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Exportacions Catalunya i Girona 2015 

 

Les exportacions gironines durant el 2015 van ser de 4.665 milions d'euros, contra una 

xifra d'importacions de 2.297 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, 

a més, signifiquen el 7,4% de les exportacions catalanes.  

 

Les importacions, per la seva banda, representen el 3,07% del global català. 

 

Aquest estudi ens mostra que les exportacions catalanes van arribar l'any passat a un 

registre històric de més de 63.122 milions.  

 

Els certificats d'origen que van emetre el 2015 les Cambres de la demarcació de Girona van 

ser de 12.638, mentre que el 2014 es va arribar a un volum d’ 11.655, fet que suposa un 

increment del 8,43%. 

 

 

 

 

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 a 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 fa poc no s’havia utilitzat. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comerç exterior 

 
La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre territori 

representa prop d’un 18,2% de les exportacions de la demarcació de Girona cap a països 

fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral (especialment a Amèrica, Àfrica i Àsia), i és 

la tercera comarca  en importància de la demarcació. Les exportacions a tercers països 

respecte de les dades de 2014  tècnicament s’han estabilitzat amb un decreixement del 

0,35%. El valor estimat anual és de 849,1 milions € (aquesta darrera xifra inclou també les 

exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius participen en 

l’activitat exportadora.  
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Les exportacions gironines durant el 2015 van ser de 4.665 milions d'euros, contra una xifra 
d'importacions de 2.297 milions. Les xifres d'exportacions de les empreses gironines, a més, 
signifiquen el 7,4% de les exportacions catalanes. 

Les importacions, per la seva banda, representen el 3,07% del global català.

Aquest estudi ens mostra que les exportacions catalanes van arribar l'any passat a un registre 
històric de més de 63.122 milions. 

Els Certificats d'origen que van emetre al 2015 les Cambres de la demarcació de Girona van ser
de 12.638, mentre que el 2014 es va arribar a un volum d’ 11.655, que suposa un increment del 
8,43%.

Exportacions Catalunya i Girona 2015
Missatges principals 



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

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

2014 2015Món



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

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

2014 2015Àfrica



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

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

2014 2015Amèrica



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

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

2014 2015Àsia



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

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

2014 2015Europa



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

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

2014 2015Oceania



Exportacions de Catalunya i Estat Espanyol 
Percentatge comparatiu

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

59.3883687,28 € 232.267.772,80 € 6.278.530    18.373.266 63.122.586,67 € 244.372.182,46 € 7.413.546    21.234.847



Exportacions de Girona i Catalunya
Percentatge comparatiu

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

4.321.950,37 € 59.388.687,28 € 359.023    6.278.530 4.665.696,19 € 63.122.586,67 € 391.095 7.413.546 



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 fa poc no
s’havia utilitzat.



Comerç Exterior

La Garrotxa és una comarca amb una vocació clarament exportadora. El nostre 
territori representa prop d’un 18,2 de les exportacions de la demarcació de 
Girona cap a països fora de la UE o amb qui no hi ha acord bilateral 
(especialment a l’Àfrica, Amèrica i Àsia), i és la tercera comarca en importància 
de la demarcació. Les exportacions a tercers països respecte de les dades de 
2014 tècnicament s’han estabilitzat amb un decreixement del 0,35%. El valor 
estimat anual és de 849,1 milions d’€ ( aquesta darrera xifra inclou també les 
exportacions a la UE). Cal destacar que la major part dels sectors productius 
participen en l’activitat exportadora. 



Indicadors: N. operacions i percentatge

Font Cambra de Comerç de Girona

2015  Certificats d'origen emesos per comarques

33,62 %

3,54 %

12,03% 20,39 %

18,20 %

7,57 %

4,64 %



Indicadors: N. operacions i percentatge

Font Cambra de Comerç de Girona

2014- 2015  Certificats d'origen emesos per comarques

2014
2015

-17,85 %

11,81%

-0,35 %
21,10 %

6,15 %

2,52 %

16,09 %

-208

62

-8
449

88

11

589



Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic
Alt Empordà Valor (Milers d'euros)

Principals sector exportadors

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

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

Font Cambra de Comerç de Girona

%      4.312.30,98 €

%      353.305,21 €



Comparatiu interanual comarcal certificats
Alt Empordà Valor (percentatge/total Girona)

Font Cambra de Comerç de Girona

10

7,57

Alt Empordà     2014    N. Certificats: 1.165 Alt Empordà     2015    N. Certificats: 957

-2,42

-208 Certificats



Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic
Baix Empordà Valor (Milers d'euros)

Principals sector exportadors

Additius alimentaris
Maquinària sector carni
Taps
Poliuretans
Mobiliari i decoració
Fil elèctric i aïllants
Construcció / materials
Preparats carnis
Alimentació
Material oficina
Corall
Portes automàtiques
Forns domèstics

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

Font Cambra de Comerç de Girona

%      4.448.987,56 €

%      216.708,63 €



Comparatiu interanual comarcal certificats
Baix Empordà Valor (percentatge/total Girona)

