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Nota.- El consum alimentari a les llars durant l’any 

2020, condicionat pel confinament, va ser 

completament diferent a la resta d’anys. A fi de donar 

una informació correcta de tendències moltes de les 

comparacions es realitzen en relació a l’any 

precedent 2019



La covid-19 i les dades de consum 2020
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Evolució del consum per productes

singularitat de l’any Covid
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Consum per càpita a les llars 2020 Cat-Esp
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Consum per càpita global (volum i valor)

Comunitats autònomes 20195



Consum per càpita en volum dels 

principals productes per CCAA6



Desviació a 
Catalunya de 
la mitjana
estatal per als
principals 
productes
(2019)
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Comparació 
diferents anys 
consum per 
càpita 
Catalunya tots 
els productes 
rellevants

2020 2019 % 20/19 2010 % 19/10

FRUITAS FRESQUES 108,53 98,09 10,64 113,29 -13,42 

HORTALISES FRESQUES 78,28 68,56 14,18 75,18 -8,81 

LLET LIQUIDA 63,16 60,70 4,05 68,06 -10,81 

CARN 51,90 47,71 8,78 55,88 -14,62 

DERIVATS LACTIS 39,92 36,95 8,03 35,92 2,87

PATATES 35,01 29,97 16,81 27,13 10,47

PA 30,77 29,23 5,28 33,07 -11,61 

PESCA 25,74 23,65 8,85 27,58 -14,25 

PLATS PREPARATS 22,60 20,58 9,81 15,34 34,16

CERVESES 20,98 17,37 20,79 15,02 15,65

FRUITA&HORTA.TRANSF 15,34 13,80 11,17 14,19 -2,75 

BRIOTXERIA I PASTISSERIA 14,66 13,77 6,49 13,18 4,48

VINS I DERIVATS 14,53 11,38 27,67 13,29 -14,37 

OLI 13,90 8,68 60,16 13,13 -33,89 

OUS 10,45 8,62 21,18 7,99 7,88

PASTES 6,09 5,76 5,65 5,33 8,07

ARRÒS 4,83 4,31 11,99 4,24 1,65

FRUITS SECS 4,19 3,41 22,90 3,29 3,65

LLEGUMS 4,94 4,20 17,62 3,84 9,38

Reducció destacable del consum de fruita fresca, hortalisses fresques, llet líquida, carn, 

pa, pesca, vi i oli. Per contra incrementen el seu consum els derivats lactis, les patates, 

la brioixeria i la pastisseria i d’una manera molt destacada els plats preparats i les 

cerveses. 

El consum a les llars catalanes s’està allunyant de la dieta mediterrània, un 
fet que xoca amb l’emergència de la cultura vers una dieta més 
saludable.
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Evolució consum a la llar per càpita 2013-2020

productes importants - Catalunya
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CARN

Evolució 2013-2019 

del consum dels

diferents productes

carnis per càpita a 

les llars catalanes
• Retrocés de tots els tipus de carn 

fresca tradicional i transformats

• Impuls de la carn certificada
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VI I CERVESA

Evolució del 

consum de vi i 

cervesa a les 

llars catalanes • Retrocés destacat del consum de vi

• En bona part, substituït per l’emergent 

cervesa
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LLET 

Evolució del 

consum de 

diferents

productes lactis 

a les llars

catalanes
• Caiguda sostinguda del consum de llet líquida

• Caiguda moderada de la llet fermentada

• Consum sostingut de formatge 
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Per què mengem més fruits secs?
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Evolució del consum de fruits secs a Espanya
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No segueix el ritme del confinament

Un canvi per a quedar-se 



Distribució de 

la despesa

alimentària a 

les llars

catalanes -

2019
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Importància en valor i en volum de l'alimentació fresca o 
no de les llars espanyoles
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Percentatge o quota en valor o en volum de 
l'alimentació a dins i fora de la llar d'Espanya. 
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Distribució de  la despesa total en alimentació

d'Espanya per llocs de compra (any 2019).17



Distribució de la quota de mercat entre els

diferents espais de venda en relació a si el 

producte és fresc o no (a Espanya 2019)
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Evolució del volum (en %) en cada lloc

de compra entre 2019 i 2020
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Consum

d’alimentació

ecològica
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Identificació i control de la producció ecològica  22

L’eurofulla és el segell 

europeu que

identifica els aliments 

ecològics

El Consell Català de la Producció 
Agrària Ecològica (CCPAE) és l’autoritat 
de control de Catalunya i la seva funció 
és auditar i certificar els productes 
agroalimentaris ecològics de casa 
nostra.

El CCPAE és una corporació de dret 
públic amb personalitat jurídica pròpia. 
Aquest òrgan està tutelat 
administrativament pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació de la Generalitat de 
Catalunya.

El Consell figura al llistat d'autoritats 
públiques i organismes de control que 
anualment publica la Unió Europea.



L’agricultura ecològica i el Green Deal Europeu
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Estratègia “Farm to Fork” (2021)

Objectiu 2030 – 30 % de la superfície agrària destinada a producció ecològica

Brussels, 25.3.2021

COM(2021) 141 final

COMMUNICATION ACTION PLAN FOR THE DEVELOPMENT OF ORGANIC 

PRODUCTION

• Impuls de la demanda

• Reforç de la traçabilitat

• Reforç de la credibilitat dels sistemes de control

• Etc.

• …
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Enquesta Estudis d’opinió- Generalitat Cat
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Dades Espanya 2019

Consum per càpita: 50 kg

2,3 % del consum alimentari



Lloc de compra de producte ecològic
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Distribució de 

productes 

ecològics 

frescos i 

elaborats
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