7%) i Portugal 
(6,5%).  
Les exportacions extracomunitàries 
van augmentar un 4,6% i les extraco-
munitàries, un 13,5%. Les destinades a 
Àsia (amb un pes del 14,5% sobre el 
total) es van incrementar un 16,3%; les 

Producció de begudes Variació anual. Percentatge 

Font : IDESCAT i EUROSTAT 

Producció d’alimentació Variació anual. Percentatge 

Font: IDESCAT i EUROSTAT 
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eren mitjanes o grans (més de 50 tre-
balladors) (DIRCE). El nombre d’em-
preses es va reduir un 0,4%, seguint la 
tendència dels cinc anys anteriors i la 
tendència global del sector; no obs-
tant això, les empreses mitjanes i 
grans van augmentar un 5,9%, seguint 
també la tendència a la concentra-
ció. Aquest és el segment alimentari 
amb els establiments més grans: uns 
47 ocupats per establiment, enfront 
dels 20,4 de mitjana (EIE).  
Les dades provisionals indiquen que la 
producció industrial va créixer un 9,0% 
el 2015, d’acord amb l’evolució glo-

lada a Catalunya i constitueix el seg-
ment més important dins del sector 
de l’alimentació i begudes. Aquest 
segment ocupa quasi 30.700 persones 
(un 40,5% del sector alimentari), gene-
ra un volum de negoci de 7.900 mili-
ons i un VAB superior als 1.600 milions 
(un 31,3% i un 35,8% respectivament). 
A més, Catalunya és capdavantera 
en aquest segment al conjunt de 
l’Estat espanyol, amb un pes superior 
al 35% (EIE). 
El 2015, el segment carni a Catalunya 
estava format per unes 529 empreses
amb assalariats, el 13,6% de les quals 

rior, l’IPRI va disminuir un 1,5 i l’IPC, 
augmentà un tímid 0,1%.  

Evolució dels subsectors el 2015 
Alimentació: primera transfor-mació

Segment de la carn 
L’elaboració de productes carnis 
(CCAE 101) és una activitat molt arre-

Indústria de productes alimentaris i begudes (CCAE 10 i 11) 

Catalunya Espanya % Variació Catalunya % Total Indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors curt termini 2015 2015 2014-15 2015 2015 

Número d'empreses amb assalariats 2.494 20.788 -1,1 11,6 12,0 
     Empreses amb >= 50 assalariats 230 1.012 3,1 19,1 22,7 
Índex de producció industrial (% var anual) 2,4 0,6 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) -0,5 0,9 - - -
Importacions (MEUR) 5.731,1 19.623,4 7,1 8,5 29,2 
Exportacions (MEUR) 7.451,6 25.966,7 7,4 12,3 28,7 
Saldo (MEUR) 1.720,6 6.343,3 8,5 - -
Taxa de cobertura (%) 130,0 132,3 - - -
Consum a les llars (MEUR) 11.442,3 86.640,9 5,0 - 13,2 
IPC aliments i begudes no alcohòliques (%) 1,8 1,2 - - -

Catalunya Espanya % Total indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors estructurals 2014 2014 2014 2014 
Persones ocupades 75.723 356.229 17,9 21,3 
Import net xifra de negoci 25.166,8 106.044,5 19,8 23,7 
VAB (a preus bàsics) (MEUR) 4.581,7 20.177,9 15,7 22,7 
Inversions en actius materials i intangibles (MEUR) 710,3 3.615,7 16,8 19,6 
Resultat de l'exercici / volum de negoci (%) 3,7 4,2 113,1 88,2 
Productivitat aparent treball (VAB en € / hora) 34,2 30,6 85,3 111,6 

Patents sol·licitades EPO (per milió hab.) 1,2 0,4 3,0 3,1 
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-
ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 

Afiliats a la Seguretat Social 77.269 387.829 3,2 17,3 19,9 

Vendes realitzades a l'estranger (%) 20,6 n.d. 64,2 -
Despesa interna en R+D 50,0 186,0 5,3 26,9 

Personal en R+D 662,6 5.295,0 6,0 12,5 
     Personal en R+D / ocupats (%) 0,9 1,5 - -

     Despesa interna en R+D / VAB (%) 1,1 0,9 - -
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sos asiàtics va augmentar un 18,7% i 
va suposar ja el 20,9% sobre el total 
de les exportacions de productes 
carnis (Idescat). Destaca el fet que 
Catalunya representa més de la mei-
tat de les exportacions de productes 
carnis de l’Estat. 
Les importacions de carn, que són 
sobretot intracomunitàries (94,9%), 
van augmentar un 4,0%, mentre que 
les extracomunitàries es van reduir (-
4,8%). La carn importada de la UE 
prové sobretot dels veïns francesos 
(24,2%) i d’Alemanya (16%). 
Les dades provisionals sobre l’índex 
de preus industrials (IPRI) indiquen que 
van disminuir un 4,6%, en consonàn-

el segment carni sigui el principal ex-
portador del sector alimentari català, 
amb un pes del 38,5%. Les exportaci-
ons de productes carnis van créixer 
un 3,2%. Així, aquesta activitat presen-
tà una balança comercial amb un 
superàvit proper als 2.400 milions i una 
taxa de cobertura superior al 600%, 
de molt, la més elevada del sector 
alimentari.  
Les exportacions catalanes foren ma-
joritàriament intracomunitàries (72,5%) 
i principalment anaren destinades a 
França (27,0%), Itàlia (8,5%), Portugal 
(5,6%) i Alemanya (5,5%). Les exporta-
cions dins la UE van disminuir un 1,7% 
mentre que les extracomunitàries van 
créixer un 18,5%. L’exportació als paï-

bal del sector i amb l’evolució 2014. 
Els sacrificis van augmentar un 5,0% 
(tones), que corresponen principal-
ment al porcí (+6,0%), que suposen 
tres quartes parts del total, però tam-
bé al boví (+11,1%) (DARP).  
El principal mercat de la producció 
càrnia és el català, amb un 48% de 
les vendes (EIE). El consum a les llars 
catalanes va disminuir un 0,3% nomi-
nal, reducció no tant dràstica com el 
2014 (DARP).  
El creixement de les exportacions va 
permetre l’esmentat increment de la 
producció malgrat el comportament 
del mercat domèstic. El sector exterior 
suposa un 26% de les vendes i fa que 

Indústries càrnies (CCAE 101) 

Catalunya Espanya % Variació Catalunya % Total Indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors curt termini 2015 2015 2014-15 2015 2015 
Número d'empreses amb assalariats 529 3.045 -0,4 21,2 17,4 
     Empreses amb >= 50 assalariats 72 207 5,9 31,3 34,8 
Índex de producció industrial (% var anual) 9,0 4,9 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) -4,6 -2,8 - - -
Importacions (MEUR) 471,7 1.863,3 3,5 8,2 25,3 
Exportacions (MEUR) 2.866,6 5.617,2 3,2 38,5 51,0 
Saldo (MEUR) 2.394,8 3.753,9 - - -
Taxa de cobertura (%) 607,7 301,5 - - -
Consum a les llars (MEUR) 2.627,4 17.985,9 -0,3 23,0 14,6 
IPC Vacum (%) 1,0 -0,5 - - -
IPC Oví (%) 2,0 2,4 - - -
IPC Porcí (%) -0,2 -2,1 - - -
IPC Aviram (%) -0,6 -1,2 - - -
IPC Altres (%) 0,2 0,2 - - -

Catalunya Espanya % Total A i B Catalunya/ Espanya 
Indicadors estructurals 2014 2014 2014 2014 
Persones ocupades 30.679 83.407 40,5 36,8 
Import net xifra de negoci 7.883,6 22.177,3 31,3 35,5 
VAB (a preus bàsics) (MEUR) 1.640,4 3.424,0 35,8 47,9 
Inversions en actius materials i intangibles (MEUR) 211,9 568,7 29,8 37,3 
Resultat de l'exercici / volum de negoci (%) 6,0 4,1 160,6 144,5 
Productivitat aparent treball (VAB en € / hora) 29,8 23,2 87,2 128,4 
Vendes realitzades a l'estranger (%) 26,0 n.d. 126,2 -
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-
ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 
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Elaboració i conservació de peix i hortalisses. Fabricació d’olis (CCAE 102 a 104) 

