
Balanç del 2022 i perspectives pel 2023 del sector avícola català

Les empreses avícoles superen un 2022 especialment
difícil per la conjuntura adversa

El 2022 ha estat marcat per la necessitat de controlar costos i els ajustaments de l'oferta en el
sector avícola de carn

La producció d'ous s'ha vist afectada per un increment exorbitat dels costos i pel desequilibri
entre demanda i oferta als mercats globals, que es preveu que es mantindrà en el temps

Barcelona, 1 de febrer de 2023.– El 2022 ha estat un exercici marcat per la incertesa i les
dificultats per al sector avícola de Catalunya. Les empreses catalanes productores d'aviram i
ous han hagut d'enfrontar-se a un gran nombre d'externalitats com la volatilitat dels preus de
l'energia i l'increment generalitzat dels costos de producció, que ha estat molt acusat en els
preus de l'alimentació animal a causa de l'escassedat de cereal i altres matèries primeres per a
l'elaboració de pinsos, derivada de la guerra d'Ucraïna. A aquesta situació s'ha afegit la dificultat
de traslladar els increments en els costos a les següents baules de la cadena de
subministrament, sobre la que també ha influït la pressió social sobre la pujada de preus a causa
de la inflació generalitzada.

L'encariment dels preus dels pinsos és especialment rellevant per a les empreses avícoles, ja
que l'alimentació de les aus representa aproximadament el 70% dels costos de la producció.
Concretament, els preus dels pinsos per a l'engreix de pollastre van augmentar una mitjana del
31,2% el 2022 respecte del 2021 i acumulen una pujada mitja del 61,5% en dos anys. Els pinsos
per a ponedores es van encarir un 27,3% respecte del 2021 i un 60,6% també de mitjana en
relació amb el 2020.

En aquest context els esforços de les empreses del sector durant l'últim any s'han centrat en el
control de costos, el reajustament de la producció per adequar-la a la demanda i la negociació
dels preus de venda, per tal de mantenir l'activitat.

En el sector avícola de carn, les empreses que mantenen contractes amb la distribució en virtut
dels quals subministren el producte a preus tancats, han patit moltes dificultats a l'hora de
traslladar el fort increment en els costos de producció als preus de venda. La revisió de les
condicions d'aquests contractes ha requerit negociacions molt llargues i els nous acords han
trigat a assolir-se, motiu pel qual les empreses han pogut salvar l'any principalment gràcies al
control intern de costos i també dels volums de producció.

Per al sector de l'ou també ha estat un any difícil, ja que tot i l'increment dels preus de venda no
ha cobert suficientment el dels costos dels pinsos, l'energia i els preus dels envasos, entre
altres. D'altra banda, aquesta activitat s'ha vist afectada mundialment per factors com l'elevada
incidència de la influença aviària altament patògena, que ha comportat una davallada en l’oferta
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mundial; pel tancament de granges que no han pogut fer front a l'increment de costos i per la
migració progressiva que estan fent els productors d'ous a escala global cap a sistemes de
producció alternatius a la cria en gàbies, que comporten necessàriament una disminució en el
cens de ponedores. Conjuntament, aquests factors han generat al mercat mundial de l'ou una
descompensació entre la demanda i l'oferta, que també s'ha deixat notar al mercat català.

Les temperatures anormalment elevades de l'estiu passat, que es van mantenir durant moltes
setmanes, van influir en els nivells de creixement i producció a les granges, que disminueixen en
els períodes d'altes temperatures. En el cas de l'engreix d'aviram aquest factor va contribuir en
part a regular la producció, mentre que al sector de l'ou va ser un dels causants de la reducció de
l'oferta i de la descompensació respecte de la demanda.

La previsió per al 2023 és que es mantindrà la incertesa derivada de la situació geopolítica, que
fa molt difícil preveure l'evolució en els costos de producció, així com l'elevada incidència de la
influença aviària tant a Europa com a escala internacional, que manté el nivell de risc alt i podria
suposar una dificultat afegida per a les granges catalanes, en cas de produir-se algun focus al
territori. A aquests elements externs s'afegeixen les negociacions dels contractes de les
integracions, que és un model d'organització majoritari en el sector avícola de carn, i que fan
preveure un increment afegit en els costos de producció.

Pel que fa a les previsions en el consum, les diferències respecte dels exercicis prepandèmia
estaran determinades per la recuperació del turisme, tant de vacances com de congressos.

