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Economia catalana i de Girona 2014 

Recuperació global lenta. 
A Espanya, continua la recuperació, per sobre de la UEM, tot i que aquesta limitarà 
l’acceleració. Es confirma que l’economia catalana s’accelera, i es crea ocupació tant 
l’any 2014 com el 2015. Catalunya és el territori amb més grau de diversificació per 
producte de les vendes internacionals. La diversificació de les exportacions catalanes 
explica quasi un 4% del creixement de les exportacions. 
L’escenari per a Girona és també de recuperació, si bé menys accelerada que per al 
conjunt de Catalunya. Les exportacions de béns recuperen el to des de principis d’any, 
després d’un 2013 amb dificultats per la recessió. 
L’estructura exportadora del sector exterior de Girona, més ancorada en el sector dels 
aliments, ha resistit millor la crisi a Europa. 
 
Girona és una demarcació que incrementa l’exportació, i encara hi ha marge per 
créixer. 

 
 
Exportacions Catalunya i Girona 2014 
Les exportacions gironines durant el 2014 van ser de 4.371 milions d'euros, contra una 
xifra d'importacions de 2.116 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, 
a més, signifiquen el 7,3% de les exportacions catalanes.  
 
Les importacions, per la seva banda, representen el 3% del global català. 
 
Aquest estudi ens mostra que les exportacions catalanes van arribar l'any passat a un 
registre històric de més de 59.289 milions.  
 
Els certificats d’origen que van emetre el 2014 les cambres de la demarcació de Girona van 
ser d’11.655, mentre que el 2013 es va arribar a un volum de 9.902, la qual cosa suposa 
un increment del 17,7%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Certificats d’origen per mesurar l’exportació comarcal 

Les dades d’exportació dels estudis de l’impacte econòmic del valor de les exportacions 
gironines corresponen a les xifres en milers d’euros segons la Cámara de Comercio de 
España. 
 
La Cambra, per mesurar el valor de les exportacions que corresponen a les diferents 
comarques de Girona, disposa de l’eina dels certificats d’origen per països tercers que no 
tenen tractat de lliure comerç o acord preferencial amb la UE. Per calcular la part 
d’exportacions globals per comarca s’ha extrapolat el percentatge de documents 
d’exportació de la Cambra a les dades generals d’exportació. Així tenim unes dades 
aproximades que permeten repartir per comarques el volum de l’exportació gironina, un 
indicador que fins ara no s’havia utilitzat. 

 
 
Certificats d’origen a la GARROTXA 

La comarca de la Garrotxa demostra un gran dinamisme exportador, fruit en gran part de 
la producció industrial. 
Per volum de certificats de la Cambra, que disposa d’una Antena a Olot per atendre 
directament els exportadors de la comarca, la Garrotxa se situa en el segon lloc de les 
comarques gironines. 
 
Durant el 2014 s’ha emès un total de 2.308 certificats d’origen, la qual cosa correspon a 
un augment de volum del 5,24% respecte de l’any anterior (el 2013 van ser 2.193). 
Entre els sectors destacats, hi trobem la fabricació d'articles acabats amb matèries 
plàstiques i estructures metàl·liques, els preparats carnis, els equips per a manipulació de 
fluids, la farmaquímica, les begudes espirituoses i els productes químics, entre molts 
d’altres. 
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Recuperació global lenta.

A Espanya, continua la recuperació, per sobre de la UEM, tot i que aquesta limitarà l’acceleració.

Es confirma que l’economia catalana s’accelera, creant ocupació tant l’any 2014 com el 2015. 

Catalunya és el territori amb major grau de diversificació per producte de les vendes 

internacionals .

La diversificació de les exportacions catalanes explica quasi un 4% del creixement de les 

exportacions.

L’escenari per Girona és també de recuperació, si bé menys accelerada que per al conjunt de 

Catalunya.

Les exportacions de béns recuperen el to des de principis d’any … després d’un 2013 amb 

dificultats per la recessió.

L’estructura exportadora del sector exterior de Girona, més escorada cap al sector dels 
aliments, ha resistit millor la crisi a Europa.

Girona és una demarcació que incrementa l’exportació, i encara hi ha marge per créixer.

Economia catalana i de Girona 2014
Missatges principals 

BBVA: Situació i perspectives de l‘economia catalana i de Girona



Les exportacions gironines durant el 2014 van ser de 4.371 milions d'euros, contra una xifra 
d'importacions de 2.116 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a més, 
signifiquen el 7,3% de les exportacions catalanes. 

Les importacions, per la seva banda, representen el 3% del global català.

Aquest estudi ens mostra que les exportacions catalanes van arribar l'any passat a un registre 
històric de més de 59.289 milions. 

Els Certificats d’origen que van emetre al 2014 les Cambres de la demarcació de Girona van ser 
de 11.655, mentre que el 2013 es va arribar a un volum de 9.902, que suposa un increment del 
17,7%.

