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EXPORTACIONS
AGROALIMENTÀRIES
CATALANES 2021

LES EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES CATALANES
EL 2021 EN TITULARS
•

El sector de agroalimentari supera per primera vegada els 12.000 M€ en les seves
exportacions (12.878,07 M€) creixent un 12,34% en valor i un 10,12% en volum i es
consolida com a motor de l’economia catalana.

•

Per segon any consecutiu Catalunya és la comunitat autònoma que més exporta per davant
d’Andalusia, que continua a la segona posició. Catalunya augmenta les seves exportacions
per sobre de la mitja de l’Estat espanyol (12,34% de Catalunya en front del 10,70% de
l’Estat). Les vendes de productes agroalimentaris catalans a l'exterior durant 2021
representen el 21,78% del total de les exportacions agroalimentàries de l'Estat i el 15,99%
del conjunt de les exportacions catalanes.

•

Catalunya consolida el superàvit comercial, que va aconseguir per primera vegada el 2019,
situant-se al 2021 en una taxa de cobertura del 118,88%.

•

El creixement en valor en el període comprès entre 2020 i 2021 (12,34%) és més del doble
que entre el període entre 2019 i 2020 (6,62%), fet que denota la resiliència del sector davant
la pandèmia. El sector continua demostrant que és competitiu als mercats exteriors pel seu
valor afegit donat que els últims 10 anys les exportacions agroalimentàries catalanes han
crescut un 86,39% en valor i un 53,16% en volum.

•

Tots els sectors agroalimentaris creixen tant en valor com en volum. El sector carni, tot i que
continua representant el gruix del valor de les exportacions, juntament amb el fine food,
manté pràcticament la xifra de creixement de l’any anterior (0,17%) per la davallada del
23,84% de les importacions de porcí a Xina. Els sectors que més creixen al 2021 son: olis
vegetals (42,42%) seguit de peix i marisc que després de la davallada de l’any passat
remunta amb un ascens del 30,12%, cereals i molineria (19,04%), vi i cava que torna al
creixement amb un 18,97%, fine food (18,05%) i fruita i horta (11,12%). El sectors del vi, fine
food i peix i marisc trenquen la tendència al decreixement per tornar a un elevat creixement
el 2021.

•

El número de països als qual s’exporta es manté estable (191), sent França primer destí
seguit de Xina, Itàlia, Alemanya i Regne Unit, tot i que Xina decreix un 13,37%. Així mateix,
creixen totes les àrees geogràfiques en el seu conjunt sent la UE receptora del 53,64% de
les exportacions agroalimentàries catalanes i els mercats tercers un 46,36%. Tot i així la UE
perd pes en el total d’exportacions per la sortida del Regne Unit tot i que creix un 11,40%.
Destaquen els increments a les regions d’Àfrica (28,82%), Amèrica Llatina i Amèrica del
Nord (per sobre del 22%).
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•

El número d’empreses exportadores totals ha incrementat un 19,6% i les regulars s’enfilen
fins a les 2.745 (un 2,2% més que l’any anterior) representant gairebé una quarta part de les
de l’Estat espanyol (24,16%).

•

El sector agroalimentari és el tercer sector econòmic exportador de Catalunya per sota de
les semi manufactures i dels béns d’equip a qui va superar l’any passat.

•

En aquest primer any de Brèxit, les empreses catalanes han incrementat un 8,24%, sis punts
percentuals més que l’any anterior exportant per un valor de 615,20 M€. El subsector del vi
creix un 133% en el mercat britànic durant el 2021.
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El sector agroalimentari es manté com a motor de l’economia catalana:
les exportacions durant el 2021 augmenten un 12,34% en valor i un
10,12% en volum i se supera per primera vegada els 12.000 M€
(12.878,07 M€).

