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+40%  
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espanyoles als 
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espanyoles en 
restauració
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estrangeres  
en restauració
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segons les dades internes de pagaments amb targetes als TPV de CaixaBank:

(variació entre el gener i l’agost del 2021 en relació amb el mateix període del 2019)

* Segons l’índex de la xifra de negocis
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Resum executiu

El sector agroalimentari 
impulsa la recuperació
El 2020 passarà a la història com l’any de la COVID, 
però també es recordarà que, en un context 
duríssim, la resposta de la cadena alimentària va ser 
extraordinària i va garantir de manera ininterrompuda 
el subministrament a totes les llars espanyoles. Un 
any i mig després, el sector primari continua mostrant 
un dinamisme notable, tot i que ha deixat enrere 
l’excepcional ritme de creixement que va registrar 
durant els mesos més crítics de la pandèmia.

La indústria agroalimentària, més afectada per la 
caiguda de l’activitat el 2020, ja ha superat el nivell 
precrisi en termes de la xifra de negocis, malgrat que, 
al mercat laboral, encara no s’han assolit els nivells 
previs d’ocupació. En el 1S 2021, destaca la vigorosa 
recuperació de la fabricació de begudes, la xifra de 
negocis de la qual, arran de l’intens enfonsament del 
consum al canal HORECA, va recular un significatiu 
16,2% el 2020.

Els patrons de consum d’aliments de les llars espanyoles 
tornen a la normalitat de manera gradual. Les dades 
internes de pagaments amb targeta als terminals de 
punt de venda (TPV) de CaixaBank mostren que la 
despesa dels espanyols als supermercats continua 
sent elevada i que la despesa en restauració també es 
recupera amb força. No obstant això, la despesa amb 
targetes estrangeres en restaurants, malgrat el repunt 
d’aquest estiu, continua clarament per sota dels 
nivells del 2019. Així, la recuperació incompleta del 
turisme internacional continua afectant els productes 
agroalimentaris més dependents del canal HORECA.

El sector exterior mostra una evolució molt favorable. 
Les exportacions agroalimentàries han accelerat el pas 
i han crescut el 4,0% en el conjunt del 2020 i el 10,4% 

interanual en el 1S 2021. Així, el sector agroalimentari 
aporta el 19,5% de les exportacions de béns d’Espanya, 
2 punts més que el 2019. A mitjà termini, un dels reptes 
del sector perquè les exportacions continuïn sent 
un motor de creixement serà promoure una major 
sostenibilitat dels processos productius, en especial 
al sector primari, per mitigar l’impacte mediambiental 
que comporta aquesta activitat, un aspecte que 
analitzem amb més detall al segon article d’aquest 
informe.

A més a més, també abordem els sectors del porc 
i del vi, dos sectors en què Espanya és una gran 
potència productora i exportadora a nivell mundial. 
En el primer cas, destaquem el comportament 
excel·lent de les exportacions de porcí en els últims 
anys, en especial per la ingent demanda procedent de 
la Xina, on la producció domèstica s’ha vist greument 
afectada per la pesta porcina africana (PPA), motiu 
pel qual s’ha hagut de proveir mitjançant altres grans 
productors.

El sector vitivinícola, per la seva banda, es recupera 
del cop dur que va representar la pandèmia sobre el 
consum al canal HORECA. Pel que fa les exportacions, 
constatem una dinàmica molt positiva d’orientació 
cap a mercats amb un preu mitjà més elevat, la 
qual cosa hauria d’ajudar a contrarestar una de les 
principals febleses de l’exportació vinícola espanyola 
(el seu baix preu mitjà en relació amb altres països 
de la UE). A més a més, Espanya és líder mundial en 
producció de vi ecològic, un punt fort en un context 
en què la demanda de productes d’aquest tipus 
guanya força.
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Situació i perspectives 

El sector agroalimentari ha mantingut un funcionament molt positiu des 
dels mesos més crítics de la pandèmia. La producció del sector primari 
continua en nivells elevats, la indústria alimentària es recupera de la 
contracció que va experimentar el 2020, i els indicadors de demanda 
mostren una normalització gradual dels patrons de consum d’aliments, 
dins i fora de la llar. A més a més, destaca l’excel·lent comportament de 
les exportacions agroalimentàries, palanca de creixement que continuarà 
sent clau per al futur del sector.

Evolució favorable del 
sector agroalimentari  
en la recuperació

Agroalimentari

L’avanç de la vacunació i l’aixecament de les restriccions propicien una 
normalització gradual de la cadena alimentària
En l’últim any i mig, l’evolució del sector agroalimentari ha estat marcada per l’impacte de la 
pandèmia sobre les diferents baules de la cadena. Després d’una ràpida adaptació del sector 
als canvis en la demanda d’aliments durant les etapes més dures de la COVID-19, l’avanç de 
la campanya de vacunació i el relaxament de les restriccions a partir del final del tercer estat 
d’alarma el 9 de maig del 2021 han afavorit que els patrons de consum d’aliments de les 
llars espanyoles, i, en conseqüència, també l’activitat del sector agroalimentari en general, 
estiguin tornant a la normalitat de manera gradual.

Començant pel sector primari, les dades de comptabilitat nacional mostren que el valor afegit 
brut (VAB) del sector amb prou feines va recular en el 1S 2021 en relació amb la mitjana del 
2020 (el –0,4%), malgrat que, el 2020, va créixer un fortíssim 5,3%, la qual cosa demostra un 
comportament anticíclic en relació amb el PIB del conjunt de l’economia (el –10,8%). Si ho 
comparem amb el nivell del 2019, l’avanç continua sent considerable (el +4,9%), i la seva 
contribució al conjunt de l’economia se situa encara lleugerament per damunt de l’anterior 
a la pandèmia (el 3,0% del VAB en el 1S 2021 en relació amb el 3,5% del 2020 i amb el 2,9% 
del 2019).

El VAB del sector primari continua en nivells 
elevats després dels avanços excepcionals 
registrats durant els trimestres més crítics 
de la pandèmia
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La indústria agroalimentària ha tingut una evolució molt més cíclica, tot i que la magnitud de 
la caiguda que va experimentar en el 2T 2020 i la intensitat de la recuperació posterior són 
diferents en les dues branques que la componen (alimentació i begudes). Així, el descens de 
la xifra de negocis dels aliments elaborats va ser molt més moderat que el de la fabricació 
de begudes el 2020 (el –2,0% en relació amb el –16,2%), per la major dependència d’aquesta 
última branca del canal HORECA (hotels, restaurants i cafeteries), especialment castigat per 
la crisi. No obstant això, la recuperació en el 1S 2021 va ser molt vigorosa, la qual cosa li va 
permetre assolir al juny el nivell precrisi, tal com ho mostra el següent gràfic.

El mercat laboral també evoluciona de forma favorable a la indústria agroalimentària: el 
nombre d’afiliats efectius (és a dir, descomptant els treballadors afectats per un ERTO) va 
superar al juliol el nivell precrisi. De fet, a l’agost, la branca de la alimentació va ocupar el 
2,1% més de treballadors que al febrer del 2020 (el +1,1% en relació amb l’agost del 2019). En 
l’àmbit de la fabricació de begudes, en canvi, l’ocupació efectiva encara se situava a l’agost 
el 2,6% per sota del registre del febrer del 2019 (el –6,7% en relació amb l’agost del 2019). Així 
mateix, el percentatge d’afiliats afectats per un ERTO amb prou feines  representava el 0,9% 
del total a la indústria alimentària al juliol del 2021 (uns 3.500 treballadors), mentre que, a la 
fabricació de begudes, aquest percentatge es va enfilar a l’1,8% (uns 850 treballadors).

Informe Sectorial
2021

La fabricació de begudes ha crescut amb 
vigor en el 1S 2021 i ha assolit el nivell
precrisi en termes de la xifra de negocis.  
No obstant això, al mercat laboral, la
recuperació encara és incompleta
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Com evoluciona la despesa en alimentació i en restauració? 
El 2020, la pandèmia va alterar radicalment el patró de consum d’aliments de les famílies 
espanyoles. D’una banda, el consum d’aliments i de begudes a la llar va augmentar de forma 
considerable el seu pes en la cistella de la compra (+3 p. p., fins al 17,9%).1 De l’altra, la despesa 
fora de la llar (restauració i menjadors) va recular un excepcional 40%. En conseqüència, el 
pes de la despesa en restauració va representar només el 23% de la despesa alimentària total 
(en relació amb el 35% del 2019).

Per analitzar l’evolució d’aquestes partides de despesa des de l’inici del 2021, ens basem en 
dades internes de pagaments amb targetes als TPV de CaixaBank, que permeten diferenciar 
les targetes espanyoles i les emeses a l’estranger per aproximar l’impacte del turisme 
internacional sobre el canal HORECA.