Exportacions Catalunya i Girona 2014
Missatges principals 



Exportacions de les demarcacions catalanes
Món: Percentatge total de les exportacions de Catalunya

57.978.340,18 € 5.659.432 59.289.986,12  € 6.270.276

Valor (Milers d'euros) Font Cámara de Comercio de España



Exportacions de les demarcacions catalanes
Àfrica: Percentatge total de les exportacions de Catalunya

3.838.769,50 € 247.067 4.016.248,31  € 275.208

Valor (Milers d'euros) Font Cámara de Comercio de España



Exportacions de les demarcacions catalanes
Amèrica: Percentatge total de les exportacions de Catalunya

5.969.374,81 € 604.274 5.865.465,14  € 716.251

Valor (Milers d'euros) Font Cámara de Comercio de España



Exportacions de les demarcacions catalanes
Àsia: Percentatge total de les exportacions de Catalunya

5.399.256,84 € 880.590 5.635.617,31  € 961.080

Valor (Milers d'euros) Font Cámara de Comercio de España



Exportacions de les demarcacions catalanes
Europa: Percentatge total de les exportacions de Catalunya

42.146.624,58 € 3.889.582 43.289.178,82  € 4.276.706

Valor (Milers d'euros) Font Cámara de Comercio de España



Exportacions de les demarcacions catalanes
Oceania: Percentatge total de les exportacions de Catalunya

624.314,45 € 37.919 483.476,54  € 41.031

Valor (Milers d'euros) Font Cámara de Comercio de España



Exportacions de Catalunya i Estat Espanyol
Percentatge comparatiu

57.978.340,18 € 226.648.313,84 € 5.659.432 17.005.415 59.289.986,12 € 231.761.172,04 € 6.270.276       18.338.541

Valor (Milers d'euros) Font Cámara de Comercio de España



Exportacions de Girona i Catalunya
Percentatge comparatiu

Valor Exportacions Número Operacions Valor Exportacions Número Operacions

4.238.960,25 € 53.739.379,93 € 328.627      5.330.805 4.371.492,23  € 59.289.986,12 € 358.748      6.270.276

Valor (Milers d'euros) Font Cámara de Comercio de España



Certificats d’origen per medir l’exportació comarcal

Les dades d’exportació dels estudis de l’Impacte Econòmic del valor de les 
exportacions gironines corresponen a les xifres en milers d’euros segons la 
Cámara de Comercio de España.

La Cambra, per mesurar el valor de les exportacions que corresponen a les 
diferents comarques de Girona disposa de l’eina dels certificats d’origen per 
països tercers que no tenen tractat de lliure comerç o acord preferencial amb la 
UE. Per calcular la part d’exportacions globals per comarca s’ha extrapolat el 
percentatge de documents d’exportació de la Cambra a les dades generals 
d’exportació. Tenim així unes dades aproximades que permeten repartir per 
comarques el volum de l’exportació gironina, un indicador que fins ara no 
s’havia utilitzat.



Certificats d’origen a la GARROTXA

La comarca de la Garrotxa demostra un gran dinamisme exportador, fruit en 
gran part de la producció industrial.
Per volum de certificats de la Cambra, que disposa d’una Antena a Olot per 
atendre directament els exportadors de la comarca, la Garrotxa se situa en el 
segon lloc de les comarques gironines.

Durant el 2014 s’han emès un total de 2.308 certificats d’origen, corresponent a 
un augment de volum del 5,24% respecte a l’any anterior (el 2013 van ser 
2.193). Entre els sectors destacats, hi trobem la fabricació d'articles acabats 
amb matèries plàstiques i estructures metàl·liques, els preparats carnis, els 
equips per manipulació de fluids, la farmaquímica, les begudes espirituoses i els 
productes químics, entre molts altres.



2014  Certificats d'origen emesos per
comarques

Indicadors: Número d’operacions i percentatge

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu comarcal certificats i valor 
econòmic

Ripollès Valor (Milers d'euros)

Principals sectors exportadorsPrincipals sectors Principals sectors exportadorsexportadors

Preparats carnis
Eines de mà ( inclòs elèctriques )
Altres productes i preparats alimentaris diversos 

Preparats carnis
Eines de mà ( inclòs elèctriques )
Altres productes i preparats alimentaris diversos 

3,75 %

96,25 %

Nota: Els sectors econòmics referenciats corresponent als que han realitzat més de 20 certificats.

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu comarcal certificats i valor 
econòmic

Baix Empordà Valor (Milers d'euros)

Principals sectors exportadorsPrincipals sectors Principals sectors exportadorsexportadors

Additius alimentaris
Maquinària sector carni
Taps
Poliuretans
Mobiliari i decoració
Fil elèctric i aïllants
Construcció / materials

Additius alimentaris
Maquinària sector carni
Taps
Poliuretans
Mobiliari i decoració
Fil elèctric i aïllants
Construcció / materials

95,50 %

4,50 %

Nota: Els sectors econòmics referenciats corresponent als que han realitzat més de 20 certificats.

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu comarcal certificats i valor 
econòmic

Alt Empordà Valor (Milers d'euros)

Principals sectors exportadorsPrincipals sectors Principals sectors exportadorsexportadors

Equips per manipulació de fluids
Carns congelades
Productes biològics, dietètics i naturals
Tractament i recobriment de metalls
Llegums

Equips per manipulació de fluids
Carns congelades
Productes biològics, dietètics i naturals
Tractament i recobriment de metalls
Llegums

90,00 %

10,00 %

Nota: Els sectors econòmics referenciats corresponent als que han realitzat més de 20 certificats.

