Un estudi de la Diputació de Barcelona dibuixa un
nou mapa empresarial a la demarcació


L’informe “Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona”, elaborat per l’Àrea
de de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació, radiografia l’estructura
productiva de totes les comarques, identificant les principals empreses de la
demarcació



Mai abans s’havia fet un estudi d’aquesta intensitat a nivell comarcal i local, en un clar
exemple de la voluntat de servei al món local de la Diputació



L’estudi conclou, entre d’altres, que el primer sector a la demarcació és el químic i
farmacèutic i que les empreses s’han renovat malgrat la situació de crisi econòmica

Les prop de 90.000 que hi ha a la demarcació de Barcelona van facturar, l’any 2014, prop de
266.000 milions d’euros, que representen el 83,8% de la facturació total catalana. Aquestes
empreses apleguen el 81,3% del nombre d’ocupats (1.214.684), segons l’informe “Estructura
empresarial a la demarcació de Barcelona”, elaborat per la Diputació de Barcelona amb el
suport de l’Ajuntament de Manresa.
L’estudi, presentat per la diputada de Promoció Econòmica i Ocupació, Sònia Recasens, mostra
una visió global del teixit productiu comarcal a partir dels comptes anuals que les empreses
presenten al Registre Mercantil. Es tracta de la primera aproximació realitzada amb aquest
grau de detall feta a casa nostra. L’objectiu de l’informe és contribuir a millorar el
coneixement que tenim de com funciona l’estructura empresarial en una escala territorial
propera.
L’estudi té una periodicitat anual i ofereix, de manera estructurada, informació empresarial de
les dotze comarques de la demarcació de Barcelona. El primer apartat presenta les principals
magnituds del teixit empresarial de la província, el segon conté fitxes amb informació a escala
comarcal i el tercer mostra informació detallada dels sectors econòmics .
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País de petita i mitjana empresa
Pel que fa la dimensió empresarial (segons facturació anual), 8 de cada 10 empreses facturen
menys d’un milió d’euros i un 22,2% més d’1 milió euros (d’aquestes, el 15,8% facturen entre 1
i 5 MEUR; el 3,5% més de 10 MEUR; i el 2,9% entre 5 i 10 MEUR). Per tant, segons l’informe,
continuem sent un país de mitjana i petita empresa.
L’estudi també analitza l’antiguitat de les empreses i conclou que el 82% de les empreses
tenen menys de 25 anys (un 47,8% van ser creades entre 1990 i 2004 i el 34,5% entre el 2005 i
l’actualitat). Només, el 17,7% tenen més de 25 anys. Per tant, la demarcació de Barcelona es
caracteritza per tenir empreses petites i noves, que s’han renovat malgrat la situació de crisi
econòmica i que presenten un nivell d’emprenedoria superior a la mitjana espanyola.

Primer sector: Químiques i Farmacèutiques
Si analitzem els principals sectors, segons xifra de negoci, les empreses químiques i les
farmacèutiques ocupen el primer lloc (7,3%), seguides de la tipologia “Altres tipus de comerç
a l’engròs” (6,5%), i en tercer lloc, els vehicles de motor i altres materials de transport (6%).
Així, 10 dels 38 sectors que s’analitzen a l’estudi concentren més de la meitat del total de la
facturació anual.

•

Químiques i farmacèutiques (7,3%)
Basf Española, Antonio Puig, Novartis, Bayer, Ercros, Sanofi, Unilever, Henkel, Grifols.

•

Altres tipus de comerç a l’engròs (6,5%)
Meroil, Quimidroga, Petromiralles, Roca Sanitario, Alcon Cusi, Acer Computer.

•

Vehicles de motor i altres materials de transport (6%)
Seat, Nissan, Samvardhana Motherson, Magneti Marelli.

•

Energia, aigua, sanejament i gestió de residus (5,9%)
Gas Natural, Endesa, Fomento de Construcciones y Contratas, Aigües de Barcelona.

•

Productes alimentaris i begudes (5,9%)
Nestle, Cargill, Danone, Casa Tarradellas, Damm.

•

Comerç a l’engròs de productes d’ús domèstic (5,5%)
Schneider Electric, Hennes & Mauritz (H&M), Federacion Farmacéutica, Almirall,
Roche.
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•

Transport i emmagatzematge (5%)
Vueling Airlines, Autopistas, Abertis.

•

Comerç a l’engròs d’alimentació i begudes (4,4%)
Cobega, Condis, Freixenet, Ferrero Iberica, Gallo.

•

Activitats especialitzades construcció (4,3%)
Gas Natural Comercialitzadora, Comsa, Copisa.