La despesa amb targetes espanyoles als supermercats i a les grans superfícies d’alimentació 
va augmentar un significatiu 34% el 2020, tal com ho recull el següent gràfic. Aquesta tònica 
s’ha mantingut des de l’inici del 2021 (el +40% entre el gener i l’agost del 2021 en relació 
amb el mateix període del 2019) i posa en evidència que la situació sanitària encara no està 
normalitzada i continua afavorint la compra d’aliments per al consum a la llar.2 D’altra banda, 
la despesa amb targetes espanyoles als restaurants s’ha recuperat amb vigor el 2021 (va 
créixer el 26% en l’acumulat del gener a l’agost en relació amb el mateix període del 2019), 
en especial durant els dos mesos d’estiu (el 46% en relació amb el juliol i l’agost del 2019), 
gràcies al relaxament de les restriccions, a l’auge del turisme domèstic, en detriment dels 
viatges internacionals, i a l’aflorament d’una part de la demanda embassada i de l’estalvi 
acumulat per les llars durant els mesos amb més restriccions.3

1  Dades de l’Enquesta 
de pressupostos 
familiars (2020) de l’INE.

2  Aquestes xifres també 
es veuen afectades 
per la substitució de 
l’efectiu pels pagament 
amb targeta, una 
qüestió que s’analitza 
de forma detallada a 
l’article «La substitució 
de l’efectiu per la 
targeta com a mitjà de 
pagament durant la 
pandèmia», disponible 
a https://www.
caixabankresearch.com/
ca/economia-i-mercats/
activitat-i-creixement/
substitucio-lefectiu-
targeta-com-mitja-
pagament-durant?993=

3  Per a més detalls, 
vegeu l’article «Demanda 
embassada: una de les 
principals palanques 
de la recuperació 
econòmica», disponible 
a https://www.
caixabankresearch.com/
ca/economia-i-mercats/
activitat-i-creixement/
demanda-embassada-
les-principals-palanques-
recuperacio

El 2021, la despesa dels espanyols als supermercats 
continua sent elevada i la despesa en restauració 
ha superat els nivells del 2019. No obstant això, la 
caiguda de la demanda estrangera continua afectant 
els productes destinats al canal HORECA

Agroalimentari
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No obstant això, la despesa amb targetes estrangeres en restauració ha patit un cop dur, 
i la recuperació encara és incompleta. Així i tot, a l’estiu, s’ha produït una millora notable 
en aquest àmbit (el –9% en relació amb el juliol i l’agost del 2019, enfront del –60% en el 1S 
2021 en relació amb el mateix període del 2019). L’estat avançat de la vacunació a una gran 
part dels principals països d’origen dels turistes que visiten Espanya permet ser optimistes 
sobre les perspectives de recuperació del turisme internacional en els propers trimestres, i, 
el 2022, el sector turístic podria assolir un nivell d’activitat similar al del 2016 (el 15% inferior 
al del 2019).

El dinamisme de les exportacions agroalimentàries espanyoles
Espanya és una gran potència exportadora de productes agroalimentaris: ocupa la 
quarta posició a la UE i la setena a nivell mundial.4 Durant la pandèmia, les exportacions 
agroalimentàries van accelerar el pas i van créixer el 4,0% en el conjunt del 2020 i el 10,4% 
interanual en el 1S 2021. Així, el sector agroalimentari va aportar el 19,5% de les exportacions 
de béns d’Espanya, 2 punts més que el 2019. Les importacions agroalimentàries, en canvi, 
van recular el 2020, i, malgrat augmentar en el 1S 2021, el superàvit exterior de béns 
agroalimentaris va assolir un rècord històric al juny: l’1,7% del PIB (en relació amb l’1,6% del 
2020 i amb l’1,1% del 2019).

4  Segons el ranking de 
països exportadors de 
productes alimentaris de 
l’Organització Mundial 
del Comerç del 2019 
(últim any disponible).

Les exportacions agroalimentàries són  
un motor de creixement del sector exterior
espanyol i han generat un superàvit exterior 
de l’1,7% del PIB. Durant l’any 2020, les 
exportacions de carn de porcí a la Xina  
han crescut un extraordinari 136%

Informe Sectorial
2021

Evolució de la despesa amb targetes en alimentació i en restauració durant la pandèmia

Alimentació - targetes espanyoles
Variació (%)

Restauració - targetes espanyoles
Variació (%)

Restauració - targetes estrangeres
Variació (%)

Nota: (*) Variació entre el gener i l’agost del 2021 en relació amb el mateix període del 2019 o del 2020.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades internes.
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Una part molt significativa de l’increment de les exportacions espanyoles és deguda a 
l’extraordinari increment de les exportacions de carn de porcí a la Xina (el +136% el 2020). 
Aquesta partida explica uns 2,9 punts del creixement del 4,0% que van experimentar les 
exportacions agroalimentàries totals el 2020, a causa del fort augment de la demanda 
internacional per la pesta porcina africana que afecta una gran part de la producció 
xinesa. La resta de les exportacions agroalimentàries també van créixer, però van fer-ho 
de forma més modesta (el +1,1% el 2020). En el 1S 2021, l’increment de les exportacions 
de porcí a la Xina continua sent molt elevat (el +60% en el 1S 2021 en relació amb el 
mateix període del 2020), però la seva contribució al creixement s’ha moderat: 2,1 
punts de l’avanç del 10,4%. Explorem les raons que expliquen aquest repunt en l’article 
«El sector porcí espanyol travessa el seu moment més dolç» d’aquest mateix Informe 
Sectorial.

Agroalimentari

Exportacions agroalimentàries per grups de productes

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.

Grup de productes
Exportacions  

el 2020  
(milions d’euros)

Pes  
el 2020 (%)

Variació  
el 2020

Variació   
1S 2021  

(vs. 1S 2020)

Variació   
1S 2021  

(vs. 1S 2019)

FRUITES 9.570 18,0%  5,8%  1,9%  10,8%

CARN 8.436 15,9%  17,8%  16,2%  44,2%

De la qual: Carn de porcí 5.651 10,7% 23,5% 11,1% 50,1%

Carn de porcí amb destinació a la Xina 2.533 4,8% 136,3% 60,2% 384,1%

LLEGUMS I HORTALISSES 6.890 13,0%  3,1%  4,3%  7,5%

GREIXOS I OLI 4.182 7,9%  -1,5%  22,4%  15,2%

BEGUDES 4.348 8,2%  -3,5%  18,4%  9,8%

CONSERVES, VERDURA O FRUITA, SUCS 3.119 5,9%  2,0%  2,2%  5,2%

PEIXOS, CRUSTACIS I MOL·LUSCOS 2.688 5,1%  -12,6%  25,9%  0,6%

CEREALS I MOLINERIA 1.917 3,6%  5,3%  12,3%  17,6%

PREPARACIONS ALIMENTÀRIES 1.775 3,3%  7,5%  12,7%  17,6%

CONSERVES DE CARN O DE PEIX 1.851 3,5% 12,0% 0,2%  12,7%

LLET, PRODUCTES LACTIS I OUS 1.562 2,9%  5,1%  8,6%  11,6%

RESTA 6.717 12,7%  3,5%  13,3%  16,2%

TOTAL EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES 53.054 100% 4,0% 10,4% 15,0%
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A més de la carn de porcí, hi ha altres productes que destaquen pel seu excel·lent 
comportament tant el 2020 com des de l’inici d’enguany, com són les preparacions 
alimentàries per a animals, algunes fruites i hortalisses (albercocs, cogombres, cols, etc.) 
i els productes de fleca. Tots aquests productes es troben a l’àrea de color verd fosc del 
gràfic que es mostra tot seguit. Altres productes, com els cítrics i les conserves de peix, van 
anotar un avanç notable el 2020 (per la major demanda d’aliments fàcils de conservar) i, 
enguany, continuen en positiu, malgrat que el seu ritme de creixement ha baixat. D’altra 
banda, les exportacions de vi,5 d’oli d’oliva i d’altres hortalisses (com l’enciam) van recular 
el 2020, però s’estan recuperant vigorosament el 2021 (àrea de color verd clar). Finalment, 
les exportacions d’un grup reduït de productes (com el peix fresc i congelat) van recular el 
2020 i encara ho continuen fent, però a un ritme més moderat (productes de l’àrea de color 
vermell del gràfic). En aquest últim cas, el deteriorament de la balança comercial de peix 
fresc i congelat no respon a l’efecte de la pandèmia, sinó a factors estructurals anteriors.

De cara al futur, les exportacions continuaran sent una palanca de creixement per al sector. Per 
aquest motiu, és primordial continuar impulsant la sostenibilitat dels processos productius 
dels aliments, en especial al sector primari, per mitigar l’impacte mediambiental que aquesta 
activitat comporta, un aspecte que analitzem amb més detall a l’article «Avançant cap a la 
sostenibilitat del sector agroalimentari» d’aquest mateix Informe Sectorial.

Informe Sectorial
2021

5  Analitzem 
detalladament el sector 
vitivinícola a l’article  
«El sector del vi 
espanyol: símbol de 
tradició i referent 
mundial» d’aquest 
mateix Informe Sectorial.

Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.
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Sostenibilitat

El canvi climàtic i la lluita per prevenir-lo són enormes desafiaments 
per a la producció agroalimentària a Espanya. Al seu torn, la millora 
de la sostenibilitat i la resiliència del sector seran molt importants per 
assolir els objectius mediambientals fixats al Pacte Verd Europeu. Els 
indicadors agroambientals mostren que, malgrat alguns avanços en 
els últims anys, el sector s’enfronta a reptes importants, com reduir 
l’ús de plaguicides químics, de fertilitzants i d’antimicrobians en 
l’agricultura, millorar la salut i el benestar dels animals, augmentar 
l’eficiència en l’ús de l’energia i dels recursos hídrics, promoure 
un consum d’aliments més sostenible i saludable, i impulsar una 
economia circular per reduir la pèrdua i el malbaratament d’aliments. 
La nova PAC, amb els ecoesquemes com a mesura estrella, i els fons 
Next Generation EU donaran suport a la transició verda i digital del 
sector.

Avançant cap a la 
sostenibilitat del sector 
agroalimentari

L’amenaça del canvi climàtic i la transició cap a un sistema  
alimentari sostenible
L’agricultura a Espanya, que, tradicionalment, s’ha beneficiat d’una situació geogràfica i 
d’una climatologia privilegiades, és especialment vulnerable al canvi climàtic. L’augment 
de l’erosió dels sòls, les inundacions, les sequeres i els incendis forestals, juntament amb 
l’increment de plagues i de malalties, són alguns dels efectes directes. Al seu torn, l’activitat 
del sector primari també contribueix al canvi climàtic: l’especialització i la intensificació dels 
cultius, l’ús de productes químics i la industrialització de la producció ramadera tenen efectes 
negatius sobre l’aigua, el sòl, l’aire, la biodiversitat i la conservació dels hàbitats.

L’agricultura contribueix al canvi climàtic i, 
al seu torn, en pateix de forma directa les 
conseqüències, de manera que ha d’avançar 
cap a un nou model que protegeixi els 
recursos naturals dels quals depèn



9

Informe Sectorial
2021

Els països de la UE són cada vegada més conscients que no solament cal mitigar el canvi 
climàtic, sinó que també cal adaptar-s’hi. Així, davant la preocupació creixent pel medi 
ambient, el sector agroalimentari ha d’avançar en la transició d’un sistema emissor de gasos 
amb efecte d’hivernacle (GEH) i altament demandant i contaminant de recursos naturals 
cap a un nou model, cada vegada més estès, que proporciona aliments sans i nutritius de 
manera sostenible i que protegeix els recursos naturals dels quals depèn la pròpia activitat 
agrària.

A més de millorar la sostenibilitat de la producció agroalimentària i la distribució posterior, 
una altra palanca important de canvi és fomentar pautes de consum més saludables i més 
sostenibles des del punt de vista mediambiental. Per exemple, una dieta amb més pes dels 
vegetals i dels aliments orgànics, de temporada i de proximitat. Així mateix, la reducció de la 
pèrdua i del malbaratament d’aliments i el foment de l’economia circular també són elements 
claus per avançar cap a un sistema alimentari sostenible, tal com ho recull l’estratègia «De la 
Granja a la Taula» de la Comissió Europea.

Estratègia “De la Granja a la Taula” (Farm to Fork)

Font:  Comissió Europea.

DE LA GRANJA  
A LA TAULA

Prevenir el 
malbaratament 

alimentari

Producció 
alimentària 
sostenible

Consum 
sostenible 
d’aliments

Processament 
i distribució 
sostenible 
d’aliments
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La nova PAC, amb els ecoesquemes com a mesura 
estrella, i els fons Next Generation EU donaran 
suport a la transició verda i digital del sector

Del Pacte Verd Europeu als Plans Estratègics de la PAC
Per donar suport a la transició cap a un sistema alimentari sostenible, la UE està desplegant 
un ampli ventall d’eines per dotar els agents del sector de mecanismes i d’incentius que donin 
suport a l’esmentada transició i que, al seu torn, facilitin l’assoliment dels objectius fixats 
al Pacte Verd Europeu. En aquest context, la reforma de la política agrícola comuna (PAC), 
que entrarà en vigor al gener del 2023, inclou, com a principal novetat, la redacció de Plans 
Estratègics nacionals per establir prioritats en matèria d’ajudes i d’incentius als diversos 
subsectors productius.6 La mesura estrella són els ecoesquemes, d’adhesió voluntària i que 
premiaran les pràctiques sostenibles. El Ministeri d’Agricultura ha proposat dos ecoesquemes, 
amb una dotació de 1.107,49 milions d’euros i que agrupen les pràctiques sostenibles en dos 
eixos: l’agroecologia i l’agricultura de carboni. Al primer grup hi ha enquadrades activitats 
com la sega sostenible de les pastures, la rotació de cultius o el manteniment de superfícies 
no productives i d’altres elements relacionats amb la biodiversitat. El segon grup inclou el 
pasturatge extensiu, l’agricultura de conservació i el manteniment de cobertes vegetals vives 
o inertes.

A més de la PAC, els fons europeus NGEU també contribuiran al finançament de la transició 
verda i digital del sector primari. En particular, el component 3 del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència, dedicat a la transformació ambiental i digital del sistema 
agroalimentari i pesquer, contempla una inversió de 1.502,8 milions d’euros. El pla es basa 
en quatre pilars fonamentals: (i) la millora de l’eficiència dels regadius; (ii) l’impuls a la 
sostenibilitat i a la competitivitat de l’agricultura i de la ramaderia; (iii) una estratègia de 
digitalització del sector agroalimentari i del medi rural, i (iv) la modernització del sector 
pesquer, mitjançant l’impuls de la sostenibilitat, de la investigació, de la innovació i de la 
digitalització.

Agroalimentari

6  El Ministeri 
d’Agricultura, Pesca 
i Alimentació ha 
de presentar el Pla 
Estratègic a la Comissió 
Europea abans del 30  
de desembre del 2021.



11

En termes relatius, les emissions  
de GEH del sector agrari espanyol són 
inferiors a la mitjana de la UE, que s’ha 
marcat l’objectiu de reduir-les el 55%  
en relació amb el 1990 el 2030

Indicadors mediambientals del sector primari
La Comissió Europea ha analitzat la situació dels diferents Estats membres en relació amb 
el contribució a cadascun dels objectius del Pacte Verd Europeu. La taula de la pàgina 
següent recull aquests objectius i els valors de referència d’aquests indicadors per als 
principals països.7

Perquè Europa sigui el primer continent climàticament neutre d’aquí al 2050, la primera 
fita s’ha marcat per al 2030: reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) en, 
com a mínim, el 55% en relació amb el nivell del 1990. Tot i que, des del 1990, les emissions 
de GEH de l’agricultura de la UE s’han reduït un significatiu 20%, des del 2005, no s’ha 
avançat en la disminució. A Espanya, el comportament ha estat l’invers: des del 1990, les 
emissions han augmentat (el 6,5%) i, a partir del 2005, s’ha produït una modesta reducció 
(el –3,7%).

Informe Sectorial
2021

7  «Recomanacions als 
Estats membres sobre 
els seus plans estratègics 
per a la política agrícola 
comuna», Comissió 
Europea, desembre del 
2020.

Malgrat aquesta evolució, és important destacar que, en termes relatius, el sector és 
responsable del 12,0% del total d’emissions de GEH de l’economia, en relació amb el 12,7% 
de la mitjana de la UE. A més a més, si tenim en compte que el sector primari aporta el 
2,9% del PIB, en relació amb l’1,6% de la UE, obtenim que les emissions de GEH del sector 
agroalimentari espanyol per cada unitat de VAB són significativament inferiors a les de la 
mitjana europea (1,2 kg/€ en relació amb 1,7 kg/€ a la UE).8 De manera similar, les emissions 
de l’agricultura per unitat de terra agrícola (tones equivalents de CO2 per hectàrea) són 
inferiors a Espanya (1,6 en relació amb 2,5 a la UE).

La segona fita de la UE es recull a l’estratègia «De la Granja a la Taula», que estableix un 
objectiu de reducció de l’ús i del risc dels plaguicides químics del 50% d’aquí al 2030. En 
els últims anys, Espanya ha reduït de forma significativa l’ús d’aquesta mena de químics, 
i el repte és continuar avançant en aquesta direcció. D’altra banda, l’objectiu en matèria 
de resistència als antimicrobians consisteix en la reducció del 50% de la venda general 
d’antimicrobians per a animals de granja i d’aqüicultura d’aquí al 2030, comparat amb el 
valor de referència de la UE el 2018. En aquest aspecte, Espanya es troba endarrerida en 
relació amb la mitjana de la UE.

En canvi, Espanya destaca en positiu tant en la proporció de superfície agrícola dedicada a 
l’agricultura ecològica, un aspecte que tractem amb més detall a la següent secció, com en 
la proporció de superfície agrària ocupada per elements paisatgístics de gran diversitat. En 
aquest cas, Espanya, amb el 13,2% de la superfície, supera ja l’objectiu fixat del 10%.9

8  Dada del Common 
Monitoring and 
Evaluation Framewok 
per a la PAC 2014-
2020 de la Comissió 
Europea, https://
agridata.ec.europa.eu/
extensions/DataPortal/
cmef_indicators.html.

