
ESTAT DE LA
CERVESA

A CATALUNYA
ARTESANA

2019



L’Informe Tècnic anomenat ‘Estat de la Cervesa Artesana a Catalunya’ amb dades de 2019 
que ara llegiu és fruit de la col·laboració entre Barcelona Beer Festival (BBF) i el Gremi 
d’Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural (GECAN): per quart any consecutiu hem 
preguntat a totes les fàbriques catalanes, hem analitzat les dades i n’hem extret les conclu-
sions que ara us presentem.

A tots aquests obradors de Catalunya els fem una gran enquesta (són moltíssimes pregun-
tes i des d’aquí agraïm a totes la seva paciència i enorme col·laboració) un cop han tancat 
els anys comptables. Enguany ha estat molt més complicat que mai trobar el millor 
moment per contactar i esperonar a totes les implicades a concentrar-se i respondre’ns 
donada l’ombra de pandèmia que planava entre febrer i març... la suspensió (temporal) 
del BBF i el confinament més dur, amb el cessament de gairebé tota activitat econòmica 
(i productiva) va suposar que deixéssim estar l’enquesta sobre les dades de 2019 per més 
endavant, unes dades que pressentíem bones a nivells de producció i de consolidació 
del sector.

Durant el confinament no ens aturàrem: vem redissenyar l’enquesta per poder incloure un 
dossier d’anàlisi d’urgència sobre l’afectació de la Covid a l’activitat de les nostres fàbriques 
i així poder-ho traslladar a les administracions per tal de fer sentir les seves veus i necessi-
tats. Aquest “Dossier Covid” el vàrem presentar virtualment a les administracions i vam 
ser atesos i escoltats. 

I va ser quan ens vàrem tornar a convèncer de la necessitat de preguntar a les fàbriques i 
així obtenir totes aquestes dades que ara us exposem, les de 2019, tan necessàries per a 
saber on som (on érem abans del malson Covid) des del punt de vista de la producció com 
a motor econòmic d’aquest sector. 

Amb les dades de 2019 a la mà podem parlar de consolidació. S’ha produit un creixement 
global del 5% i amb creació de nous projectes de forma significativa. S’ha augmentat 
producció, generat nous llocs de treball i augment de la facturació. A més, i per completar 
aquestes sensacions, en xerrades virtuals (vem tenir temps!) i algunes visites (un cop 
passades les fases de confinament), vem poder constatar que moltes cerveseres havíen 
planificat realitzar millores en les seves instal·lacions, s’havíen equipat per poder envasar 
més i millor, havíen augmentat capacitat productiva... tot augurava un gran 2020.

Aquest sector és nascut i enfortit dins d’una gran crisi econòmica. Les cerveseres han 
demostrat capacitat d’adaptació i molta actitud davant de totes les adversitats. Estem 
convençuts que aquest terrible 2020 el podran suportar i poc a poc, remuntar fins tornar 
a estabilitzar l’activitat a les fàbriques. Ho creiem tant com ho necessitem i ho desitgem.

Gràcies a totes per fer-ho possible.

INTRODUCCIÓ



GIRONA: 20

BARCELONA: 62
LLEIDA: 16

TARRAGONA: 19

71%
NO SÓN CAPITAL
DE COMARCA

57%
LOCALITATS MENYS
DE 20.000 HAB.

21%
ENTORN RURAL

CERVESERES PARTICIPANTS

Aquest informe tècnic s’ha realitzat al conjunt de cerveseres que produeixen cervesa de 
forma artesanal a Catalunya amb dades de producció a 2019. Com a base s’ha agafat el regis-
tre del RGSEAA i RSIPAC més aquells establiments minoristes (brewpubs) que venen la 
cervesa que produeixen majoritàriament a consumidor final dins el mateix establiment. 

