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Descripció del sector químic
La indústria química està centrada en l'extracció i el processament de
matèries primeres, tant naturals com sintètiques, així com a transformar-les
en substàncies amb noves característiques.

Cadena de valor del sector químic

MATÈRIES
PRIMERES

PETROQUÍMICA

QUÍMICA
BÀSICA

ALTRES
SECTORS
ESPECIALITATS

Farmacèutic
Agroalimentari
etc.

CONSUMIDORS

LOGÍSTICA

Font: EIC (ACCIÓ)
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El sector químic a escala global
El sector químic al món

Vendes mundials de productes químics:
distribució geogràfica
2016 (en milers de milions d’€)

(2016)

La facturació mundial del sector químic representa
La Xina és el principal productor amb 1.331

3.360 M€.

Resta
d'Europa**

EU

M€.

Els països BRICS (Brasil, Rússia, Índia, Xina i Sud-àfrica) tots
junts representen el 45,2% de les vendes globals de productes
químics, amb un valor de 1.519 M€.

El sector químic a la Unió Europea
A Europa, el sector químic és el

Corea del Sud

507

1.331

528

12 dels 30 principals productors són asiàtics i generen unes
vendes de productes químics de 1.916 M€ - el 57% del mercat
mundial.

Xina

90

NAFTA*

113

140

Japó
76

Índia

Resta

407 d'Àsia**

127

13

Amèrica
Llatina

Sudàfrica

28 Resta del
món

*Tractat de Lliure Comerç d'Amèrica del Nord.
**Resta d'Europa significa Suïssa, Noruega, Turquia, Rússia i Ucraïna.
***Àsia excepte Xina, Índia, Japó i Corea del Sud.

(2016)

5è sector més important, amb una facturació de 507 M€.

Alemanya i França són els dos productors més importants d'Europa, seguits d'Itàlia i Països Baixos.
Espanya és el

5è productor químic a la UE.
Font: Cefic. The European Chemical Industry Facts and Figures 2017.
Nota: el sector químic exclou productes farmacèutics.
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El sector químic a Catalunya
Catalunya compta amb un sector químic potent, desenvolupat i internacional i
és el hub químic més gran del sud d'Europa.

758

33.462

16.872 M€

EMPRESES

TREBALLADORS

DE FACTURACIÓ

(2017)

(2017)

(2016)

3,4% del total de les empreses

7,1% del total de treballadors

industrials catalanes.

industrials a Catalunya.

27%

36,8% del total de treballadors

del total de les empreses
químiques a Espanya.

del sector químic a Espanya.

13%

de la facturació total del
sector, el converteix en el segón
sector líder a Catalunya.

45,7% de la facturació total del
sector a Espanya.

Productes químics bàsics (31,4%)
i Preparats per a la neteja i el
poliment, cosmètica i perfumeria
(30,5%) lideren el sector en quantitat
d'empreses.

Preparats per a la neteja i el
poliment, cosmètica i perfumeria
lideren el sector en nombre de
treballadors (36%).*

Productes químics bàsics és el
subsector més important i contribueix
amb el 58% de la facturació total.*

Font: INE.
*Informe anual sobre la indústria a Catalunya, 2018.
Nota: el sector químic exclou productes farmacèutics.
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Competitivitat del sector químic català (I)
Atractiu per als inversors estrangers
Del 2013 al 2017…
EL SECTOR QUÍMIC
CATALÁ REGISTRA...

CATALUNYA HA ESTAT LA
DESTINACIÓ PRINCIPAL D'IED EN
QUÍMICA D’ESPANYA, I
REPRESENTA...

CATALUNYA TAMBÉ ÉS...

59,1% de la

la 3a regió en

inversió de capital.

creació de llocs de
treball.

692,4 M€

56,3% dels llocs

la 3a regió en nombre

d'inversió de capital.

de treball creats.

de projectes d'IED
captats.

1.164 llocs de

54,4% dels projectes

la 5a regió en inversió de

treball creats.

IED rebuts.

capital rebut.

31 Projectes IED.

... en el sector químic a
Espanya.

... en el sector químic a Europa
Occidental.
Font: EIC (ACCIÓ) en base a fDi Markets.
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Competitivitat del sector químic català (II)
Comerç internacional i lliure comerç
En l'última dècada...
(2008 - 2017)

LES EXPORTACIONS DEL
SECTOR QUÍMIC CATALÀ HAN
REPRESENTAT...

49,3% de les exportacions
químiques espanyoles

16,8% del total de les
exportacions catalanes

Productes químics bàsics és el
grup més exportat durant l'última
dècada (56,5%).