Després de superar les dificultats ocasionades per la pandèmia de la Covid-19 a nivell
mundial, el sector agroalimentari català continua demostrant la seva resiliència davant
complex context macroeconòmic global.
Tot i les xifres positives que descriuen el panorama de les exportacions agroalimentàries catalanes,
el sector s’ha trobat amb disrupcions logístiques sobre el comerç a les quals s’hi ha sumat l'escalada
dels preus de l’energia. Aquests dos factors han estat els detonants de l’alça de la inflació que han
enfosquit la conjuntura internacional tot i l’increment mundial del comerç.
El 2021 les exportacions agroalimentàries de Catalunya han crescut un 12,34% en valor i un 10,12%
en volum respecte l’any anterior, superant per primera vegada la barrera dels 12.000 M€ amb un total
de 12.878,07 M€ i 7.608.228 Tones, segons les dades que acaba de fer públiques l’AEAT (Agència
Estatal d'Administració Tributària).
Les dades reflecteixen una situació en que es continua consolidant el bon posicionament dels
productes i empreses agroalimentàries catalanes en els mercats internacionals, resultat de l’impuls
de la internacionalització dels últims anys i exemple de l'alt nivell de competitivitat del sector respecte
a altres països productors.
Les exportacions catalanes han registrat, per tant, un molt bon any, tot i el context econòmic i polític
mundial, les pertorbacions en les cadenes de subministrament i l’escassetat de matèries primeres
per a la producció.
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Catalunya es manté per segon any consecutiu com la comunitat de
l’Estat que més aliments i begudes exporta.
El sector agroalimentari català augmenta les seves exportacions per
sobre de la mitja de l’Estat (12,34% de Catalunya en front el 10,70% de
l’Estat).
Les exportacions d’aliments i begudes durant el 2021 representen el
21,78% del total de les exportacions agroalimentàries de l'Estat i el
15,99% del conjunt de les exportacions catalanes.

Per segon any, Catalunya es manté com a primera comunitat autònoma de l’estat pel que fa a
les exportacions agroalimentàries, una plaça que en els últims anys ha ocupat Andalusia, que
segueix en la segona posició.
Les exportacions agroalimentàries catalanes suposen gairebé una quarta part de les exportacions
de l’Estat Espanyol (21,78%) i continua creixent per sobre de la mitja de l’Estat amb dos punts
percentuals de diferència (12,34% de Catalunya en front el 10,70% de l’Estat).
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Catalunya consolida el superàvit comercial agroalimentari, que va
aconseguir per primera vegada el 2019, situant-se al 2021 en una taxa de
cobertura del 118,88%.

Catalunya manté el superàvit comercial assolit a partir del primer semestre de 2019, registrant
en tot l’any 2021 complert una taxa de cobertura de 118,88%. És a dir, les exportacions de
productes agroalimentaris (12.878,07 M€) són lleugerament superiors a les importacions
(10.832,98 M€).
La taxa de cobertura, que fa un balanç de les exportacions i importacions, és un indicador econòmic
que, juntament amb l'increment de valor, ens dóna una visió de la competitivitat de les empreses
catalanes i del seu atractiu comercial, així com de la seva capacitat productiva i exportadora.

SUPERÀVIT COMERCIAL SECTOR AGROALIMENTARI CATALUNYA
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El creixement en valor en el període comprès entre 2020 i 2021
(12,34%) és més del doble que entre el període entre 2019 i 2020
(6,62%), fet que demostra la resiliència del sector davant la pandèmia.
En els últims 10 anys, les exportacions agroalimentàries catalanes han
crescut un 86,39% en valor i un 53,16% en volum, el que consolida el
camí del volum al valor de les exportacions alimentàries catalanes.

