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Evolució del clúster (1)

(*) dades del darrer exercici tancat

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total d’associats 61 57 57 58 64 72 78 84 91 96 97 103

Empreses associades 44 40 40 41 47 56 61 67 73 78 81 88

Institucions associades 17 17 17 17 17 16 17 17 18 18 16 15

Personal propi 2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 3 3 4

Facturació empreses sòcies (M d’€) 2120 2130 2213 2235 2275 2299 3094 3340 3568 4305 5743* -

Total treballadors empreses sòcies 5515 5449 5613 6652 7019 9714 13336 14071 14643 17008 18828 -
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Evolució del clúster (2)

Activitats realitzades 2016-2019

 51 Projectes R+D+i col·laboratius impulsats
 8 Assemblees Generals
 2 Jornades Immersió Estratègica  

(18-des-2019 i 27-gen-2020)
 5 Seminaris Tècnics (2x2018; 3x2019)
 29 Col·laboracions amb altres clústers o entitats
 4 Edicions del Premi INNOVACC a la innovació 

tecnològica en l’àmbit carni
 4 Revistes anuals publicades
 48 Butlletins mensuals electrònics (12 x 4 anys)
 33 Publicacions al Racó del Soci (web i butlletí)
 Difusió de múltiples activitats organitzades per 

socis del clúster o per altres clústers o per 
l’administració (jornades, formació, missions, etc)

Iniciats
l’any

Projectes
impulsats

2008 7
2009 7
2010 15
2011 14
2012 20
2013 16
2014 17
2015 13
2016 10
2017 13
2018 14
2019 14

TOTAL 160
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Cadena de valor del clúster

Ramaderia

Elaboradors 

menjar preparat 

o precuinat

Elaboradors 

productes carnis 

i no carnis

Sales de 

desfer
Escorxadors

Distribució:

• Grans 

superfícies

• Petites 

superfícies

Carnisseries

Restauració

Logística especialitzada

Enginyeries i consultories

Fabricants de maquinària

Triperia i subproductesAlimentació animal Additius

Genètica, selecció, 

serveis veterinaris 

Universitats, centres de recerca i d’investigació aplicada, formació

Laboratoris sanitaris i solucions d’higiene

Fabricants d’envasos 

i embalatges



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Situació actual del sector (1)

Top 30 productos (M de €) 2017 2016-17 % 2017

Productos del porcino 4.716 12,1% 15,7%

Aceite de oliva 3.931 16,0% 13,1%

Productos del pescado 3.463 14,5% 11,5%

Vino 2.962 8,0% 9,8%

Conservas vegetales 1.511 4,7% 5,05%

Productos del dulce 1.361 4,5% 4,5%

Productos lácteos 1.139 17,7% 3,8%

Aceitunas 748 -0,3% 2,5%

Zumos 731 21,5% 2,4%

Productos del bovino 699 6,6% 2,3%

Alimentación para mascotas 686 10,5% 2,3%

Aceites de oleaginosas 632 10,8% 2,1%

Productos de café y té 612 11,6% 2,0%

Bebidas espirituosas 576 -2,2% 1,9%

Vegetales congelados 561 9,4% 1,9%

Salsas, caldos y sopas 426 3,1% 1,4%

Productos de volatería 362 -0,8% 1,2%

Cereales inflados - tostados 319 6,0% 1,1%

Especias 276 3,4% 0,9%

Refrescos 236 -0,6% 0,8%

Productos del cacao 218 -1,5% 0,7%

Cerveza 200 0,1% 0,7%

Alimentación infantil 191 0,2% 0,6%

Piensos 147 -25,0% 0,5%

Harina de carne 124 17,1% 0,4%

Helados 122 1,1% 0,4%

Miel 98 -0,1% 0,3%

Malta 93 6,2% 0,3%

Aguas 39 87,9% 0,1%

Sidra 20 15,9% 0,1%

TOTAL EXPORTACIONES 29.216 9.4% 100%

Dimensió del sector carni 
per CCAA

Rànquing exportacions 
productes alimentació i begudes
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Situació actual del sector (2)
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Espai d’influència del clúster

Any 2013
INNOVACC

(total)
(ind. càrnia 
porcina1)