Catalunya Espanya % Variació Catalunya % Total Indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors curt termini 2015 2015 2014-15 2015 2015 
Elaboració i conservació de peix, crustacis i mol·luscos (CCAE 102) 
Número d'empreses amb assalariats 47 504 2,2 1,9 9,3 
     Empreses amb >= 50 assalariats 6 81 20,0 2,6 7,4 
Índex de producció industrial (% var anual) n.d. 1,5 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) n.d. 1,2 - - -
Importacions (MEUR) 529,7 4.520,1 11,7 9,2 11,7 
Exportacions (MEUR) 186,2 2.664,4 18,7 2,5 7,0 
Saldo (MEUR) -343,5 -1.855,7 - - -
Taxa de cobertura (%) 35,1 58,9 - - -
Consum a les llars (MEUR)  1.548,0 8.674,1 1,2 13,5 17,8 
IPC Peix fresc i congelat (%) 4,2 2,4 - - -
IPC Crustacis, mol·luscs i preparats de peix (%) 1,3 1,5 - - -

Preparació i conservació de fruites i hortalisses (CCAE 103) 
Número d'empreses amb assalariats 79 1.022 6,8 3,2 7,7 
     Empreses amb >= 50 assalariats 9 140 -18,2 3,9 6,4 
Índex de producció industrial (% var anual) n.d. -3,5 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) n.d. 2,4 - - -
Importacions (MEUR) 282,2 1.437,4 19,4 4,9 19,6 
Exportacions (MEUR) 280,7 3.345,0 4,3 3,8 8,4 
Saldo (MEUR) -1,4 1.907,6 - - -
Taxa de cobertura (%) 99,5 232,7 - - -
Consum a les llars (MEUR) 2.556,3 13.906,1 12,5 22,3 18,4 
IPC Fruita en conserva i fruits secs (%) 4,3 3,2 - - -
IPC Preparats de llegums i hortalisses (%) 1,1 0,7 - - -
IPC Patates i els seus preparats (%) 0,6 1,0 - - -

Fabricació d'olis i greixos vegetals i animals (CCAE 104) 
Número d'empreses amb assalariats 144 1.356 2,9 5,8 10,6 
     Empreses amb >= 50 assalariats 8 37 0,0 3,5 21,6 
Índex de producció industrial (% var anual) n.d. -20,9 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) n.d. 18,1 - - -
Importacions (MEUR) 1.051,7 3.185,7 -2,0 18,4 33,0 
Exportacions (MEUR) 867,9 3.758,9 16,2 11,6 23,1 
Saldo (MEUR) -183,8 573,3 - - -
Taxa de cobertura (%) 82,5 118,0 - - -
Consum a les llars (MEUR) 245,2 1.742,7 15,5 2,1 14,1 
IPC (%) 15,3 16,2 - - -
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i 
IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta 
de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 
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talà és un 13% inferior a la del sector 
alimentari (EIE).  
Dins del sector carni destaca l’activi-
tat innovadora del clúster del sector 
porcí (Innovacc), que aglutina una 
setantena d’empreses del sector (uns 
10.000 treballadors i 2.300 M€ de fac-
turació). 

porcí i aviram, però no en altres pro-
ductes carnis com el vacum o l’oví. 
La rendibilitat del sector carni fou del 
6% el 2014, és a dir, un 60% superior als 
valors que presenta la indústria agroa-
limentària en el seu conjunt (3,7%). La 
productivitat aparent del treball (29,8 
euros per hora) al segment carni ca-

cia amb l’evolució del sector i la bai-
xada de preus de les matèries prime-
res. Aquest sector reflecteix les varia-
cions dels preus del pinso, que suposa 
al voltant d'un 70% de la despesa dels 
ramaders. La baixada de preus indus-
trials només es va traslladar parcial-
ment al consumidor, amb disminuci-
ons de l’IPC del productes carnis de 

Elaboració i conservació de peix i hortalisses. Fabricació d’olis (CCAE 102 a 104) 

Catalunya Espanya % Total A i B Catalunya/ Espanya 
Indicadors estructurals (CCAE 102 a 104) 2014 2014 2014 2014 
Persones ocupades 5.507 61.282 7,3 9,0 
Import net xifra de negoci 4.089,6 25.322,1 16,3 16,2 
VAB (a preus bàsics) (MEUR) 341,3 3.498,9 7,4 9,8 
Inversions en actius materials i intangibles (MEUR) 63,5 848,3 8,9 7,5 
Resultat de l'exercici / volum de negoci (%) 1,4 2,2 36,7 61,2 
Productivitat aparent treball (VAB en € / hora) 35,6 33,0 104,2 108,1 
Vendes realitzades a l'estranger (%) 30,4 n.d. 147,9 -
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i 
IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta 
de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 

Preus industrials del sector d’alimentació i begudes. Indústria de l’alimentació Variació anual en percentatge 

Font: IDESCAT a partir de dades INE 

Preus industrials del sector d’alimentació i begudes. Indústria de begudes Variació anual en percentatge 

Font: IDESCAT a partir de dades de l’INE 
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2015, hi havia 47 empreses amb assa-
lariats, una més que el 2014 (DIRCE). 
No es disposa de dades de producció
per a Catalunya, però a l’Estat espa-
nyol l’IPI va créixer un 1,5%, que s’afe-
geix al 3,1% del 2014. El consum de 
peix a les llars de Catalunya va créixer 
un 1,2 en valors nominals, però això 
suposà una reducció del consum en 
termes reals, atès l’IPC. En el cas es-
panyol, el consum real també dismi-
nuí. Però d’altra banda, les exportaci-
ons van créixer fins i tot per sobre de 
les importacions. Tot plegat podria 
indicar que la producció catalana va 
evolucionar en positiu, de manera 
similar a l’espanyola.  
El nostre país és molt més consumidor 
de peix que no pas productor: la taxa 
de cobertura és només del 35,1% i, 
per tant, les importacions són relle-

el producte de la pesca s’ha anat 
convertint en un article de luxe. Pa-
ral·lelament, s’han incrementat els 
cultius marins com a complement 
necessari a la pesca tradicional: s'ha 
desenvolupat el sector de l'aqüicultu-
ra, amb noves tècniques de cultiu 
adaptades al nostre litoral 
(PRODECA).  
Dins d’aquest segment (CCAE 102) 
s’inclouen les empreses que elaboren 
productes congelats, ultracongelats i 
refrigerats de peix, crustacis o 
mol·luscos i les empreses que fabri-
quen conserves de peix. El segment 
de l’elaboració i conservació del peix 
té unes dimensions molt reduïdes al 
nostre país i representa el voltant de 
l’1% del sector alimentari (1.020 perso-
nes ocupades i un volum de negoci 
de 194 milions d’euros, EIE). L’any 
2015, hi havia 47 empreses amb assa-
lariats, una més que el 2014 (DIRCE). 

En els últims anys, destaca un aug-
ment de les inversions en aquest sec-
tor, que s'orienta cada vegada més 
cap a la integració vertical com a 
forma d'assegurar la traçabilitat des 
de la granja fins al punt de venda, 
complint amb les creixents exigències 
del mercat (PRODECA).  

Segment d’elaboració i conserva-
ció de peix, crustacis i mol·luscos 

La pesca és un sector de gran tradi-
ció a Catalunya i les principals captu-
res són el peix blau i el blanc (FMR 
2013). La flota pesquera catalana 
opera fonamentalment en aigües 
litorals, i s'ha adaptat a la reglamen-
tació de les espècies regulades del 
calador mediterrani, sorgida arran de 
la necessitat de preservar els recursos 
marins davant la situació de sobreex-
plotació pesquera. En els últims anys, 

Fabricació de productes lactis (CCAE 105) 

Catalunya Espanya % Variació Catalunya % Total Indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors curt termini 2015 2015 2014-15 2015 2015 
Número d'empreses amb assalariats 105 1.012 -1,9 4,2 10,4 
     Empreses amb >= 50 assalariats 7 61 -22,2 3,0 11,5 
Índex de producció industrial (% var anual) -2,9 0,1 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) n.d -2,1 - - -
Importacions (MEUR) 672,9 1.787,2 -2,4 11,7 37,6 
Exportacions (MEUR) 117,7 1.037,0 -8,6 1,6 11,3 
Saldo (MEUR) -555,2 -750,2 - - -
Taxa de cobertura (%) 17,5 58,0 - - -
Consum a les llars (MEUR) 1.317,6 9.185,8 2,6 11,5 14,3 
IPC Llet (%) -2,4 -3,0 - - -
IPC Productes lactis (%) 1,0 0,5 - - -

