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7

PRESENTACIÓ

Presentem en aquest llibre d’una forma resumida el treball efectuat en el marc 
del “3r Congrés d’Economia i Empresa” per un important nombre d’acadè-
mics, de professionals de l’empresa, d’economistes i d’experts en diverses 
branques tecnològiques i àrees de coneixement. La seva lectura permet copsar 
la magnitud de la tasca que s’ha fet durant pràcticament un any i la importàn-
cia i oportunitat de les aportacions i conclusions que s’extreuen d’aquest tre-
ball. Crec, sincerament, que s’ha aconseguit l’objectiu que ens proposàvem 
quan vàrem impulsar des del Col·legi d’Economistes de Catalunya aquesta inici-
ativa, que no era altra que la de generar a la societat catalana un debat obert, 
rigorós i documentat sobre com afrontar els grans reptes econòmics, tecnolò-
gics, socials i mediambientals d’aquesta etapa de la nostra història.

Aquest enfocament entronca amb la pròpia tradició del Col·legi, quan l’any 
1979 va organitzar el primer Congrés per tractar la nova etapa derivada de la 
transició política i el 1988 va celebrar el segon amb la incorporació de l’Estat 
espanyol al Mercat Comú com a teló de fons.

En el curs d’aquest 3r Congrés s’han debatut 185 ponències i hi han participat 
prop de 400 experts, repartits en 13 eixos de treball, que han abastat pràctica-
ment tots els factors que incideixen en la nostra economia. Aquest llibre recull 
l’estructura del Congrés, conclusions de cadascun dels eixos, relació de ponèn-
cies i d’autors, de participants en general i abstracts de totes les contribucions 
acceptades, així com els resums que han elaborat els relators. Així posem a 
disposició de la societat catalana una informació que entenem molt útil en la 
definició de línies de treball que ens ajudin a avançar en l’objectiu d’aconseguir 
un model EFICIENT i EQUITATIU per a Catalunya.

Finalment, en nom de la Junta del Col·legi d’Economistes i del Comitè Organit-
zador del Congrés vull expressar el meu sincer agraïment a les persones i em-
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preses que l’han fet possible: presidents, vicepresidents, relators i integrants 
de cadascun dels 13 eixos de treball, els membres del Comitè Científic, els au-
tors que han presentat ponències, totes elles amb un alt nivell de qualitat, em-
preses que han participat en alguns dels eixos i conferenciants i panelistes dels 
actes de cloenda de cada eix. I, per acabar, especialment a totes les empreses 
que l’han patrocinat, de les quals voldria destacar i reconèixer la confiança de-
mostrada en el Col·legi d’Economistes de Catalunya des del primer moment, 
quan, en un grau encara força difús del projecte, els vàrem demanar la seva 
participació.

Joan B. Casas 
Degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya 

President del Comitè Organitzador del 3r Congrés 
d’Economia i Empresa de Catalunya
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Aquestes ratlles són d’agraïment als autors de les 23 ponències que han dotat 
de gruix i contingut a l’eix 3 sobre la musculatura del sistema empresarial cata-
là. El llibre que teniu ara a les mans és el testimoni de les seves contribucions i 
una invitació a la reflexió sobre les condicions i determinants d’un ecosistema 
empresarial competitiu i sostenible a Catalunya.

La dimensió, la internacionalització, la innovació, els models organitzatius, la 
diversitat sectorial i les seves especificitats, tenen el seu espai en aquest con-
junt de treballs.

Voldríem fer un agraïment també explícit als membres que han integrat la Co-
missió de l’Eix 3. En aquest cas Oscar Alfranca, Elisabeth Bach, Carles Capellà, 
Lluís Mas, Josep Maria Massanella, Carles Murillo, Ricard Pedreira, Josep Prat i 
Ferran Villergas, i en Daniel Quer, Coordinador del Congrés, que ens va mante-
nir alineats i en coherència amb els altres Eixos i el propi Congrés.

Hem treballat de manera col·legial en el decurs de set reunions programades 
des de l’etapa prèvia a la recepció de les ponències, fins a l’elaboració final del 
resum i conclusions principals que vam presentar a la sessió celebrada el 25 
d’abril de 2018, i en la qual els economistes Miquel Puig i José García Montalvo 
van mantenir un debat viu i intel·lectualment provocador en relació a la situa-

D’esquerra a dreta, Daniel Quer (coordinador del congrés), Joan 
Ramon Rovira (relator de l’eix), Salvador Alemany (president de 
l’eix), Joan B Casas (degà del Col·legi), Antoni Brunet (vice presi-
dent de l’eix) i Maurici Olivé (gerent del Col·legi).
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ció del mercat laboral –costos, talent, productivitat, estructura salarial–, i la 
seva incidència en la competitivitat empresarial en el canvi de cicle de l’econo-
mia catalana després de la crisi.

Les pàgines que segueixen, amb el resum i conclusions de l’Eix i les ponències, 
són el resultat d’aquest exercici coral. Us convidem a repassar-les i a treure’n 
vosaltres mateixos les vostres conclusions.

Salvador Alemany 
Antoni Brunet 

Joan Ramon Rovira
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RESUM I CONCLUSIONS

Sessió de presentació

Data: 25 d’abril 
Lloc: Auditori del Col·legi d’Economistes de Catalunya.  
Plaça de Gal·la Placídia, 32.