L’any 2020 el sector agroalimentari català constatava un increment en la internacionalització
dels seus productes (6,62%) especialment si es té en compte que pràcticament la resta de
sectors econòmics decreixien en exportacions. Per aquest motiu, encara és més rellevant el
fet que les exportacions del sector hagin experimentat un creixement percentual en valor
superior al doble durant el 2021.
En els últims 10 anys, les exportacions agroalimentàries catalanes han crescut un 86,39% en valor i
un 53,16% en volum, fet que consolida el camí del volum al valor de les exportacions alimentàries
catalanes.
EVOLUCIÓ CREIXEMENT VALOR PERCENTUAL DE LES EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES
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Seguint l’evolució de les exportacions agroalimentàries des de 2019 es confirma la resiliència del
sector davant la Covid. Així, s’observa que, el primer any de la pandèmia ja va incrementar en vendes
i que en el 2021 aquest increment s’ha doblat percentualment, passant del 6,62% el 2020 al 12,34 al
2021.
Això també es constata amb el càlcul de la ràtio valor/volum d’exportació de tot el sector
agroalimentari, que el 2021 se situa en 1,69 enfront del 1,39 del 2011. Els sectors que exporten amb
més valor en euros per quilogram són el del peix (7,03), el vi i cava (2,71), el fine food (2,50), el carni
(2,40), els olis vegetals (1,58%) i la fruita i les hortalisses (1,11).
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El sector agroalimentari català compta amb un gran potencial de futur a causa d’una demanda global
creixent de productes amb valor afegit. Alineada amb els mercats més exigents, Catalunya és un
dels clústers agroalimentaris líders i referents a Europa, amb productes de valor afegit amb una
àmplia varietat d'aliments i begudes de qualitat, alts nivells de seguretat alimentària i capacitat
d'innovació i d’adaptació a les principals tendències de creixement, com ara la vinculació a la Dieta
Mediterrània. Així mateix, la gastronomia ha esdevingut un motor estratègic que juga un paper clau
en la valorització, promoció i projecció dels productes i empreses del sector agroalimentari català.

EVOLUCIÓ IMPACTE COVID EN EXPORTACIONS SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ PER
SECTORS (DE 2019 A 2021)

*Total sector agroalimentari amb escala 0 – 1.200; resta de sectors amb escala 0 – 500
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Tots els sectors agroalimentaris creixen tant en valor com en volum.
El sector carni, tot i que continua representant el gruix del valor de les
exportacions, juntament amb el fine food, manté pràcticament la xifra de
creixement de l’any anterior (0,17%) per la davallada del 23,84% de les
importacions de porcí a Xina.
El sectors del vi, fine food i peix i marisc trenquen la tendència al
decreixement per tornar a un elevat creixement el 2021.
Els sectors que més creixen el 2022 son: olis vegetals (42,42%) seguit de
peix i marisc que després de la davallada de l’any passat remunta amb un
ascens del 30,12%, cereals i molineria (19,04%), vi i cava que torna al
creixement amb un 18,97%, fine food (18,05%) i fruita i horta (11,12%).