Font Cambra de Comerç de Girona

4,5

4,64

Baix Empordà     2014    N. Certificats: 525 Baix Empordà     2015    N. Certificats: 587

0,14

+62 Certificats



Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic
Garrotxa Valor (Milers d'euros)

Principals sector exportadors

Begudes espirituoses
Comerç engròs productes alimentaris
Equips per manipulació de fluids
Extracció de roques i pissarres per a la construcció
Farma química
Filats
Greixos i olis
Mobles de jardí
Mobles interior
Plats preparats i precuinats
Preparats carnis

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

Font Cambra de Comerç de Girona

%      3.816.582,31 €

%      849.113,88 €



Comparatiu interanual comarcal certificats
Garrotxa Valor (percentatge/total Girona)

Font Cambra de Comerç de Girona

19,8

18,2

Garrotxa     2014    N. Certificats: 2.308 Garrotxa     2015    N. Certificats: 2.300

-1,60

-8 Certificats



Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic
El Gironès Valor (Milers d'euros)

Principals sector exportadors

Pasta de paper i paper
Carns congelades
Carns fresques
Preparats carnis
Altres fruites
Pa i galetes
Preparats carnis
Cafè, te i altres infusions
Construcció de màquines d'elevació i manipulació

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

Font Cambra de Comerç de Girona

%      3.714.319,46 €

%      951.376,73 €



Comparatiu interanual comarcal certificats
El Gironès Valor (percentatge/total Girona)

Font Cambra de Comerç de Girona

18,26

20,39

Gironés     2014    N. Certificats: 2.128 Gironés     2015    N. Certificats: 2.577

2,13

+449 Certificats



Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic
Pla de l’Estany Valor (Milers d'euros)

Principals sector exportadors

Altres productes químics
Productes de confiteria
Productes lactis
Equips per manipulació de fluids
Ous
Pelleteria curtida
Altres productes i preparats alimentaris diversos

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

Font Cambra de Comerç de Girona

%      4.104.542,67 €

%      561.153,52 €



Comparatiu interanual comarcal certificats
Pla de l’Estany Valor (percentatge/total Girona)

Font Cambra de Comerç de Girona

12,29

12,03

Pla de l'Estany     2014    N. Certificats: 1.432 Pla de l'Estany     2015    N. Certificats: 1.520

-0,26

+88 Certificats



Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic
Ripollès Valor (Milers d'euros)

Principals sector exportadors

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

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

Font Cambra de Comerç de Girona

%      4.500.440,43 €

%      165.225,76 €



Comparatiu interanual comarcal certificats
Ripollès Valor (percentatge/total Girona)

Font Cambra de Comerç de Girona

3,75

3,54

Ripollès     2014    N. Certificats: 437 Ripollés     2015    N. Certificats: 448

-0,20

+11Certificats 



Comparatiu comarcal certificats i valor econòmic
La Selva Valor (Milers d'euros)

Principals sector exportadors

Altres productes i preparats alimentaris diversos
Carns fresques
Envàs i embalatge
Equips per manipulació de fluids
Equips, Components i accessoris per automoció
Fabricació d'equips, components i recanvis de cotxes
Farma química
Filats
Maquinaria per impremta i arts gràfiques
Mobles de jardí
Productes químics
Vaixella i servei de taula

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

Font Cambra de Comerç de Girona

%      3.097.050,59 €

%      1.568.645,60 €



Comparatiu interanual comarcal certificats
La Selva Valor (percentatge/total Girona)

Font Cambra de Comerç de Girona

31,4

33,62

La Selva     2014    N. Certificats: 3.660 La Selva     2015    N. Certificats: 4.249

2,22

+589 Certificats



Comparatiu comarcal certificats per continents
N. Certificats (Total Comarca)

Font Cambra de Comerç de Girona

Europa: Exclosos membres de la UEM



Comparatiu comarcal certificats per continents
Percentatge (Total Comarca)

Font Cambra de Comerç de Girona

Europa: Exclosos membres de la UEM



Comparatiu comarcal certificats per continents
Percentatge (Total Comarca)

Font Cambra de Comerç de Girona

Europa: Exclosos membres de la UEM



Comparatiu comarcal certificats per continents
Percentatge (Certificats Comarca/Total Continents)

Font Cambra de Comerç de Girona

Europa: Exclosos membres de la UEM



Comparatiu comarcal certificats per continents
Percentatge (Certificats Comarca-Continents/total certificats Girona)

Font Cambra de Comerç de Girona

Europa: Exclosos membres de la UEM



Comparatiu Certificats d'origen emesos Girona
Anys 2014 – 2015: N. certificats i percentatge

Font Cambra de Comerç de Girona

8,43 % Increment

Diferència N. Certificats:  +983



Comparatiu Certificats d'origen emesos Garrotxa
Anys 2014 – 2015: N. certificats i percentatge

Font Cambra de Comerç de Girona

-0,35 % Decreixement

Diferència N. Certificats:  -8