Programa

Presentació de conclusions: 
Sr. Joan Ramon Rovira. Servei d’estudis de la Cambra de Comerç  
de Barcelona

Debat: “Aquesta vegada, serà diferent? Canvi de cicle i canvi estructural a 
l’economia catalana” 
Sr. Miquel Puig. Doctor en Economia 
Sr. José Garcia Montalvo. Catedràtic d’Economia,  
Universitat Pompeu 
Fabra

Modera: Sr. Salvador Alemany. Col·legiat de Mèrit, president de l’eix 3
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Els 23 estudis inclosos dins de l’Eix 3 tenen com a comú denominador l’anàlisi 
del teixit econòmic i empresarial català en la segona dècada del segle xxi –les 
seves fortaleses i febleses, amenaces i oportunitats–, de la qual s’extreuen ori-
entacions i propostes d’actuació amb perspectiva de futur. En conjunt, els di-
ferents treballs aporten una visió polièdrica de la realitat empresarial catalana, 
que combina les dimensions sectorial i territorial amb la consideració dels prin-
cipals reptes tecnològics, econòmics i socials que afronten les organitzacions 
empresarials a la sortida d’una de les crisis econòmiques més profundes de la 
nostra història recent. Destaquen cinc grans eixos que conformen una trama 
de temes recurrents en els diferents treballs, definits pels següents binomis: 
dimensió/creixement, territori/competitivitat, indústria/serveis, ocupació/pro-
ductivitat i organització/estratègia. El resum s’ha estructurat assignant cada 
un dels estudis a un dels eixos anteriors, amb el benentès que la majoria dels 
estudis tracten en major o menor mesura temes d’altres eixos i que, per tant, 
aquesta classificació obeeix només a la conveniència expositiva.

Dimensió / Creixement
Les empreses catalanes es caracteritzen per una dimensió mitjana més petita 
amb relació a les empreses d’altres economies europees desenvolupades. La 
menor dimensió va associada amb una menor productivitat i una menor pro-
pensió a la innovació i a la internacionalització. Però és la dimensió la causa de 
la menor productivitat o és la baixa productivitat la que contribueix a explicar 
la menor dimensió? Quins són els factors determinants tant de la dimensió com 
del creixement empresarial? Quines són les propostes de política econòmica 
que poden ajudar a superar tant els problemes de dimensió inadequada com la 
baixa productivitat empresarial?

Indústria / Serveis
Catalunya continua sent una economia essencialment industrial en un context en 
què la terciarització és un fenomen comú a totes les economies desenvolupades. 
Ara bé, les transformacions organitzatives i productives dels últims anys difu-
minen les convencions que contraposen nítidament la indústria als serveis. Quin 
és realment el pes i l’impacte d’una indústria cada vegada més inseparable dels 
serveis associats en el conjunt del teixit econòmic català? Quins són els vectors 
que caracteritzen la transformació conjunta de les activitats industrials i dels ser-
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veis? És la innovació una exclusiva de la indústria o s’estén també als serveis, com 
el turisme? Com analitzar ecosistemes empresarials que articulen actors diversos 
amb una mateixa cadena de valor, desbordant les categories estadístiques habi-
tuals –com, per exemple, el constituït per l’economia de l’esport? 

Territori / Competitivitat
Molts dels factors decisius de la competitivitat d’un país estan vinculats estre-
tament amb les característiques i dotació de recursos del territori i amb la ubi-
cació i distribució de les activitats econòmiques en el territori. Amb la desma-
terialització creixent de l’economia, les ciutats esdevenen cada vegada més els 
principals motors d’un creixement que integra actius tangibles i sobretot intan-
gibles, associats amb la creativitat i la generació i difusió del coneixement. Quin 
paper ha de tenir la regió metropolitana de Barcelona davant dels processos 
accelerats d’urbanització i terciarització que caracteritzen les economies avan-
çades? Fins a quin punt el desenvolupament i la competitivitat del conjunt de 
l’economia catalana depenen dels ecosistemes productius concentrats en terri-
tori metropolità? Quins reptes i transformacions impliquen per a les empreses? 
Ocupació / Productivitat

Les economies catalana i espanyola es caracteritzen per crear molta ocupació 
durant les fases expansives i destruir-la amb similar intensitat durant les reces-
sives. A més, i en contrast amb altres economies desenvolupades, a la nostra 
economia l’evolució de la productivitat és contracíclica: s’accelera durant els 
períodes recessius i s’alenteix en els expansius. Durant les últimes dècades, el 
creixement tendencial de la productivitat a Catalunya, que és la clau que deter-
mina els augments en la renda per capita, ha estat decebedor. Quina relació hi 
ha entre aquest comportament i l’estructura productiva i per qualificacions de 
la població activa? És possible canviar aquest comportament actuant sobre els 
incentius que determinen les decisions empresarials, focalitzant el creixement 
en la productivitat i la creació d’ocupació de qualitat? I quin serà l’impacte de 
les noves tecnologies digitals associades amb la quarta revolució industrial so-
bre la productivitat i l’ocupació a Catalunya al llarg dels propers anys?