El carni manté el lideratge de les exportacions agroalimentàries representant un 35,69% del
total, gairebé cinc punts menys que l’any passat, amb 4.596,08 M€.
Partint de l’Índex Prodeca que reagrupa diverses subpartides del codi TARIC en 7 subsectors per
simplificar l’anàlisi de les exportacions agroalimentàries, el sector carni és el principal sector
exportador tot i que és el que menys incrementa les seves exportacions el 2021 (0,17%) per la
caiguda del 16,67% de les exportacions a la Xina, primer mercat de destí del sector, i més
concretament, per la davallada del 23,84% de les exportacions de porcí al país asiàtic. Tot i així, el
porcí representa el 63% del valor d’exportació del sector carni i el 22,51% del valor total de les
exportacions agroalimentàries.
El decrement de les exportacions a Xina s’ha compensat diversificant a altres mercats amb forts
increments com Filipines (156%), Corea del Sud (143%), Taiwan (114%) i Japó (25,78%). Cal
recordar que el 47% de les exportacions del total del sector carni es destinen a Àsia.
Aquestes dades demostren que el sector està reduint la seva dependència del mercat xinès. La
cabana xinesa està en ple procés de recuperació i aquest fet ha impulsat la diversificació del sector
que una vegada més, demostra el seu dinamisme i capacitat d’adaptació.
El segon en les exportacions agroalimentàries catalanes correspon al sector multiproducte o fine
food, amb 3.610,50 M€, un 28,04% del total exportat en valor. Aquest sector, a diferència de les xifres
de 2020, creix en les seves exportacions un 18,05% en valor i un 13,87% en volum. El lideren les
següents categories: sucs vegetals, aigües, cerveses, begudes i liquats (40%), dolços, cacau i les
seves preparacions, articles de confiteria, mel, cafè, te, infusions (22,55%), snacks i aperitius,
productes de fleca i pastisseria, productes base de cereals, fruits secs, arròs i llegums (11,13%),
formatges, productes làctics i ous (10,26%), extractes, essències i concentrats, ingredients,
preparacions per sopes (10,13%) i plats preparats, brous, conserves, confitures i melmelades
(7,24%),
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La capacitat exportadora del sector de la fruita i l’horta el situa en tercera posició (11,12%) amb
1.089,22 M€. Registra un increment en valor del 11,12% i en volum un 3,24% respecte el 2020. Els
productes més venuts a l’estranger en termes de valor són cítrics, préssecs, nectarines, pomes i
peres.
Els olis ocupen la quarta posició amb el 7,85%. Aquesta categoria creix un 42,42% en valor
incrementant el volum amb un 17,19% totalitzant 1.010,66 M€ exportats. Així mateix, l’oli d’oliva
representa el 36,43% d’aquest sector creixent un 6,47% en valor i reduint el volum en un 12,18% en
volum.
El sector del vi i cava trenca la tendència decreixent dels dos últims anys i experimenta un increment
significatiu del 18,97% en valor i del 11,42% en volum respecte el 2020. Així mateix, es manté com el
cinquè sector exportador, representant el 4,81% de les exportacions catalanes i assolint els
619,99 M€ exportats. El cava representa pràcticament la meitat de les exportacions del sector amb un
48,84%. Destaca la recuperació del mercat americà gràcies especialment a la decisió presa entre UE i
els Estats Units de deixar sense efecte pels propers 5 anys els aranzels imposats prèviament per la
presidència de Trump.
Els cereals, molineria i llavors suposen el 4,66%, amb 600,55 M€ exportats i s’hi observa un creixement
del 19,04% en valor i del 21% en volum.
El sector del peix i el marisc, en setena posició, representa el 2,52% de les exportacions
agroalimentàries amb 324,95 M€ exportats, xifra superior en un 30,12% en valor i un 9,06% en volum
respecte a 2020. Aquest sector trenca amb la tendència decreixent i és el que té millor ràtio
volum/valor.
EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES DE CATALUNYA PER SECTORS
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COMPARATIVA EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES CATALANES PER SUBSECTORS 2020 – 2021
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COMPARATIVA EXPORTACIONS AGROALIMENTÀRIES CATALANES 2020 VS 2021
VALOR
2020
M€

VALOR
2021
M€

VOLUM
2020
Tn

CARNI

4.588,27

4.596,08

1.850.457,05

1.917.660,53

0,17%

3,63%

FINE FOOD - MULTIPRODUCTE

3.058,37

3.610,50

1.266.549,03

1.442.172,14

18,05%

13,87%

FRUITA I HORTA

980,20

1.089,22

952.649,28

983.482,13

11,12%

3,24%

OLIS VEGETALS

709,61

1.010,66

545.536,80

639.321,78

42,42%

17,19%

VI I CAVA

521,12

619,99

205.306,44

228.753,93

18,97%

11,42%

CEREALS I MOLINERIA

504,48

600,55

1.198.467,45

1.450.154,68

19,04%

21,00%

PEIX I MARISC

249,73

324,95

42.373,33

46.212,54

30,12%

9,06%

ALTRES

851,83

1.026,11

847.460,19

900.471,19

20,46%

6,26%

11.463,61

12.878,07

7.608.228,94

12,34%

10,12%

TOTAL SECTOR
AGROALIMENTARI

6.908.799,57

VOLUM
2021
Tn

VARIACIÓ
VALOR
2020-2021

VARIACIÓ
VOLUM
2020-2021
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EXPORTACIONS SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ PER SECTORS I DEMARCACIONS
EXPORTACIÓ CATALUNYA
2021 M€