Catalunya Espanya % Total A i B Catalunya/ Espanya 
Indicadors estructurals 2014 2014 2014 2014 
Persones ocupades 3.136 24.340 4,1 12,9 
Import net xifra de negoci 979,1 9.476,2 3,9 10,3 
VAB (a preus bàsics) (MEUR) 236,4 1.541,5 5,2 15,3 
Inversions en actius materials i intangibles (MEUR) 22,4 212,6 3,2 10,5 
Resultat de l'exercici / volum de negoci (%) 4,7 3,1 - 149,8 
Productivitat aparent treball (VAB en € / hora) 42,9 36,3 125,6 118,1 
Vendes realitzades a l'estranger (%) 7,4 n.d. 35,8 -
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-
ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 
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D’aquestes, 9 tenien més de 50 assa-
lariats (DIRCE).  
Pel que fa al conreu d’hortalisses, a 
Catalunya destaca el conreu del 
tomàquet i la ceba; quant als tuber-
cles, la patata d’estació mitjana; dins 
el grup dels cítrics destaca la manda-
rina; i dins els fruiters, la poma, la pera, 
el préssec i la nectarina (DARP). Cata-
lunya és l'àrea més important de pro-

Segment de preparació i conser-
vació de fruites i hortalisses 

El segment de l’hortofruticultura 
(CCAE 103) és també un dels que té 
unes dimensions més reduïdes a Cata-
lunya: 2.700 persones ocupades i un 
volum de negoci de 756 milions d’eu-
ros (EIE). El 2014, el segment estava 
constituït per unes 79 empreses amb 
assalariats, 5 més que l’any anterior. 

vants. Per segon any consecutiu, les 
importacions mostraren taxes de vari-
ació positives (+11,7%), si bé aquest 
fet podria ser el resultat d’operacions 
de compra per a la reexportació 
(atès que el consum a les llars va mos-
trar signes de debilitat). El 40,2% de les 
importacions tingué per origen la UE-
28 (Països Baixos 16,1% i el Regne Unit 
6,3%).   

Fabricació de productes per a l’alimentació animal (CCAE 109) 

Catalunya Espanya % Variació Catalunya % Total Indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors curt termini 2015 2015 2014-15 2015 2015 
Número d'empreses amb assalariats 129 663 -0,8 5,2 19,5 
     Empreses amb >= 50 assalariats 11 43 22,2 4,8 25,6 
Índex de producció industrial (% var anual) 2,5 5,4 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) -1,2 -1,8 - - -
Importacions (MEUR) 163,0 479,3 14,5 2,8 34,0 
Exportacions (MEUR) 297,9 627,5 12,1 4,0 47,5 
Saldo (MEUR) 134,9 148,2 - - -
Taxa de cobertura (%) 182,7 130,9 - - -

Catalunya Espanya % Total A i B Catalunya/ Espanya 
Indicadors estructurals 2014 2014 2014 2014 
Persones ocupades 2.792 11.752 3,7 23,8 
Import net xifra de negoci 3.096,9 10.130,3 12,3 30,6 
VAB (a preus bàsics) (MEUR) 433,0 942,0 9,5 46,0 
Inversions en actius materials i intangibles (MEUR) 44,5 162,3 6,3 27,4 
Resultat de l'exercici / volum de negoci (%) 6,9 3,0 184,8 231,6 
Productivitat aparent treball (VAB en € / hora) 87,1 45,3 254,8 192,2 
Vendes realitzades a l'estranger (%) 8,4 n.d. 40,7 -
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i 
IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta 
de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 

Comerç exterior en el sector d’alimentació i begudes Milions d’euros 

Font:  IDESCAT a partir de Duanes 
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37.400 tones, un 40,3% més que a 
l’anterior, fins i tot superant la previsió. 
Aquesta xifra situà Catalunya com a 
tercera comunitat autònoma produc-
tora d’oli (darrera d’Andalusia i Cas-
tella-La Manxa). Pel que fa a la cam-
panya 2015/16, s’espera una produc-
ció similar a la del 2014, unes 26.500 
tones (FCAC). 
A l’Estat espanyol, la campanya 
2014/15 va ser de només 841.000 to-
nes, molt per sota de la campanya 
2013/14, que va arribar a 1.781.500 
tones, després d’un fort increment 
respecte al 2012/13, que va ser una 
campanya molt minsa com a conse-
qüència de la sequera. La baixa pro-
ducció d’oli a nivell estatal va fer que 
el preu mig de l’oli fos un 45% superior 
en relació amb la campanya 
2013/14. En canvi, la previsió per a la 
campanya 2015/16 a Espanya és de 
1.357.000 tones (FCAC).  
Els sindicats agrícoles posen de mani-
fest que el 90% de l'oli que es consu-
meix a Catalunya no és català. Això 
s'atribueix a la pressió sobre els preus 
de venda que exerceixen les quatre 
grans superfícies, que venen per sota 
del cost de producció. Les importaci-
ons d’oli vegetal i animal van disminu-
ir un 2,0% a Catalunya, fet que es deu 
sobretot a les importacions intracomu-
nitàries (-10,1%) que suposen el 17,5% 
del total i provenen sobretot de Fran-
ça (8,5%). El 85,2% restant de compres 
d’oli fetes a Catalunya provenen de 
fora de la Unió Europea (Amèrica, 
40,9%; Àsia, 22,6%), però aquestes es 
varen mantenir força estables el 2015.   

Segment de fabricació de produc-
tes lactis 

El segment de la producció làctia 
(CCAE 105) a Catalunya és més aviat 
petit i se situa al voltant del 4% del 
sector alimentari: dóna feina a unes 
3.100 persones, genera un volum de 
negoci d’uns 980 milions d’euros i un 
VAB de 240. El pes de Catalunya so-
bre el conjunt de l’Estat és només 
d’una desena part, molt per sota del 
nostre pes en altres segments (EIE).  
L’any 2015, el segment lacti estava 
format per 105 empreses amb assala-
riats a Catalunya, dues menys que el 
2014, i el 8,4% eren mitjanes o grans 
(DIRCE). La dimensió dels establiments 

Segment de fabricació d’olis i grei-
xos vegetals i animals 

El segment dels olis i greixos vegetals i 
animals (CCAE 104) té unes dimensi-
ons mitjanes al nostre país: suposa un 
12,5% del volum del negoci alimentari 
(3.140 milions), però només el 2,3% en 
termes d’ocupació (1.740 persones) 
(EIE). El 2015, aquest segment estava 
constituït per 144 empreses amb assa-
lariats, 4 més que el 2014, el 6% de les 
quals tenia més de 50 assalariats 
(DIRCE).  
No es disposa de l’IPI per a Catalu-
nya, però a l’Estat la producció va 
disminuir un 20,9% (el 2014 va créixer 
un 19,2% i el 2013 va disminuir un 16%). 
S’estima que la producció catalana 
podria haver disminuït menys que 
l’espanyola o fins i tot podria haver 
crescut: d’una banda, perquè el con-
sum d’oli a les llars catalanes va créi-
xer un 15,5% en termes nominals (tot i 
que l’augment de l’IPC també va ser 
força alt); i de l’altra, perquè les ex-
portacions catalanes van créixer un 
16,2%, mentre que les espanyoles van 
disminuir (-2,3%); i les importacions 
catalanes van disminuir un 2%, mentre 
que les espanyoles van créixer un 
20,1%.  
Les exportacions catalanes s’orienta-
ren bàsicament a la UE-28 (53,0%) i 
específicament a França (18,8%) i 
Itàlia (16,2%). Les intracomunitàries 
van créixer un 10,8% i les extracomuni-
tàries, un 22,9%. Les vendes fora de la 
Unió Europea, es produïren bàsica-
ment a l’Àfrica (16,6%), Àsia (15,6%) i 
Amèrica (9,3%). 
Catalunya produeix oli d'oliva d'alta 
qualitat, emparat per diferents deno-
minacions d'origen: les Garrigues, 
Siurana, Baix Ebre-Montsià, Terra Alta i 
Empordà. A Catalunya hi ha 120.000 
hectàrees de terra dedicada a l'olive-
ra, un 13% de la superfície de cultiu, 
que proporcionen la matèria primera 
per a una de les indústries amb més 
potencial. La varietat d'oliva més 
abundant per a l'elaboració d'olis és 
l'arbequina, una de les més preuades 
en els mercats internacionals 
(PRODECA).  
A la campanya que va d’octubre de 
2014 a setembre de 2015, la produc-
ció d’oli d’oliva a casa nostra fou de 