Organització / Estratègia
La funció empresarial opera en un context de mercat i tecnològic en continua 
transformació, condicionat per factors d’entorn (territori/competitivitat) i d’es-
pecialització productiva (indústria/serveis), per generar uns determinats resul-
tats econòmics (ocupació/productivitat). El binomi dimensió/creixement és a la 
vegada causa i conseqüència de la dinàmica empresarial reflectida en aquests 
resultats, que al seu torn té relació amb les diferents tipologies d’organitza-
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ció i amb les diferents estratègies competitives adoptades per les empreses. 
Fins a quin punt les empreses catalanes responen estratègicament i proactiva-
ment als reptes d’un entorn de negocis en continua transformació? Quins són 
els factors clau que determinen aquest comportament estratègic i com es pot 
contribuir al seu reforçament amb la col·laboració publicoprivada? Depenen els 
resultats econòmics de la tipologia d’empresa (cotitzada/no cotitzada; familiar/
no familiar; estrangera/autòctona)? Quines són les especificitats i el potencial 
de determinades formes d’organització empresarial alternatives, com les co-
operatives? Com transformar els models de gestió i organització empresarial 
per millor adaptar-se a les exigències que imposen les noves tecnologies i la 
demanda de major responsabilitat social?

1. Dimensió / Creixement

El treball d’Oriol Amat sobre l’evolució i situació econòmica i financera del tei-
xit empresarial català és un bon punt d’entrada del conjunt dels estudis agru-
pats dins d’aquest epígraf. L’estudi analitza l’evolució dels principals indicadors 
d’activitat, productivitat, rendibilitat i endeutament de l’empresa catalana al 
llarg del període 1990-2016, identificant fortaleses i febleses. Inclou un apartat 
específic dedicat a les empreses d’alt creixement i fa propostes concretes per 
millorar la competitivitat i la sostenibilitat del creixement del teixit empresarial 
català. Durant el llarg període que va de 1989 a 2007 el creixement de les em-
preses catalanes va presentar un patró desequilibrat, caracteritzat per uns aug-
ments de l’actiu i del deute superiors a les vendes, la compressió dels beneficis 
i una creixent fragilitat financera. A partir del 2013, amb l’inici de la recuperació, 
les empreses catalanes han adoptat un patró de creixement més equilibrat i 
sostenible, caracteritzat per una major capitalització, i més enfocat als mercats 
internacionals, generant uns nivells de rendibilitat superiors al cost del capital. 
El treball també detecta algunes febleses persistents i relacionades entre si, 
encapçalades per la relativament baixa productivitat, la falta d’empreses grans 
i la caiguda de la inversió en R+D. L’exemple de les empreses d’elevat creixe-
ment subratlla la importància de concentrar els esforços a millorar la qualitat 
del capital humà –via formació i una major qualitat de la contractació–, l’R+D, la 
internacionalització, la capitalització i la dimensió empresarials.

Mentre que l’estudi d’Amat parteix de l’Informe anual de l’empresa catalana, en 
base a una enquesta elaborada pel Banc d’Espanya amb un cert biaix cap a les 
empreses mitjanes i grans, el treball de Modest Guinjoan, Moisés Bonal i Roger 
Romagosa, fet en base a registres comptables, analitza la dimensió i el dinamis-
me empresarial de les PIMES industrials catalanes entre 2003 i 2015. Els autors 
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construeixen un Indicador Sintètic de Creixement (ISC) a partir de les taxes de 
variació dels empleats, els ingressos i l’actiu, i l’apliquen a una mostra de 4.627 
PIMES industrials catalanes per analitzar la relació entre creixement empresa-
rial, rendibilitat, productivitat i competitivitat. Es desprenen tres conclusions 
principals. En primer lloc, el creixement empresarial no depèn de la dimensió 
inicial. En segon lloc, el creixement empresarial està positivament correlacio-
nat amb la rendibilitat econòmica i l’any de constitució i, amb menor intensitat, 
amb la rendibilitat financera i la productivitat. No obstant, tots aquests factors, 
conjuntament, expliquen només el 30% del creixement empresarial, deixant la 
major part (el 70% restant) sense explicar. La conclusió final apunta a la compe-
titivitat, entesa en sentit ampli, i no a la dimensió, com a factor determinant de 
l’èxit empresarial.

Elisabet Bach, Amadeo Ibarz, Francesc X. Mas, Pere Segarra i Àngel Hermosilla 
analitzen la contribució, els factors de competitivitat i els obstacles que afron-
ten les microempreses (fins a 9 assalariats), identificant els instruments per afa-
vorir la seva consolidació. Aquest treball es basa en informació provinent dels 
usuaris del programa Consolida’t de la Generalitat (2014-2017), sobre un con-
junt d’àrees d’interès: estratègica, econòmica i financera, organitzativa, tècni-
ca, servei al client, administració, comercial, comunicació, mercat i habilitats. 
L’estudi posa de manifest que les microempreses generen a Catalunya el 35,9% 
de l’ocupació i el 22% del valor afegit brut del sector privat, però en conjunt es 
caracteritzen per uns nivells de productivitat relativament baixos. Per millorar 
la productivitat d’aquesta important categoria empresarial els autors recoma-
nen potenciar els instruments de suport basats en l’assessorament personalit-
zat, fomentar la cultura emprenedora amb propostes formatives incorporades 
als estudis obligatoris i universitaris, incrementar la dotació de recursos per 
augmentar la productivitat (eines TIC i digitalització) i potenciar la constitució 
d’estructures de col·laboració d’empreses en xarxa.

