
Dades i estimacions a l’entorn de l’autoproveiment alimentari a Catalunya 

Elaborat per Francesc Reguant 

Sobre aquest tema hi ha diferents indicadors que cal delimitar ja que tenen significats ben 

diferents i poden portar a confusió. Analitzarem quatre indicadors:  

1) Autoproveiment Agrícola o Taxa d’Autosuficiència Alimentària 

2) Taxa de cobertura del comerç agroalimentari amb l’exterior  

3) Taxa de cobertura del comerç agroalimentari amb la resta d’Espanya i amb l’exterior  

4) Indicador de Consum Agroalimentari de Procedència Local (sintèticament Indicador de 

Consum Agroalimentari Local) 

 

1) AUTOPROVEIMENT AGRÍCOLA O TAXA D’AUTOSUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA 

Aquesta taxa d’autosuficiència es defineix com la capacitat de produir localment els aliments 

que consumim localment. Es basa exclusivament en la producció agrícola inclosa la producció 

de prats i pastures i produccions alimentaries dels boscos, de la caça i la pesca. No inclou la 

ramaderia, en tant que és un producte secundari i, per descomptat, no inclou la industria. 

Definició i càlcul del grau d’autoproveïment 

El grau d’autoproveïment  agrícola es el resultat de dividir la producció agrícola (P) pel consum 

agrícola (C)  d’un determinat país. 

El consum és equivalent  a la producció, més les importacions de fora d’Espanya (Ie) i més 

les importacions de la resta d’Espanya (Ii), menys les exportacions a fora d’Espanya (Ee) i 

menys les exportacions a la resta d’Espanya (Ei). 

És a dir,  Grau d’Autoproveïment (expressat en percentatge) = P / (P + Ie + Ii – Ee – Ei) * 100 

L’anàlisi ha de fer-se necessàriament en relació a un sistema alimentari de producció, comerç i 

consum determinat. En el cas de la Taula 1 s’ha pres de base d’anàlisi el sistema alimentari actual 

de Catalunya. Obviament si les pautes de consum o de orientació comercial fossin diferents la 

taxa d’autosuficiencia es veuria modificada.  

Aquest mateix indicador fou publicat a Obealimentària el novembre de 2016 (llavors amb una 

aproximació estadística més precària) en aquest enllaç: 

https://obealimentaria.wordpress.com/2016/11/13/grau-dautoproveiment-agricola-de-

catalunya/ 

Taula 1 Taxa d'autosuficiencia alimentària de Catalunya 

Concepte Unit 2015 20171 Fomt 

Prod Final Agrícola M€ 1.445,3 1.545 DARP 

Export agrícola resta del món M€ 2.626,0 2.715 DATACOMEX 

Export agrícola resta Espanya M€ 1.455,5 1.332 C_INTEREG 

Import agrícola resta del món M€ 4.411,8 4.634 DATACOMEX 

Import agrícola resta Espanya M€ 1.802,3 1.172 C_INTEREG 

 
1 Les darreres dades de la font C_INTEREG son de 2017 

https://obealimentaria.wordpress.com/2016/11/13/grau-dautoproveiment-agricola-de-catalunya/
https://obealimentaria.wordpress.com/2016/11/13/grau-dautoproveiment-agricola-de-catalunya/


Grau autoproveïment agrícola % 40.4 46.7  

 

Cal remarcar, tanmateix, que malgrat la millora de la informació C_INTEREG és encara una 

informació d’una qualitat estadística millorable. 

D’acord amb les dades de la taula 1 podriem concloure que la taxa d’autosuficiència 

alimentària de Catalunya és situa per sobre del 40 % però signficativament per sota del 50 % 

2) TAXA DE COBERTURA DEL COMERÇ AGROALIMENTARI AMB L’EXTERIOR  

Des d’un punt de vista estricte de comerç exterior les dades ofereixen uns resultats ben 

diferenciats als que trobavem al parlar de taxa d’autosuficiència. En aquest cas s’observa una 

balança equilibrada i fins i tot lleugerament positiva.  