ducció de fruita dolça d'Espanya, la 
qual, alhora, és el quart productor 
mundial de pera, préssec i nectarina, i 
el vintè productor de poma 
(PRODECA). Pel que fa a la collita, la 
de pera va disminuir un 7% i la de 
poma, un 3% (previsions DARP). 
La producció industrial va tornar a 
baixar el 2015 (-3,5%) al conjunt de 
l’Estat (les dades per a Catalunya no 
estan disponibles). En el cas espanyol, 
aquesta reducció de la producció 
pot estar relacionada amb una dismi-
nució del consum de fruites i hortalis-
ses a les llars (-3,3% nominal) i pel fet 
que les importacions van créixer més 
que les exportacions. En el cas de 
Catalunya es fa difícil estimar quina 
va ser la producció, ja que s’observà 
el mateix comportament del mercat 
exterior, però el consum a les llars va 
créixer un 12,5%. 
Les exportacions de fruites i hortalisses 
van créixer tant a Catalunya (+4,3%) 
com al conjunt d’Espanya (+6,1%). Les 
vendes dins de la UE-28 (77,6% en 
total; França, 29,2%; Alemanya, 9,3%; 
Bèlgica, 7,6%; Itàlia, 6,8%), van créixer 
un 6,1%; mentre que fora de la Unió 
Europea  (22,4%), van disminuir un 
1,8%. La crisi russa i el boicot a les im-
portacions com a rèplica a les sanci-
ons europees per l’enfrontament d’U-
craïna va passar factura al camp 
català i les exportacions de fruites i 
hortalisses a aquell país van disminuir 
un 30,0%, que s’afegeix al 15,3% del 
2014. 
Igual que el 2014, les importacions
van créixer considerablement 
(+19,4%). Catalunya és tant importa-
dora com exportadora i la taxa de 
cobertura se situà al 99,5%. L’Estat 
espanyol, amb una major tradició 
hortofrutícola, assolí una cobertura 
superior el 233%.  
Pel què fa als preus percebuts, desta-
quen els tubercles amb un increment 
del 35% i els cítrics i hortalisses, amb 
increments per sobre del 10% (DARP, 
dades Octubre). Al conjunt de l’Estat, 
els preus industrials van augmentar un 
2,4%, fet que es traslladà al consumi-
dor i l’IPC va mostrar variacions positi-
ves.  
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l’exterior es van veure compensades 
per la millora del consum a les llars, 
que augmentà un 2% nominal. Sense 
això, la caiguda de la producció po-
dria haver estat superior. 
Les vendes de llet i productes lactis a 
l’estranger representen només el 7,4%. 
Les vendes a l’exterior van anar sobre-
tot destinades a la UE-28, amb un pes 
del 74,3% (Portugal, 36,7%; França, 
21,0%). Les exportacions intracomuni-
tàries van patir una baixada del 12% 
el 2015 i les extracomunitàries van 
augmentar només un 3,1%. Les expor-
tacions a Rússia i la Xina van disminuir 
un 31,6% i un 10,6% respectivament. El 
sector exterior es caracteritza per un 
saldo negatiu de la balança comerci-
al (555 milions) i una taxa de cobertu-
ra de només el 17,5% (menys d’un 
terç de l’espanyola), magnituds que 
van empitjorar des del 2013. 

davant les forces del mercat. La libe-
ralització del preu de la llet per part 
de la Unió Europea respon a la volun-
tat de ser competitius davant el mer-
cat mundial. En canvi, els productors 
temen que en alguns països arribi llet 
d’altres grans productors 
(centreuropeus) i això pressioni els 
preus a la baixa.  
A Catalunya, la producció industrial 
va disminuir un 2,9% segons les dades 
provisionals (IPI), mentre que al con-
junt de l’Estat espanyol va augmentar 
un 0,1%. Aquesta xifra és continuació 
de l’alternança que s’ha anat produ-
int entre anys de creixement i anys de 
decreixement i contrasta amb l’aug-
ment generalitzat de la producció 
que ha tingut lloc al sector. La reduc-
ció de la producció industrial pot tenir 
relació amb la disminució de les ex-
portacions (-8,6%). Però les vendes a 

(18,8 ocupats) és superior a la mitjana 
del sector alimentari i a més es tracta 
d’un segment amb una concentració 
molt elevada: els 5 establiments més 
grans concentren més del 61,4% del 
volum de negoci i el 53,4% de l’ocu-
pació (EIE). 
El 2015, els productors de llet es van 
veure afectats per la nova normativa 
europea que liberalitzà el preu de la 
llet, posant fi al sistema de les quotes 
làcties. El sistema de les quotes va 
entrar en funcionament al 1984 per 
evitar la sobreproducció que tenia 
lloc a conseqüència de la política de 
subvencions, que garantia als pro-
ductors uns preus mínims superiors als 
de mercat. Cada any s'assignaven 
unes quotes a cada estat, el qual les 
assignava a les seves explotacions al 
seu torn. A partir de l’1 d’abril de 
2015, els productors responen només 
davant les forces del mercat. La libe-

Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries (CCAE 107) 

Catalunya Espanya % Variació Catalunya % Total Indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors curt termini 2015 2015 2014-15 2015 2015 
Número d'empreses amb assalariats 553 7.306 -3,7 22,2 7,6 
     Empreses amb >= 50 assalariats 47 158 14,6 20,4 29,7 
Índex de producció industrial (% var anual) 9,2 1,8 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) 1,1 0,2 - - -
Importacions (MEUR) 292,5 660,1 7,2 5,1 44,3 
Exportacions (MEUR) 259,9 875,8 20,6 3,5 29,7 
Saldo (MEUR) -32,6 215,7 - - -
Taxa de cobertura (%) 88,9 132,7 - - -
Consum a les llars (MEUR) 1.147,6 11.377,3 3,8 10,0 10,1 
IPC Cereals i derivats (%) 1,4 0,3 - - -
IPC Pa (%) 0,0 0,0 - - -

Catalunya Espanya % Total A i B Catalunya/ Espanya 
Indicadors estructurals 2014 2014 2014 2014 
Persones ocupades 11.605 76.921 15,3 15,1 
Import net xifra de negoci 1.430,8 7.273,8 5,7 19,7 
VAB (a preus bàsics) (MEUR) 484,0 2.442,5 10,6 19,8 
Inversions en actius materials i intangibles (MEUR) 58,0 400,4 8,2 14,5 
Resultat de l'exercici / volum de negoci (%) 5,2 4,9 139,0 106,4 
Productivitat aparent treball (VAB en € / hora) 23,7 18,2 69,5 130,3 
Vendes realitzades a l'estranger (%) 9,3 n.d. 45,3 -
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-
ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 
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La rendibilitat del segment lacti fou 
del 4,7% el 2014, un 26% superior a la 
mitjana del sector alimentari. La pro-
ductivitat d’aquest sector es va situar 
en 42,9 euros per hora el 2014, també 
un 26% per sobre de la mitjana del 
sector (EIE).  

Segment de l’alimentació animal 
El segment de l’alimentació animal no 
suposa una gran part del sector ali-
mentari però és important com a ma-
tèria primera per al sector carni. Les 
empreses d’alimentació per a animals 
de granja representen el 84% del seg-
ment, dins el qual, el segment porcí és 
el principal destinatari dels pinsos 
(amb un 59%), seguit de l’aviram 
(22%) i el boví (14%); el 16% restant de 
les empreses es dediquen a l’alimen-
tació per a mascotes (FMR, 2009).  

plotacions es puguin veure obligades 
a tancar en un futur proper, despla-
çant-se la producció cap a països 
que poden oferir preus més baixos. 
Més enllà de la conjuntura global, la 
situació del sector de la llet a Espanya 
pateix problemes estructurals derivats 
del desequilibri de la cadena de valor 
i la manca d’estructures industrials. La 
solució global per tal de redreçar 
aquesta situació passa per controlar 
millor l’oferta (mirant de reduir la pro-
ducció), la sortida d’estocs (llet en 
pols) al mercat i l’increment de la 
demanda mitjançant la promoció del 
consum de llet i derivats (FCAC). Des 
de la Unió de Pagesos es posa èmfasi 
en la limitació que suposa per als 
productors catalans no estar agrupats 
en una gran cooperativa com als 
Països Baixos. 