Una baula crucial en la cadena que articula les diferents fases del cicle de vida 
empresarial, i que permet a les organitzacions sobreviure als seus fundadors 
i continuar creixent, és la transmissió d’empreses. El treball de David Garrofé 
sobre el mercat de compravenda d’empreses configurat pel Centre de Reem-
presa de Catalunya fa palès que tan important com la creació de nous nego-
cis és la consolidació i transmissió dels ja existents. Fins a la creació d’aquest 
Centre tots els serveis orientats a la transmissió d’empreses s’oferien princi-
palment al col·lectiu d’empreses mitjanes i grans, quan el col·lectiu d’empreses 
amb una taxa de sortida bruta més elevada és el de les microempreses. L’estu-
di valora les fites més importants en el desenvolupament d’aquest servei, els 

001-646 ponenciasEIX3.indd   16 16/07/2018   15:19:19



17

Resum i conclusions

resultats aconseguits al llarg dels anys i el reconeixement internacional rebut. 
Amb perspectiva de futur el Centre es proposa sumar més entitats, tant públi-
ques com privades, i posar més èmfasi en el creixement empresarial, oferint a 
les empreses transferides la possibilitat d’evolucionar els seus negocis, entre 
altres recomanacions.

2. Indústria / Serveis

El treball de Joaquim Solà explica el comportament de la indústria catalana du-
rant el darrer cicle econòmic (2008-2016), en comparació amb els serveis i la 
construcció, per branques d’activitat, i segons la dimensió i la propietat del ca-
pital. La participació de la indústria en el PIB català ha augmentat (21,1%), però 
ha perdut ocupació (180.000 llocs de treball menys entre 2009 i 2016), al mateix 
temps que augmentava la productivitat (+37,5% de 2008 a 2016). La indústria 
catalana mostra una elevada diversificació subsectorial, però durant els últims 
anys ha tingut lloc una major concentració en quatre grans branques (aigua 
i energia, alimentació, química-farmàcia i material de transport), en les quals 
predominen les empreses multinacionals –posant de manifest un elevat grau 
de dependència d’unes poques empreses amb centre de decisió a l’exterior–. 
Els sectors de tecnologia mitjana-alta i alta representen en conjunt un 47,5% del 
VAB industrial català el 2015, mentre que la ràtio exportacions industrials/PIB 
ha augmentat significativament (del 19,9% el 2009 al 29,1% el 2016) i prop del 
60% de les exportacions industrials corresponen a sectors de tecnologia mit-
jana-alta i alta. Les PIMES industrials representen el 75,4% de l’ocupació, però 
hi ha tres sectors clau en els quals les grans empreses aporten més del 40%: 
material de transport, aigua i energia i química-farmàcia, que també són els que 
tenen una major presència de capital estranger. A partir d’aquesta observació, 
es defensa la importància d’una política industrial que contribueixi a mantenir 
les grans instal·lacions productives de caràcter estratègic i captar inversions 
complementàries a l’activitat industrial (activitats logístiques i de serveis avan-
çats a les empreses).

El treball de Francesc Reguant focalitza l’anàlisi en un dels gran clústers indus-
trials i de serveis de Catalunya: l’agroalimentari. L’agroalimentació és el primer 
sector manufacturer català, agrupa algunes de les principals empreses indus-
trials del país i és també el nucli productiu al voltant del qual operen un gran 
nombre d’empreses de serveis, sumant un valor total proper al 16% del VAB 
total. Si s’afegeix la distribució majorista i minorista i la restauració s’arriba al 
33% del consum. Es tracta d’un sector singular i estratègic, contracíclic, intensiu 
en recursos humans i resistent a la deslocalització, que passa per un important 

001-646 ponenciasEIX3.indd   17 16/07/2018   15:19:19



18

3r Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya

procés de concentració. Les claus de l’èxit del sector es troben en l’extensió 
del regatge, la integració amb la ramaderia, l’elevat grau d’internacionalització, 
l’impuls tecnològic i l’atenció a la qualitat de productes i processos. Els reptes 
de futur passen per les transformacions dels mercats i de les estructures pro-
ductives, l’adopció de noves tecnologies i la resposta a les exigències mediam-
bientals. Això implicarà una revisió dels objectius de la política agroalimentària, 
que inclogui un major èmfasi en la gestió eficient de l’aigua, els acords coope-
ratius entre els diferents actors de la cadena alimentària, la disponibilitat de sòl 
agrícola, la redefinició de la pagesia com a professió i una nova forma de relació 
entre societat i agricultura, entre d’altres. 

Josep F. Valls, Itziar Labairu, Ramon Montanera i Antoni Parera mostren que 
la innovació i l’adopció de noves tecnologies no és una qüestió exclusiva de la 
indústria, destacant els esforços d’innovació en els diferents àmbits del sec-
tor turístic català i el seu impacte sobre la competitivitat. L’estudi destaca que 
Catalunya és la primera regió turística espanyola, amb 18,2 milions de visitants 
el 2017, sobre un total de 77,8 milions (un 23,3%) i subratlla l’important esforç 
innovador realitzat durant la dècada de 2010 com a reacció a la crisi. S’analitzen 
els avenços en àmbits com la gestió de les persones (hotels), el control de cos-
tos (restaurants), la marca (empreses culturals i d’entreteniment) i el model 
d’ingressos (transport). Per altra banda, el treball també detecta un conjunt 
de febleses importants, en particular en les àrees vinculades amb l’orientació 
al client mitjançant l’adopció de tecnologies i la gestió dels canals de comercia-
lització i vendes. Els subsectors que més i millor han adoptat la tecnologia són 
el transport i la intermediació, mentre que les empreses culturals i d’entreteni-
ment són les que més han aprofundit en la gestió innovadora dels canals. Els 
autors conclouen que la competitivitat futura dels negocis turístics a Catalunya 
requereix d’un impuls important i generalitzat en l’orientació al client, en el 
context de les noves tecnologies digitals. 