El sistema alimentari català adquireix les matèries primes que no disposa, les utilitza per la seva 

ramaderia o per processats industrials i obté unes produccions de molt més valor afegit. Alhora 

compta amb una capacitat comercial destacable que li permet exportar aquesta producció de 

més valor afegit, equilibrant així la balança comercial. 

La següent taula indica aquest balanç pels dos anys anteriors 2018 i 2019, d’on es desprén que 

el 2019 hi havia una taxa de cobertura de 104,74 %, el que suposava una millora destacada 

respecte a la taxa de l’any anterior de 98,84 % 

Taula 2 Comerç exterior agroalimentari de Catalunya 2018-2019 

 

 



3) TAXA DE COBERTURA DEL COMERÇ AGROALIMENTARI AMB LA RESTA D’ESPANYA I 

AMB L’EXTERIOR  

En aquest cas les darreres dades disponibles sobre el comerç amb Espanya són de 2017, per la 

qual cosa tota la balança la referim a 2017. Alhora s’ha de precisar que la qualitat de les dades 

C_INTEREG no son equivalents a les aportades per DATACOMEX  

Balança Agroalimentària Catalana complerta (Exterior i Espanya) 
Concepte Unit 2017 Fomt 

Export agroalimentària resta del món M€ 10.069,20 DATACOMEX 

Export agroalimentària resta Espanya M€ 12.174,30 C_INTEREG 

      TOTAL EXPORT   22.243,50   

Import agroalimentària resta del món M€ 10.103,50 DATACOMEX 

Import agroalimentària resta Espanya M€ 7.486,00 C_INTEREG 

      TOTAL IMPORT   17.589,50   

TAXA DE COBERTURA  
% 126,46   

P / (P + Ie + Ii – Ee – Ei) * 100 

 

4) INDICADOR DE CONSUM AGROALIMENTARI DE PROCEDÈNCIA LOCAL (sintèticament 

INDICADOR DE CONSUM AGROALIMENTARI LOCAL) 

Aquest indicador pretèn aproximar-se al càlcul del percentatge del consum de Catalunya que ha 

estat produit a Catalunya. En aquest cas no es té en compte l’origen primer de les primeres 

matèries sinó que es consideren els productes produits a Catalunya independentment de 

l’origen dels inputs necessaris per produir-los. Es a dir, es tracta de productes posats al mercat 

produits a Catalunya sense tenir en compte les baules prèvies de la cadena. Per exemple: si 

Nestle fabrica a Catalunya el Nexpresso, es considera un producte local, independentment que 

el cafè sigui d’importacio. 

De manera ideal es tractaria d’incloure exclusivament productes finals posats a la venda per al 

seu consum. Això exigiria depurar la producció final, descartant solapaments i duplicacions, 

descomptant aquells inputs intermitjos provinents de la producció primària o baules intermitges 

de la cadena alimentària. Tanmateix a partir de les dades estadístiques que disposem no resulta 

possible efectuar aquesta depuració. 

Davant d’aquestes dificultats s’opta per cercar un indicador senzill que representi una bona 

aproximació i que sigui actualitzable al llarg del temps a partir d’unes fonts estadístiques 

definides i contrastades. L’anomenem Indicador de Consum Alimentari Local i la formula pel seu 

càlcul és la següent: 

Indicador de Consum Local (expressat en percentatge) = P -Ee-Ei/ (P + Ie + Ii – Ee – Ei) * 100 

Cal observar que l’indicador fa referència a la totalitat de la producció, importacions i 

exportacions agroalimentàries (no solament agrícoles, tal com era en el cas de la taxa 

d’autoproveïment), on la producció local es calcula a partir de la producció total menys la 

producció que ha sigut exportada.  

L’indicador considera la totalitat de la producció, de les exportacions i importacions 

alimentàries sense analitzar ni depurar d’aquella producció aquella que és primera materia 



d’un producte més elaborat, és a dir, sense tenir en compte les duplicacions o solapaments al 

llarg de la cadena alimentària.  