Al conjunt de l'Estat, el preu percebut 
pels productors va ser de 31 cèntims 
per litre de llet, 5,2 cèntims menys que 
el 2014 (any en què havia augmentat 
respecte a 2013). A Catalunya, el 
preu del 2015 va ser de 32,1 cèntims 
per litre de llet (FEGA). Els preus indus-
trials al conjunt de l’Estat van decréi-
xer un 2,1% i això es traslladà al preu 
de la llet pagat pel consumidor, que 
va baixar un 3% (Espanya) i un 2,4% 
(Catalunya). En canvi, l’IPC dels pro-
ductes lactis diferents de la llet va 
augmentar.  
La disminució de la demanda per 
part de Rússia, Xina i països produc-
tors de petroli, va provocar una dismi-
nució del preu percebut pels rama-
ders. Si a això s’afegeix, el canvi de la 
normativa europea de desaparició 
de les quotes, pot ser que moltes ex-

Fabricació d’altres productes alimentaris (CCAE 108) 

Catalunya Espanya % Variació Catalunya % Total Indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors curt termini 2015 2015 2014-15 2015 2015 
Número d'empreses amb assalariats 385 1.997 -3,3 15,4 19,3 
     Empreses amb >= 50 assalariats 39 142 -4,9 17,0 27,5 
Índex de producció industrial (% var anual) 1,1 2,5 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) 1,2 0,2 - - -
Importacions (MEUR) 1.369,2 3.165,4 8,7 23,9 43,3 
Exportacions (MEUR) 1.324,5 3.556,2 6,3 17,8 37,2 
Saldo (MEUR) -44,6 390,8 - - -
Taxa de cobertura (%) 96,7 112,3 - - -
Consum a les llars (MEUR) 1.259,0 7.161,2 7,1 11,0 17,6 
IPC cafè, cacau, infusions (%)% 0,1 0,6 - - -
IPC sucre (%) -14,6 -14,3 - - -

Catalunya Espanya % Total A i B Catalunya/ Espanya 
Indicadors estructurals 2014 2014 2014 2014 
Persones ocupades 12.092 45.303 16,0 26,7 
Import net xifra de negoci 4.228,9 11.687,5 16,8 36,2 
VAB (a preus bàsics) (MEUR) 664,1 2.764,7 14,5 24,0 
Inversions en actius materials i intangibles (MEUR) 184,4 483,8 26,0 38,1 
Resultat de l'exercici / volum de negoci (%) 0,4 4,6 11,6 9,3 
Productivitat aparent treball (VAB en € / hora) 31,3 34,9 91,6 89,6 
Vendes realitzades a l'estranger (%) 22,0 n.d. 106,9 -
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-
ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 
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van augmentar un 24,8% i a la resta 
van disminuir un 8,6%.  
Les importacions de productes per a 
l’alimentació animal també van créi-
xer (14,5%) i la balança comercial va 
obtenir superàvit, amb una taxa de 
cobertura del 183%. 
El 2015, els preus industrials (IPRI) van 
baixar un 1,2% a Catalunya, igual que 
el 2014 (-8,3%) i com a conseqüència 
de la baixada de preus de les matèri-
es primeres, que ja s’ha comentat. Al 
conjunt de l’Estat, la baixada fou de 
l’1,8%.  
La rendibilitat del segment de l’ali-
mentació animal fou del 6,9% el 2014, 
quasi el doble de la rendibilitat de la 
indústria agroalimentària. La producti-
vitat del segment (87 euros per hora) 
és també més del doble de la del 

més del 30% del volum de negoci i del 
32,6% de l’ocupació) (EIE). 
Després de les caigudes de la pro-
ducció en els últims anys, l’IPI va créi-
xer un 1,1% i un 3,7% el 2013 i el 2014 
respectivament. El 2015, va continuar 
aquesta tendència amb un incre-
ment del 2,5%. Aquesta millora de la 
producció es deu sobretot a l’incre-
ment de la demanda per part del 
segment carni, que va incrementar la 
producció, tant a Catalunya (9,0%) 
com a Espanya (4,9%). I es deu, no-
més en part, a la millora del sector 
exterior, ja que és poc rellevant en 
aquest segment (8,4% de les vendes). 
El 2015, les exportacions van augmen-
tar un 12,1% i s’orientaren sobretot als 
països comunitaris (69,1% i especial-
ment: a França, 22,1%; Itàlia, 16,0%); 
les exportacions a la Unió Europea 

Aquest segment ocupa uns 2.800 
treballadors (un 3,7% del sector ali-
mentari), genera una xifra de negoci 
d’uns 3.100 milions d’euros (12,3%) i un 
VAB d’uns 430 milions d’euros (9,5%). 
Malgrat que aquestes magnituds no 
són massa grans, Catalunya represen-
ta aproximadament una quarta part 
del segment a l’Estat, d’acord amb 
l’elevat pes del segment de la carn a 
Catalunya (EIE).  
L’any 2015, hi havia 129 empreses
amb assalariats a Catalunya, una 
menys que el 2014 (DIRCE). La dimen-
sió mitjana dels establiments és relati-
vament petita (15,1 ocupats) amb 
relació al sector alimentari però no 
amb relació al conjunt de la indústria; 
hi ha poca concentració en compa-
ració amb la resta del sector (els 5 
establiments més grans concentren 

Fabricació de begudes (CCAE 11) 

Catalunya Espanya % Variació Catalunya % Total Indústria Catalunya/ Espanya 
Indicadors curt termini 2015 2015 2014-15 2015 2015 
Número d'empreses amb assalariats 466 3.519 0,6 18,7 13,2 
     Empreses amb >= 50 assalariats 25 126 0,0 10,9 19,8 
Índex de producció industrial (% var anual) -7,9 -0,6 - - -
Índex de preus industrials (% var anual) 1,2 0,7 - - -
Importacions (MEUR) 567,8 1.786,6 18,2 9,9 31,8 
Exportacions (MEUR) 945,1 3.761,4 9,0 12,7 25,1 
Saldo (MEUR) 377,3 1.974,8 - - -
Taxa de cobertura (%) 166,5 210,5 - - -
Consum a les llars (MEUR) 694,0 6.861,5 9,4 6,1 10,1 
IPC cafè, cacau, infusions (%)% 1,4 1,0 - - -
IPC sucre (%) 0,1 0,1 