9  Estratègia de la UE 
sobre biodiversitat per 
al 2030.
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Objectius del Pacte Verd Europeu i valors de referència

Notes: GEH: gasos amb efecte d’hivernacle. SAU: superfície agrícola utilitzada. 
Font: CaixaBank Research, a partir de la Comissió Europea COM (2020) 846.

Objectiu de la UE Indicador Any(s) de referència  UE-27 Espanya Alemanya França Itàlia Portugal

Contribució a 
l’objectiu de reducció 

del 55% de les 
emissions de GEH 

d’aquí al 2030
i a la neutralitat 

climàtica per al 2050

Evolució de les 
emissions de GEH de 
l’agricultura des del 

1990 i el 2005

Δ 1990/2016-2018 -20,1% 6,5% -17,6% -8,2% -12,0% -5,8%

Δ 2005/2016-2018 -0,1% -3,7% 1,8% -2,3% -4,7% 0,6%

Emissions de 
l’agricultura en 

milions de tones 
equivalents de CO2

 2016-2018 396,8 39,5 65,4 75,6 30,5 6,7

Emissions de 
l’agricultura per unitat 

de terra agrícola 
(tones eq. CO2 per ha

SAU)

2016-2018 2,5 1,6 3,9 2,6 2,4 1,9

50% de reducció 
de l’ús  i el risc dels 
plaguicides químics 
en general i de l’ús

dels plaguicides més 
perillosos

Indicador de risc 
harmonitzat Δ 2011-2013/2018 -17% -22% -18 % 1% -9% -34%

50% de reducció 
de les vendes 

d’antimicrobians per a 
animals de granja i

en l’aqüicultura

Principi actiu d’agents 
antimicrobians 

veterinaris 
comercialitzats, 
principalment,

per a animals de 
producció per unitat 

de correcció de 
població

2018 118 219 88 64 244 187

25% de les terres 
agrícoles de la 
UE dedicades a 

l’agricultura ecològica

Proporció de 
superfície agrícola 

utilitzada dedicada a 
l’agricultura ecològica

2019 8,5% 9,7% 7,8% 7,7% 15,2% 8,2%

10% de la superfície 
agrària ocupada per 

elements paisatgístics 
de gran diversitat

Proporció de 
superfície agrària 

ocupada per elements 
paisatgístics de gran

diversitat

2015/2018 4,6 % 13,2% 2,2% 2% 3,7% 7,6%

50% de reducció 
de les pèrdues de 

nutrients i garantia, al 
mateix temps, que no 
es deteriori la fertilitat 

del sòl

Balanç de nitrogen 
brut en kg ha SAU  2012-2014 46 34 73 43 72 42

Percentatge de 
plantes de control de 

les aigües subterrànies 
en què se supera 

una concentració de 
nitrats de 50 mg/l

 2012-2015 13,3% 21,5% 28,0% 12,4% 11,1 % 17,9 %

Balanç de fòsfor brut 
en kg ha SAU  2012-2014 1 4 -2 1 -2 4

100% d’accés a 
internet de banda 
ampla ràpida a les 
zones rurals d’aquí 

al 2025

Proporció de llars 
en zones rurals amb 

accés de banda ampla 
de nova generació

2019 56,4% 58,7% 74,6% 47,6% 68,4% 69,4%

Objectiu del Pacte Verd

Emissions de gasos 
 amb efecte d’hivernacle 

(GEH)

Plaguicides

Antimicrobians

Agricultura  
ecològica

Elements  
paisatgístics  

de gran diversitat

Nutrients

Banda ampla  
en zones rurals
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La contaminació per nitrats procedents de l’agricultura continua sent una de les majors 
pressions sobre el mitjà aquàtic. En aquest sentit, la UE s’ha marcat un objectiu de reducció 
del 50% de les pèrdues de nutrients per al 2030 amb la finalitat de garantir que no es deteriori 
la fertilitat del sòl, un àmbit en què Espanya té molt recorregut de millora. Així mateix, cada 
vegada més països de la UE es veuen afectats per l’escassetat d’aigua, provocada sovint 
per una captació excessiva d’aigua per a l’agricultura i per a la ramaderia. El canvi climàtic 
agreujarà encara més el problema de la disponibilitat d’aigua a moltes regions, entre elles 
Espanya.

Finalment, la nova PAC estableix la digitalització com una prioritat transversal, en concebre 
que la transició cap a un sistema alimentari sostenible s’ha de basar en el coneixement, en la 
innovació i en la digitalització. En aquest sentit, un element clau per al desenvolupament dels 
territoris rurals i per a la lluita contra la despoblació rural és la disponibilitat d’una connexió 
a internet ràpida i fiable en aquestes zones. Tot i que s’ha produït un increment notable en 
la proporció de llars en zones rurals amb accés de banda ampla de nova generació, encara 
s’observa una bretxa important amb les zones urbanes. La meta és donar cobertura al 100% 
de la població el 2025.10

El 58,7% de les llars espanyoles en zones 
rurals tenien accés a internet de banda 
ampla ràpida el 2019. La meta és donar 
cobertura al 100% de la població el 2025

10  Aquest objectiu es 
recull a l’Agenda Espanya 
Digital 2025.
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La transició verda i digital de l’agricultura europea també genera noves oportunitats de 
negoci que el sector ha d’aprofitar, per exemple, mitjançant un millor ajust entre la producció 
i l’evolució dels gustos del consumidor. La sostenibilitat serà un avantatge competitiu per 
a les empreses i per a les explotacions que aconsegueixin l’equilibri entre el creixement 
econòmic, la cura del medi ambient i el benestar social: els qui no compleixin els estàndards 
mediambientals seran penalitzats per uns consumidors cada vegada més exigents i 
conscienciats amb el medi ambient i que s’identifiquen amb les marques i els productes 
més sostenibles.

Una aposta decidida per impulsar la producció ecològica
L’aposta per esquemes de producció més sostenibles, com l’agricultura ecològica,11 és 
imparable. Espanya, amb més de 2,44 milions d’hectàrees destinades a aquests cultius el 
2020, és el primer país de la UE i el tercer del món, després d’Austràlia i de l’Argentina. 
En termes de proporció de la superfície agrària útil (SAU), ens situem per damunt de la 
mitjana de la UE, tal com s’ha assenyalat a la secció anterior, però molt per sota de països 
capdavanters, com Àustria, Estònia i Suècia, que superen el 20%. Per assolir l’objectiu del 
25% marcat al Pla d’Acció sobre Agricultura Ecològica farien falta quatre milions d’hectàrees 
addicionals.

Pel que fa als operadors ecològics,12 gairebé 9 de cada 10 d’un total de 50.047 el 2020 són 
productors primaris, i la resta, establiments industrials i comercialitzadors. No obstant això, 
el nombre d’operadors creix amb molta més intensitat (més del doble) en les fases posteriors 
de la cadena alimentària.

Agroalimentari

11  La producció 
ecològica és un sistema 
de gestió i de producció 
agroalimentària que 
combina les millors 
pràctiques ambientals, 
un nivell elevat de 
biodiversitat i de 
preservació dels recursos 
naturals i l’aplicació 
d’exigents normes sobre 
el benestar animal, 
de manera que els 
productes s’obtenen  
a partir de substàncies 
i de processos naturals 
(MAPA).

Proporció de superfície agrícola utilitzada dedicada a l’agricultura ecològica

Notes: Dades del 2019. Desglossament entre superfície orgànica i en conversió no disponible per a Alemanya, Àustria i la UE-27. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades d’Eurostat.

12 L’operador ecològic 
pot ser una persona física 
o jurídica i ha de complir 
determinats requisits per 
poder produir, transformar, 
elaborar o envasar aliments 
d’origen agrari amb la 
finalitat de comercialitzar-
los utilitzant els termes 
ecològic, biològic o orgànic. 
Hi ha un Registre General 
d’Operadors Ecològics 
(REGOE) que recull la 
informació subministrada 
per les comunitats 
autònomes.

Objectiu  2030: 25%
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Per regions, destaca Andalusia, tant en superfície dedicada a l’agricultura ecològica, amb 
més del 45% del total, com en explotacions ramaderes ecològiques, amb gairebé el 60%. 
Per tipus de cultiu, destaquen els cereals per a la producció de gra (el 43% del total) i, per 
tipus de bestiar, els bòvids (el 48%). En comparativa internacional, el sector agroalimentari 
espanyol és el primer productor mundial ecològic d’oli d’oliva i de vi i el segon de cítrics i 
de llegums.

Un dels reptes als quals s’enfronta la producció ecològica al nostre país és el baix consum 
intern: el consum per capita d’aquests productes es va situar en 50,2 euros el 2019, molt 
lluny del de països com Dinamarca o Suïssa, que superen els 300. Així, doncs, la major 
part de la producció, al voltant del 60%, s’exporta.13 El canvi d’hàbits que ha introduït la 
pandèmia ha afavorit un consum més saludable, sostenible i de proximitat, motiu pel qual 
la tendència del consum intern d’aquesta mena de productes és clarament a l’alça.