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

CARN I EMBOTITS

4.596,08

46,30%

45,43%

6,85%

1,43%

FINE FOODMULTIPRODUCTE

3.610,50

63,53%

14,17%

5,95%

16,35%

FRUITA I HORTA

1.089,22

42,75%

5,06%

42,90%

9,28%

OLIS VEGETALS

1.010,66

60,98%

0,31%

27,16%

11,56%

VI I CAVA

619,99

88,11%

1,50%

0,97%

9,42%

CEREALS I MOLINERIA

600,55

49,34%

3,76%

36,42%

10,49%

PEIX I MARISC

324,95

75,55%

10,09%

0,15%

14,21%

TOTAL SECTOR AGRO

12.878,07

56,19%

21,85%

12,57%

9,39%

SECTOR
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El número de països al qual s’exporta es manté estable (191). França,
Xina i Itàlia continuen sent els principals mercats receptors.
Destaca el decreixement de les exportacions a la Xina per la
davallada del sector porcí.
El número d’empreses exportadores regulars es manté per sobre de
les 2.700.
Hi ha increments significatius a les regions d’Àfrica (28,82%), Amèrica
Llatina i Amèrica del Nord (per sobre del 22%), Orient Mitjà (19%) i
Àsia (7,33%).
La UE continua sent receptora de pràcticament la meitat de les
exportacions agroalimentàries catalanes (53,64%) mentre que el
46,36% va destinats a mercats tercers.

Catalunya exporta aliments i begudes a 191 mercats, principalment europeus, però destins com
Filipines, Corea del Sud, Japó, Algèria, Marroc, Mèxic, Xile, Brasil, Estats Units, Aràbia Saudita,
Emirats Àrabs i Turquia estan agafant pes en les exportacions agroalimentàries.
Les exportacions a la Unió Europea, 53,64% del total, han incrementat en un 11,40%. Així mateix, les
exportacions a països tercers, 46,36% del total, han augmentat en un 31,25% amb increments a totes
les regions.
Els principals països importadors de productes agroalimentaris catalans en el transcurs de 2021 han
estat: França (20,94%), Xina (14,31%), Itàlia (10,92%), Alemanya (7,52%), Portugal (6,26%), Regne
Unit (5,98%), Japó (4,06%), Països Baixos (3,74%) i els Estats Units (3,54%). Destaca també
l’increment de les exportacions a Filipines (254%), Corea del Sud (95%), Taiwan (83%), Marroc
(75%), Xile (59%), Algèria (39,7%), Estats Units (25,9%), Mèxic (20,4%), Japó (19,5%), Emirats
Àrabs (16%), Aràbia Saudita (14%) i Brasil (11%).
Pel que fa al nombre d’empreses exportadores del sector agroalimentari, Catalunya compta amb un
2,2% més d’empreses exportadores regulars arribant a les 2.745 (aquelles que acumulen, com a
mínim, 4 anys consecutius de vendes a l’exterior). Representen gairebé una quarta part de les de
l’Estat espanyol (24,16%).
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ON EXPORTEM ELS PRODUCTES AGROALIMENTARIS CATALANS PER REGIONS 2021
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QUÈ EXPORTEM PER REGIONS 2021 - TOP 4 PRODUCTES EN VALOR
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EXPORTACIONS SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ PER SECTORS I MERCATS 2021
SECTOR