Catalunya Espanya % Total A i B Catalunya/ Espanya 
Indicadors estructurals 2014 2014 2014 2014 
Persones ocupades 8.543 47.324 11,3 18,1 
Import net xifra de negoci 2.887,6 16.593,3 11,5 17,4 
VAB (a preus bàsics) (MEUR) 686,8 4.161,1 15,0 16,5 
Inversions en actius materials i intangibles (MEUR) 125,6 876,6 17,7 14,3 
Resultat de l'exercici / volum de negoci (%) 2,0 8,4 54,4 24,2 
Productivitat aparent treball (VAB en € / hora) 45,9 51,4 134,3 89,2 
Vendes realitzades a l'estranger (%) 17,0 n.d. 82,8 -
Fonts: DEMC, Dept d'Empresa i Coneixement; MINETUR, Ministeri d'Industria, Energia i Turisme; DIRCE, Directorio Central de Empresas de l'INE;  Dades IPI i IPRI de l'Idescat i de l'Eurostat; Datacomex (dades d'aduanes, elaborades per l'AEAT i Idescat); DAAM (Panel de Consum Alimentari del Departament d'Agricultu-
ra); EPF (Enquesta de Pressupostos Familiars de l'INE); IPC (INE); EIE, Enquesta Industrial d'Empreses; SBS, Structural Statistics Database (Eurostat); Encuesta de Innovación en las Empresas i Encuesta de I+D (elaborada per l'INE, dades de l'Idescat) 
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Aquest segment (CCAE 108) inclou la 
fabricació de sucre, cacau, xocolata 
i productes de confiteria, així com 
l’elaboració de cafè, te i infusions; així 
mateix inclou l'elaboració de salses i 
condiments, menjars i plats preparats, 
així com alimentació infantil i dietèti-
ca. Per tant, es tracta d’un segment 
molt heterogeni i de dimensions consi-
derables dins del conjunt del sector 
alimentari: dóna feina a unes 12.000 
persones (el 16% sobre el sector ali-
mentari) i genera un volum de negoci 
de 4.230 milions (16,8%) i un VAB de 
664 milions d’euros (14,5%). La pro-
ducció catalana té un pes al voltant 
d’un terç sobre el total de la produc-
ció estatal (EIE).  
L’any 2015, aquest segment estava 
format per quasi 385 empreses amb 
assalariats, de les quals un 10,1% eren 
mitjanes o grans; com en molts altres 
segments, el nombre d’empreses va 
disminuir (-3,3%) (DIRCE). Els establi-
ments tenen una mitjana de 20,8 ocu-
pats, molt similar a la mitjana del sec-
tor alimentari i la concentració és 
bastant elevada, especialment pel 
que fa a la fabricació de sucre, xoco-
lata, cafè i productes de confiteria 
(els 5 establiments més grans concen-
tren més del 50% de l’ocupació i més 
del 61% del volum de negoci) (EIE). 
Després d’una forta caiguda en el 
període 2010-2012, la producció va 
augmentar el 2013 (+5,1%), el 2014 
(+0,2%) i el 2015 (+1,1%) segons les 
dades provisionals de l’IPI. En el cas 
espanyol, la producció va créixer un 
2,5% i alguns productes encara més: 
la producció de cafè, te i infusions 
(+7,1%), les salses i condiments 
(+3,4%); per contra, va disminuir el 
sucre (-9,9%), els preparats per a l'ali-
mentació infantil i dietètics (-3,6%) i el 
cacau, la xocolata i els productes de 
confiteria (-0,5%). En el cas de Catalu-
nya, la millora de la producció es 
podria explicar pel comportament 
del consum a les llars (+7,1% nominal) i 
potser en menor mesura per la millora 
de les exportacions (+6,3%) que tam-
bé va anar acompanyada d’un in-
crement de les importacions. 
Les exportacions d’aquests productes 
van destinades a països comunitaris 
en un 55,4% (destaca França amb un 
12,6%, Alemanya amb un 7,7% i Portu-
gal amb un 7,0%). Aquestes vendes 

indiquen un increment en el pa indus-
trial del 20%, fet que posa de manifest 
el canvi d’hàbits de compra de la 
població catalana, que ja no compra 
el pa només a les fleques sinó també 
en supermercats, gasolineres, etc. 
que venen pa industrial (FMR 2013). 
Com s’ha dit, les exportacions van 
augmentar un 20,6% seguint la bona 
tendència del 2014, però les vendes a 
l’estranger tenen un pes molt minso 
sobre el total de les vendes. No obs-
tant això, són importants millores que 
s’afegeixen a les d’anys anteriors. Les 
exportacions són majoritàriament 
intracomunitàries (la Unió Europea 
pesa el 82,4%, França el 28,3% i Portu-
gal el 18,2%) i aquestes van augmen-
tar un 23,8%.  
Les importacions, que van augmentar 
un 7,2%, són sobretot intracomunitàri-
es (97,5%) i provenen sobretot d'Ale-
manya (24,3%), Itàlia (19,6%), França 
(13,1%), Bèlgica (12,2%) i Portugal 
(10,5%). Les exportacions van créixer 
molt per damunt de les importacions, 
fet que suposà una millora de la ba-
lança comercial, la qual va assolir 
una cobertura del 89%.  
Algunes veus del sector, com el Gremi 
de Flequers de Barcelona, posa de 
manifest que l’especulació amb cere-
als, que en fa pujar els preus quan 
escassegen, és una amenaça per a 
la població mundial. Entre els anys 
2013-2015, els preus del blat, blat de 
moro i farina semblen haver donat un 
respir a les fortes pressions que van 
exercir en anys anteriors. En canvi, els 
preus industrials dels productes de 
fleca i pastes no van disminuir, sinó 
que fins i tot van augmentar una mica 
(+1,1% a Catalunya i +0,2% a Espa-
nya), a diferència del què va succeir 
al conjunt del sector alimentari. 
La rendibilitat en aquest segment fou 
d’un 5,2% el 2014, un 40% superior a la 
rendibilitat de la indústria agroalimen-
tària. La productivitat d’aquest seg-
ment és d’uns 23,7 euros per hora 
l’any 2014, al voltant un 30% per sota 
de la productivitat total del sector 
alimentari (és el segment amb menor 
productivitat).   

Segment d’altres productes ali-
mentaris

sector alimentari i la més elevada de 
tots els segments (EIE).   
Alimentació: segona transfor-mació

Segment de fabricació de produc-
tes de fleca i pastes alimentàries 

Aquest segment (CCAE 107) inclou la 
fabricació de pa i de productes de 
fleca i pastisseria frescos i de llarga 
durada, galetes, pastes alimentàries i 
cuscús. Té una dimensió entre mitjana 
i gran dins del conjunt del sector ali-
mentari: ocupa unes 11.600 persones 
(el 15,3% del total), genera un volum 
de negoci d’uns 1.430 milions d’euros 
(5,7%) i un VAB de 480 milions d’euros 
(10,6%). A més, aquest segment té un 
pes aproximat d’una cinquena part 
sobre el total del segment a l’Estat 
(EIE).  
El 2015, hi havia unes 550 empreses
amb assalariats en aquest segment, 
21 menys que un any abans (DIRCE). 
La dimensió mitjana dels establiments 
és més aviat petita (13,8 ocupats per 
establiment, una mica per sota de la 
mitjana del sector alimentari i mostra 
una baixa concentració (els 5 establi-
ments més grans concentren més del 
35,7% del volum de negoci i del 18,7% 
de l’ocupació) (EIE). 
L’any 2015, la producció catalana va 
créixer un 9,2%, d’acord amb la tòni-
ca general del sector alimentari. De 
fet aquest fou el segment alimentari 
amb un millor comportament de la 
producció el 2015. La producció al 
conjunt de l’Estat també va augmen-
tar (+1,8%). La millora de la producció 
a casa nostra es podria atribuir d’una 
banda a la millora del consum a les 
llars catalanes (+3,8%), ja que el mer-
cat domèstic representa el 48,2% de 
les vendes; i d’altra banda al gran 
augment de les exportacions (20,6%), 
tot i que aquestes tenen un pes molt 
minso sobre el total de les vendes 
(9,3%). 
El consum diari de pa a Catalunya 
mostra una disminució de quasi el 30% 
en el període 2004-2010, passant d’un 
consum diari d’uns 115 grams per 
persona i dia als 90. Aquesta tendèn-
cia descendent afecta per igual al 
pa normal i al pa integral. Tanmateix 
les dades de consum a Catalunya 
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Segons dades del Consell Regulador 
del Cava (CRC), l’any 2015 es van 
vendre 86,9 milions d’ampolles de 
cava a l’Estat (-0,8% respecte 2014) i 
157,3 milions a l’exterior (+1,6% sobre-
tot a conseqüència de les vendes a 
la Unió Europea, +2,1%). A Alemanya, 
que és el primer mercat, les vendes 
van augmentar un 8,3%, mentre que 
a Bèlgica i el Regne Unit, que són el 
segon i tercer mercat, van disminuir 
un 0,9 i un 3,2% respectivament.  
Segons l’Observatori Espanyol del 
Mercat del Vi (OEMV), Espanya va 
produir 40,57 milions d’hectolitres de 
vi, segons les últimes dades disponi-
bles, cosa que suposa una reducció 
del 8,6% respecte a l’any passat (i 
que s’afegeix a la reducció del 2014). 
Catalunya és la tercera comunitat 
autònoma en termes de producció 
(2,90 milions d’hectolitres), per darrera 
d’Extremadura i a gran distància de 
Castella-La Manxa. S’estima que la 
reducció de la producció en el cas 
de Catalunya fou del 12,1%. Tot i no 
ser la més productora, Catalunya és 
la comunitat autònoma que més ex-
porta (603,4 milions d’euros), superant 
així a Castella-La Manxa, fet que signi-
fica que Catalunya ven els seus vins a 
un preu més elevat. Catalunya és 
també la comunitat autònoma que 
té major nombre de bodegues expor-
tadores. Tot i que Espanya és un gran 
exportador de vi, val a dir que més de 
la meitat del vi espanyol es col·loca a 
l’exterior a granel, deixant així el valor 
afegit de l’envasament en mans es-
trangeres. 
La rendibilitat en aquest segment fou 
d’un 2% el 2014, quasi la meitat de la 
rendibilitat de la indústria agroalimen-
tària en conjunt. La productivitat en 
aquest segment és molt elevada (46 
euros per hora), un 34% per sobre de 
la mitjana industrial, essent el segon 
segment alimentari més productiu 
(EIE). 