•

Activitats financeres i d’assegurances (4,1%)
Gas Natural, Caixa Card, Criteria Caixa, Arca Ecuador, Grupo Catalana Occidente, Cirsa.

Un estudi que trenca tòpics: les empreses que més facturen no són les més rendibles ni les
que més ocupen

Aquest rànquing canvia si s’analitza per sectors econòmics segons ocupació. Així, el sector
químic i farmacèutic estaria a la vuitena posició i com a primer, es situaria el sector serveis,
amb un 10,1%; seguit d’activitats professionals, científiques i tècniques (7%); i en tercer lloc, el
de l’Hostaleria, amb un 6,5%.
Pel que fa a la classificació dels sector econòmics segons nombre d’empreses, l’informe
conclou que les activitats relacionades amb el sector de la construcció aglutinen una part
important del nombre d’empreses en proporció total.
L’estudi també analitza els 38 sectors econòmics des de l’òptica de “beneficis”. Una
classificació que estableix que els sectors amb més facturació no són necessàriament els que
tenen resultats més beneficiosos. Així:

•

Activitats financeres i d’assegurances lideren aquest rànquing amb uns resultats
d’explotació relatius superiors al 40%

•

Transport i emmagatzematge també encapçala el rànquing per resultats Químiques i
farmacèutiques estan al lloc 8 pel que fa a resultats

•

Energia, aigua, sanejament i gestió de residus continua al capdavant.

•

Comerç a l’engròs de productes d’ús domèstic manté una 9ena posició Productes
alimentaris i begudes es troba al lloc 17 amb un 3,8%.
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•

Activitats especialitzades construcció al lloc 22 amb un 3,1%.

•

Altres tipus de comerç a l’engròs al lloc 26 amb un 2,5% de resultat d’explotació relatiu.

•

Comerç a l’engròs d’alimentació i begudes al lloc 27 amb un 2,5%.

•

Vehicles de motor i altres materials de transport al lloc 34, al capdavall de la llista, amb un
resultat d’explotació relatiu del 0,8%.

En canvi els sectors que encapçalen el nombre d’empreses (sector construcció), registren
pèrdues en el seu resultat d’explotació:

- La Construcció d’immobles d’enginyeria civil, amb uns resultats de -18%.
- I les Activitats immobiliàries , en el darrer lloc amb uns resultats de -20,9%.
Resum comparativa sectors econòmics de més facturació

Químiques i
farmacèutiques

8è en ocupació
(4%)

Concentració
empresarial
(0,8%)

8è en resultat
d’explotació
(8,2%)

Altres tipus de
comerç a
l’engròs

10è en
ocupació
(3,2%)

9è en nombre
d’empreses
(3,7%)

26è en resultat
d’explotació
(2,5%)

Vehicles de
motor i altres
materials de
transport

13è en
ocupació
(2,9%)

Concentració
empresarial
(0,3%)

34è en resultat
d’explotació
(0,8%)

Energia, aigua,
sanejament i
gestió de
residus

5è en ocupació
(5,1%)

Concentració
empresarial
(1,0%)

4rt en resultat
d’explotació
(12,2%)

Productes
alimentaris i
begudes

12è en
ocupació
(3,2%)

Concentració
empresarial
(1,3%)

17è en resultat
d’explotació
(3,8%)
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Les 250 primeres empreses de la demarcació

L’estudi presenta un llistat de les 250 primeres empreses de la demarcació de Barcelona
ordenat segons el volum de facturació generat al llarg de l’exercici. Si bé aquest llistat només
inclou el 0,3% de les societats mercantils de la demarcació, el pes d’aquestes 250 empreses és
important en termes econòmics ja que concentren el 45,1% de la facturació total generada
pel teixit empresarial de les comarques barcelonines.
De qualsevol manera, el propòsit del rànquing de les 250 empreses que generen una major
facturació és posar nom a gairebé la meitat del volum de negocis del teixit productiu de la
demarcació de Barcelona.
Cadascuna de les vint primeres empreses amb un major volum de negocis de la demarcació
genera una facturació de més de mil milions d’euros anuals. Entre aquestes vint societats
mercantils, es troben les empreses d’automoció SEAT, VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA i NISSAN
MOTOR IBERICA, les empreses del grup GAS NATURAL, l’empresa de comerç al detall LIDL
SUPERMERCADOS, les empreses del grup de distribució d’energia ENDESA, l’empresa
alimentària NESTLÉ ESPAÑA, l’aerolínia VUELING AIRLINES, les empreses del grup constructor
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, l’empresa química BASF ESPAÑOLA, l’empresa
tèxtil PUNTO FA (que comercialitza la marca Mango), l’empresa multinacional del sector
alimentari CARGILL, l’empresa immobiliària del grup CaixaBank BUILDINGCENTER, i la fabricant
de perfums i productes de cosmètica ANTONIO PUIG.