L’agricultura ecològica a Espanya, a l’alça

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MAPA.
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13  Societat Espanyola 
d’Agricultura Ecològica 
(SEAE), MAPA 
(2021), «Anàlisi de la 
caracterització i projecció 
de la producció ecològica 
espanyola el 2019»,  
i Ecovalia (2021), 
«Informe anual de la 
producció ecològica  
a Espanya».

Superfície dedicada  
a l’agricultura ecològica
(milers d’hectàrees)

Operadors ecològics de  
l’activitat primària (productors)
Nombre

Operadors ecològics de l’activitat  
secundària (elaboradors i transformadors)
Nombre
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LA IMPORTÀNCIA DEL SECTOR PORCÍ  
EN EL CONJUNT DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
Principals indicadors d’una potència productora i exportadora líder al món

8.650 MM € 
de valor de la  
producció final

ÉS EL SECTOR RAMADER  
MÉS IMPORTANT D’ESPANYA

UNA INDÚSTRIA TRANSFORMADORA AMB UNA ESTRUCTURA POTENT I DIVERSIFICADA 

POTÈNCIA PRODUCTORA I EXPORTADORA A NIVELL EUROPEU I MUNDIAL

CARN MOLT DEMANDADA  
PEL CONSUMIDOR ESPAÑOL

42,6% 
de la producció 
final ramadera

16,3% 
de la producció 
final agrària

161.300  
treballadors  
ocupats de  
manera directa

86.547 
granges de porcí a Espanya, 
on gairebé el 80%  
són explotacions intensives

2.630 empreses   
(més del 70% del total de la indústria càrnia  
i de transformació espanyola)

18.700 milions   
d’euros anuals de facturació  
(dada del 2019)

Unió 
Europea

Món

1r 
Productor de 
carn de porcí  
5 milions  
de tones

3r 
Productor de carn de porcí 
(després de la Xina i dels EUA)

1a 
Cabanya porcina 
32,7 milions   
de caps de bestiar, 
capa blanca i ibèric

1r 
Exportador de  
carn de porcí

2n 
Exportador de  
carn de porcí

1r 
Exportador a 
destinacions 
extracomunitàries

4a 
Cabanya porcina

2.971 milions  
DE TONES EXPORTADES

7.628 MM €  
DE SUPERÀVIT EXTERIOR

Principals socis comercials

Xina França Itàlia Japó Portugal
0,7%  
del PIB

59%  
del total  
produït

Les llars espanyoles consumeixen 

3.169 MM €  
en carns fresques de porcí i  5.298  
en elaborats carnis del sector, el  45% 
i el 79%, respectivament, del total de 
la indústria càrnia.

Només el  

7%  
de la despesa total es 
realitza a través del   
CANAL HORECA

Nota: Dades del 2020, llevat que s’indiqui una altra data.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MAPA, de la INTERPORC i de l’ANICE.

SECTOR CONCENTRAT  
A NIVELL TERRITORIAL
Una mica més del 70% de la producció nacional 
del sector es concentra en només  3 CA 

Catalunya Aragó

19% 13%40%

Castella i Lleó

47% 9%
8% 5%

4%
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Sector porcí

El porcí s’ha consolidat com el sector més rellevant per a la ramaderia 
espanyola, amb més del 40% de la producció final ramadera. El componen 
unes 86.500 granges i unes 2.600 empreses transformadores, i la major part 
de la seva producció es concentra en només tres regions: Catalunya, Aragó 
i Castella i Lleó. Recentment, el porcí ha esquivat millor que altres sectors 
carnis la caiguda de la demanda per la COVID-19, gràcies a la seva menor 
dependència del canal HORECA i al repunt de la demanda procedent de la 
Xina, on la producció domestica s’ha vist greument afectada per la pesta 
porcina africana (PPA). Aquesta situació ha permès al sector porcí espanyol 
consolidar-se com un dels principals actors de la UE i del món. Entre els 
reptes del sector, cal esmentar la reducció de les emissions contaminants 
i continuar aplicant de manera estricta les mesures necessàries de 
bioseguretat per evitar l’entrada de la PPA en territori espanyol.

El sector porcí espanyol 
travessa el seu moment 
més dolç

El sector porcí amb prou feines es va veure afectat pels efectes  
de la crisi de la COVID-19
En destinar una gran part de la producció a l’exportació (el 59% el 2020), l’impacte de la 
crisi sanitària va afectar menys el sector porcí14 que altres subsectors de la indústria càrnia 
espanyola, com l’oví i el caprí, en un any en què la demanda externa va experimentar un 
repunt excepcional pels efectes de la pesta porcina a la Xina. A més a més, la demanda 
nacional (que absorbeix el 41% restant) amb prou feines va patir els efectes de la pandèmia, 
ja que l’augment del consum de carn fresca de porc a la llar (el +9%) va compensar 
amb escreix el clar descens del consum al canal HORECA (el –47%), que amb prou 
feines representa el 7% del consum total de porc.15 Així i tot, els talls més nobles (com la 
carn transformada, és a dir, els embotits) van patir els efectes de la COVID-19 amb més 
intensitat, ja que estan més vinculats a la restauració. Així, el consum per capita fora de 
la llar de pernils i d’espatlles, el producte amb més valor afegit del sector, va caure el 48% 
el 2020.

14  Segons el MAPA, el 
sector porcí comprèn 
els subproductes amb 
els següents codis 
TARIC: 021011, 021019, 
160241, 160242, 160249, 
0203, 02109949, 021012, 
020649, 020910, 020630, 
020641 i 16029051.

15  Les dades de consum 
han estat extretes de 
l’«Informe del Consum 
Alimentari el 2020»  
del MAPA.
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Vedella Pollastre Porcí Oví Resta Pernil curat Llom embotit Xoriço Patés/foie gras

1,8

1,6

1,4

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0

20202019

-34%
-48%

-29%

-47%

-48% -33%

-100% -100%

Consum de carn fresca fora de la llar
quilogram per individu

Consum de carn transformada fora de la llar
quilogram per individu

Font: CaixaBank Research, a partir de dades del MAPA.

La crisi per la PPA en altres potències ha permès al sector espanyol 
encapçalar la producció i l’exportació a la UE el 2020
No hi ha dubte que el sector porcí és un dels més competitius de l’agricultura espanyola, 
ja que gairebé la meitat de la producció es destina a mercats exteriors, no solament de la 
UE, sinó que arriba també als mercats asiàtics (la Xina, el Japó i Corea del Sud representen 
més del 50% de les exportacions). La trajectòria ascendent que ha exhibit el sector porcí 
espanyol en l’última dècada s’ha vist reforçada des del 2019 pel repunt extraordinari de 
les exportacions, que van superar els 7.267 milions d’euros el 2020, després de créixer el 
33% el 2019 i el 22% el 2020, una tendència que s’ha mantingut en el 1S 2021 (el +11% en 
relació amb el 1S 2020). D’aquesta manera, les vendes a l’exterior del sector han passat de 
representar amb prou feines el 0,7% del total d’exportacions agroalimentàries espanyoles el 
2018 a representar gairebé el 5% en només un parell d’anys.
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No obstant això, la major part de l’increment de les exportacions en els dos últims anys 
respon, en gran part, a un factor conjuntural. La irrupció el 2018 de la PPA a la Xina va reduir 
de manera radical la seva cabanya porcina, que, fins llavors, acaparava el 45% de la producció 
mundial.16 Per satisfer la seva ingent demanda interna, la Xina es va veure obligada a proveir-
se de manera urgent d’altres grans productors mundials. Alemanya, el major productor 
europeu, va patir també els efectes de la PPA el 2020 i va passar el testimoni a Espanya, que 
es va convertir en el principal proveïdor del gegant asiàtic i, a més a més, va aconseguir uns 
preus mai vistos (van créixer el 19% en relació amb la mitjana dels cinc anys anteriors).

16  La PPA és una 
malaltia vírica, altament 
contagiosa i mortal 
que afecta els porcs 
domèstics i salvatges.  
La PPA no es pot 
transmetre als humans  
ni a altres animals que  
no siguin porcs.
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TOTAL Sense la Xina

Xina 
16%

Xina 
47%

França 
13%

Portugal 
9%

Itàlia 
10%Japó 

6%

Altres 
46%

França 
9%

Japó 
4%

Altres 
28%

2018 2020

Itàlia 
6%

Portugal 
6%

Exportacions de porcí espanyoles
milions d’euros

Principals destinacions de les exportacions de porcí espanyoles

Nota: (*) La dada del 2021 assumeix per al conjunt del 2021 un comportament similar al registrat durant la primera meitat de l’any. 

Nota: Dades en volum. 
Font: CaixaBank, a partir de dades de DataComex.
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Malgrat el fort repunt de les exportacions el 2020, no tots els subproductes n’han sortit igual 
d’afavorits. Els talls menys nobles (amb un preu per quilo inferior) són els que més han 
crescut el 2020, tal com es recull al següent gràfic. En canvi, com va succeir al mercat interior, 
els talls més nobles del porc (com els pernils i les paletes) també van patir el descens de la 
demanda mundial d’aquesta mena de productes i la reorientació de les exportacions cap a la 
Xina, un mercat que sol comprar carns més assequibles. D’aquesta manera, si excloem les 
vendes a la Xina, el valor de les exportacions del sector a la resta de destinacions va recular 
el 9% el 2020.

