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L’agroalimentari, el sector industrial líder a Catalunya

Ecosistema d’innovació, competitivitat i talent

Capacitat de distribució estratègica

Els líders del sector inverteixen a Catalunya

Oportunitats del sector agroalimentari
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Infraestructures científiques de primer nivell
Instal·lacions i centres científics
Sincrotró ALBA,
l'accelerador de
partícules més gran del
sud d'Europa.

Parc de recerca
biomèdica, líder del
sud d'Europa en
recerca biomèdica.

Grups de recerca i centres tecnològics del sector agroalimentari
L'Institut de Ciències
Fotòniques,
una de les institucions de
recerca més selectes del
món.

Centres tecnològics amb acreditació TECNIO

Centre de Ciències
Òmiques (COS)
centre de referència a
Europa de Ciències
Òmiques.

Mare Nostrum (BSC),
3r supercomputador
del sud d'Europa.

Centres de recerca de Catalunya CERCA

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
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La tecnologia que transformarà el sector agroalimentari
Tecnologia

Algunes aplicacions

Realitat virtual/realitat augmentada

Informar els consumidors sobre la informació nutricional i la
composició del producte.

Intel·ligència artificial

Gestió de magatzems intel·ligents.

Internet de les coses

Gestió de la cadena de fred.

Blockchain

Seguretat alimentària.
Seguiment de la cadena de subministrament.

Impressió 3D/4D

Menjars impresos a partir d'ingredients frescos.

Nanotecnologia

Nano potenciadors del sabor encapsulats.

Robòtica

Pick and place de productes

Ciències Òmiques

Foodomics. Elaboració d'aliments funcionals i suplements
nutricionals.

Empreses que utilitzen aquestes tecnologies

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
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Barcelona, hub de startups més gran del sud d’Europa
Més de 1.500 startups estan ubicades a Catalunya

1r startup hub del sud d’Europa
EU-Startups, 2018

3r

95 startups en el sector foodtech

hub preferit pels fundadors de startups

Startup Heatmap Europe 2019

5è tech hub europeu per volum
d’inversió
Dealroom, 2019

5ena ciutat europea en nombre de startups
1

2

EU-Startups, 2018

3

4

5

Nota: Mostra parcial i il·lustrativa d’empreses

Font: Barcelona & Catalonia Startup Hub

4

Aposta pel foment de la competitivitat del sector agroalimentari
Clústers integrats en el programa de clústers de Catalunya d'ACCIO

Altres entitats i associacions

Clúster de nutrició i salut

Clúster gourmet de Catalunya

Associació Catalana de
Ciències dels aliments

Associació Catalana de fabricants
d’aliments compostos

El Clúster de la maquinària i els
medis de producció agrícola de
Catalunya

Clúster carni porcí català

Consell d’empreses distribuidores
d’alimentació a Catalunya

Clúster Acuiplus

Clúster vitivinícola de
Catalunya

Packaging Clúster

Clúster foodservice

Mercabarna – clúster de
l'alimentació de Barcelona

Associació de fabricants i
comercialitzadors d’additius i
complements alimentaris

Font: EIC (DGI – ACCIÓ). Llocs webs d’associacions i clústers
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Catalunya acull les principals fires i congressos
de la indústria agroalimentària i sectors afins

Fira Internacional d'alimentació i begudes
(Abril 2020)

Saló Internacional de maquinària, tecnologia,
processos i ingredients
(Octubre 2020)

Fòrum Gastronòmic Barcelona-Girona
(Novembre 2019)

Fira de productes ecològics
i consum responsable
(Maig 2020)

Exposició Internacional de restauració,
Hotel i equipament comunitari
(Abril 2020)

Fira d’aliments i ingredients per a
persones al·lèrgiques
(Juny 2020)

Saló Internacional del packaging
(Abril 2021)

Seafood Expo Global
(2021)

Fira de l’oli
(Gener 2019)

Font: Fira de Barcelona
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Innovació i talent amb bon gust
Ferran
Adrià

Carme
Ruscalleda

Els germans
Roca

Jordi
Cruz

Catalunya és gastronomia
La creativitat més avantguardista és el que ha elevat Catalunya i la
seva cuina a la posició internacional més prestigiosa, atraient
visitants de tot el món només per degustar la millor cuina catalana.

La Fundació Alícia, recerca en
gastronomia i hàbits alimentaris

El Bulli Foundation:
alimentar la creativitat

Fonts: EIC (DGI – ACCIÓ) Agència catalana de Turisme. Fundació Alícia. El Bulli Foundation
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El hub logístic intermodal més gran del sud d’Europa

Ports de primer nivell:
Barcelona i Tarragona

Principals empreses internacionals amb centre
logístic a Catalunya

Barcelona-El Prat, aeroport de
referència internacional

Àmplia infraestructura
viària i ferroviària

Operadors logístics del sector agroalimentari

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
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Els líders del sector inverteixen a Catalunya
Catalunya és la principal destinació d’inversió estrangera del sector
agroalimentari a l’Estat espanyol
Període 2015-2019

533 M€ de capital invertit
22% de la inversió en capital a l’Estat

1.547 llocs de treball creats

Principals països
d’origen de les
inversions

25% dels llocs de treball creats a l’Estat

Les principals empreses del sector inverteixen a Catalunya

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) basat en fDi Markets, 2015 – 2019 (dades per 2019 provisionals)
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Oportunitats de negoci a Catalunya
INDÚSTRIA I MANUFACTURA

Productes frescos

Begudes: vi, cava i cervesa

Menjar del futur

Aliments funcionals i probiòtics

Ingredients, additius i complements alimentaris

Packaging pel sector alimentari

Llest per menjar, lliurament

Gestió de residus alimentaris

LOGÍSTICA

Capacitat de distribució sense precedents

Catalunya, el lloc ideal pel comerç electrònic

OPORTUNITATS TECNOLÒGIQUES

Impressió 3D

Internet de les coses (IOT)

Intel·ligència artificial

Processament per altes pressions (HHP)

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)
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Les empreses catalanes es mengen el món
546 filials a l’estranger d’empreses catalanes
del sector agroalimentari

PORTUGAL

PAÏSOS BAIXOS

FRANÇA

ALEMANYA

ITÀLIA

POLÒNIA

REGNE UNIT

BÈLGICA

CANADÀ

XINA
HONG KONG

ESTATS UNITS

JAPÓ
ÍNDIA

MÈXIC

TURQUIA

XILE

AUSTRÀLIA

ARGENTINA

BRASIL

MARROC

Font: Directori d'empreses catalanes a l'estranger d’ACCIÓ. Inclou sectors agricultura, alimentació i begudes
Nota: Mostra parcial i il·lustrativa d’empreses ordenades per facturació de les empreses matriu.
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33 oportunitats internacionals per a les empreses catalanes

Alimentació i productes gurmet:
17 oportunitats
Agricultura: 10 oportunitats
Vins i caves: 6 oportunitats

Es por accedir a la informació d’aquestes oportunitats a través del Recomanador d’oportunitats de negoci internacionals.
Font: Mapa Global d’Internacionalització 2019. EIC (DGI – ACCIÓ). Inclou sectors agricultura, alimentació i begudes.
Nota: Un país pot tenir més d’una oportunitat.
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+100
mercats

40 oficines

Regne
Unit: 5è
soci
comercial

Finestreta
Brexit

+500
empreses
assessorades

Finestreta
única

Oficina Tècnica
de Barreres a la
Internacionalització (OTBI)

+800 fonts
al Catalonia
Trade Portal

Innovació
Competitiva
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MOLTES GRÀCIES!
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