EXPORTADORS REGULARS

PRINCIPALS SOCIS
COMERCIALS

2.393 empreses químiques
exportadores regulars a
Catalunya, que representen el
43,2% del total d’Espanya i
el 48,5% del total
d’empreses químiques
exportadores catalanes. (2017)

França pel que fa a les
exportacions.
Alemanya pel que fa a
les importacions.

Les exportacions dels
exportadores regulars catalans
tenen un valor de 10.806 M€,
que representa el 92,6% del
total d’exportacions químiques
de Catalunya. (2017)

Nota: es consideren exportadores regulars les
empreses que han exportat durant els últims quatre
anys consecutius.
Font: EIC (ACCIÓ) en base a ICEX.
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Competitivitat del sector químic català (III)
Innovadora i emprenedora
Catalunya és al capdavant de la
innovació...

1,46 % del seu PIB dedicat a l'R+D.
9.282 empreses innovadores que
representen el 22,2% del total espanyol.
2017

ACCIÓ, agència guardonada per donar
el millor suport en R+D (FDI Strategy
Awards, 2017).

CATALUNYA...

1a.

regió al rànquing de sol·licituds de
patents a Espanya. (Oficina Espanyola de
Patents i Marques, 2016).

4a.

regió europea en projectes d'R+D.

4a.

regió en producció científica a Europa

(Acció segons fDi Markets, 2017).

(Knowledge Cities Rank ing, 2014).

Presència d'importants centres
tecnològics i de recerca

BARCELONA...

CTQ - Centre de Tecnologia Química

5a.

Ciutat a Europa en innovació.
(Innovation Cities Index, 2016/2017).

EURECAT - Centre Tecnològic de Catalunya
LEITAT - Centre Tecnològic
ICIQ - Institut de Recerca Química de Catalunya

5a.

Ciutat a Europa en producció científica
acadèmica.
(Knowledge Cities Rank ing, CPVS, UPC, 2017).

Font: INE.
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Catalunya, el millor lloc per al sector químic
UBICACIÓ
ESTRATÈGICA I ACCÈS
ALS MERCATS
Una xarxa logística que serveix 400 m ilions de
consum idors a Europa i a les zones del
Mediterrani i Àfrica en menys de 48 hores.
El Port de Tarragona és la plataform a logística
responsable de la im portació de les m atèries
prim eres necessàries per als processos de
producció del sector químic i de l'exportació dels
seus productes derivats.
.
El Port de Barcelona compta amb instal·lacions
especialitzades i un sistema de distribució
m ultim odal per al sector químic.

INSTAL·LACIONS
CIENTÍFIQUES
CAPDAVANTERES
Grups prestigiosos de recerca aplicada i bàsica
donen suport a la transferència tecnològica i una
xarxa completa de centres tecnològics i científics
desenvolupa el programa de recerca i innovació
de Catalunya.

ESTRUCTURA
EMPRESARIAL DEL
SECTOR QUÍMIC
Catalunya disposa de tres pols en el sector químic
ben diferenciats (Barcelona, Tarragona i el Vallès),
amb em preses del sector quím ic que ocupen
diferents llocs a la cadena de valor, a més de
comptar amb empreses que ofereixen els seus
serveis a les empreses químiques.
Chem Med és el clúster químic industrial, logístic,
acadèmic i científic ubicat a Tarragona i està
integrat per més de cent empreses químiques de
totes les dimensions. També hi ha presència
d’associacions relacionades amb el sector químic.

TALENT COMPETITIU
Catalunya compta amb una gran reserva de
personal qualificat i am b talent, a un cost
bastant m és baix comparat amb altres països del
mateix nivell.
.
Les universitats catalanes ofereixen programes de
Graus i Màsters en Quím ica, a més de comptar
amb escoles de negocis de primer ordre.

FIRES COMERCIALS I
CONGRESSOS
Barcelona ocupa el 3r lloc al m ón en ciutats
on es celebren congressos internacionals i
només la superen Berlín i París (ICCA, 2016).
Barcelona és la seu d'importants fires
comercials i congressos de química i sectors
relacionats, com World chem ical Sum m it i
CPhl Worldw ide.

MENTALITAT
EMPRESARIAL
Catalunya està sem pre oberta a
l’activitat em presarial i té el suport de les
polítiques del Govern orientades als
negocis que complementen a la perfecció
el seu potent sector privat.

Font: EIC (ACCIÓ)
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Ecosistema del sector químic a Catalunya
PETROQUÍMIQUES

LOGÍSTICA
ESPECIALITZA
DA

EMPRESES DE PRODUCTES QUÍMICS BÀSICS

CANALS
Altres sectors

Agricultura
Automoció
Construcció

EMPRESES DE PRODUCTES QUÍMICS ESPECIALITZATS
Sabons, perfums, detergents i
cosmètics.