Esdeveniments empresa-rials  
L'empresa càrnia Noel va anunciar 
l’obertura d'una nova planta a Estats 
Units per fer xoriço i pernil, essent 
aquesta la seva primera fàbrica a 

xos lactis). Tres quartes parts del seg-
ment corresponen a begudes alcohò-
liques i la resta, a begudes analcohòli-
ques. 
El subsector de les begudes ocupa 
uns 8.500 treballadors a Catalunya 
(un 11,3% sobre el total del sector 
alimentari), el seu volum de negoci és 
d’uns 2.900 milions d’euros i el VAB, de 
690 milions (l’11,5% i el 15,0% del sec-
tor respectivament). Així, es tracta 
d’un segment de dimensions mitjanes, 
que representa prop d’una sisena 
part de la producció estatal (EIE). 
El 2015, aquest segment estava for-
mat per 466 empreses amb assalari-
ats, tres més que el 2014. Aquestes 
empreses tenen una dimensió més 
reduïda que en altres segments, ja 
que només el 5,4% tenen 50 o més 
empleats.  
A diferència del 2014, en què el seg-
ment va presentar un increment de 
l’IPI molt notable (+14,3%), el 2015 la 
producció catalana de begudes va 
disminuir considerablement (-7,9%), 
seguint la tendència a la baixa dels 
darrers anys. Al conjunt de l’Estat, la 
producció també va disminuir però 
més suaument (-0,6%). Curiosament, 
aquesta baixada de la producció es 
produí al marge de l’increment del 
consum domèstic a Catalunya 
(+9,4%) (DARP) i de les vendes a l’ex-
terior (+9,0%), que suposen un 17% del 
volum de negoci.  
Les exportacions destinades a la UE-
28 (55,8%) van augmentar un 7,4% i 
tingueren com a principals destinata-
ris Alemanya (14,3% sobre el total), el 
Regne Unit (9,3%) i Bèlgica (9,0%). Les 
exportacions extracomunitàries van 
augmentar (+11,2%).  
D’acord amb l’increment del consum, 
les importacions van créixer un 18,2% 
el 2015. El 75,2% de les importacions 
s’originà a la UE-28 i destacà el Regne 
Unit (19,2%), Alemanya (15,6%) i Fran-
ça (14,8%).  
Els preus industrials varen créixer dis-
cretament a Catalunya (+1,2%) i al 
conjunt de l’Estat (+0,7%), a diferència 
del què succeí al conjunt de la indús-
tria alimentària però seguint la seva 
tònica d’anys anteriors. 

van créixer un 3,3%, mentre que les 
extracomunitàries van augmentar un 
10,2%.  
Les importacions van augmentar un 
8,7%, a diferència dels tres anys ante-
riors. Val a dir que l’increment d’im-
portacions i exportacions a vegades 
es deu a moviments comercials dins 
de les pròpies empreses d’un seg-
ment. El 83,3% de les importacions 
s’originà a la UE-28, i especialment a 
França (34,8%) i Alemanya (17,8%). 
Catalunya presenta un saldo de la 
balança comercial pràcticament en 
equilibri. 
El grup d’aliments que millor represen-
ta el canvi d’hàbits alimentaris de la 
població catalana és el dels plats 
preparats. El consum de plats prepa-
rats mostrà a Catalunya una tendèn-
cia a l’alça entre 2004 i 2010, passant 
dels 37,6 grams de mitjana per perso-
na i dia als 42 grams. En aquest ma-
teix sentit el consum de salses també 
ha experimentat un increment del 
25% durant el període de temps estu-
diat. Catalunya és la comunitat autò-
noma amb major consum de plats 
preparats i segueix la tendència ob-
servada als principals països europeus 
(Regne Unit, França, Alemanya i Itàlia) 
fa una dècada (FMR 2013). 
L’IPRI del segment d’altres productes 
alimentaris va augmentar un 1,2% a 
Catalunya, però aquesta variació no 
es traslladà al consumidor, el qual 
veié una reducció dels preus de dife-
rent intensitat segons el producte.  
La rendibilitat en aquest segment fou 
d’un 0,4% el 2014, molt per sota de la 
mitjana del sector alimentari (3,7%). 
La productivitat d’aquest segment és 
de 31,3 euros per hora, similar a la 
mitjana del sector (EIE).   
Begudes
Aquest subsector inclou dos segments 
clarament diferenciats: d’una banda, 
la destil·lació, rectificació i mescla de 
begudes alcohòliques, l'elaboració 
de vins, cervesa, malta, sidra i altres 
begudes fermentades a partir de 
fruites i l'elaboració d'altres begudes 
no destil·lades, procedents de la fer-
mentació; de l’altra, la producció 
d'aigües embotellades i altres begu-
des no alcohòliques (amb i sense grei-
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sud de França i preveu obrir un local 
a París el 2016. A més, va invertir 4 
milions d’euros per triplicar la capaci-
tat de la producció de la seva cuina 
central, ubicada al Bages. 
L'empresa suïssa Nestlé va convertir la 
seva planta de Girona en la fàbrica 
de cafè soluble més gran d'Europa. 
Per això va anunciar la inversió de 102 
milions d’euros per al període 2015-
2017, el què suposarà un augment de 
la producció del 30%, que es destina-
rà a l'exportació. 
El Centre per al Desenvolupament 
Tecnològic Industrial (CDTI) va encar-
regar el projecte de recerca 
"Smartfoods", d’11,6 milions d’euros, 
als laboratoris Ordesa, entre altres 
empreses alimentàries. El projecte 
preveu el desenvolupament d'ali-
ments que redueixen el risc de patir 
determinades malalties a través d'in-
troduir-hi ingredients bioactius, que 
actuen contra elements perjudicials 
per a la salut. 
Agrolimen va formar una aliança 
d'empreses amb Natures Menu, com-
panyia d'alimentació per a mascotes 
del Regne Unit amb l'objectiu d'entrar 
en aquest mercat. 
Freixenet va decidir invertir 40 milions 
d’euros en la seva nova plataforma 
logística a l'Alt Penedès, que preveu 
tenir enllestida el 2018 i donarà feina 
a mig centenar de persones. 
Cellers Torres va invertir 15 milions 
d’euros el 2015, duplicant així les in-
versions del l'any anterior. Aquest 
pressupost es va destinar a l'adquisició 
d'un cellers a Rueda, a la compra del 
50% d'una distribuïdora brasilera i a la 
millora d'un celler a l'Alt Penedès. 
La cervesera catalana Damm, accio-
nista del grup Rodilla des de 2006, va 
adquirir el 24% restant de les accions 
de la companyia que li faltava per 
controlar totalment la cadena, que 
engloba les marques Rodilla i Cafès 
Jamaica, que té 200 establiments a 
Espanya i 1.500 treballadors. D'altra 
banda, el grup Damm va decidir con-
tinuar obrint nous mercats amb Rússia 
i Canadà, de manera que ja és pre-
sent en uns 90 països. 

