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“Aquesta acció està subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el mar dels Programes de suport al desenvolupament local i cofinançada pel Fons 
Social Europeu i el Ministerio de Empelo y Seguridad Social – Servei Públic d’Ocupació Estatal”

Assistència tècnica per a la continuïtat de la millora de la competitivitat del sector agroalimentari 
a la Ribera d’Ebre (fruita dolça, oli i vi)

Dinamització de l’Associació Oleícola de la Ribera 
d’Ebre

Increment de la Penetració del Segment FoodService
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Objectius de la Jornada

Definir accions per incrementar la implementació en el canal 
FoodService a tres nivells: local, estatal i internacional

Acordar lideratges, en el marc de l’associació, que impulsin les 
activitats acordades

Identificar els canvis en la situació actual del segment FoodService

Valorar les possibilitats d’èxit de les empreses de la Ribera d’Ebre 
en aquest nou marc

1

2

3

4



Calendari del Projecte

Plan de Trabajo Preliminar
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Reunió Kick Off

• Establir l’Associació d’Oleïcultors de la Ribera d’Ebre com a espai per a discutir d’estratègia impulsant els 
lideratges empresarials perquè s’estructuri a si mateixa al marge del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

• Dur a terme 4 grups de treball temàtics amb el sector
• Avaluar els outputs de cada un dels grups de treball amb l’equip de seguiment del Ribera d’Ebre VIVA 

Reunió de Seguiment

Grup de Treball 1: 

Maquil·la Gourmet

Reunió de 

Tancamen

t del 

Projecte

Grup de Treball 2: 

Internacionalització

Grup de Treball 3: 

FoodService

Grup de Treball 4: 

Reducció de 

Costos

Reunió de Seguiment
Reunió de Seguiment



Treball Realitzat

• Realització d’entrevistes amb 2 distribuidores d’oli a nivell català i 
estatal:

– Olivias

– Alvarez Distribucions

• Anàlisi de l’evolució del sector FoodService a nivell espanyol i 
europeu en els últims 5 anys així com les principals tendències que li 
afecten

• Realització d’entrevistes amb empreses oleícoles de referència 
italianes que tenen importants vendes al segment FoodService 
(+60%)
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• Ocasió desaprofitada amb 
l’eliminació de les setrilleres  
als restaurants

• Segment de mercat menys 
marquista i més accessible 
estratègicament per les 
empreses oleícoles de la 
Ribera d’Ebre

• Aprofitar l’impuls del turisme 
i el consum “local” com a 
palanques de creixement

Interès en el Segment FoodService

PERQUÈ AQUESTA LÍNIA DE PROJECTE?
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Evolució del Segment FoodService

A NIVELL LOCAL-ESTATAL

-2,2%

-6,2%

-4,1%

-3,1%

És un segment molt impactat per la crisi, que en els últims anys ha 
decrescut a ritmes d’entre el 2,2% i el 6,2%



Evolució del Segment FoodService

A NIVELL LOCAL-ESTATAL

El consum d’OOVE i OOV és un segment de nínxol, donat que 
representa entre el 30% i el 40% de l’oli consumit en el segment fora de 
la llar

Rest. comercial8,1% Col.2%

Entre el 30% i el 40% 
del total és OOVE i 

OOV



Com s’arriba a aquest 10% que es ven 
en el segment FoodService?



FORA DE LLAR

Rest Mitja-Baixa

Rest. Mitja-Alta

Estructura del Canal FoodService a nivell estatal
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Existeixen 3 maneres d’accedir al mercat 
d’oli al canal FoodService:

• Distribuïdors:

Segons la gamma del restaurant la 
tipologia de distribuïdor d’olis canvia, 
podent ser:

– GAMMA BAIXA: Distribuïdor 
generalista d’alimentació i 
begudes 

– GAMMA MITJA-ALTA: Distribuïdor 
especialitzat ja sigui amb la 
categoria d’olis com a producte 
principal o secundària

• Productors/Envasadors amb 
distribució pròpia

• Directe

PRODUCTORS/ENVASADORS AMB 
DISTRIBUCIÓ PRÒPIA

de 
Vins/Caves

Especialitz
ats
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• Dominat per grans grups especialitzats 
en distribució de begudes i alimentació 
seca;

• Que busquen pocs proveïdors i 
complerts que siguin capaços de ser 
altament competitius en;