Catalunya
(ind. càrnia 

porcina2)

% vs. Catalunya
(ind. càrnia porcina)

Treballadors 14.036 9.521 14.653 64,98%

Facturació (M €) 3.340 2.879 6.141 46,88%
1 Font: base de dades SABI
2 Font: Estudi 2015 Cluster Development/ACC1Ó

Any 2018 (o últim 
disponible)

INNOVACC
(total)

(ind. càrnia 
porcina1)

Catalunya
(ind. càrnia2)

% vs. Catalunya
(ind. càrnia)

Treballadors 18.828 13.962 23.957 58,28%

Facturació (M €) 5.743 4.807 6.573 73,13%
1 Font: base de dades INNOVACC
2 Font: base de dades SABI 2018 o últim exercici disponible

Pla Estratègic 2016-2019

Pla Estratègic 2020-2023
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Actualització estratègica del sector 

Sostenibilitat Benestar animal
Productes 
equilibrats

Real Food: sense 
additius, sense alèrgens, 
mínimament processat

Productes de 
qualitat

Envasos funcionals i 
sostenibles
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Actualització estratègica d’INNOVACC (1)

Importància d’aquest àmbit 
pels propers 4 anys (per a 
les empreses/institucions)

Priorització d’aquest tipus 
d’accions pels propers 4 

anys (d’INNOVACC)
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Actualització estratègica d’INNOVACC (2)

Regional Innovation
Scoreboard (RIS) 2019
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Actualització estratègica d’INNOVACC (3)
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FORTALESES
- Cooperació i transferència de coneixement a través de l'AEI. 
Punt de connexió entre empreses alimentàries i sectors 
auxiliars que formen part de tota la cadena productiva.
- Sector en ple creixement, fortament arrelat a Catalunya, 
amb empreses punteres.
- Capacitat d'inversió i creixement.
- Capacitat d'exportació a països en desenvolupament i 
adaptació als mercats de destinació.
- Experiència en innovació (producte, procés, seguretat 
alimentària, packaging, ...) dels serveis auxiliars de l'àmbit de 
l’AEI.
- Cultura d’estima a la carn i derivats carnis.
- Cultura culinària de prestigi, en part basant-se el porc.
- Adaptabilitat de les empreses a nous reptes i tendències 
(canvi d'estratègies).
- Augment de la bioseguretat i reducció de l'entrada de 
malalties en granges.

DEBILITATS
- Baixa autosuficiència de matèria primera per a alimentació 
animal (cereals o altres).
- Malalties: listèria, PPA, altres.
- Disminució de la qualitat de matèries primeres per a 
productes carnis elaborats.
- Dèficit de formació professional.
- Atomització de les iniciatives d'innovació. Insuficient 
coordinació de les iniciatives que dificulta l'optimització dels 
recursos disponibles.
- Pèrdua de dimensió de les empreses tradicionals.
- Sostenibilitat: reducció d'emissions davant l'emergència 
climàtica.
- Dependència de les exportacions a països no comunitaris 
(ex. Xina). Falta de determinació de nous canals d'exportació.
- Discurs a favor de la carn i els seus derivats, insuficientment 
desenvolupat enfront de les amenaces emergents. Insuficient 
comunicació de valors.

OPORTUNITATS
- Augment del preu de la carn de porc, per a ramaders.
- Creixement del consum de carn a països emergents.
- Incrementar les exportacions amb valor afegit: embotits, pernils i altres productes 
alimentaris (carnis i no carnis).
- Posicionament sectorial en els països exportadors, amb la creació d'un estàndard (model 
Catalonia Meat Point).
- Augmenta la demanda de productes ecològics, sense antibiòtics, gourmet, DOP/IGP ...
- Capacitat d'oferir nous productes més saludables reforçant les propietats nutricionals, 
adaptant el producte a el nou etiquetatge frontal (Nutriscore) regulat per la UE.
- Diversificació de nous productes carnis.
- Presentacions per al nou consumidor (single i sènior): plats preparats, precuinats, etc.
- Nous envasos: reciclables, més vida útil, més funcionals, millor seguretat alimentària, 
biodegradables, etiquetes intel·ligents ...
- Noves opcions de venda de productes (en línia, apps, xarxes socials ...).
- Millora de la bioseguretat en granja, transport i escorxadors.
- Indústria 4.0: traçabilitat, optimització de processos.
- Obtenció d'altres fonts de proteïna per a alimentació animal i humana.
- Comunicació de valors del sector carni.
- Involucració en projectes subvencionats per Fons públics Europeus.