Farmacèutic

Pintures, vernissos i
revestiments similars

Altres
manufactures
químiques

MATÈRIES
PRIMERES

Altres productes químics i fibres
sintètiques

Alimentari

Pesticides i altres productes
agroquímics

Vendes de
productes
al
consumidor

Canals de distribució
grans i m itjans
Superm ercats
Perfum eries
Botigues DIY
(p.e. Bauhaus i Leroy Merlin)

Centres tecnològics i de
recerca

Clústers i
associacions

Universitats que
ofereixen Graus i
Màsters en Química
Fires comercials i
i congressos

Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a ef ectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una
representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema del sector químic a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi.

Font: EIC (ACCIÓ) segons Orbis.
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Tarragona: hub químic
Ecosistema químic capdavanter gràcies a la presència d’empreses competitives, del ChemMed i
d’excel·lents infraestructures, com el Port de Tarragona.
Ecosistema
ChemMed és un clúster químic industrial, logístic, acadèmic i científic ubicat a la
gran zona de Tarragona.
El seu objectiu és consolidar les instal·lacions de producció existents i la xarxa
d'indústries auxiliars i fer que la zona sigui ben coneguda entre els inversors
nacionals i internacionals com a emplaçament potencial per a la producció química.

El Port de Tarragona és un dels principals ports d'Espanya i capdavanter a Europa.
És la plataforma logística responsable de la importació de les matèries primeres
necessàries per als processos de producció del sector químic i de l'exportació dels
productes derivats d'aquests.

El 60% del negoci portuari prové del sector petroquímic.
Línia directa amb 46 països, que connecta tot el món mitjançant 40 línies regulars.
Xarxa de carreteres i connexions ferroviàries excel·lents i una estació intermodal.
Nota 1: Empreses membres de l’ Associació empresarial química de Tarragona i seleccionades per facturació. Nota 2: Aquestes marques s’utilitzen només a ef ectes d’informació. Les marques que s’esmenten
en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de
l'ecosistema del sector químic a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses que no s’han inclòs en l’estudi.

Font: EIC (ACCIÓ) en base a Orbis, AEQT (Associació empresarial
química de Tarragona), Port of Tarragona i ChemMed Tarragona.
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3. Oportunitats per al sector
químic a Catalunya

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva

El sector químic a Catalunya | Píndola Sectorial

16

Oportunitats d'inversió
MANUFACTURA
Fertilitzants i agroquímics

Catalunya compta amb l'herència del passat i les
capacitats que ha anat adquirint al llarg del temps en el
sector dels fertilitzants i l'agroquímica. Gràcies a un
important sector agrícola hi ha una demanda creixent.
Pintures i revestiments

Catalunya és un dels hubs capdavanters més potents
d'Europa en pintures i revestiments. Hi ha una gran base
de clients potencials en sectors com l'automoció,
l'alimentació i begudes i la construcció.
Packaging d'aliments

A Catalunya hi ha un ecosistema dinàmic per al sector del
pack aging alimentari gràcies a la presència de centres
tecnològics que fan recerca en nous materials.Hi ha una
gran base de clients potencials en productes carnis, olis,
lactis i productes de pastisseria.

LOGÍSTICA
Catalunya amb les seves infraestructures eficients i ben
comunicades és el Centre Logístic clau del mercat
EMEA.

Cosmètics

Catalunya compta amb un entorn sofisticat per als
cosmètics, format per empreses químiques, proveïdors de
matèries primeres i centres tecnològics.
Nous materials

Catalunya és la plataforma de llançament i està a
l'avantguarda de la química del futur. Hewlett Packard té
la seu mundial del seu negoci d'impressió 3D al seu
centre de desenvolupament a Catalunya, on ha dissenyat
la seva impressora 3D: Multijet Fusion.
Plàstics per al sector de l'automoció

Catalunya és un centre neuràlgic excel·lent dels plàstics
per al sector de l'automoció. L'anàlisi GAP de la cadena
de valor de l'automoció catalana ha posat de relleu una
manca d'actors en motlles i matrius i la necessitat de nous
materials per al sector de l'automoció.

CENTRES D'R+D
Catalunya combina l’impuls del seu potent sector químic
amb una col·laboració sòlida amb les institucions per
desenvolupar R+D d'avantguarda.

Font: ACCIÓ.
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Oportunitats d’internacionalització
COLÒMBIA

AMÈRICA

ÀFRICA

ÀSIA

EUROPA

Colòmbia disposa d'una producció significant de petroli i d'una indústria
d'hidrocarburs. Tot i això, la indústria demanda productes químics
d'altres prestacions que optimitzin els processos productius i
respectin el medi ambient. També hi ha demanda de productes finals,
que incorporin valor afegit per allargar la vida útil dels productes, com en
el cas dels mobles i la fusta.