Seguint en l’àmbit del turisme, Antoni Messeguer i Josep Lladós analitzen la 
formació de preus i les distorsions derivades de les plataformes digitals com és 
el cas d’Airbnb a Barcelona. L’aparició d’intermediaris digitals que impulsen ac-
tivitats comercials d’allotjament en xarxa, mitjançant models de negoci basats 
en el P2P, és un fenomen emergent que està afectant significativament el mer-
cat i les destinacions turístiques. En general, les plataformes digitals en el marc 
de l’anomenada economia col·laborativa estan generant beneficis econòmics 
clars associats amb la reducció dels costos de transacció, la mobilització de re-
cursos ociosos o l’accés a productes o serveis per part de col·lectius exclosos. 
No obstant, els autors arriben a la conclusió que en el cas d’Airbnb entra en 
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competència directa amb l’oferta hotelera existent, contribuint a intensificar la 
pressió turística i de provisió de serveis al centre de la ciutat. Per tant, recoma-
nen posar en marxa mecanismes que permetin proveir sistemàticament infor-
mació detallada sobre l’empremta social, econòmica i mediambiental d’aquest 
tipus de plataformes.

Com a exemple molt il·lustratiu de la integració d’activitats industrials i de ser-
veis al llarg d’una mateixa cadena de valor, Carles Murillo, Júlia Bosch i Jaume 
Garcia analitzen el pes del sector de l’esport a Catalunya i la seva interrelació 
amb el conjunt de l’economia. Partint de la base que els catalans que practi-
quen esport almenys un cop a la setmana superen el 50% i la despesa anual en 
productes esportius supera els 840 milions d’euros, els autors utilitzen una 
definició àmplia del sector que aplega tots els béns i serveis relacionats amb 
l’activitat esportiva, que inclou tant els productes característics de la pràcti-
ca esportiva com els connexos. A partir d’aquesta definició àmplia estimen 
que el sector de l’esport genera una facturació total d’uns 1.500 milions d’eu-
ros i representa un 1,2% en termes de VAB amb relació al total. Es tracta d’un 
sector amb un gran impacte en termes d’arrossegament com a demandant 
d’inputs d’altres branques productives. Un factor dinamitzador decisiu en 
aquest àmbit és el clúster de la indústria de l’esport a Catalunya (INDESCAT), 
que contribueix a la internacionalització de les empreses associades, el su-
port a la emprenedoria amb base tecnològica i els projectes de col·laboració 
publicoprivada. Entre els reptes estratègics del sector destaquen aspectes i 
dimensions com la tecnologia, l’alimentació, els nous equipaments, els pro-
ductes vinculats a la salut, l’oferta personalitzada i flexible de serveis, els nous 
formats d’esdeveniments i espectacles esportius amb implicació dels practi-
cants i dels espectadors a través de la tecnologia, i la creixent importància del 
turisme esportiu.

Laureà Fanegas estudia un aspecte específic associat amb l’economia de l’esport, 
relatiu a la planificació, el control, el seguiment i la intervenció en les grans con-
cessions administratives d’instal·lacions esportives a Catalunya. La Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic posa de relleu la importància d’una correcta elabo-
ració dels contractes que afecten els serveis públics municipals, que són compe-
tència de les corporacions locals. El treball analitza les diferents fases d’aquest 
tipus de contractes, posant èmfasi en la importància de reforçar la confiança i 
compartir objectius i resultats entre empreses i administracions públiques, com a 
condició necessària per a una efectiva col·laboració publicoprivada. 
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3. Territori / Competitivitat

Enric Llarch, al seu treball sobre la regió metropolitana de Barcelona, parteix 
de l’aparent paradoxa vinculada amb la irrupció de les tecnologies digitals, que 
prometien desvincular territori i competitivitat, quan en realitat observem el fe-
nomen contrari: les economies d’aglomeració vinculades al fet urbà són factors 
determinants del creixement en un context marcat per la desmaterialització 
progressiva dels béns econòmics. Estem assistint a un conjunt de transforma-
cions productives estretament vinculades amb el fet urbà i amb els elements 
immaterials dels productes i serveis que les societats avançades produeixen i 
consumeixen. Aquest component immaterial creixent en la producció i la co-
mercialització depèn, al seu torn, de les economies externes que es deriven de 
la concentració de capital humà en entorns urbans. Aspectes importants com 
la servificació, la integració vertical dels processos productius, la preferència 
per l’ús versus la propietat que fan possible les noves plataformes digitals, o els 
canvis en l’ús de l’espai urbà associats amb la terciarització, s’han d’entendre 
en el context dels ecosistemes urbans en els quals es concentra la desmateri-
alització de les funcions de producció i de consum. Com a conclusió, l’autor 
identifica sis grans reptes per a una correcta gestió de l’espai i l’economia urba-
na, en tant que factor decisiu del desenvolupament econòmic: l’accessibilitat, 
interna i externa; l’equilibri d’usos, que moduli els processos d’especialització 
territorial preservant-ne la flexibilitat i la resiliència; la pressió dels costos, es-
pecialment però no només els que afecten el sòl i l’habitatge; la preservació de 
la qualitat de vida; el desenvolupament d’ecosistemes articulats per diferents 
agents socials i productius, i el reforçament d’uns valors i d’una cultura col·lec-
tiva que harmonitzi eficiència i creixement amb igualtat d’oportunitats.