– Servei i garantia de subministrament

– Capacitat innovació adaptada al client 
foodservice (sobrets d’oli, monodosis) 
 Productes amb major comoditat de 
manipulació

– Capacitat d’oferir preus molt ajustats

PRODUCTORS/ENVASADORS AMB 
DISTRIBUCIÓ PRÒPIA

de 
Vins/Caves
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ats

DISTRIBUÏDORS GENERALISTES D’ALIMENTACIÓ I 
BEGUDES

Estructura del Canal FoodService a nivell estatal
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PRINCIPALS COMPETIDORS:

Competidors en el canal de distribuïdors generalistes
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• Empreses especialitzades en el 
segment foodservice (+70% de les 
vendes) amb producció propia d’oli 
d’oliva

• Acostumen a comprar a granel a 
tercers (sobretot del sud d’Espanya) i 
s’envasen el producte

• Tenen un ampli rang de productes en 
el camp dels olis i també complements 
importants per al sector

PRODUCTORS/ENVASADORS AMB 
DISTRIBUCIÓ PRÒPIA

de 
Vins/Caves

Especialitz
ats

80% 
producte

bàsic

10%-20% producte TOP

PRODUCTORS AMB DISTRIBUCIÓ PRÒPIA

Estructura del Canal FoodService a nivell estatal



Olis Bargalló

EXEMPLE ENVASADORA/DISTRIBUÏDORA 

• Envasadora i productora d’oli d’oliva enfocada majoritàriament al canal FoodService per 
Catalunya, en una gamma mitjana. Amb 40 treballadors té una facturació estimada de 15M 
d’€.

• Tenen un rang ampli de productes per poder atendre les necessitats dels seus clients, que 
cobreix des de oli de gira-sol fins a olis d’oliva Premium en botelles no reompli-les adaptades 
per la restauració i complements (vinagres, etc.)

• L’any 2014 han augmentar, per la nova normativa, un 150% la venda de botelles petites no 
reomplibles

• Només el 15% de la seva facturació prové de la venda de productes “gourmet” la resta és de 
producte de mitjana i baixa gamma sobretot per a la cuina.

• Donada la sensibilitat en preu pel sector, compren la major part de l’oli el compren a grans 
cooperatives a la zona sud d’Espanya (Córdoba o Toledo) eina que els permet sortir amb un 
preu molt reduït al mercat. 

• Recentment han dut a terme una inversió de 6 Md’€ per tenir producció pròpia i un molí 
propi a la zona del Penedès, actualment només representa l’1% de les vendes i els permetrà 
desenvolupar producte ecològic. 



FORA DE LLAR

Rest Mitja-Baixa

Rest. Mitja-Alta

Competidors en el canal envasadors amb distribució 
pròpia
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• Ampli rang de distribuïdores especialitzades en 
producte d’alt standing (ja sigui exclusivament oli 
o en altres productes com vi)

• Acostumen a actuar d’aliat comercial d’una 
marca en un territori concret (país o zona) on 
ajuden des de cero a desenvolupar la marca i a 
generar mercat MÀRKETING&VENDES

• Treballen amb xarxes de comercials pròpies que 
venen el seu producte tant a d’altres 
distribuïdors  (mixtes) com al canal, ja sigui retail
o Foodservice

Exemple: Olivias ven a Olisoliva

• Majoritàriament compten amb una línia de 
marca pròpia en un segment de preu alt. 

Exemple: Àlvarez Distribuïdors amb “Mardis” o 
Olis Ció

• Les Claus d’aquest segment són:

PRODUCTE, PACKAGING I PREU 
ADEQUAT

PRODUCTORS/ENVASADORS AMB 
DISTRIBUCIÓ PRÒPIA

de 
Vins/Caves

Especialitz
ats

DISTRIBUÏDORS ESPECIALITZATS

Estructura del Canal FoodService a nivell estatal



Olivia’s

EXEMPLE DISTRIBUÏDORA GOURMET OLI

• Distribuïdora especialitzada en olis, un 70% de les vendes realitzades al canal 
FoodService. Compta amb 12 treballadors i té una facturació d’1 M d’€ aprox.

• Ens dirigim a restaurants de gamma mitjà-alta i alta, distingim dues tipologies:

– Restaurants de gamma mitja-alta: Menú diari entre 12€ i 20€ aprox

– Restaurants gastronòmics: Menú diari +35€, restaurants de 4* i 5* estrelles i 
restaurants de nivell molt alt amb estrelles Michelin

• Els principals requisits per als nostres proveïdors són:

– Qualitat (sobreentesa); és un requisit sine qua non a dos nivells:

• Tècnic: presencia de polifenols alta, acidesa baixa, etc.