Els reptes del sector: la dependència xinesa no és sostenible en el temps…
Com hem vist més amunt, l’extraordinari creixement del sector porcí espanyol en els 
últims anys és atribuïble, en gran part, a la demanda xinesa. En l’actualitat, la Xina 
continua patint conats recurrents de la PPA (l’últim i més sever va tenir lloc entre el 
final del 2020 i el febrer d’enguany), complicats de controlar per la falta de mitjans i de 
coneixements d’un teixit ramader format, en la seva major part, per granges petites i 
familiars.

Exportacions espanyoles de porcí per subproductes

Notes: La dimensió de la bombolla reflecteix el valor (milions d’euros) de cada subproducte. Segons el MAPA, el sector porcí 
comprèn els subproductes amb els següents codis TARIC: 021011, 021019, 160241, 160242, 160249, 0203, 02109949, 021012, 
020649, 020910, 020630, 020641 i 16029051. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de DataComex.
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En qualsevol cas, és qüestió de temps que la cabanya porcina xinesa es recuperi i que les 
necessitats de proveïment fora de les seves fronteres siguin molt menors. De fet, el 2020, 
alguns dels majors productors del sector porcí a la Xina han fet un gran esforç inversor 
en forma de granges a gran escala.17 En conseqüència, l’estratègia espanyola hauria de 
passar per consolidar la posició competitiva al mercat asiàtic i, sobretot, per reorientar les 
exportacions cap a mercats amb més valor afegit, on es demandin talls més nobles. Com en 
el cas del mercat intern, el canal HORECA sol ser el que sol·licita més aquests tipus de talls.

...i, a més a més, planteja reptes mediambientals
El segon gran repte del sector està vinculat a la transició verda. Des d’un punt de vista 
mediambiental, el fortíssim creixement de la producció interna és un desafiament per a les 
regions en què es concentren les explotacions de porcí (Catalunya, Aragó i Castella i Lleó). 
Al marge de la qüestió de l’ús dels recursos que fa la indústria agroalimentària en conjunt, 
sobretot el consum d’aigua, el sector del porcí contribueix a la contaminació atmosfèrica 
per l’amoníac que expulsen els purins dels porcs: en els sis últims anys, la contaminació 
atmosfèrica per aquesta mena d’emissions s’ha duplicat i ha passat de 9.500 tones el 2012 
a 21.000 el 2018, segons el registre oficial de contaminants PRTR.18

Per tant, el futur del sector es veurà condicionat per la capacitat d’evolucionar cap a una 
producció molt més sostenible, emmarcada en els objectius mediambientals del nou Pacte 
Verd Europeu.19 En aquest sentit, els experts del sector consideren que cal actuar en totes les 
fases del cicle productiu, des de la cria dels animals fins a la gestió dels residus, així com en 
les instal·lacions dels animals, en la recollida, en l’emmagatzematge, en el processament 
i en l’aplicació en el camp de les dejeccions (purins i fems). Malgrat que grans productors 
del sector s’estan plantejant plans estratègics amb objectius mediambientals concrets, la 
gran majoria de les empreses són pimes i micropimes que ho tenen més complicat a 
l’hora d’instaurar aquest tipus de pràctiques. Sens dubte, les noves mesures que s’estan 
negociant en els plans estratègics per a la propera PAC ajudaran a encaminar el sector cap 
a aquests objectius mediambientals.

17  La creació d’una 
macrogranja porcina 
a Nanyang per part 
del gegant del sector 
Muyuan Foods (el major 
productor mundial de la 
indústria porcina) és el 
projecte que crida més 
l’atenció, ja que és, amb 
escreix, la granja més 
gran del món (al voltant 
de 10 vegades més que la 
granja mitjana als EUA), 
més automatitzada i amb 
unes estrictes mesures de 
bioseguretat, on s’espera 
que es produeixin una 
mica més de 2 milions de 
porcs a l’any.

18  El PRTR és el Registre 
Estatal d’Emissions i 
Fonts Contaminants. Es 
pot consultar informació 
a nivell de complex 
industrial o agregada 
per sectors d’activitat, 
per substàncies 
contaminants, per tipus 
de residu i per àmbit 
geogràfic.

19  Per a una anàlisi més 
detallada del tema, es 
pot consultar el següent 
enllaç: https://www.
caixabankresearch.com/
ca/economia-i-mercats/
sector-public/green-deal-
europeu-entre-desitjable-
i-factible?220=

https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/green-deal-europeu-entre-desitjable-i-factible?220=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/green-deal-europeu-entre-desitjable-i-factible?220=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/green-deal-europeu-entre-desitjable-i-factible?220=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/green-deal-europeu-entre-desitjable-i-factible?220=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/green-deal-europeu-entre-desitjable-i-factible?220=
https://www.caixabankresearch.com/ca/economia-i-mercats/sector-public/green-deal-europeu-entre-desitjable-i-factible?220=
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DIMENSIONANT EL SECTOR DEL VI ESPANYOL
Radiografia d’una indústria que ha desenvolupat un ampli teixit  
empresarial i que mostra una presència notable per tot el territori

POSICIÓ DESTACADA  
A NIVELL MUNDIAL

FORT IMPACTE DE LA  
CRISI DE LA COVID-19

El consum de vi s’ha vist molt 
afectat per la crisi de la  
COVID-19, ja que el 

CANAL HORECA 
concentra el 54% de les vendes 
nacionals en valor i el 31% en 
volumen (dades del 2018)

FEBLESES  
I FORTALESES

Baix preu mitjà de  
les exportacions

Diversificació creixent  cap  
a destinacions amb més 
valor afegit: Àsia i l’Amèrica 
del Nord

Potencial elevat de 
l’enoturisme: 3 MM de 
visitants, la quarta part 
estrangers, i una facturació 
de 256 MM € (dada del 2019)

AMPLI TEIXIT 
EMPRESARIAL I PRESÈNCIA 
NOTABLE PER TOT EL 
TERRITORI
  20.000 MM € (1,9% del VAB 

del conjunt de l’economia) (dades 
de 2019)

  372.000 llocs de treball 
(2,1% de l’ocupació total), generats 
directament i indirectament pel 
sector vitivinícola (dades del 2019)

  97 DOP (denominacions 
d’origen protegides) i   
42 IGP (indicacions 
geogràfiques protegides), que 
engloben, entre les dues, el 96% 
de la superfície de vinya

  555.475 explotacions  
vitícoles de dimensió mitjana 
reduïda

  4.300 cellers, dels quals 
més de 3.000 són exportadors 
(dada del 2018)

  Castella-la Manxa 
concentra el 49% de la superfície 
i el 50% de la producció, 
seguida de lluny per Catalunya 
(9,7% en producció de vi) i per 
Extremadura (8,5%) Nota: Dades del 2020, llevat que s’indiqui una 

altra data.
Font: CaixaBank Research, a partir de dades 
del MAPA, de l’INE, d’Eurostat, de Dataco-
mex, de l’OIV, de l’OeMV i d’Afi.

Líder mundial en  
vinya ecològica:  

+ 121.000 ha 

 440.000  
tones

Superàvit comercial de  

2.500 MM €  
(0,23% del PIB)

Líder mundial en 
plantació de vinya:  

949.565 Ha 
(13% del total mundial)

3r  
productor  
de vi  
del món:  

40,7 M hl  
(15,6% del total mundial)

2n 
exportador  
mundial en 
volum:  
21,4 M hl

3r 
exportador  
mundial  
en valor:  
2.740 MM € 

VINOTECA

L’any 2020: 

CONSUM NACIONAL
– 17%

EXPORTACIONS
– 3,1%
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Sector del vi

El sector del vi juga un paper fonamental al nostre país, no solament en 
termes econòmics, per la seva contribució a l’activitat, a l’ocupació o a 
les exportacions, sinó també per l’àmplia extensió del seu cultiu i pel seu 
arrelament territorial, la qual cosa el converteix en motor de conservació 
mediambiental i de desenvolupament rural. Espanya és el segon 
exportador mundial de vi en volum i el tercer en valor, tot i que, en els 
últims anys, hem assistit a una major penetració a l’Amèrica del Nord i a 
Àsia, mercats que compren vi d’un import més elevat. Després de la crisi 
de la COVID-19, els cellers i les cooperatives han d’afrontar importants 
reptes a mitjà termini i s’han d’adaptar als nous hàbits de consum d’un 
públic més jove, més digitalitzat i més conscienciat amb el medi ambient. 
En aquesta estratègia s’emmarca l’aposta pels cultius ecològics, per les 
vendes on-line o per l’enoturisme.

El sector del vi espanyol, 
símbol de tradició i 
referent mundial

La cadena de valor del sector vitivinícola 
La cadena de valor de l’ampli sector vitivinícola s’inicia amb la plantació i amb la cura de la 
vinya (viticultura) i, un cop obtingut el vi (vinicultura), continua amb la distribució i amb la 
comercialització. Així, el sector està format, en primer lloc, per més de 550.000 explotacions 
vitícoles,20 que es caracteritzen per tenir una dimensió mitjana molt reduïda (amb prou feines 
1,70 hectàrees). A més a més, el 68,8% no supera la mitja hectàrea, i només el 3,9% supera 
les 10 hectàrees.