El Barcelonès, comarca líder en facturació
Segons la distribució territorial de la facturació, el Barcelonès concentra prop de 50% de la
facturació i, en concret, Barcelona el 44%. Una dada motivada per dos factors: les empreses
que realitzen l’activitat directament a la ciutat de Barcelona però, també, empreses que
realitzen l’activitat productiva fora de Barcelona i tenen la seu social a la capital catalana.
Seguit del Barcelonès, el Baix Llobregat amb un 18,3%, el Vallès Occidental (15,3%) i el Vallès
Oriental (5,8%) son les comarques amb més facturació. Per municipis, Barcelona suma
118.065.348 milers d’euros; Martorell 10.549.061 milers d’euros; El Prat de Llobregat,
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9.301.472; L’Hospitalet de Llobregat, 9.265.090; Sant Cugat del Vallès, 6.159.799; i Montcada i
Reixac, 4.795.810.
L’estudi “Estructura empresarial a la demarcació de Barcelona” també recull la distribució
territorial segons xifra de negoci per càpita: hi ha tres comarques per sobre de la mitjana de la
demarcació (48.138 euros/habitant), que són el Baix Llobregat (60.209 euros/habitant), el
Barcelonès (59.021 euros/habitant) i Osona (54.131 euros/habitant). Cal destacar que Osona
s’incorpora a aquest lideratge pel pes de la facturació del sector agroalimentari, un sector que
ha aconseguit consolidar-se i créixer malgrat la crisi.
Pel que fa al còmput per municipis, el municipi amb la xifra de negocis per càpita més alta és la
de Santa Maria de Miralles, on té la seu l’empresa Petromiralles. A continuació, se situarien
Les Masies de Voltregà (La Farga, Bon Preu); Gurb (Casa Tarradellas); Martorell (Seat, Cargill) i
Castellbisbal (Compañía Española de Laminación).
Pel que fa l’ocupació en relació a la població, l’estudi destaca que l’eix format per les
comarques del Barcelonès i Vallès Occidental lideren la concentració dels llocs de treball,
seguides de les comarques de l’Alt Penedès, Baix Llobregat, Osona i Vallès Oriental. A
continuació se situen les comarques del Berguedà, Bages i Anoia i, per últim, les comarques de
Maresme i Garraf, que són les que tenen menys concentració d’ocupats.

ANÀLISI COMARCAL
El Barcelonès, comarca de serveis
Cal tenir en compte que al Barcelonès hi ha ubicades les seus socials d’empreses, moltes
d’elles multinacionals, que realitzen la producció en d’altres territoris. A la comarca hi ha
39.766 empreses (5.209 SA i 34.557 SL) que facturen 131.330,2 milions d’euros.
És la segona comarca amb una major diversificació del teixit empresarial. Els cinc primers
sectors per volum de negocis apleguen el 37,8% de la facturació total, mentre la mitjana de les
comarques gira a l’entorn del 50% de la facturació.
Cal destacar que el Barcelonès és una comarca de serveis, ja que el 62,1% de la facturació total
procedeix d’activitats de serveis, el percentatge més elevat de les 12 comarques barcelonines.
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El Baix Llobregat, la comarca amb la facturació més alta per càpita
A la comarca hi ha 10.148 empreses (1.330 SA i 8.818 SL) que facturen 48.567,7 milions
d’euros. El Baix Llobregat ( amb 806.651 habitants, el 14,6% de la demarcació) concentra el
18,3% de la facturació i el 13,1% de l’ocupació de la demarcació de Barcelona.
És la segona comarca amb més facturació, darrere del Barcelonès. La facturació per càpita de
la comarca és de 60.209 euros per habitant, la més elevada de la demarcació.
Els municipis on es genera un major volum de negocis són Martorell (10.549 milions d’euros),
que acull l’empresa d’automoció SEAT, El Prat de Llobregat, on l’aeroport actua com a pol
d’activitats d’empreses logístiques i de transport, i Esplugues de Llobregat.