• Tast: panells de tast, etc. 

Té una alta incidencia haber estat premiat en concursos de valor internacional (NY, LA)

– Packaging: No serveix qualsevol packaging, cal que sigui diferent i distintiu (no només 
botella negra)

– Preu adequat (1/4 de litre)

IMPORTADOR/
DISTRIBUÏDOR

RESTAURADOR
(hotel/restaurant)

+20%-
+30%

CANAL FORA DE LA LLAR –FOODSERVICE/HORECA

1,90€ - 2,60€1,58€ - 2€

PRODUCTOR

2,70€ - 4€2,25€ - 3,2€
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ALGUNS DELS POTENCIALS COMPETIDORS:
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• És una venda residual i, en el 
cas del FoodService, només 
s’acostuma a donar per una 
certa vinculació amb:

– PROXIMITAT

– KM 0 

– TURISME

– …

• Afecten tots els competidors 
anteriors, però el fet de ser “de 
la comarca/del poble” pot 
ajudar a posicionar-se per 
sobre d’altres vectors (marca, 
packaging, etc.)

PRODUCTORS/ENVASADORS AMB 
DISTRIBUCIÓ PRÒPIA

de 
Vins/Caves
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Estructura del Canal FoodService a nivell estatal



ESTRUCTURA DEL CANAL

Tenim les 
empreses de la 
Ribera d’Ebre la 
forma 
adequada per 
poder vendre en 
aquests canals a 
nivell 
estatal/local? 
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• Ocasió desaprofitada amb 
l’eliminació de les setrilleres  
als restaurants

• Segment de mercat menys 
marquista i més accessible 
estratègicament per les 
empreses oleícoles de la 
Ribera d’Ebre

• Aprofitar l’impuls del turisme 
i el consum “local” com a 
palanques de creixement

Interès en el Segment FoodService

ÉS VIABLE?

És el FoodService una alternativa viable per a les 
empreses de la Ribera d’Ebre?

A NIVELL LOCAL-
ESTATAL

A NIVELL 
INTERNACIONAL



Evolució del Segment FoodService a nivell Europeu

A nivell europeu, el segment FoodService creix..... Tot i que l’oli d’oliva 
és un producte nínxol



Evolució del Segment FoodService a nivell Europeu

Tot i ser mercats similars a l’espanyol
hi ha algunes diferències clau:

• L’oli d’oliva és considerat, a 
diferencia del cas 
espanyol/català, un producte 
gourmet per se

• Els mercats són:

– Poc/menys madurs

– En creixement (en el 
segment FoodService i en la 
categoria d’oli)

– Menys sensibles al preu que 
el mercat local



És el FoodService una alternativa viable per a les 
empreses de la Ribera d’Ebre?

A NIVELL LOCAL-
ESTATAL

Venda directa 
vinculada al 

turisme

A NIVELL 
INTERNACIONAL
Segment Alt en 

mercats
europeus



Agenda

1. Objectius de la Jornada

2. Foodservice, alternativa viable?

4. Potencials actuacions a dur a terme

3. Àrees de millora

5. Propera Sessió



Podem arribar a augmentar la penetració en aquest 
segment?

• Hi ha un alt nivell competitiu i nosaltres….

ÀREES DE MILLORA

SEGMENT ALT/TOP



Podem arribar a augmentar la penetració en aquest 
segment?

• Hi ha un alt nivell competitiu i nosaltres….

ÀREES DE MILLORA

SEGMENT ALT/TOP

Tenim el producte adequat

Duem a terme analítiques dels nostres olis? Quan iniciem la campanya? Collim verd?

Tenim uns nivells de polifenols elevats per les nostres varietats?

Quantes hores passen des de que recollim les olives fins al 
procés de molturació?

Tenim varietats exclusives de la zona 
amb història al darrere?

Quins nivells d’acidesa tenim?

Quins rendiments per kg d’oliva tenim?

Partícipem en panells de cata
reconeguts?



Podem arribar a augmentar la penetració en aquest 
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• Hi ha un alt nivell competitiu i nosaltres….