EXPORTACIÓ 2021 M€

PRINCIPALS MERCATS DE DESTÍ

CARN I EMBOTITS

4.596,08

Xina
33,36%

França
15,91%

Japó
7,42%

Itàlia
5,42%

Corea del Sud
4,88%

Filipines
4,12%

FINE FOOD- MULTIPRODUCTE

3.610,50

França
22,53%

Portugal
10,45%

Itàlia
9,89%

Regne Unit
9,34%

Alemanya
8,08%

Estats Units
5,73%

FRUITA I HORTA

1.089,22

França
22,85%

Itàlia
20,85%

Alemanya
20,56%

Regne Unit
5,92%

Polònia
5,16%

Portugal
4,61%

OLIS VEGETALS

1.010,66

Marroc
22,06%

Algèria
15,77%

França
11,82%

Itàlia
11,01%

Regne Unit
6,13%

Estats Units
5,35%

VI I CAVA

619,99

Estats Units
14,56%

Alemanya
13,72%

Regne Unit
13,12%

Bèlgica
10,98%

Japó
7,44%

Països Baixos
5,61%

CEREALS I MOLINERIA

600,55

França
26,55%

Emirats Àrabs
15,90%

Itàlia
12,10%

Aràbia Saudita
9,94%

Xina
4,66%

Alemanya
4,58%

PEIX I MARISC

324,95

Itàlia
45,83%

França
18,31%

Portugal
7,38%

Japó
5,76%

Estats Units
4,95%

Països Baixos
3,99%

12.878,07

França
20,94%

Xina
14,31%

Itàlia
10,92%

Alemanya
7,52%

Portugal
6,26%

Regne Unit
5,98%

TOTAL SECTOR AGRO
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El sector agroalimentari és el tercer sector econòmic exportador de
Catalunya per sota de les semi manufactures i dels béns d’equip, que va
superar l’any passat.

Després d’un any en que la resta de sectors econòmics havien reduït les seves exportacions
en el 2021 veiem com aquests han recuperat o increment les seves ventes per sobre de nivells
prepandèmia.
Així, el sector agroalimentari se situa en tercera posició seguint molt de prop a béns d’equipament.

EVOLUCIÓ EXPORTACIONS SECTOR AGROALIMENTARI RESPECTA LA RESTA DE
SECTORS ECONÒMICS
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En aquest primer any de Brèxit, les empreses catalanes han
incrementat un 8,24%, sis punts més que l’any anterior exportant per un
valor de 615,20 M€.

El dels olis vegetals és el sector que més creix (73,40%) destacant l’oli d’oliva que creix un 39,26%.
El segueix la fruita i horta (58,86%). Pel que fa al vi i cava hi ha un increment del 25,95%.
Fine food augmenta un 19,80% destacant el fort increment de formatges, productes làctics i ous (que
creixen un total del 27,10%) i els dolços, cacaus i confiteria (amb un increment del 18,72%).
El sector del peix i marisc decreix un 44% així com el carni un 24,76%. Tot i així, destaca la carn de
boví que, tot i partir d’una base de vendes petita, pràcticament duplica les exportacions en aquest
mercat augmentant un 90,18%. Per contra el porcí baixa en un 43,39%.

EXPORTACIONS SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ A REGNE UNIT PER SECTORS
SECTOR

VALOR 2021 M€

% VALOR / TOTAL

% VARIACIÓ 2021 vs 2020

FINE FOOD- MULTIPRODUCTE

261,74

42,55%

19,80%

CARN I EMBOTITS

128,30

20,85%

-24,76%

VI I CAVA

71,52

11,63%

25,95%

FRUITA I HORTA

59,70

9,70%

58,86%

OLIS VEGETALS

54,46

8,85%

73,40%

CEREALS I MOLINERIA

19,16

3,11%

-16,81%

PEIX I MARISC

3,50

0,58%

-44,00%

615,20

100,00%

8,25%

TOTAL SECTOR AGROALIMENTARI
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Destaca la recuperació del mercat americà amb un increment del 25,89%
aquest 2021, gràcies especialment a la decisió presa entre UE i els Estats Units
de deixar sense efecte pels propers 5 anys els aranzels imposats prèviament per
la presidència de Trump.