Vallès Occidental, la comarca amb major diversificació del teixit empresarial
A la comarca hi ha 14.112 empreses (1.808 SA i 12.304 SL) que facturen 40.693,8 milions
d’euros. El Vallès Occidental (900.661 hab./ 16,3% de la demarcació) concentra el 15,3% de la
facturació i el 17,1% de l’ocupació de la demarcació de Barcelona.
És la comarca amb una major diversificació del teixit empresarial. Els cinc primers sectors per
volum de negocis apleguen el 34,2% de la facturació total, quan la mitjana de les comarques
gira a l’entorn del 50% de la facturació.
En onze dels vint-i-tres municipis de la comarca es genera una facturació superior als mil
milions d’euros. El municipi que lidera la facturació és Sant Cugat del Vallès i el segon és
Montcada i Reixac.
El Vallès Occidental és, conjuntament amb el Barcelonès, la comarca que registra una relació
de llocs de treball per habitants més alta: 231 llocs de treball per cada mil habitants. Així,
aquesta comarca genera una cinquena part de la facturació del sector tèxtil, confecció, cuir i
calçat de la demarcació de Barcelona.
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El Vallès Oriental, comarca de grans empreses
A la comarca hi ha 6.322 empreses (828 SA i 5.494 SL) que facturen 15.364,3 milions d’euros. El
Vallès Oriental (400.375 hab. / 7,2% de la demarcació) concentra el 5,8% de la facturació i el
5,7% de l’ocupació de la demarcació de Barcelona
Tres municipis generen una facturació per càpita superior als 100.000 euros: Martorelles
(121.792 euros per habitant), Parets del Vallès (116.757 euros per habitant) i Lliçà de Vall
(111.229 euros per habitant)
És una de les comarques amb menor nombre d’empreses petites en termes de facturació. El
62% de les empreses de la comarca facturen menys d’un milió d’euros, quan la mitjana de la
demarcació de Barcelona és del 65%
El 14% de la facturació comarcal la genera el sector químic i farmacèutic.

La indústria alimentària, principal activitat econòmica d’Osona
A la comarca hi ha 3.010 empreses (297 SA i 2.713 SL) que facturen 8.386,3 milions d’euros.
Osona (154.925 hab. / 2,8% de la demarcació) concentra el 3,2% de la facturació i el 2,4% de
l’ocupació de la demarcació de Barcelona
Concentra gairebé una tercera part de la facturació del l’agricultura de la demarcació de
Barcelona. Així, la indústria alimentària és la principal activitat econòmica d’Osona i concentra
el 30,5% de la facturació total. De fet, vuit de les deu primeres empreses de la comarca en
termes de facturació pertanyen a aquesta activitat.
La segona activitat més important en termes de facturació és la metal·lúrgia, on destaca el
grup La Farga, ubicada al municipi de Les Masies de Voltregà.
Els tres primers municipis per volum de facturació concentren dues terceres parts de la
facturació comarcal: Vic, Les Masies de Voltregà i Gurb.
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Maresme, comarca amb major presència d’empreses joves
A la comarca hi ha 5.862 empreses (530 SA i 5.332 SL) que facturen 6.285,7 milions d’euros. El
Maresme (439.512 hab. / 8% de la demarcació) concentra el 2,4% de la facturació i el 3,5% de
l’ocupació de la demarcació de Barcelona.
Cal destacar que el 24% de la facturació del sector tèxtil, confecció, cuir i calçat a la demarcació
de Barcelona el genera les 312 empreses del sector situades al Maresme. Així, el 13,7% de la
facturació de la comarca la genera el sector tèxtil, confecció, cuir i calçat.
És una de les comarques amb major presència d’empreses joves: el 85,6% de les empreses de
la comarca van ser fundades després de l’any 1990.

El 62,9% de la facturació que genera la indústria extractiva a la demarcació es concentra al
Bages
A la comarca hi ha 2.710 empreses (312 SA i 2.398 SL) que facturen 5.103 milions d’euros. El
Bages (174.604 hab. / 3,2% de la demarcació) concentra l’1,9% de la facturació, i l’2,1% de
l’ocupació de la demarcació de Barcelona.
El 62,9% de la facturació que genera la indústria extractiva a la demarcació de Barcelona es
concentra al Bages. Aquest sector està compost per l’extracció de potassa a Súria, amb
l’empresa Iberpotash, el sector de la pedra que s’aplega al Bages Sud, i la salinera de Cardona.
La indústria del metall, radicada principalment a Santpedor i Sant Fruitós de Bages, aporta el
28,5% de la facturació de la comarca.
Manresa concentra el 45% de les societats mercantils de la comarca, el 29,7% de la facturació i
el 38,1% dels llocs de treball.
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Alt Penedès, la comarca amb més Societats Anònimes de la demarcació
A la comarca hi ha 1.631 empreses (238 SA i 1.393 SL) que facturen 4.577,4 milions d’euros.
L’Alt Penedès (106.168 hab. / 1,9% de la demarcació) concentra l’1,7% de la facturació, i l’1,5%
de l’ocupació de la demarcació de Barcelona.
Destaca la notòria presència de les empreses grans: el 14,6% de les empreses de la comarca
són SA, el percentatge comarcal més alt de la demarcació de Barcelona.
El 8,4% de les empreses de la comarca facturen més de 5 milions d’euros, el valor més elevat
de les dotze comarques barcelonines És tanmateix la comarca amb major presència
d’empreses històriques: el 3,6% de les empreses de la comarca van ser fundades abans de
l’any 1975.
Cal tenir en compte, que la tercera part de la facturació comarcal prové del sector de
productes alimentaris i begudes. I és la segona comarca amb major facturació en aquest
sector.