AMENACES
- Augment del preu de la carn de porc, per a elaboradors
- Disminució del consum de carn de porc als països més desenvolupats per raons de salut, 
ètiques i de sostenibilitat. Moviments vegans-vegetarians-flexitarians i pro drets animals.
- Aparició de nous productes substitutius de carn de porc.
- Barreres d'entrada a l'exportació (ex. Xina).
- Creixement de la producció animal i de carn en països de la UE i altres.
- Rebuig social d’instal·lacions (granges, escorxadors...) i moviment animalista desinformat
- Dependència de la importació de cereals.
- Entrada de malalties, ja erradicades o noves.
- Nous productes sense proteïna animal.
- Decreixement dels ajuts públics per a fomentar l’ R+D+i i la cooperació.
- Reducció d'antibiòtics: repercussió sobre la qualitat de la carn.
- Consumidor hiperinformat, activisme anticarn.
- Volatilitat dels preus de la matèria primera.
- Normatives de l'Administració estrictes que requereixin molta inversió.
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Eixos estratègics

Eixos Estratègics
2020-2023

Definició

Eix 1
Productes de qualitat 

diferenciada
Desenvolupar i potenciar productes amb alt valor afegit, dirigits principalment a la UE i als països més desenvolupats. 
Els productes que es volen oferir són: gourmet, ecològics, sense antibiòtics, amb marca de qualitat (DOP / IGP ...)

Eix 2
Desenvolupament de 
productes amb valor 

nutricional

Desenvolupar nous productes més saludables. Oferir productes específics per a cada segment de la població en funció 
de les seves necessitats. Millorar en els perfils nutricionals dels productes ja existents. Impulsar l'etiquetatge "clean
label"

Eix 3

Innovació en producció 
d’anàlegs de carn: noves 

formes d’obtenció de 
proteïna

Obtenció de noves fonts de proteïna, tant de base animal com vegetal. Per exemple, vegetals, fongs, algues, insectes, 
altres ... per aconseguir anàlegs de carn o nous productes per vegans, vegetarians, flexitarians, etc.
Aprofitar les innovacions que sorgeixin de les investigacions en carn cultivada.

Eix 4
Medi ambient i canvi 

climàtic 

Augmentar l'eficiència energètica i hídrica de forma sostenible, la valorització dels residus i subproductes de tota la 
cadena de valor, reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i contaminacions del subsòl, augmentar l'ús 
d'energies renovables. Gestió de crisi mediambientals.

Eix 5
Obtenció de packaging
sostenible i funcional

Augmentar l'ús d'envasos reciclables, biodegradables i/o reutilitzables. Reduir l'ús de materials plàstics (gruixos, 
volums, ...). Realitzar projectes en l'obtenció de nous envasos alternatius al plàstic

Eix 6
Bioseguretat i benestar 

animal a granja, transport i 
escorxador

Augmentar les mesures de seguretat en granges (instal·lacions, maneig, transport) per evitar la propagació de malalties 
(PPA, PPC ...).
Potenciar i millorar el benestar dels animals. Evitar crisi animalistes.

Eix 7
Millorar la seguretat 

alimentària i allargar la vida 
útil dels productes 

Validar i millorar els processos tant productius com de neteja per controlar els paràmetres que influeixen en la 
seguretat alimentària. Incidir en aplicar programes de control i reducció de contaminació, descontaminació de canals, 
sistemes de refredament / logística, solucions de neteja i desinfecció i envasos antimicrobians.

Eix 8
Optimització dels processos 

de la cadena productiva: 
indústria 4.0

Sensorització, robotització i automatització de processos productius des de la granja fins al client final, assegurant la 
traçabilitat dels productes en cada etapa. Potenciar la relació on-line amb el client / consumidor per optimitzar la 
coordinació entre aquests.

