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Creix el mercat del llibre en català 

 
 

Com ja és habitual, aprofitem la celebració de La Setmana per fer un 

avanç de l’estudi del Comercio Interior del Libro en España 2016 

elaborat per la Federación de Gremios de Editores i per recordar 

algunes dades del sector. 

 

De les dades de 2016 cal destacar el creixement de la facturació per 

tercer any consecutiu (+3,60%), un creixement que s’ha produït sense un 

augment del nombre de títols editats i que, per tant, és doblement 

positiu. 

 

El 2016 els llibres en català van suposar unes vendes de 238,65 milions 

d’euros a PVP (223,45 M€ a Catalunya i 15,20 M€ al País valencià). En el 

següent quadre es pot veure l’evolució de la facturació per gèneres en 

els darrers anys: 

 

  2008 ... 2014 2015 

  Var. 

16/15 2016 

Facturació en català (M€) 255,56 ↓↓ 222,95 230,31 

 

3,60% 238,65 

Llibres text  121,34 
 

103,44 107,92 

 

5,50% 113,81 

Literatura (novel·la, poesia, 

teatre...) 40,3 
 

47,23 48,92 

 

0,50% 49,03 

Infantil i juvenil 42,88 
 

41,44 40,24 

 

2,75% 41,32 

No ficció 25,12 
 

17,32 19,56 

 

4,50% 20,44 

Diccionaris i enciclopèdies 21,84 
 

11,76 11,41 

 

  11,77 

 

Altres 4,08 
 

1,76 2,26 

 

2,28  

 

 

Les vendes a Catalunya, en qualsevol de les llengües, són de 491,204 M€ 

i, per tant, les vendes en català suposen el 45,50%. Sense el Llibre de text 

(113,81 M€), les vendes en català són un 25,4% del mercat, xifra que 

s’apropa al percentatge de lectors habituals en català (27,4%, segons el 

darrer estudi sobre hàbits de lectura i compra de llibres a Catalunya). 
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El canal de venda més important continuen essent les llibreries i cadenes 

de llibreries: 

       

 

2015 2016 

Vendes llibreries + cadenes llibreries 53,40% 53,20% 

Vendes grans superfícies + quiosc 4,30% 4,60% 

Vendes institucions, empreses 27,80% 27,50% 

Venda directa 8,80% 10,70 % 

Venda canals llibre electrònic 5% 4,20% 

    

 

La distribució per matèries dels títols editats en català el 2016 va ser la 

següent: 

 

 

2015 

 

2016 

Total 11.348   11.343 

Llibres text 3.524 

 

3.325 

Literatura (novel·la, poesia, teatre) 2.053 

 

2.061 

Infantil i juvenil 2.706 

 

2.704 

No ficció 2.888 

 

2.949 

Diccionaris i enciclopèdies 45 

 

51 

Altres 132 

 

253 

 

 

Dels 11.343 títols editats, 1.800 corresponen a traduccions d’altres 

llengües cap al català. L’anglès és la llengua des de la qual s’han fet 

més traduccions (un 31,00%), seguida pel castellà (20%) i el francès 

(15%). Darrere d’aquesta se situa l'italià (10%) i la resta de llengües estan 

per sota del 5%. S'han traduït al català, llibres de fins a 39 llengües 

diferents. 

 

L’ajut a la traducció, que aquest any s’ha dotat 300.000 euros, permetrà 

incrementar l’oferta de llibres en català, especialment, d’assaig. 

Recordem que la tirada mitjana en català és un 40% inferior a la que 

s’edita en castellà (1.726 per 2.956 exemplars). En l’apartat d’ajuts 

també volem destacar l’increment d’1.000.000 d’euros per a la compra 
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de llibres per a Biblioteques (SAB). Per tant, podem afirmar que en el 

darrer any hem assolit els objectius que ens havíem proposat des de 

l'Associació d’Editors en Llengua Catalana en relació amb els ajuts: 

recuperar les xifres de 2010.  

 

Aquestes xifres, conjuntament amb la creació de la Direcció General 

del Llibre, Biblioteques i Foment de la Lectura i el “Pla de lectura 2020” 

ens semblen notícies molt positives per al sector. 

 

Alhora, però, l'edició en català ha de fer front a molts reptes i 

l'Associació hi ha d'ajudar: millorar la visibilitat als punts de venda, 

especialment a les cadenes de llibreries i grans superfícies; enfortir les 

empreses i el conjunt del sector; encarar els canvis que comporta el 

món digital... i, és clar, treballar per l'augment de lectors!  

 

 

 

 

Barcelona, 6 de setembre de 2017 