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu comarcal certificats i valor 
econòmic

Pla de l’Estany Valor (Milers d'euros)

Principals sectors exportadorsPrincipals sectors Principals sectors exportadorsexportadors

Ous
Equips per manipulació de fluids
Altres productes i preparats alimentaris diversos
Productes de confiteria
Productes làctics
Preparats carnis
Pell adobada
Carns fresques
Cargols, claus i reblons

Ous
Equips per manipulació de fluids
Altres productes i preparats alimentaris diversos
Productes de confiteria
Productes làctics
Preparats carnis
Pell adobada
Carns fresques
Cargols, claus i reblons

12,29 %

87,71 %

Nota: Els sectors econòmics referenciats corresponent als que han realitzat més de 20 certificats.

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu comarcal certificats i valor 
econòmic

El Gironès Valor (Milers d'euros)

Principals sectors exportadorsPrincipals sectors Principals sectors exportadorsexportadors

Carns congelades
Carns fresques
Preparats carnis
Pasta de paper i paper
Components electrònics
Equips per manipulació de fluids
Fotografia comercial i tècnica
Maquinària per acereria, foneria i metal·lúrgia
Pa i galetes
Sucre, productes de confiteria

Carns congelades
Carns fresques
Preparats carnis
Pasta de paper i paper
Components electrònics
Equips per manipulació de fluids
Fotografia comercial i tècnica
Maquinària per acereria, foneria i metal·lúrgia
Pa i galetes
Sucre, productes de confiteria

81,74 %

18,26 %

Nota: Els sectors econòmics referenciats corresponent als que han realitzat més de 20 certificats.

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu comarcal certificats i valor 
econòmic

Garrotxa Valor (Milers d'euros)

Principals sectors exportadorsPrincipals sectors Principals sectors exportadorsexportadors

Fabricació d'articles acabats amb matèries plàstiques 
i estructures metàl·liques
Preparats carnis
Equips per manipulació de fluids
Farma Química
Begudes espirituoses
Productes químics
Mobles interior
Comerç engròs productes alimentaris
Extracció de roques i pissarres per a la construcció
Filats
Carns congelades
Plats preparats i precuinats
Mobles de jardí
Altres productes i preparats alimentaris diversos
Greixos i olis
Maquinària tèxtil
Altres indústries tèxtils i acabats de tèxtils

Fabricació d'articles acabats amb matèries plàstiques 
i estructures metàl·liques
Preparats carnis
Equips per manipulació de fluids
Farma Química
Begudes espirituoses
Productes químics
Mobles interior
Comerç engròs productes alimentaris
Extracció de roques i pissarres per a la construcció
Filats
Carns congelades
Plats preparats i precuinats
Mobles de jardí
Altres productes i preparats alimentaris diversos
Greixos i olis
Maquinària tèxtil
Altres indústries tèxtils i acabats de tèxtils

68,60 %

31,40 %

Nota: Els sectors econòmics referenciats corresponent als que han realitzat més de 20 certificats.

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu comarcal certificats i valor 
econòmic

La Selva Valor (Milers d'euros)

Principals sectors exportadorsPrincipals sectors Principals sectors exportadorsexportadors

Carns fresques
Farma Química
Filats
Productes químics
Maquinaria per la industria alimentaria
Vaixella i servei de taula
Preparats carnis
Equips, components i accessoris per automoció
Maquinaria per impremta i arts gràfiques
Altres productes i preparats alimentaris diversos
Envàs i embalatge
Mobles de jardí
Plantes vives i productes de floricultura
Equips per manipulació de fluids
Instruments de precisió i mesura
Carns congelades

Carns fresques
Farma Química
Filats
Productes químics
Maquinaria per la industria alimentaria
Vaixella i servei de taula
Preparats carnis
Equips, components i accessoris per automoció
Maquinaria per impremta i arts gràfiques
Altres productes i preparats alimentaris diversos
Envàs i embalatge
Mobles de jardí
Plantes vives i productes de floricultura
Equips per manipulació de fluids
Instruments de precisió i mesura
Carns congelades

68,60 %

31,40 %

Nota: Els sectors econòmics referenciats corresponent als que han realitzat més de 20 certificats.

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu comarcal certificats per 
continents

N. certificats

Font Cambra de Comerç de Girona

Europa: Exclosos membres de la UEM



Comparatiu comarcal certificats per 
continents

Percentatge

Font Cambra de Comerç de Girona



Comparatiu Certificats d'origen emesos
GironaAnys 2013 – 2014: N. certificats i percentatge

Font Cambra de Comerç de Girona

17,70 % Increment

Diferència:  +1.753



Comparatiu Certificats d'origen emesos
GarrotxaAnys 2013 – 2014: N. certificats i percentatge

Font Cambra de Comerç de Girona

5,24 % Increment

Diferència:  +115

2.193