Eix 9
Comunicació transparent a 

tota la cadena de valor 

Informar el client de tota la informació referent al producte (traçabilitat, informació nutricional, informació addicional 
...) utilitzant mètodes ja coneguts o innovadors que permetin arribar a tots els públics i enfortir la relació amb els 
consumidors.

Eix 10 Internacionalització

Comercial: Descobrir alternatives de mercat i explorar les oportunitats en països en desenvolupament (com Àfrica 
Subsahariana i Amèrica de Sud) i adaptar-se a les seves necessitats.
Tècnica: Treballar en projectes d'àmbit europeu i difusió dels resultats als socis. Comparació amb altres sectors 
internacionals

Eix 11
Millora de les condicions 

laborals
Impulsar la igualtat de gènere. Ergonomia adequada. Eines i equips de suport a la feina ( "cobots" o altres).
Reducció de riscos laborals (sistemes de protecció de maquinària i instal·lacions). Treball en línia. Formació.
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Actuacions previstes (1)

 Impulsar Projectes d’R+D+i col·laboratius.
 Impulsar la cooperació. Promoure el networking.
 Augmentar nombre de socis: sector carni porcí; altres sectors carnis; serveis auxiliars; sector packaging.
 Organització de Seminaris Tècnics dirigits a socis i no socis (mínim 2 seminaris/any).
 Organització de ponències sobre projectes/casos d’èxit durant les Assemblees Generals de socis (mínim

2 cada any).
 Organització de Jornades d’Immersió Estratègica per a la renovació del Pla Estratègic (previst 2023).
 Col·laboració amb altres clústers i altres entitats, per a fomentar i desenvolupar projectes d’R+D+i,

transferència tecnològica, benchmarking, etc.
 Col·laboració amb el Fòrum carni.
 Participació en el Comitè Organitzador de la Fira Alimentaria Food Tech.
 Col·laboración amb KREAS Centre integral de formació en indústries agroalimentàries.
 Participació al grup de clústers alimentaris catalans.
 Participació a la xarxa de clústers catalans.
 Participació al Programa Catalunya Clústers.
 Obtenció del certificat European Cluster Excellence “Bronze Label” del European Secretariat for Cluster

Analysis.
 Premi INNOVACC a la innovació tecnològica en l’àmbit carni, dirigit a estudiants i als seus centres

educatius sobre el seu projecte final de curs (Universitat, Batxillerat/FP).
 Comunicació i difusió a través de la web, butlletí electrònic mensual i revista anual de: Projectes

desenvolupats al clúster i resultats principals; propostes de nous projectes a desenvolupar; activitats
organitzades per INNOVACC; activitats organitzades per socis, per altres clústers o per l’administració
pública; Racó del soci.
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Actuacions previstes (2)

Projectes i 
accions

Focus

fins al 2015 100% porcí

del 2016
al 2019

87% porcí
13% altres 
aliments

Del 2020 al 2023
80-75% porcí
20-25% altres 

aliments
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Indicadors 2016-2019 (compliment)

Indicador Objectius 2016-2019

Objectius
aconseguits Situació a 31-12-2019

SI NO

Número de persones contractades 
com a personal propi de l’AEI

≥ 3 traballadors, any 2019
Nota: A 31-12-2015 hi havia 2 treballadors 

 4 treballadors

Ingressos de l’AEI per quotes dels 
socis

≥ 75% del total despeses ordinàries, any 2019
Exercici 2015:
67.750 € quotes socis
113.572,49 € despeses ord.
59,7% quotes/despeses ord.


Exercici 2019:
81.375 € quotes socis
169.907,49 € despeses ord. 
47,9% quotes/despeses ord.

Número de socis
≥ 100 socis, any 2019
Nota: A 31-12-2015 hi havia 83 socis 

 103 socis

Número de socis PIME
≥ 50 socis PIMES
Nota: A 31-12-2015 hi havia 46 PIMES

 71 PIMES

Facturació agregada de les empreses 
sòcies respecto del total de la 
indústria càrnia porcina a Catalunya

≥ 50%
Nota: 46,88% (2013 o últim exercici disponible)

 73,13%
(2018 o últim exercici disponible)

Número de socis amb activitat 
ramadera

Augmentar respecte del valor actual
Nota: A 31-12-2015 hi havia 10 socis amb 
activitat ramadera porcina