El conjunt de la població registrada és de 134 (vuit més que l’any passat) dels quals, 17 ja no 
tenen activitat a 2019 (tres més que l’any passat) o són els punts d’elaboració de grans cerve-
seres, no artesanals. Dels 117 restants, s’han obtingut 107 respostes (91% de respostes). 
D’aquestes, 9 respostes corresponen a cerveseres sense activitat a 2019 però que poden 
tenir-ne en anys futurs. Per tant es basa en 99 respostes complertes.  

L’informe tècnic s’ha realitzat mitjançant enquesta online de 105 preguntes amb el software 
especialitzat SurveyGizmo®. 



PRODUCCIÓ

El conjunt del sector ha elaborat 5.027.230 litres durant el 2019, el què suposa un incre-
ment del 5,3% respecte la producció del 2018. A 2019 s’han creat vuit cerveseres noves, 
sent la xifra de creació de nous projectes més alt dels darrers anys. Una xifra equiparable 
als inicis del moviment, ara farà deu anys. Per tant, tot el creixement del sector recau en 
projectes ja existents que es van consolidant. 

Xifra lleugerament inferior al 2018, comprensible per la creació de força noves fàbriques. 

50.780 l

PRODUCCIÓ TOTAL

2.236.493 L
2015

3.959.636 L
2017

1.597.589 L
2014

1.108.965 L
2013

790.439 L
2012

2016
3.024.070 L

2018
4.772.596 L

2019
5.027.230 L +5%

MITJA DE PRODUCCIÓ PER CERVESERA A 2019



FÀBRIQUES
CREIXEMENT FÀBRIQUES I PER PRODUCCIÓ

Grups de fàbriques segons litres elaborats Percentatge aportat per cada grup de 
fàbriques al total de litres elaborats
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CERVESERES

PETITA CERVESERA
MÉS DE 100.000L ANUALS

13 FÀBRIQUES

PRODUCCIÓ TOTAL DE 2.949.974 L
(59% PRODUCCIÓ)

8,7 PERSONES TREBALLANT-HI

MITJANA 226.900 LITRES PER FÀBRICA

VOLUM DE NEGOCI CONJUNT DE 27,1 M€

NANOCERVESERA
MENYS DE 24.000L ANUALS VOLUM DE NEGOCI DE 4,8 M€

PRODUCCIÓ TOTAL DE 522.864 
(10% PRODUCCIÓ)

117 LLOCS DE TREBALL DIRECTES 
(2,3 PERSONES DE MITJA)

MITJANA 10.250 LITRES PER FÀBRICA

51 FÀBRIQUES

MICROCERVESERA
ENTRE 24.000L ANY I 100.000L ANY

35 FÀBRIQUES

PRODUCCIÓ TOTAL DE 1.554.293 L
(31% PRODUCCIÓ)

VOLUM DE NEGOCI CONJUNT DE 14,3 M€

MITJANA 44.400 LITRES PER FÀBRICA

3,9 PERSONES TREBALLANT-HI



QUOTES DE PRODUCCIÓ I MERCAT

Els més de 5 milions de litres produits per les cerveseres artesanes del país repre-
senten el 0,9% de quota de producció del conjunt de cervesa. Comptant el valor supe-
rior en el mercat de la cervesa artesana respecte la industrial, el volum de negoci de 
46,2M€ representa pràcticament una quota de mercat del 2%. 

QUOTA DE
PRODUCCIÓ0,9%

QUOTA DE
MERCAT2%



PRODUCTES

10832019 CERVESES
DIFERENTS

51%
VENDA LOCAL

(-30KM)

47%
VENDA locAls
ESPECIALITZATS

40%
MATèRIA PRIMERA

LOCAL

18%
EXPORTACIÓ
(905.000L)

51%
ENVELLeixen

en botA

25
CERVESERES
envAsEn en

LLAUNA

66%
envASA en
AMPOLLA
+ LLAUNA

34%
envASA

en BARRIL

26
ÚS LLÚPOLS
PROXIMITAT

17
ÚS MALTES

LOCALS

El 2019 es van fer 1083 cerveses 
diferents. La mitjana és d'11 
cerveses diferents (gamma fixe + 
edicions especials) per cada una 
de les cerveseres.