En segon lloc, trobem les més de 4.000 empreses productores de vi.21 El model cooperatiu, 
molt arrelat al sector,22 representa al voltant del 60% de la producció en termes de volum, 
tot i que, en termes de valor, destaquen els grans grups cellerers, amb una oferta més 
diversificada i amb una activitat exportadora important.

Finalment, hi ha una àmplia xarxa d’establiments de distribució i venda de productes 
relacionats amb el vi. Els cellers poden vendre directament al consumidor final o a través 
d’altres canals, principalment l’HORECA (hotels, restaurants i cafeteries) i el comerç al detall 
(supermercats i hipermercats), que representen el 31% i el 35% de les vendes totals en volum, 
respectivament (dades prepandèmiques del 2018). No obstant això, el preu mitjà del vi venut 
a través del canal HORECA és gairebé quatre vegades superior al que es ven a la botiga, de 
manera que les vendes en termes de valor en aquest canal superen el 50% del total, tal com 
es pot observar al gràfic de la pàgina següent.

20 Vegeu MAPA (2021), 
«Informe sobre aplicació 
del règim d’autoritzacions 
de noves plantacions de 
vinya 2020 i potencial 
de producció vitícola 
a Espanya». https://
www.mapa.gob.
es/es/agricultura/
temas/regulacion-
de-los-mercados/
informeviticola2021_
tcm30-561191.pdf

21 Les empreses 
productores de vi 
representen el 2,4% de les 
empreses manufactureres 
i el 13,6% de les empreses 
d’alimentació i begudes 
(Estadística Estructural 
d’Empreses 2019, INE).

22 El 21% de les 
cooperatives del sector 
agroalimentari a Espanya 
es dediquen al vi, de 
manera que la producció 
vitivinícola és la cinquena 
més important dins 
el cooperativisme en 
termes de  facturació 
directa, amb el 7% del 
total el 2019. OSCAE 
(2020), «El cooperativisme 
agroalimentari espanyol. 
Informe socioeconòmic 
2019», Cooperatives 
Agroalimentàries 
d’Espanya.

https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informepotencialviticola2021_tcm30-561191.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informepotencialviticola2021_tcm30-561191.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informepotencialviticola2021_tcm30-561191.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informepotencialviticola2021_tcm30-561191.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informepotencialviticola2021_tcm30-561191.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informepotencialviticola2021_tcm30-561191.pdf
https://www.mapa.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informepotencialviticola2021_tcm30-561191.pdf


24

Agroalimentari

La distribució al detall concentra la major 
part de les vendes de vi en volum, però 
els vins amb un valor més alt es venen a 
l’hoteleria, a la restauració i, sobretot, a les 
enoteques i als clubs

Pel que fa a la resta de canals de distribució, les vendes a les enoteques i als clubs de vins 
amb prou feines representen el 6% del volum total, però concentren els vins amb un preu 
més alt (amb denominació d’origen i de gamma mitjana i alta) i representen gairebé el 13% 
en valor. A l’extrem oposat, amb els preus més econòmics, se situen les vendes directes als 
cellers (el 18% en volum i el 4,5% en valor).

Consum de vi a Espanya per canals de distribució

La crisi de la COVID-19 ha provocat canvis importants  
en els hàbits de consum de vi
El 2020, el consum nacional de vi es va enfonsar fins als 9,1 milions d’hectolitres (el –17% 
en relació amb el 2019), la xifra més baixa de la sèrie, molt afectat per la cancel·lació 
d’espectacles i d’esdeveniments i, sobretot, per les limitacions al canal HORECA. A més a 
més, la incidència de la pandèmia va ser relativament elevada a Madrid i a Barcelona, els dos 
principals centres de consum.
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Una part del consum que es va deixar d’efectuar a l’hoteleria i a la restauració es va traslladar 
a l’àmbit de les llars, mitjançant compres al comerç al detall, que va créixer de manera 
extraordinària i es va convertir en el principal canal de venda, amb el 47,5% del total.23 Així, 
la despesa de les llars espanyoles en vi va augmentar el 15,3% el 2020, després d’haver 
augmentat el 15,7% el 2019.24 Més enllà de l’impacte de la pandèmia, el sector s’ha d’adaptar 
als canvis de preferències dels consumidors, cada vegada més preocupats per la salut, per la 
sostenibilitat i pel medi ambient. En general, aquests canvis es tradueixen en un consum més 
casolà, més «saludable» i que valora més els cultius ecològics o els envasos reciclables. Els 
cellers i els establiments de comerç especialitzats s’estan reinventant, i ho fan desenvolupant 
formes alternatives de venda, com els lliuraments a domicili o el canal on-line, el qual, com 
a plataforma, també pot oferir experiències virtuals (visites i tastos).

Posició preponderant al mercat global del vi
El vi és un dels principals productes exportats per la indústria agroalimentària espanyola, 
només per darrere de la carn de porcí, dels cítrics i de l’oli d’oliva. La reculada de les 
exportacions de vi el 2020 (del –3,1%), la segona consecutiva després del –7,4% de l’any 
anterior, s’explica, fonamentalment, per l’ajust de la demanda en plena pandèmia (l’OIV25 
estima que el consum mundial de vi va caure gairebé el 3%), tot i que també hi van influir 
els aranzels imposats el 2019 pels EUA a les vendes d’alguns productes agroalimentaris 
europeus, inclòs el vi espanyol, que van provocar una caiguda del 9,9% en valor i del 6,1% en 
volum del vi espanyol exportat als EUA el 2020.26 Per aquest motiu, l’acord assolit recentment 
entre els EUA i la UE per suspendre els aranzels durant cinc anys, com a mínim, és una 
notícia excel·lent per al sector vinícola.

Els consumidors estan cada vegada més 
preocupats per la salut, per la sostenibilitat  
i pel medi ambient

23 També van 
incrementar la participació 
els clubs de vins, les 
enoteques i, sobretot, les 
vendes directes des del 
celler. Vegeu OeMv (2021), 
«Estudi de l’evolució dels 
canals de venda de vi 
a Espanya». D’aquesta 
enquesta, realitzada a 110 
cellers, es desprèn que 8 
de cada 10 van reduir les 
vendes el 2020; van patir 
més (i), per dimensió, els 
petits, que no van poder 
compensar les pèrdues  
al canal HORECA, malgrat 
que van reforçar les 
vendes directes, i (ii), per 
tipus de vi, els de preus 
més alts.

24 Dades de l’Enquesta 
de pressupostos familiars, 
INE, 2020.

25 Organització 
Internacional de la Vinya 
i el Vi.

26 Així i tot, els EUA 
encara reben el 10,3% 
de les exportacions 
espanyoles de vi.
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Una de les principals febleses de l’exportació 
vinícola espanyola és el preumitjà baix,  
que ens situa a la cua de la UE pel que fa  
al valor afegit dels vins exportats

Malgrat que Espanya és el segon exportador mundial de vi en volum, per darrere d’Itàlia, 
en valor ens superen Itàlia i, sobretot, França, que ven al voltant del 33% menys de vi, però 
factura tres vegades més. Això s’explica pels preus mitjans, cinc vegades superiors en el cas 
dels nostres veïns.27

Tot i que el preu mitjà baix genera un problema de marge de benefici per a molts negocis, cal 
tenir en compte l’heterogeneïtat del sector, amb una gran diversitat de regions productores, 
de varietats, de sistemes de criança i de cellers, la qual cosa es tradueix en diferents 
segments de qualitat i de preu. El problema del preu baix en relació amb la mitjana mundial 
és generalitzat per categories, però el granel juga un paper important: les seves exportacions 
representen el 52,4% del total en volum, però només el 17,4% en valor, la qual cosa dóna un 
preu mitjà de tot just 0,44 euros/litre, cinc vegades menys que en el cas dels vins envasats 
(2,32 euros/litre).

El preu d’exportació baix en termes agregats oculta importants diferències per destinacions. 
Una gran part de les exportacions de vi espanyol es continuen dirigint a països amb un 
preu baix, sobretot europeus (França, Alemanya, Portugal i Itàlia, entre d’altres), on el preu 
més baix està relacionat amb la venda de vi a granel. Tot i que el preu mitjà (més barat) que 
paguen aquests països s’ha mantingut relativament estable en els últims anys, la veritat és 
que perden pes sobre el total de les exportacions en termes de valor. En canvi, els països 
que paguen un preu mitjà més alt (entre els quals hi ha els EUA, Suïssa i el Canadà), no 
solament han augmentat aquest preu, sinó també el seu pes, tal com es pot observar a la 
taula superior.

27 Vegeu OeMV (2021), 
«Principals exportadors 
mundials de vi, any 2020». 

Principals països de destinació de les exportacions de vi agrupats  
en funció del preu mitjà del vi espanyol que importen

Nota: Grups TARIC 2204 i 2205. 
Font: CaixaBank Research, a partir de dades de Datacomex.