 14 socis

Implicació activa de les empreses 
associades en projectes impulsats

> 90% de les empreses associades, implicades, 
com a mínim, en 1 projecte col·laboratiu

 72,7%  (64 empreses implicades de 88 
empreses sòcies)

Número de projectes col·laboratius
realitzats per any

≥ 6 projectes col·laboratius nous a iniciar cada 
any 

 2016: 10; 2017: 13; 2018: 14; 2019: 14

Classificació dels projectes per “NI” 
nivell d’implicació (1a4) i per “GE” 
grau d’èxit (1a4)

> 20% projectes GE=4
> 15% projectes NI=4 i GE=4

 GE=4: 29,4% 14 de 51 projectes
GE=4 i NI=4: 15,7% 8 de 51 projectes

Nivell de subvencions obtingudes per 
a projectes col·laboratius (socis)

> 200.000 €/any
> 1 M € del 2016 al 2019 
(suma dels ajuts per a socis beneficiaris)


2016: 821,202 €; 2017: 401.198 €
2018: 874.426 € ; 2019: 759.097 €
Total: 2.855.923 €

Nivell de subvencions obtingudes per 
a projectes col·laboratius
(INNOVACC)

> 35.000 €/any
> 150.000 € del 2016 al 2019


2016: 112.875 € ; 2017: 58.181 €
2018: 98.740 € ; 2019: 78.697 €
Total: 348.492 €
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Indicadors 2020-2023 (previsió)

Indicador Objectius 2020-2023

Número de persones contractades com a personal 
propi de l’AEI

mantenir 4 treballadors, al 2023
Nota: actualment hi ha 4 treballadors

Ingressos de l’AEI per quotes dels socis

≥ 50% del total de despeses ordinàries, al 2023
Nota: actualment és d'un 47,9%
Entre 35% i 42% del total d'ingressos, al 2023
Nota: actualment és d'un 41,9%

Número de socis
≥ 110 socis, al 2023
Nota: actualment hi ha 101 socis

Número de socis PIME
≥ 80 socis PIME
Nota: actualment hi ha 71 PIMES

Facturació agregada de les empreses sòcies respecte 
del total de la indústria càrnia porcina a Catalunya

≥ 65%
Nota: actualment és del 73,13%

Número de socis amb activitat d’altres sectors carnis 
no porcins

Augmentar socis d’escorxadors de boví, oví, cabrum, aus.
Incorporar socis de ramaderia de boví, oví, cabrum, aus.
Incorporar socis del sector del packaging.

Implicació activa de les empreses associades en 
projectes impulsats des del clúster 

> 75% de les empreses associades, implicades, com a mínim, en 1 
projecte col·laboratiu

Número de projectes col·laboratius realitzats per any ≥ 8 projectes col·laboratius nous a iniciar cada any 

Classificació dels projectes per “NI” nivell d’implicació 
(1a4) i per “GE” grau d’èxit (1a4)

> 20% projectes GE=10
> 15% projectes NI=5 i GE=5

Nivell de subvencions obtingudes per a projectes 
col·laboratius (socis)

> 250.000 €/any
> 1,6 M € del 2020 al 2023 

Nivell de subvencions obtingudes per a projectes 
col·laboratius (INNOVACC)

> 50.000 €/any
> 200.000 € del 2020 al 2023
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Comptes (previsió)

2020 2021 2022 2023
TOTAL INGRESSOS ESTRUCTURA 113.150,00 € 115.000,00 € 117.500,00 € 120.000,00 € 
TOTAL DESPESES ESTRUCTURA 188.861,53 € 193.000,00 € 197.000,00 € 200.000,00 € 
RESULTAT ESTRUCTURA - 75.711,53 € - 78.000,00 € - 79.500,00 € - 80.000,00 € 
TOTAL INGRESSOS PROJECTES 83.948,06 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 
TOTAL DESPESES PROJECTES 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 
RESULTAT PROJECTES 73.948,06 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 
RESULTAT EXERCICI - 1.763,47 € - 3.000,00 € - 4.500,00 € - 5.000,00 € 
RESULTAT ACUMULAT 199.331,76 € 196.331,76 € 191.831,76 € 186.831,76 € 

