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Valoració sector porcí a Catalunya , primer semestre any 2020 
 
 

1. Importància econòmica i social del sector 

La indústria càrnia a Catalunya és el principal sector agroalimentari, 31%,  i el quart sector industrial, 
5,33%,. Genera 8.400 milions d’€; 30.700 treballadors i representa el 4% del PIB total i el 21,6% del PIB 
industrial català. El porcí representa el 75% del total de producció càrnia1. 

Catalunya és una gran productora de carn de porcí a la Unió Europea (sacrifica més del 27% del 
total de la UE) i actualment exporta a França, Japó i la Xina, mentre es planteja augmentar les vendes a 
l’Àsia i Austràlia, com a reptes prioritaris. L’any 2018 la suma total de les exportacions d’aquest tipus de 
carn va arribar als 2.900 M€2. 

A Catalunya hi ha 5.555 explotacions de porcí (SIR3) i, segons dades Departament de Salut hi ha: 42 
escorxadors de porcí4 (15 escorxadors sacrifiquen el 75% dels animals). Més de 400 establiments 
d’elaboració de productes porcins i quasi 200 establiments de distribució de carn de porc fresca o 
congelada, donant feina a 14.500 persones; generant un volum de negoci de 6.100 milions d’euros 
(dades 2013)1. 

 
A Catalunya, l’any 2018 el sector porcí va representar el 54,2% de la producció ramadera i el 33,17% 
de la Producció Final Agrària5 

L’estratègia del sector porcí es basa en l’engreix del porc i la transformació càrnia, amb el seu valor 
afegit, aconseguint sostenir població en les àrees rurals i consolidant una indústria càrnia. 

 
 
  

                                                
1 Actualització estratègica del sector porcí a Catalunya, ACCIÓ 10, 2016. 
2 PRODECA 
3 SIR: Sistema d’Informació Ramadera, no es té en compte explotacions en règim extensiu i semiintensiu, les explotacions 
d’autoconsum i les explotacions de petita capacitat. Actualitzat a 10 de juny 2020). 
4 Departament de Salut 
5 Dades bàsiques Agroalimentació Catalunya 2019, DARP. 
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2. Les granges i animals porcins a Catalunya 

Durant els últims anys, la producció porcina estatal ha crescut quasi bé en tots els territoris, però a 
diferent ritme. A Catalunya, però,  el cens porcí es manté estable en els darrers anys.  Catalunya i l’Aragó 
tenen el 52% del cens total estatal (més de 15 milions d’animals)6.   

El sector porcí estatal i català ha incrementat  l’engreix respecte  les granges de mares cosa que implica 
una importació de garrins d’origen intracomunitari amb el risc sanitari que comporta : l’any 2018 es van 
importar 1.5 milions d’animals d’origen intracomunitari, el 2019 es superen els 2.5 milions, i durant el 
primer trimestre any 2020, s’han importat 700.000 animals. 
  
 

   1995 2000 2005 2010 2015 2019 

 Garrins 1.264.325 1.369.672 1.687.263 1.830.893 2.147.214 2.673.077 
 Porc engreix 3.220.462 3.925.601 3.925.900 4.329.764 4.915.774 4.619.778 
 Reproductores 481.407 578.153 561.390 557.858 636.756 617.246 
 TOTAL 4.978.753 5.885.385 6.199.540 6.722.697 7.699.744 7.912.932 

Taula 1. Evolució del nombre d’animals porcins a Catalunya segons tipologia enquestes DARP mes de 
novembre.  

 
 

 Granges de mares 
 (*) 

Granges d’engreix  
 

 abril 
2017 

abril 
2018 

juny  
2020 

 abril 
2017 

 

abril 
2018 

 

juny 
2020 

Lleida 421 406 386  2.187 2.200 2.199 
Barcelona 382 363 332  965 965 964 
Girona 120 116 107  591 587 575 
Tarragona 74 68 64  286 281 274 
Catalunya 997 953 889  4.029 4.033 4.012 

 
Taula 2. Evolució nombre granges per territori. DARP (exclou autoconsum) 

*Inclou: granges de garrins, cicle tancat i cicle mixta. 
 

 
  

                                                
6 Informe Observatori sector porcí 2018 (DARP)  
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3. El sector porcí català: escorxadors i exportacions 

Pel que fa al sacrifici, l’any 2019, amb un creixement del 2,1% respecte a 2018, la carn de porc espanyola 
ha arribat a 4,63 milions de tones. Catalunya  sacrifica el 41% del total d’animals estatals (uns 22.5 
milions animals/any),  l’Aragó un 15%  i a Castellà Lleó 14% (MAPA). 
En l’àmbit estatal, les dades de l’any 2018 són: 

4.520.000 tn de carn sacrificades a escorxadors 
988.723 tn es destinen a consum intern (31,04 %). 
1.381.699 tn s’exporten dins la UE (43,38 %). 
814.948 tn s’exporten a tercers països (25,58 %). 

 
Al juny 2020, les xifres d'Escorxador superen per 1r cop els 1,9 milions de tones. I segueix la tendència 
a l'alça de les Exportacions: 1,386 milions de tones ( SIP consultors) 

 
Les estimacions de futur del sector a nivell mundial  són incertes degut a la propagació de certes 
malalties dels animals, les tensions internacionals i l’evolució de la COVID-19. 
 

 

Situació sanitària: la pesta porcina africana [PPA] a la Unió Europea 

La Pesta porcina africana [PPA] és una malaltia vírica que afecta porcs i porcs senglars. No es 
transmet a les persones. 
 
És preocupant l’evolució de la malaltia a l’Europa de l’Est i a l’Àsia, en concret, i la situació de Polònia  amb 
brots de PPA en porcs senglars a prop de la frontera amb Alemanya. 
 
La noticia positiva és la millora de la situació a Bèlgica: on ja no es detecta circulació del virus i en la 
zona on es van detectar els brots de PPA en porcs senglars ha disminuït considerablement la seva 
densitat de població (l’últim cas positiu va ser a l’agost del 2019). 
 
Més informació : Situació de la PPA, MAPA 24/06/2020 
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4. Preu Llotja Mercolleida 
 

 
Font: DARP, elaboració pròpia i Llotges DARP 
El ramader percep aproximadament -0.05 €/kg del preu marcat a la Llotja 
 

 
Font: fins a la setmana 13 (MAPA) 
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Baixa 2 ct.€ el Preu venda (de 141 a 139 ct.€/kg), i 1 ct.€ el marge interanual que es situa en +32 ct.€/kg. 
Estabilitat en el Preu del pinso i el Cost de producció (SIP consultors). 
Font: Observatori del porcí DARP 
 
 
 
 

Tàrrega, 15 de juny del 2020 