ESTATS UNITS
Estats Units representa el 19 % de la producció química mundial. Els
subsectors més significatius del sector químic als Estats Units d'Amèrica
inclouen: pigments, resines, adhesius, productes agrícoles, productes
farmacèutics i químics de consum. Només la indústria del plàstic genera
una xif ra de v endes de 418.000 milions d'USD.

GUATEMALA
La indústria guatemalenca busca proveïdors de matèries primeres, equips
i subministraments per al sector químic-industrial. El sector químic
prov eeix transversalment els sectors industrials més actius en l'economia de
Guatemala com la construcció, el sector farmacèutic, cosmètic, agrícola i
l’alimentari. Actualment, Itàlia està competint eficaçment al país i això
demostra que les empreses catalanes també tenen oportunitats en el
subministrament de productes químics als diversos sectors industrials
guatemalencs.

MÈXIC
A Mèxic existeix una gran demanda d'especialitats químiques que es satisfà
a través de la importació, cosa que indica la necessitat de proveir-se amb
productes químics d’altres països. Es preveu que el 2018 sigui un any de
grans reptes per a les empreses químiques mexicanes, per la qual cosa cal
fer una gran revisió per trobar accions que permetin augmentar guanys, més
participació del mercat o participar en nous mercats.

AZERBAIDJAN

FRANÇA
GHANA
La gran majoria dels productes
químics a l'Àfrica occidental
s’importen a causa de la baixa
producció local que es limita a
detergents, productes cosmètics,
pintura i f ertilitzants a un niv ell
bàsic. En concret, es detecten
com a oportunitats els productes
següents: fertilitzants,
pesticides, productes químics
per al tractament d’aigua,
química industrial, química per
a la construcció. Cal tenir en
compte que per entrar al sector
públic cal identificar un soci local,
de pref erència recomanat pels
equips tècnics de les empreses
públiques.

El 2017, la indústria química francesa va augmentar
el seu volum de producció un 4,6 %. L'any va ser
particularment dinàmic per a la química orgànica (+
7,5 %) i per als sabons, perfums i productes de
neteja (+ 8,2 %). El president de la Unió d'Indústries
Químiques prev eu un creixement de la producció del
3% el 2018.
El sector de la química verda a França és transv ersal i
està implantat en molts sectors industrials com
l’agroindústria o l’automòbil. És una oportunitat de
mercat, especialment en el subsector dels Bioplàstics.
La Unió de les indústries químiques f ranceses es v a
comprometre a f abricar un 20 % de productes químics
biobased d'aquí al 2020. Es preveu que l'activitat del
subsector creixerà un 6 % anual entre el 2017 i el
2020.
Hi ha una forta tendència en la reducció de l'impacte
ecològic de l'embalatge. La nova llei francesa sobre la
transició energètica prohibeix a les grans superfícies
distribuir bosses d'un sol ús, excloent biodegradables i
compostables. Existeix un fort interès per part de les
empreses usuàries de plàstic per trobar solucions
innovadores: plàstic biodegradable, noves formes
d'embalatge, nous materials, etc.

Azerbaidjan té recursos de petroli i gas natural enormes,
que el fan guanyar importància en el mercat petroquímic
mundial. El 2018, diverses fàbriques obriran al nou Sumgait
Chemical Industrial Park i generaran unes inversions per
valor de prop de 2.000 milions de dòlars. Azerbaidjan, i
Sumgait en particular, ofereixen una sèrie d'avantatges per
a les empreses químiques gràcies a la seva ubicació
favorable, la proximitat a matèries primeres,
connexions de transport directes, disponibilitat de
recursos energètics a baix cost i connexió a les modernes
xarxes d'electricitat, gas, aigua i aigües residuals.

TURQUIA
Turquia és una economia molt dinàmica dins del sector
químic i plàstic, i la majoria de les matèries primeres
s'importen. Existeix un gran consum local de productes
químics, a més d’un gran nombre de fàbriques i proveïdors.
Aquest consum ve principalment de f ragàncies i essències
aromàtiques del sector higiènic (proveïdors cosmètics i de
farmàcia). També hi ha oportunitats en productes i
components innovadors per a fàbriques de plàstic i
pintura, tèxtils, petroquímica i construcció.

Font: ACCIÓ.
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Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti
Consulteu tot l'informe:
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/bancconeixement/cercador/BancConeixement/sector-quimic-a-catalunya

Més informació sobre el sector i notícies relacionades:
http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/quimica-plastics/
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