2020 2021 2022 2023
Quotes socis 77.150,00 € 80.000,00 € 82.000,00 € 84.000,00 € 
Subvencions 113.948,06 € 114.000,00 € 116.500,00 € 116.500,00 € 
Altres 6.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 4.500,00 € 
Total ingressos 197.098,06 € 200.000,00 € 202.500,00 € 205.000,00 € 
% quotes socis 39,1% 40,0% 40,5% 41,0%
% subvencions 57,8% 57,0% 57,5% 56,8%
% altres 3,0% 3,0% 2,0% 2,2%
% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Compliment requisits AEI Ministeri Indústria

REQUERIMIENTOS COMPL. OBSERVACIONES
a) Personalidad jurídica propia y constituida 
legalmente

Sí Constituida legalmente 7-marzo-2008

b) Organizada en torno a un sector industrial 
y/o mercado

Sí Cárnico porcino

c) Correspondencia fines con los de las AEIs Sí
d) Plan Estratégico presentado Sí Plan Estratégico 2020-2023 presentado 28-2-20
e) Plan Estratégico valorado positivamente ? El Plan 2016-2019 valorado positivamente 20-6-16
f) Implantación geográfica, mínimo una CCAA Sí Catalunya
g) Facturación sector ≥1% del PIB del ámbito 
geográfico

Sí 2,71% (6.573,23 M€ vs 242.313,00 M€) 
font SABI

3,49% (8.452,00 M€ vs 242.313,00 M€) 
font Prodeca

h) Masa crítica: ≥30% facturación sector en 
ámbito geográfico o ≥10% empresas del sector 
en ámbito geográfico

Sí 73,13% (4.807,03 M€ vs 6.573,23 M€) 
font SABI

56,87% (4.807,03 M€ vs 8.452,00 M€) 
font Prodeca

i) Socios empresas (mín 40% PYMES) + socios 
proveedores  conocimiento y/o tecnología

Sí Hay socios empresas y proveedores  conoc./tecnol.
70 PYMES, 80,5% de las empresas socias

j) Órganos gobierno con empresas y 
proveedores  conocimiento y/o tecnología

Sí Junta Directiva: 12 empresas; 1 proveedor 
conocimiento/tecnología (IRTA) 



PLA ESTRATÈGIC 
2020-2023

Compliment requisits Catalunya Clústers

REQUERIMENTS COMPL. OBSERVACIONS
Estar alineat amb la política de clústers de la Generalitat Sí

Àmbit d'actuació com a mínim i principalment Catalunya Sí
Tenir personalitat jurídica pròpia Sí

No tenir afany de lucre i tenir com a objecte social principal, 
la millora de la competitivitat de les empreses

Sí

Òrgan administració: mínim 70%  empreses privades; mínim 
un agent d'entorn tecnològic o de coneixement

Sí Junta Directiva: 15 membres, 12 empreses (80%) i 3 
institucions (inclou IRTA)

Disposar, com a mínim, de 40 empreses associades Sí 31-12-19: 103 socis, 88 empreses i 15 instit.
Mínim facturació agregada socis: 200 M €
i massa critica potencial: 500 M €

Sí Facturació Agregada empreses sòcies 5.742,82 M €
Massa crítica potencial 6.573,23 M €

Disposar de la certificació actualitzada Bronze Label Sí 3a renovació: 20-Febrer-2020

Disposar d’un clúster manager amb dedicació complerta Sí

Organització Independent d'altres associacions/institucions Sí

Disposar d'un pla estratègic del clúster vigent (tres anys) Sí Pla Estratègic 2020-2023

Tenir representació de la cadena de valor i dels agents clau Sí

Aportar valor diferencial i no duplicació vs altres clústers Sí

Mínim 1 any històric clúster i cartera de projectes i activitats Sí Inici: 7 de març de 2008. Molts projectes i activitats

Enfocat a millora competitivitat empresarial i no a lobby Sí

Òrgan administració representatiu de la cadena de valor del 
clúster, administradors compromesos amb l'organització

Sí Junta Directiva: membres de diversos subsectors 
(granges, escorxadors, indústria càrnia elaboradora, 
serveis auxiliars, fabricants de maquinària, etc). 