En conjunt, per al present exercici serà clau la capacitat de les empreses per a ajustar els costos
de producció i gestionar amb eficiència la incertesa per a mantenir una resposta adequada a la
demanda.

El sector en dades | Any 2021*

PRODUCCIÓ I CONSUM DE CARN D’AVIRAM

El sector avícola català va tancar el 2021 amb una producció de 350,2 milers de tones de carn
d’aviram, de les quals prop del 77% era carn de pollastre i el 18,5% de gall dindi. En pes la
producció es va reduir un 1% respecte del 2020, però va créixer un 5% en nombre de caps.
Aquesta diferència s'explica per la davallada en la producció de gall dindi, d'un 9% el 2021,
mentre que va créixer la producció de guatlla, una au amb un pes molt més baix per la seva mida
petita.
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Amb relació al conjunt de la producció càrnia a Catalunya, l’aviram representa el segon lloc amb
un 13,4%, darrere del porcí (80,5%) i per davant del boví (5,1%).

La carn fresca d'aviram és la més consumida a les llars catalanes, un 41,4% del total, quota que
ha augmentat 0,6 punts respecte de la del 2019. En segon lloc es troba la carn de porcí (30%) i
en tercer la de vacu (14,5%). A Catalunya es consumeixen 14,2 kg de carn fresca d’aviram per
persona i any, dels quals 12,3 kg són de pollastre i 1,5 kg de gall dindi.

Catalunya és una de les comunitats capdavanteres en producció d’aviram d'Espanya. En nombre
de caps és la primera productora de l'Estat, que genera 1.629,5 milers de tones l'any.

PRODUCCIÓ I CONSUM D’OUS

Catalunya té un cens total de 4 milions de gallines ponedores que el 2021 van produir gairebé 97
milions de dotzenes d’ous, un 6,26% més que el 2020 i un 1,5% per sobre de la producció del
2019. Un 3,8% dels ous produïts el 2021 eren de gallines camperes i un 3,1%, de producció
ecològica. Aquests són els sistemes que més han crescut en els darrers dos anys, concretament
un 6,16% els ous campers i un 19,35% els ecològics.

El consum d'ous de gallina a les llars catalanes ha evolucionat de manera diferent. Després de
créixer gairebé un 17% el 2020 a conseqüència del canvi d'hàbits a causa de la pandèmia, va
caure un 13,9% el 2021. Tot i això, es manté superior al consum del 2019 en un 0,7%.

El 2021 a les llars de Catalunya es van consumir 82,9 dotzenes d'ous de gallina, una mitjana de
141,5 ous per persona, amb una despesa de 23 euros per càpita.

Dins l’Estat espanyol, Catalunya és la cinquena productora d’ous.

PRODUCCIÓ DE CARN D'AVIRAM A CATALUNYA 2021 PER DEMARCACIONS*

Pes canal total
(kg) %

Catalunya 350.176.093 100%

Barcelona 96.879.794 27,7%

Girona 23.651.706 6,8%

Lleida 121.778.097 34,8%

Tarragona 107.866.496 30,8%
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PRODUCCIÓ D'OUS DE GALLINA PER A CONSUM HUMÀ A CATALUNYA 2021 PER DEMARCACIONS*

Producció
(milers dotzenes) %

No.
explotacion

s
Catalunya 96.978 100% 290
Barcelona 10.750 11,1% 103
Girona 5.502 5,7% 82
Lleida 48.416 49,9% 49
Tarragona 32.310 33,3% 56

____________

Sobre la FAC

La Federació Avícola Catalana (FAC) amb més de 40 anys de vida i més de 260 socis al llarg de
tota la geografia catalana, representa al sector avícola davant l’Administració i davant la societat,
promou i defensa la forma de producció segons els alts estàndards de qualitat de la Unió
Europea.

Els socis de la FAC són empresaris, sigui quina sigui la seva personalitat jurídica, del sector
avícola, el qual té una gran diversitat d’activitats i produccions que donen servei al que finalment
serà l’obtenció dels aliments: ous i carn d’aviram.

Més informació: www.federacioavicola.org

Segueix-nos:

* Procedència de les dades de producció i consum:

● Producció d'ous de gallina per a consum humà. Any 2021. Generalitat de Catalunya.
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

● Consum alimentari a les llars. Any 2021. Generalitat de Catalunya. Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

● Enquesta anual de sacrifici de bestiar en escorxadors. Any 2021. Generalitat de Catalunya.
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
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Crèdits de la imatge: ADS Avícola de Catalunya.
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