La creixent importància de les metròpolis no s’esgota dins del seu perímetre. El 
fet metropolità interactua i transforma les activitats econòmiques en els espais 
limítrofs, tal com posen de manifest Òscar Alfranca i Xavier Recasens al seu es-
tudi sobre la producció de flor i planta ornamental en els espais periurbans al 
Maresme. El treball parteix del fet que les explotacions agrícoles en espais periur-
bans estan afectades per la proximitat a les ciutats i la seva viabilitat econòmica 
passa per l’especialització productiva. En el cas del Maresme, on s’observa una 
reducció de les superfícies dedicades als conreus tradicionals (hort i vinya), la pe-
tita superfície de les explotacions ofereix poques alternatives, i una estratègia 
possible és l’especialització en la flor i la planta ornamental. Es tracta d’un sector 
molt competitiu, que opera en un mercat global, i que requereix d’un elevat grau 
de tecnificació per assolir els nivells exigits de qualitat i producció continuada al 
llarg de l’any. La proximitat a la ciutat de Barcelona i les bones connexions amb 
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la resta de l’Estat i amb Europa, juntament amb la presència d’un ecosistema ben 
arrelat de proveïdors de material i elements accessoris a l’explotació, explica les 
bones perspectives associades al sector –com mostra el fet que tots els opera-
dors entrevistats tinguin previst invertir en les seves finques.

Finalment, el treball de Núria Arimany, Elisenda Tarrats i Albert Almisen, tam-
bé tracta d’un aspecte concret de la competitivitat vinculada al territori, amb 
una anàlisi descriptiva de la salut econòmica i financera de 2.224 empreses 
amb seu a la comarca d’Osona durant el període 2008-2015, segons la dimen-
sió (grans, mitjanes, petites i microempreses). Pel que fa a les microempreses, 
les més abundants, presenten una estructura financera equilibrada, amb una 
acceptable liquiditat i un baix endeutament, però disminueixen els ingressos 
d’explotació, els resultats nets i les rendibilitats. Les empreses petites estan 
ben capitalitzades i estan moderadament endeutades, però també presenten 
rendibilitats decreixents. Les empreses mitjanes estan més endeutades i tenen 
un baix nivell de solvència a curt termini, però han augmentat els ingressos 
d’explotació i els resultats nets. Finalment, les grans empreses de la comarca 
són les més capitalitzades i mostren un creixement equilibrat, que reflecteix 
una gestió financera prudent i una bona gestió d’actius i despeses, així com un 
augment dels ingressos i les rendibilitats.

4. Ocupació / Productivitat

El treball de Miquel Puig posa el focus en el binomi ocupació-productivitat a 
partir d’una anàlisi del cicle complet de les economies catalana i espanyola 
(1994-2013), comparant el model productiu espanyol i català amb altres econo-
mies europees, i desenvolupant un exercici de simulació amb el qual anticipa 
l’evolució de l’ocupació, l’atur i la productivitat en l’actual fase expansiva del 
cicle. El treball de Puig posa de manifest, en primer lloc, el fort biaix del patró 
de creixement de les economies catalana i espanyola cap a la creació de llocs de 
treball poc qualificats, que explicaria el pitjor comportament de la productivitat 
en comparació amb altres països europeus durant el cicle anterior. Aquest biaix 
persisteix en la fase inicial del nou cicle, ja que des de l’inici de la recuperació 
el pes dels (joves) ocupats poc qualificats es manté en un nivell molt alt (30%), 
que triplica els valors típics a l’Europa Occidental, i que augura un feble crei-
xement de la productivitat. Segons l’autor, l’elevada proporció d’ocupats poc 
qualificats s’explica pel baix cost relatiu associat amb aquest tipus de treball. 
Per tant, un canvi de model productiu passaria per encarir el cost relatiu del tre-
ball menys qualificat. Per altra banda, l’exercici de simulació permet anticipar 
que la manca relativa de personal amb qualificació mitjana i alta suposarà un 
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fre al creixement, mentre que la bossa d’aturats poc qualificats es mantindrà 
elevada. El treball de Puig posa de relleu un important conflicte d’objectius de 
política econòmica: a curt termini caldria reduir el salari relatiu de la força de 
treball poc qualificada per disminuir l’atur en aquest col·lectiu, mentre que a 
mitjà termini la millora de la productivitat requeriria augmentar aquest salari.