Sens dubte aquest càlcul NO és una mesura precisa de la relació entre la producció local i el 

consum local però té el sentit i la utilitat en tant que parteix d’unes dades correlacionades 

clarament amb el resultat que desitjavem obtenir. Es a dir, no és el càlcul precís que preteniem 

(percentatge del consum alimentari local de procedència de la producció local) però resta com 

a indicador operatiu 

Atès que les darreres dades disponibles de producció de la industria alimentària i de C_INTEREG 

son de 2017, a efectes comparatius prenem aquest any pel conjunt d’altres dades encara que 

en disposem de més properes en algunes d’elles. 

Tot seguit s’indiquen les dades de produccció agrària, de producció de la industria alimentària i 

comerç internacional i amb la resta de l’Estat Espanyol que disposem per a la confecció de 

l’indicador 

a) Producció agrària catalana. Font: DARP 

 M€ 

Producció Final Agrícola 1544,85 
Cereals 259,64 

Plantes industrials 18,3 
Plantes farratgeres 147,25 

Hortalises, plantes i flors 376,89 
Patates 6,5 

Fruites 577,17 

Vi i most 90,23 

Oli d'oliva 65,72 

Altres productes vegetals 3,15 

Producció Final Ramadera 3001,21 

Carn i bestiar 2666,3 

Productes animals 334,91 

TOTAL PRODUCCIÓ FINAL AGRÀRIA 4546,06 

 

Cal tenir en compte que dins de la producció agrària les estadístiques inclouen la producció de 

les cooperatives agràries amb tots els seus processos de transformació industrial, els quals no 

son considerats a les estadístiques de la industria alimentària  

  



b) Producció de la industria alimentària caalana. Font:DARP 

Producció de la Industria alimentària 2017 Catalunya 

  

Indústria  Xifra de Negoci milers € 

Carn 9.243.333 

Peix 245.818 

Fruita i Hortalisses 926.386 

Greixos i olis 2.378.329 

Lactis 908.304 

Fleca i Pasta 1.775.921 

Alimentació animal (input de la cadena de la carn) 4.460.891 

Molineria, midó i productes amilacis 700.906 

Altres processats 4.300.034 

Begudes 2.999.563 

 27.939.485 
 

c) Comerç alimentari entre Catalunya i la resta d’Espanya. Font: C_INTEREG 

COMERÇ ALIMENTARI ENTRE CATALUNYA I LA RESTA D'ESPANYA   

  EXPORTACIONS IMPORTACIONS 

  % Milions € % Milions € 

Total comercialitzat (tots els sectors) 100,0 41.268,7 100,0 24.305,1 

Productes alimentaris sense elaborar 17,6 7.263,3 20,2 4.909,6 

Productes alimentaris elaborats 8,4 3.466,6 7,4 1.798,6 

Begudes 3,5 1.444,4 3,2 777,8 

Total Alimentari 29,5 12.174,3 30,8 7.486,0 

 

Un cop més cal remarcar la insuficient qualitat estadística de les dades C_INTEREG 

  



d) Comerc Exterior de Catalunya. Font DATA COMEX (milers €) 

 

e) Càlcul de l’Indicador de Consum Local de Catalunya 

Concepte Unit 2017 Fomt 

-          Prod Final Agrària M€ 4.546,10 DARP 

-          Producció Industria Alimentària M€ 27.939,50 DARP 

Producció Agroalimentària    32.485,60   

Export agroalimentària resta del món M€ 10.069,20 DATACOMEX 

Export agroalimentària resta Espanya M€ 12.174,30 C_INTEREG 

Import agroalimentària resta del món M€ 10.103,50 DATACOMEX 

Import agroalimentària resta Espanya M€ 7.486,00 C_INTEREG 

Indicador de Consum Local 
% 36,80   

P-Ee-Ei / (P + Ie + Ii – Ee – Ei) * 100 

 

  



5) RESUM D’INDICADORS 

Concepte (tots ells referits a Catalunya) Any Valor 

1) Autoproveiment Agrícola o Taxa d’Autosuficiència Alimentària 2017 46,7 

2) Taxa de cobertura del comerç agroalimentari amb l’exterior 2019 104,7 

3) Taxa de cobertura del comerç agroalimentari amb la resta 
d’Espanya i l’exterior  

2017 126,5 

4) Indicador de Consum Agroalimentari de Procedència Local 
(sintèticament Indicador de Consum Agroalimentari Local) 

2017 36,8 

 

 

 

 