En el 2020, l’impacte de les polítiques proteccionistes de Trump va representar una disminució de
les exportació als Estats Units d’un 10,58%, afectant especialment el sector del vi que va decréixer
un 10%, així com l’oli d’oliva en un 24%. Cal recordar que l’increment aranzelari que va aplicar
l’administració nord-americana als productes agroalimentaris europeus va suposar un sobre cost de
23 M€ per als exportadors alimentaris de Catalunya.
Les noves taxes agroalimentàries, que van entrar en vigor el 18 d’octubre de 2019, imposaven un
increment del 25% les taxes per a alguns dels productes més exportats a Estats Units. El vi no
carbonatat amb graduació de menys de 14% d'alcohol en envasos de fins a 2 litres, l’oli d’oliva i la
carn de porcí congelada van ser els més afectats. Altres productes que van patir la mesura
proteccionista de Trump van ser les clementines, alguns làctics i mariscos.
Amb la nova administració Biden, aquest panorama complex per a les empreses agroalimentàries
s’ha anat resolent i això s’ha traduït en unes dades més positives. En aquest sentit, creixen tots els
sectors a excepció del sector del olis vegetals (que inclouen l’oli d’oliva) i que encara no han recuperat
els valors d’abans de la imposició d’aranzels.
El sector que més exporta en valor és el fine food amb el 44,01% del total, seguit del vi i cava que
genera un 21,78% del total, i té un destacat creixement del 44,96%, demostrant que el sector s’està
recuperant. En tercera posició en valor trobem els olis vegetals, que inclouen l’oli d’oliva que, tot i
que generen un 13,05% del valor de les exportacions agroalimentàries catalanes als Estats Units
encara experimenta un lleuger decreixement.
Peix i marisc, partint d’una base en valor petita, és el que experimenta un creixement més elevat en
percentatge (205%) tot i que els volums exportats son baixos. La fruita i horta continuen a la cua de
les exportacions al país americà penalitzat per la manca de protocols per exporta-hi les fruites que
majoritàriament produïm.
EXPORTACIONS SECTOR AGROALIMENTARI CATALÀ A ESTATS UNITS PER SECTORS
SECTOR

VALOR 2021 M€

% VALOR / TOTAL

% VARIACIÓ 2021 vs 2020

FINE FOOD- MULTIPRODUCTE

160,43

44,01%

25,57%

VI I CAVA

79,38

21,78%

44,96%

OLIS VEGETALS

47,56

13,05%

-0,43%

CARN I EMBOTITS

31,47

8,63%

64,43%

PEIX I MARISC

15,66

4,30%

205,77%

CEREALS I MOLINERIA

5,17

1,42%

5,91%

FRUITA I HORTA

0,37

0,10%

109,46%

364,50

100,00%

25,89%

TOTAL SECTOR AGROALIMENTARI
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NOTA METODOLÒGICA

*ÍNDEX PRODECA: *Composició dels sectors
L’estudi de les dades d’exportació agroalimentàries de Catalunya ha tingut en compte per a cada sector els
productes que s’especifiquen a continuació.
- Sector carn i embotits: carn, animals vius, carns processades, embotits, preparacions càrniques i conserves,
despulles animals i olis i greixos animals.
- Sector fine food – multiproducte: làctics, mel, ous, productes de pastisseria, confiteria i dolços, cafè, té i
infusions, salses, gelats, cervesa, aigua, begudes fermentades, destil·lats, conserves vegetals, conserves
de peix i marisc, vinagres, preparacions de fruita, melmelades de fruita, sucs.
- Sector de la fruita i l’horta: fruita, fruits seca i hortalisses.
- Sector dels olis vegetals: oli d’oliva i altres olis vegetals.
- Sector del vi i del cava: vi, cava i altres vins de raïm.
- Sector del peix i el marisc: peix, marisc, olis i greixos de peix.
- Sector de cereals i molineria: cereals, productes de la molineria i llavors.
Correspondència TARICs:
•