Països

Preu mitjà (€/l) Pes en valor (%)

2017 2020 Variació 2017 2020 Variació

Portugal, Itàlia, França i Alemanya, entre d’altres 0,67 0,66 -0,01 36,2 33,8 -2,36

Dinamarca, Bèlgica, Països Baixos, Regne Unit, Xina  
i Japó, entre d’altres

1,78 1,93 0,15 33,8 35,0 1,17

Suècia i Brasil, entre d’altres 2,44 2,55 0,10 4,2 5,0 0,77

EUA, Suïssa, Canadà i Mèxic, entre d’altres 3,35 3,77 0,42 25,7 26,1 0,43

TOTAL 1,22 1,28 0,06 100,0 100,0

Preu  
mitjà

Baix

Mitjà-baix

Mitjà-alt

Alt
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El sector exportador vinícola s’està 
reorientant geogràficament cap a 
mercats amb un preu mitjà més alt

Si centrem l’anàlisi en els principals països de destinació (els 15 primers, que acaparen 
més del 80% de les vendes totals), el comportament de les exportacions en els últims 
anys (2015-2020) ha estat, en línies generals, positiu, i hi destaquen el Canadà i Suècia 
pel seu major dinamisme en termes de valor (malgrat que també creixen en volum). En 
canvi, les vendes destinades als principals països europeus es mostren més contingudes. 
Un esment a part mereix Suïssa, que, malgrat recular en termes de volum, creix en valor, 
gràcies a un preu mitjà per litre elevat i creixent (lleugerament per damunt dels 5 euros el 
2020).

En definitiva, en els últims anys, hem assistit a una major penetració a l’Amèrica del Nord i a 
Àsia, mercats que compren vi de més valor, i a una reducció progressiva de la dependència 
del mercat europeu: des de l’any 2000, Europa ha reduït en gairebé 12 punts el seu pes en 
les exportacions espanyoles de vi.

Exportacions de vi espanyol al top 15 de destinacions
Variació anual mitjana en valor (%)

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-6 -3 -2-5 -4 -1 0 1 2 4 6 73 5

Guanyen en volum  
i en facturació

Guanyen en volum i 
perden en facturació

Perden en volum  
i en facturació

Perden en volum i 
guanyen en facturació

Xina
Suècia

Portugal

Dinamarca

Alemanya

França

Suïssa

Itàlia

Canadà

Països Baixos

Japó

Bèlgica

Regne UnitEUA

Mèxic

Variació anual mitjana en volum (%)

Notes: La dimensió de les bombolles indica el preu mitjà del vi exportat. Dades mitjanes del 2015 al 2020. 
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Impacte social del vi
A més de la seva contribució en termes econòmics, el fort arrelament territorial converteix 
el sector del vi en un motor de desenvolupament rural. En certa manera, la vitivinicultura 
contribueix a afrontar el repte demogràfic, ja que l’activitat i els ingressos que genera 
són claus per a molts municipis petits. A més a més, té una estreta relació amb la cura 
i la conservació dels recursos naturals, ja que la supervivència de les vinyes depèn de la 
protecció de les espècies, dels ecosistemes i dels hàbitats naturals. Un esment especial 
mereix la viticultura ecològica,28 que té un pes creixent al nostre país: amb més de 121.000 
hectàrees el 2020, una mica més del 13% de la superfície total de vinya per a vinificació, 
genera una producció estimada superior a les 441.000 tones, la qual cosa situa Espanya com 
a líder mundial en termes de producció ecològica de vi.

L’entorn de procedència és un atribut que reforça l’experiència de degustació del vi. En 
això es basa l’essència de les denominacions d’origen, que integren elements, tangibles i 
intangibles, vinculats al territori (el clima, el sòl, la varietat del raïm, la tradició, les pràctiques 
culturals…) i que determinen la singularitat de cada vi.

Un fenomen en auge és l’enoturisme, que ofereix una experiència diferent en la 
comercialització de vi, mitjançant visites als cellers, jornades gastronòmiques i actes culturals 
diversos. Conjuga l’oferta vinícola i cultural, complementa la resta de l’oferta turística, 
genera ingressos per a l’hoteleria, per a la restauració i per als altres negocis locals i és poc 
estacional. Fins i tot es podria veure impulsat per la crisi sanitària, ja que és una activitat 
atractiva per a persones que busquen llocs tranquils no massificats, espais oberts i un major 
contacte amb la naturalesa. En definitiva, el bon menjar –i beure– és un dels valors distintius 
del nostre país, i el vi, la beguda més apreciada a l’estranger, s’associa a la idea d’Espanya 
com a destinació turística predilecta.

Agroalimentari

L’enoturisme contribueix a vertebrar  
el territori i a dinamitzar l’economia  
de les zones productores de vi

28 Bàsicament, selecciona 
les varietats de raïm 
més adaptades a les 
condicions locals, utilitza 
tècniques respectuoses 
amb el medi ambient 
en el tractament del sòl 
i dels cultius i, en lloc de 
productes químics, com 
pesticides i fertilitzants, 
n’utilitza d’origen orgànic 
(compost, adobs verds 
o residus de la pròpia 
collita).
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Font: CaixaBank Research, a partir de dades de l’INE, de Datacomex, de la Seguretat Social i del Banc d’Espanya.

Nota: Per als indicadors marcats amb (*), el valor del 2021 correspon a la variació acumulada de l’any fins a l’última dada disponible. Per a la resta 
d’indicadors, es mostra la variació interanual de l’última dada disponible. Els indicadors de demanda són a preus constants.

Principals indicadors del sector agroalimentari
Variació anual, llevat que s’indiqui el contrari

Mitjana  
2000-2007

Mitjana 
 2008-2014

Mitjana  
2015-2019 2020 2021 Data de  

l’última dada Tendència

Indicadors d’activitat
PIB total economia 3,7 -1,0 2,8 -10,8 19,8 2T 2021

VAB sector primari 1,4 0,6 2,1 5,3 -1,2 2T 2021

VAB indústria agroalimentària 3,6 -2,8 1,2 - - 2018

Renda agrària (preus corrents) 3,0 2,1 3,6 4,4 - 2020

Índex de producció industrial: indústria manufacturera 1,4 -4,8 2,4 -10,4 14,8 (*) juny-21

Índex de producció industrial: alimentació 1,8 0,0 1,2 -4,4 2,8 (*) juny-21

Índex de producció industrial: begudes 2,3 -1,7 0,4 -9,0 13,4 (*) juny-21

Índex de la xifra de negocis: indústria manufacturera 5,5 -3,1 3,0 -12,0 17,9 (*) juny-21

Índex de la xifra de negocis: alimentació 4,1 1,1 2,8 -2,0 4,9 (*) juny-21

Índex de la xifra de negocis: begudes 4,6 -1,2 2,1 -16,2 8,6 (*) juny-21

Indicadors de demanda
Índex de vendes al detall: total economia 2,8 -4,0 2,3 -6,0 5,8 (*) jul.-21

Índex de vendes al detall: alimentació 1,5 -2,1 1,1 0,3 -1,4 (*) jul.-21

Despesa en alimentació 2,6 -2,1 0,4 4,6 - 2020

Pes de la despesa en alimentació (%) 14,7 15,1 15,1 17,9 - 2020

Mercat laboral
Afiliats total economia 3,5 -2,1 3,1 -2,1 3,6 ag.-21

Afiliats sector primari -1,4 -0,6 0,4 -1,6 -0,4 ag.-21

Afiliats indústria agroalimentària - -0,8 2,9 -1,0 2,8 ag.-21

Ocupats total economia 4,3 -2,4 2,7 -2,9 5,7 2T 2021

Ocupats sector primari -1,5 -2,4 1,6 -4,0 6,2 2T 2021

Ocupats indústria agroalimentària - -1,0 1,5 0,0 -3,5 2T 2021

Finançament
Saldo viu de crèdit al sector primari 9,9 -5,0 3,9 4,0 4,6 1T 2021

Taxa de morositat del sector primari (%) 1,3 7,4 7,8 5,5 5,3 1T 2021

Saldo viu de crèdit a la indústria agroalimentària 10,4 -1,8 4,4 2,9 0,5 1T 2021

Taxa de morositat de la indústria agroalimentària (%) 1,6 7,1 6,0 4,2 4,2 1T 2021

Sector exterior
Exportacions agroalimentàries 6,3 6,0 5,6 4,0 10,4 (*) juny-21

Exportacions sector primari 4,7 5,1 5,3 3,5 4,5 (*) juny-21

Exportacions indústria agroalimentària 7,3 6,6 5,7 4,2 14,3 (*) juny-21

Importacions agroalimentàries 6,7 2,0 4,5 -5,6 6,3 (*) juny-21

Importacions sector primari 5,2 2,2 4,5 -3,8 6,8 (*) juny-21

Importacions indústria agroalimentària 7,6 1,8 4,5 -6,5 6,1 (*) juny-21

Saldo agroalimentari (% del PIB) 0,1 0,4 1,0 1,6 1,7 (*) 2T 2021

Saldo sector primari (% del PIB) 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 (*) 2T 2021

Saldo indústria agroalimentària (% del PIB) -0,1 0,2 0,6 1,0 1,1 (*) 2T 2021
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