Llet ATO va anunciar una inversió de 
30 milions d’euros en les seves gran-
ges ramaderes per als propers quatre 
anys, fet que els ha de permetre aug-
mentar la producció de llet un 75%. 
L'augment de la producció es desti-
narà a proveir els mercats asiàtics i a 
diversificar la producció. ATO és l'úni-
ca empresa espanyola amb traçabili-
tat certificada i el certificat de benes-
tar animal. Està participada en un 
40% per Central Lechera Asturiana i 
en un 60% per set ramaders catalans. 
Danone simplificà el consell d'adminis-
tració de la seva filial espanyola amb 
seu a Barcelona: dos dels accionistes 
històrics van vendre accions per valor 
de 1.500 milions d’euros que han pas-
sat a mans del grup francès, el qual 
controla el 91% de la filial ibèrica. La 
filial va facturar 1.000 milions d’euros 
el 2014 i va invertir-ne nou en projec-
tes d'R+D. 
Bimbo, actualment a mans de Bimbo 
Mèxic, va comprar Panrico (Espanya i 
Portugal) per 190 milions d’euros a 
Oaktree, un fons d'inversió nord-
americà que no obtindrà benefici de 
l’operació, ja que va comprar Panrico 
per un preu superior. L'acord exclou el 
negoci del pa de motlle de marca 
Panrico, que Oaktree vendrà a una 
altra empresa.  
Europastry va incrementar la seva 
participació a Wenner Bakery, pas-
sant d'un 30% a un 70%, després de 
comprar les accions d'un fons de ca-
pital risc. L’empresa americana ven 
pa rústic i xapates a cadenes com 
Walmart. Aquest fet suposa per Euro-
pastry una plataforma per introduir els 
seus productes als Estats Units. A més, 
el grup va estrenar una nova planta 
als Països Baixos, que s'afegeix a la 
que ja té a Turquia. 
Frit Ravich, que factura prop de 200 
milions d’euros, va decidir invertir-ne 
20 per ampliar la fàbrica de Maçanet 
de la Selva i duplicar la capacitat de 
producció en tres anys. A més, va 
obrir la seva primera filial a l'estranger 
(Perpignan). L'empresa va acabar 
l'exercici amb 834 treballadors, mig 
centenar més que l'any anterior. 
La cadena de menjar preparat Nos-
trum va continuar la seva expansió al 

l'estranger. L'empresa preveu continu-
ar l'expansió cap a la Xina. Noel fac-
turà uns 200 milions d’euros, un 7,5% 
més que l'any anterior. 
El grup ramader Vall Companys va 
comprar l'empresa de Salamanca 
Naturiber, que té una de les majors 
instal·lacions per a l’assecament de 
pernil ibèric de l'Estat. Aquesta adqui-
sició s'afegeix a dues més realitzades 
recentment a Huelva i Terol. 
El fabricant de productes de xarcute-
ria Casademont va traçar un pla d'in-
ternacionalització per passar del 55% 
al 70% de les vendes a l'exterior, amb 
especial èmfasi a l’Índia, Canadà, 
Austràlia i Nova Zelanda. El 2014 l'em-
presa va facturar 43 milions d’euros i 
és l'únic productor espanyol que ha 
estat capaç d'esquivar el veto de 
Rússia. 
L'empresa càrnia Espuña va invertir 2 
milions d’euros en una nova planta 
que ha de permetre doblar la pro-
ducció en els cinc propers anys i ex-
portar als Estats Units i Canadà. A més 
va comprar el 20% de l’empresa Pata 
Negra Jan, a través de la qual vol 
vendre al mercat nord-americà. El 
grup Espuña va facturar quasi 70 mili-
ons d’euros el 2014 i obté la meitat 
dels seus ingressos de l'estranger. 
Les cooperatives agrícoles de Valls i 
Cambrils van posar en marxa un pro-
jecte d'innovació, en col·laboració 
amb l’IRTA, per diferenciar el Calçot
de Valls davant les produccions de 
fora en base a la seva qualitat orga-
nolèptica i nutritiva i posteriorment 
iniciar-ne l’exportació. 
La cooperativa Girona Fruits va anun-
ciar la inversió d'1 milió d’euros en una 
nova línia de producció per envasar 
pomes. Amb el veto rus, els preus de 
la fruita es van enfonsar i van haver 
de buscar altres mercats, com Sud-
Amèrica i els països àrabs. 
La distribuïdora de cítrics Agrofruit i el 
seu subministrador agrícola Ebrefruit
van aixecar el concurs de creditors 
que van iniciar fa un parell d'anys, 
quan la primera no van poder refi-
nançar els seus deutes amb la banca. 
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El 2015, el sector carni es va veure sorprès per l’impacte 
social que va tenir un estudi elaborat per l’OMS segons 
el qual el consum de carns vermelles processades està 
associat amb un elevat risc de patir càncer colorectal i 
les va classificar dins el grup de substàncies que més 
afavoreixen aquesta malaltia. 
L’informe fou elaborat per 22 experts de 10 països dife-
rents i es basa en la revisió de 800 estudis fets a nivell 
mundial que analitzen la relació del consum de carn 
vermella amb diferents tipus de càncer. Amb aquesta 
classificació de productes cancerígens, l’OMS pretén 
oferir a governs i a agències internacionals eines per 
avaluar els riscos i emetre recomanacions a la població. 
Aquestes conclusions de l’OMS van sacsejar la indústria 
càrnia a Europa i els Estats Units, la qual considerà que 
l’OMS és alarmista, ja que el càncer és un fenomen 
complex i que depèn de molts altres factors. El sector 
carni reclamà que l’OMS detallés a quins processos 
(elaboració, conservació, matèries primeres) es refereix 
exactament per tal que el consumidor estigui informat i, 
així, reduir l’alarma social. 
En concret, les conclusions de l’informe apunten que un 
consum diari superior a 50 grams de carn processada fa 
augmentar un 18% el risc de càncer de còlon. Cal tenir 
en compte que aquest percentatge no és la probabili-
tat de patir un càncer de còlon, sinó que és l’increment 
en aquesta probabilitat, que passa d’un 3% a un 3,54%.  
Les carns vermelles són les de vedella, vaca, xai, cabra 
o cavall, i l’OMS també hi inclou la de porc; la majoria 
de carns processades contenen carn de porc o carn 
de vaca però també poden contenir altres carns ver-
melles, aus, menuts o subproductes càrnis com la sang. 
Els processos que afavoreixen el càncer són el salat, el 
fumat, el curat i la fermentació, i també els productes 
químics utilitzats per preparar-les i conservar-les. En són 
un exemple els frankfurts i salsitxes, el pernil, la carn en 
conserva, la carn en llauna, les salses a base de carn o 
la cecina i els embotits com el fuet, el bull o el pernil. 
Quan es cou o es processa la carn es generen substàn-
cies químiques, algunes de les quals són cancerígenes. 
Els aliments en contacte directe amb la flama o una 

superfície calenta, com la barbacoa o la paella, produ-
eixen certs tipus de químics cancerígens. No obstant 
això, no hi ha prou evidències per emetre conclusions 
sobre el risc de càncer i la forma de cocció, segons 
l’OMS. Tampoc hi ha dades concloents sobre el consum 
de carn crua. 
Pel que fa a les carns vermelles sense processar, l’estudi 
les classifica com a productes amb una elevada proba-
bilitat de causar un càncer (“grup 2A”) i associades al 
càncer de còlon, pròstata i pàncrees. La classificació es 
basa en "evidències limitades" procedents d'estudis 
epidemiològics que mostren una "associació positiva", 
segons l'OMS, entre el consum de carn vermella i el 
desenvolupament de càncer colorectal. Però es diu 
que les evidències són limitades perquè no es poden 
descartar altres explicacions.  
No obstant això, el consum de carn té beneficis per a la 
salut ja que és una font de ferro, zinc i vitamina B i té 
aminoàcids d’alta qualitat que serveixen per construir 
teixits i fabricar neurotransmissors, com la serotonina.  
Després de tota l'alarma que va causar l'anunci de les 
conclusions de l'informe, María Neira, directora del De-
partament de Salut Pública de l'OMS, va apuntar que "a 
cap científic" l'ha sorprès, però tampoc ningú proposa 
eradicar-ne el consum, va assenyalar, després de reco-
nèixer que tenen un problema a l'hora de comunicar 
aquest tipus de dades. 
Segons els experts en nutrició, la clau és la freqüència i 
la quantitat que se’n consumeix i, per tant, recomanen 
consumir-ne amb moderació i no pas deixar d'ingerir 
carn. El consum moderat no comporta perill. L'OMS fixa 
el límit en 50 grams de carn processada al dia i en 100 
grams de carn vermella al dia.  
A més, el consum de carn s’ha d’emmarcar dins el con-
text d’una dieta equilibrada que inclogui fruita, verdura 
i peix i acompanyar-ho d'una vida el menys sedentària 
possible. De fet, la piràmide d’alimentació ja proposa 
que la carn vermella i processada ha de ser de consum 
ocasional: 2 o 3 cops per setmana. 
Font: ARA, CCMA, El Periódico i EFE  

El sector carni davant les conclusions de l’OMS sobre la relació entre consum de carn i càncer 

Cola Iberian Partners tindrà una parti-
cipació del 34% en el nou grup.  

de plantes embotelladores indepen-
dents de la multinacional. El nou grup 
tindrà uns ingressos d'11.000 milions 
d’euros i 27.000 treballadors. Coca-
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