•

•
•
•
•
•

•

SECTOR CARN I EMBOTITS: CAPÍTOL 1 - ANIMALS VIUS, CAPÍTOL 2 - CARN I DESPULLES
COMESTIBLES (Excepte les partides 020820, 020830, 020840, 020850, 020860, 02089030 i 02089060),
CAPÍTOL 15 -GREIXOS I OLIS ANIMALS I VEGETALS (només les partides 1501, 1502, 1503, 1506 i la
151610), CAPÍTOL 16 - PREPARACIONS DE CARN, PEIX O DE CRUSTACIS (1601 i 1602), CAPÍTOL
23 - RESIDUS (només la partida 230110).
SECTOR FINE FOOD – MULTIPRODUCTE: CAPÍTOL 4 - LLET I PRODUCTES LACTIS; OUS D'AU;
MEL NATURAL; PRODUCTES COMESTIBLES, CAPÍTOL 9 - CAFÈ, TE, mate i espècies, CAPÍTOL 13 GOMES, RESINES I ALTRES SUCS I EXTRACTES VEGETALS (només la partida 1302), CAPÍTOL 16 PREPARACIONS DE CARN, PEIX O DE CRUSTACIS, MOL·LUSCS O ALTRES INVERTEBRATS
AQUÀTICS (només les partides 1604 i 1605), CAPÍTOL 17 - SUCRES I ARTICLES DE CONFITERIA,
CAPÍTOL 18 - CACAU I ELS SEUS PREPARACIONS, CAPÍTOL 19 - PREPARACIONS A força de
CEREALS, FARINA, MIDÓ, FÈCULA O LLET; PRODUCTES DE PASTISSERIA, CAPÍTOL 20 PREPARACIONS D'HORTALISSES, FRUITES O ALTRES FRUITES O ALTRES PARTS DE PLANTES,
CAPÍTOL 21 - preparacions alimentàries DIVERSES, CAPÍTOL 22 - BEGUDES, líquids alcohòlics i
vinagres (només la partida 2201, 2202, 2203, 2206, 2207, 2208 i 2209).
SECTOR DE LA FRUITA I L’HORTA: CAPÍTOL 7 - HORTALISSES, PLANTES, ARRELS I TUBERCLES
ALIMENTARIS, Capítol 8 - FRUITES I FRUITS COMESTIBLES; Escorces D'AGRES (CÍTRICS), MELONS
O SÍNDRIES.
SECTOR DELS OLIS VEGETALS: CAPÍTOL 15 -GREIXOS I OLIS ANIMALS I VEGETALS (només les
partides 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 i 1516 excepte la 151610).
SECTOR DEL VI I DEL CAVA: CAPÍTOL 22 - BEGUDES, líquids alcohòlics i vinagres (només les partides
2204 i 2205).
SECTOR DEL PEIX I EL MARISC: CAPÍTOL 3 - PEIXOS I CRUSTACIS, MOL·LUSCS I ALTRES
INVERTEBRATS AQUÀTICS, CAPÍTOL 15 -GREIXOS I OLIS ANIMALS I VEGETALS (només la partida
1504), CAPÍTOL 23 - RESIDUS (només la partida 23012000).
SECTOR DE CEREALS I MOLINERIA: CAPÍTOL 10 - CEREALS , CAPÍTOL 11 - PRODUCTES DE LA
MOLINERIA; MALTA; MIDÓ I FÈCULA; INULINA; GLUTEN DE BLAT, CAPÍTOL 12 - LLAVORS I FRUITS
OLEAGINOSOS; LLAVORS I FRUITS DIVERSOS; PLANTES INDUSTRIALS O MEDICINALS; PALLA I
FARRATGE.
ALTRES: CAPÍTOL 6 - PLANTES VIVES I PRODUCTES DE LA FLORICULTURA, CAPÍTOL 13 –
GOMES I RESINES, Capítol 14 - MATÈRIES TRENABLES, Capítol 15 – Només 1505, 1507, 1508, 1520,
1521, 1522, CAPÍTOL 24 – TABAC I SUCEDÀNIS.
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