Amb una perspectiva de futur a mitjà i llarg termini, el treball de Joan Miquel 
Hernández i Jordi Fontrodona sobre l’impacte laboral de la indústria 4.0 apli-
ca la metodologia dels estudis de referència sobre les conseqüències eco-
nòmiques de la digitalització al cas de Catalunya. El concepte d’indústria 4.0 
inclou un conjunt de tecnologies disruptives com el big data, els robots autò-
noms, les simulacions en 3D, la integració horitzontal i vertical de sistemes, 
l’Internet de les coses, la ciberseguretat, les tecnologies al núvol, la fabrica-
ció additiva i la realitat augmentada. Els autors repliquen el treball que Frey i 
Osborne van fer per a l’economia dels EUA el 2017 i arriben a la conclusió que 
el 35% dels llocs de treball existents actualment a l’economia catalana tenen 
una elevada probabilitat de ser automatitzats a mitjà termini. Per altra ban-
da, i aplicant la metodologia que Volger-Ludwig, Dull i Kriechel van utilitzar 
per a Alemanya el 2016, estimen que l’impacte de la indústria 4.0 a Catalunya 
representarà un increment net de l’ocupació total de 13.000 persones fins a 
l’any 2030 (+0,7%), que resultaria de la combinació d’una pèrdua a la indústria 
(–3,2%) i d’un augment als serveis (+2%). Més enllà de l’impacte laboral, els au-
tors destaquen l’important canvi organitzacional i la transformació dels llocs 
de treball que es produirà a mesura que es difon la quarta revolució industrial. 
Per fer front a aquest canvi, cal potenciar i millorar la formació (continua, pro-
fessional i universitària) i, per a aquelles persones que es vegin expulsades 
del mercat i no puguin adaptar-se, la posada en marxa de nous mecanismes 
de lluita contra la desigualtat.

Josep Lladós també aborda la qüestió de l’impacte de l’automatització digital 
sobre el mercat laboral català, en el context actual de reactivació posterior a 
la crisi econòmica. Parteix del fet que els avenços científics associats amb la 
revolució digital han accelerat el canvi tecnològic sense que s’hagi observat 
un impacte significatiu sobre l’atur agregat. Amb perspectiva de futur, la nova 
onada d’automatització té la particularitat de poder substituir no només les 
habilitats manuals, sinó també les cognitives. Per tant, l’impacte principal es 
notarà no tant en el nivell d’ocupació, com en la seva composició, ja que la 
introducció d’aquest tipus de tecnologies afectarà les tasques més rutinàries, 
siguin manuals o intel·lectuals. En el cas de l’economia catalana, l’abundància 
de llocs de treball intensius en tasques manuals no rutinàries pot endarrerir 
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l’impacte, però no evitar una certa tendència cap a la polarització salarial. Entre 
les recomanacions que planteja l’autor, cal destacar la importància de reforçar 
les habilitats relacionades amb la creativitat, la intuïció, la interacció social o la 
intel·ligència emocional.

5. Organització / Estratègia

L’estudi d’Alberto Pezzi i Joan Martí sobre la política de clústers a Catalunya 
posa en valor una metodologia de treball i col·laboració publicoprivada foca-
litzada en els dos determinants principals de la competitivitat a escala micro-
econòmica: l’estratègia empresarial i l’entorn de negoci (infraestructures, re-
cursos humans, capital risc especialitzat, normativa...). També posa de relleu la 
importància de la proximitat física com a factor de competitivitat, incorporant 
algunes de les qüestions del binomi territori-competitivitat. Els autors definei-
xen l’estratègia empresarial com la forma de competir d’una determinada em-
presa i la idea de clúster com un grup d’empreses i agents econòmics que com-
parteixen uns mateixos reptes estratègics, encara que les diferents empreses 
adoptin posicionaments estratègics diversos. El concepte de clúster ha estat 
utilitzat per dissenyar i implementar polítiques de reforçament de la competiti-
vitat centrades en el canvi estratègic. El treball resumeix les fites i els elements 
més importants dels 25 anys d’aplicació de les polítiques de clúster a Catalunya, 
i conclou amb un conjunt de set reptes sobre la política de clústers: maximit-
zar-ne l’impacte, actuar com a element d’intersecció d’altres polítiques, la in-
corporació del concepte de valor compartit, la interrelació amb l’àmbit de les 
start-ups, la inserció dels clústers en les cadenes de valor globals, l’activació de 
clústers emergents i l’apoderament dels ciutadans.

El treball de Joan-Ramon Rovira sobre les principals empreses a Catalunya abor-
da qüestions dels binomis dimensió/creixement i ocupació/productivitat, però 
la contribució més diferencial és la que fa referència a la relació entre resultats 
econòmics i tipologia d’organització empresarial (cotitzades/no cotitzades; fa-
miliars/no familiars; segons origen del grup empresarial). L’estudi explora les re-
lacions entre dimensió, productivitat, rendibilitat i remuneració salarial per a la 
mostra de 313 grans empreses identificades, i arriba a la conclusió que la relació 
entre resultats econòmics i tipologies empresarials és significativa en la mesura 
que va associada amb altres factors: dotació de capital i tecnologia, especialit-
zació productiva, posició en la cadena de valor i models de generació de valor 
dins d’un mateix sector. Les polítiques públiques poden contribuir a fomentar 
un model de canvi estructural en el qual les empreses i sectors més productius 
guanyin pes: des d’actuacions concretes adreçades a modificar regulacions ine-
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ficients, fins a polítiques més generals orientades a millorar la qualificació de 
treballadors i directius. En especial, aquest treball subratlla la importància de 
comptar amb centres de decisió de grups empresarials arrelats al territori per 
facilitar que l’activitat econòmica es concentri en els segments que més valor 
generen dins de cada sector. A Catalunya hi ha bons exemples en aquest sentit, 
al voltant dels quals s’han desenvolupat potents ecosistemes atractors de ta-
lent i capital, propi i estranger. L’estudi aposta per avançar en aquesta direcció, 
amb instruments de col·laboració publicoprivada que reforcin les dinàmiques 
empresarials basades en estratègies de diferenciació i posicionament en les fa-
ses superiors de la cadena de valor de cada activitat productiva. 