ÀREES DE MILLORA

Tenim costos molt elevats que ens impedeixen ser competitius en preu 

SEGMENT ALT/TOP

Producte adequat
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• Hi ha un alt nivell competitiu i nosaltres….

ÀREES DE MILLORA

Tenim costos molt elevats que ens impedeixen ser competitius en preu 

Baixa inversió en marca/packaging/comunicació

SEGMENT ALT/TOP

Producte adequat



Podem arribar a augmentar la penetració en aquest 
segment?

• Hi ha un alt nivell competitiu i nosaltres….

ÀREES DE MILLORA

No tenim reconeixement int’l (participació en concursos de valor internacional, 
premis, etc.)

Tenim costos molt elevats que ens impedeixen ser competitius en preu 

Baixa inversió en marca/packaging/comunicació

SEGMENT ALT/TOP

Producte adequat



Podem arribar a augmentar la penetració en aquest 
segment?

• Hi ha un alt nivell competitiu i nosaltres….

ÀREES DE MILLORA

Tenim costos molt elevats que ens impedeixen ser competitius en preu 

VENTA DIRECTA

Falta de contacte amb les empreses turístiques de la zona

Baixa participació en accions Km 0 o Slow Food del territori



Podem arribar a augmentar la penetració en aquest 
segment?

• Hi ha un alt nivell competitiu i nosaltres….

ÀREES DE MILLORA

PARTICIPACIÓ CONCURSOS

COSTOS ELEVATS

MÀRKETING

SEGMENT ALT/TOP

MILLORA DE PRODUCTE

VENTA DIRECTA

FALTA DE CONTACTE EMPRESES 
TURÍSTIQUES

KM 0 /SLOW FOOD
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• Aprofitar l’estela de Riu d’Oli, per crear una marca conjunta en el 
marc de l’associació, seguint l’exemple de marques com Laudemio 
(marca conjunta toscana)

Marca i Packaging



• Identificació dels principals concursos i guies internacionals, gestió de 
la participació conjunta de l’enviament de mostres

Concursos

New York Olive Oil Competition
Los Angeles International Extra 
Virgin Olive Oil Competition

Flos Olei



• Participar de manera conjunta en programes de 
l’IRTA per avaluar la qualitat de l’oli tant a nivel
tècnic com organolèptic

Panell de Tast de Catalunya

• Impulsar sesions de formació en tècniques per a 
la millora del producte:

– Al camp (tractaments/poda/recollida/etc.)

– Al molí (tempos adequats/etc.)

Producte



• Identificació de tots els players clau en turisme a la zona (Ribera 
d’Ebre i comarques pròximes) i organització d’una jornada de 
matchmaking i tastos d’oli

– Restaurants

– Hotels

– Cases Rurals

– Botigues de “souvenirs” típics

– Etc.

• Col·laboracions amb entitats slow food o km 0 de la zona

Turisme/Slow Food



Àrea de Millora Nom de l’Acció Vots Nº Priorització

1 PRODUCTE Formació en tècniques de 
millora d’oli

2

2 REDUCCIÓ DE 
COSTOS

Compra d’una embotelladora 
conjunta

1

3 PRODUCTE Creació i participació en un 
panell d’olis de 
reconeixement mundial

2

4 TURISME Creació de producte turístic 2

5 MARKETING Participació en premis i guies 4 Acció + votada

6 MARKETING Creació d’una marca conjunta 1

7 TURISME Acció mathmaking 
restauradors Ribera

2

Priorització de les actuacions



Agenda

1. Objectius de la Jornada

2. Foodservice, alternativa viable?

4. Potencials actuacions a dur a terme

3. Àrees de millora

5. Propera Sessió



Calendari del Projecte
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Reunió Kick Off

• Establir l’Associació d’Oleïcultors de la Ribera d’Ebre com a espai per a discutir d’estratègia impulsant els 
lideratges empresarials perquè s’estructuri a si mateixa al marge del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

• Dur a terme 4 grups de treball temàtics amb el sector
• Avaluar els outputs de cada un dels grups de treball amb l’equip de seguiment del Ribera d’Ebre VIVA 

Reunió de Seguiment

Grup de Treball 1: 

Maquil·la Gourmet

Reunió de 

Tancamen

t del 

Projecte

Grup de Treball 2: 

Internacionalització

Grup de Treball 3: 

FoodService

Grup de Treball 4: 

Reducció de 

Costos

Reunió de Seguiment
Reunió de Seguiment