La indústria concentra el 35,4% de la factura de l’Anoia
A la comarca hi ha 1.602 empreses (171 SA i 1.431 SL) que facturen 3.451,8 milions d’euros.
L’Anoia (117.444 hab. / 2,1% de la demarcació) concentra l’1,3% de la facturació, i l’1,2% de
l’ocupació de la demarcació de Barcelona.
Tres dels trenta-tres municipis de la comarca concentren dues terceres parts de la facturació
total anoienca: Santa Maria de Miralles (seu de l’empresa Petromiralles, dedicada a la
distribució de combustibles), Igualada i La Pobla de Claramunt
Santa Maria de Miralles presenta la facturació per habitant més elevada de la demarcació
(7.656.000 euros) degut a la presència de l’empresa Petromiralles
La indústria concentra el 35,4% de la facturació comarcal, gràcies al pes del tèxtil confecció,
cuir i calçat; paper i arts gràfiques; i vehicles de motor i altres materials de transport.
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El 43,9% de les empreses del Garraf estan ubicades a Vilanova i la Geltrú
A la comarca hi ha 1.630 empreses (110 SA i 1.520 SL) que facturen 1.380,9 milions d’euros. El
Garraf (145.983 hab. / 2,6% de la demarcació) concentra el 0,5% de la facturació i el 0,8% de
l’ocupació de la demarcació de Barcelona.
Es caracteritza per ser una comarca amb una dimensió reduïda del teixit empresarial: el 76,4%
de les empreses facturen menys de mig milió d’euros, el percentatge més elevat de la
demarcació, i l’1,2% factura més de 10 milions d’euros, el percentatge més reduït de la
demarcació.
El 93,3% de les 1.630 empreses de la comarca són societats limitades, el segon percentatge
més elevat de la demarcació de Barcelona. El 43,9% de les empreses del Garraf estan ubicades
a Vilanova i la Geltrú.

Berguedà, comarca de petita empresa
A la comarca hi ha 580 empreses (66 SA i 514 SL) que facturen 519 milions d’euros. El
Berguedà (39.517 hab. / 0,7% de la demarcació) concentra el 0,2% de la facturació i el 0,4% de
l’ocupació de la demarcació de Barcelona.
L’agricultura, ramaderia, silvicultura genera el 4,4% de la facturació comarcal, el valor relatiu
més alt de la demarcació. També, cal destacar que el pes relatiu de la facturació del sector
primari i de la facturació de la construcció són els més alts de la demarcació barcelonina.
És una comarca que es caracteritza per una dimensió reduïda del teixit empresarial: el 73,3%
facturen menys de mig milió d’euros, i només 9 facturen més de 10 milions d’euros.
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Moianès, la comarca amb més societats limitades de la demarcació
Finalment, el Moianès presenta el teixit empresarial més reduït de la demarcació de
Barcelona: 174 empreses (9 SA i 165 SL) que facturen 256,4 milions d’euros. Aquesta comarca
(13.098 hab. / 0,2% de la demarcació) concentra el 0,1% de la facturació i el 0,1% de l’ocupació
de la demarcació de Barcelona.
El 48% de la facturació total prové del sector de productes alimentaris i begudes. Cal destacar
l’elevada concentració sectorial: el 82,2% de la facturació de la comarca es concentra en els
cinc primers sectors d’activitat: productes alimentaris i begudes, tèxtil, confecció, cuir i calçat,
altres tipus de comerç a l’engròs, venda i reparació de vehicles de motor i maquinària i equips.
Té una elevada presència d’empreses joves (el 86,2% van ser fundades després de l’any 1990) i
una dimensió reduïda del teixit empresarial: el 94,8% de les empreses són SL, el percentatge
més alt de la demarcació.
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