OCUPACIÓ

APORTACIÓ A L'ECONOMIA

La cervesa artesana a Catalunya genera 367 llocs de treball directes a les 
cerveseres. Aquí s’hauríen de sumar totes les altres ocupacions de la cadena 
de valor: sector agrícola, distribució i venda al punt final. S’han generat 29 
llocs de treball nous (creixement del 9%) en 23 centres d’elaboració.

2016

214
2017

274
2018

338
2019

367

En l’edició del 2018 es va introduir una consulta concreta sobre posicions 
laborals a les cerveseres. Es van treure dos perfils professionals que enguany 
seguim estudiant: Cap de Producció (anomenat molts cops Mestre Cerveser) i 
Cap de Vendes (o Director Comercial).

CAP DE
PRODUCCIÓ

• 65% dels projectes cerveseres el tenen.

• Perfil: home (90%), majoritàriament entre 30 i 40 anys.

• Estudis universitaris i completats amb formació específica.

• Sou mig entre 20k i 30k bruts anuals. Creixement de sou

mig a mesura que la cervesera produeix més litres.

• 32% de les cerveseres tenen aquesta posició definida.
És una tasca parcial d’algun dels treballadors.

• Perfil: home, majoritàriament entre 40 i 50 anys.
• Majoritàriament Estudis de grau superior o universitaris.
• Sou mig: Menys de 20k i entre 20k i 30k bruts anuals.

Creixement de sou mig a mesura que la cervesera
produeix més litres.

CAP DE
VENDES



El turisme cerveser cada cop té més importància en el nostre país a sem-
blança a altres països del nostre entorn amb més tradició cervesera. En un 
país amb un fort arrelament de l’enoturisme, l’interès per la cervesa artesa-
na i com s’elabora, està generant tot un circuit turístic que aporta molt valor 
al territori. 

En total, han participat 50.714 persones en el conjunt d’aquestes activitats; el 
que suposa que més de 700 persones de mitja a l’any fan activitats a cada fàbrica.

29
DISPOSEN
BOTIGA
FÍSICA

19
VENDA ONLINE
WEB PRÒPIA 

40
ZONA

DEGUSTACIÓ

TURISME CERVESER

Created by Olena Panasovskafrom the Noun Project

10
CERVESERES

TALLERS
ELABORACIÓ

55
CERVESERES

TASTOS

71
CERVESERES

VISITES
INSTAL.LACIONS

29
CERVESERES

ACTIVITATS
CULTURALS



A l’hora de preparar i redactar aquest informe tècnic de la cervesa artesana 
del 2019, la situació del sector (i la societat en general) ha estat clarament 
marcada per la crisis sanitària causada per la COVID-19. Tot i quedar fora 
d’estudi, s’ha considerat important marcar les primeres conclusions extre-
tes durant el temps de confinament [MAIG 2020] que tan condicionaran 
l’activitat econòmica de l’any 2020 i, sobretot, orientar a qui tingui interés 
en saber-ne més al ‘DOSSIER COVID 2019’  que trobareu en versió digital.

COVID19

DESCARREGA PDF DOSSIER COVID19

77%
D’ATURADA DE
LA PRODUCCIÓ

85%
D’ATURADA
COMERCIAL

95%
EMPRESES ACOLLIDES 
ALGUNTIPUS D’ERTO

84%
EMPRESES QUE VEUEN PERILLAR

LA VIABILITAT DE L’EMPRESA

https://barcelonabeerfestival.com/wp-content/uploads/2020/05/AF-DOSSIER-COVID-CERVESA-ARTESANA-2020.pdf


info@barcelonabeerfestival.com
www.barcelonabeerfestival.com 

gecan@gecan.info
www.gecan.info
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