Una forma d’organització empresarial amb arrels profundes a Catalunya són les 
cooperatives. L’estudi de Joseba Polanco destaca el paper del cooperativisme 
com a eina organitzacional potencialment transformadora, que la ciutadania 
pot utilitzar per controlar la gestió dels recursos productius en benefici de la 
comunitat. Dins del concepte de cooperativa s’inclouen aquelles en què la pro-
pietat és dels socis treballadors (la majoria), dels usuaris i consumidors, d’enti-
tats empresarials i d’una combinació d’aquests col·lectius. A Catalunya treba-
llen una mitjana de 10,8 persones per cooperativa segons dades del 2017, que 
representa un augment de dimensió amb relació al 2007. Entre 2007 i 2017 les 
cooperatives catalanes van augmentar l’ocupació agregada, passant de 42.359 
treballadors a 47.582 (un 12,3% més), mostrant creixements més elevats que a 
la resta d’Espanya. Per altra banda, l’impacte de la crisi sobre la facturació del 
sector ha estat dur i l’aportació del sector al PIB s’ha reduït molt. L’estudi fa una 
anàlisi detallada de la problemàtica del cooperativisme a Catalunya, per tipolo-
gia d’empresa i amb visió de futur pel que fa a les possibilitats del cooperativis-
me per crear ocupació i contribuir a la localització de les inversions i dels centres 
de decisió aquí mateix. Aquests últims anys, hi ha hagut un esforç important 
per estendre el cooperativisme i l’economia social amb el suport de polítiques 
públiques i canvis normatius, però a judici de l’autor cal introduir més modifica-
cions legals en els àmbits fiscal, laboral i financer, orientades a desenvolupar un 
cooperativisme més coherent amb les necessitats específiques de Catalunya.

El treball de Josep-Lluís Pérez enfoca l’anàlisi del model cooperatiu mitjançant 
l’estudi de diversos casos, destacant l’exemple de Catalunya com a model líder 
en la creació d’ocupació generada per aquesta forma organitzativa des de la 
crisi del 2008. En particular, s’assenyala la superioritat de les xarxes de coope-
ratives integrades en comparació amb el model de cooperatives individuals. En 
el model en xarxa els principis i valors cooperatius generen capital social que 
propicia la generació i difusió de coneixement productiu, en gran part tàcit o 
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vinculat amb l’experiència, i el desenvolupament d’innovacions. L’anàlisi dels 
principals grups cooperatius a Catalunya mostra que aquesta forma d’orga-
nització empresarial contribueix de forma efectiva a un model econòmic més 
eficient i equitatiu. L’autor remarca que tot i ser organitzacions que prioritzen 
els valors i principis cooperatius, tenen també plena capacitat per competir en 
el mercat, i estan en línia amb les noves formes d’organització empresarial en 
l’actual món digital, que també es basen en aquests valors i principis com a sis-
temes òptims de gestió del coneixement.

El treball de Cristian Rovira sobre la Responsabilitat Social Competitiva (RSC) 
aprofundeix i a la vegada eixampla la tipologia d’organitzacions empresarials 
que situen el valor social com a factor estratègic, sense oblidar l’exigència de 
rendibilitat. A diferència del concepte de Responsabilitat Social Corporativa o 
Empresarial, basada en la destinació d’una part dels beneficis a objectius socials 
o ambientals, l’RSC a què es refereix l’estudi contempla la creació d’un negoci 
situant des del primer moment el factor social com a element diferencial i sense 
perdre mai de vista la rendibilitat. No es tracta d’aplicar mesures solidàries per 
justificar el compte de resultats, sinó de guanyar diners contribuint a la millora 
de la societat i de l’entorn. L’autor comenta diferents tipus d’RSC basats en 
casos reals i conclou amb una visió de l’empresa del futur coherent amb el fet 
que la nostra societat exigeix cada vegada més a les empreses que siguin com-
petitives en qualitat i preu, però també en valors.

Josep Maria Galí es pregunta fins a quin punt les empreses catalanes adopten 
polítiques de desenvolupament sostenible, mitjançant els clústers i/o associaci-
ons sectorials. La resposta és que només parcialment, ja que les adopten sobre-
tot les empreses que d’aquesta manera milloren la seva posició competitiva. 
Les que no ho fan són aquelles que afronten costos importants d’adopció que 
el marc legal no incentiva a internalitzar o bé perquè el marc legal fa inviable 
la seva activitat. Entre les recomanacions, al treball es destaca la importància 
d’evolucionar cap a un marc legal en línia amb els millors estàndards internacio-
nals per incentivar totes les empreses a adoptar polítiques de sostenibilitat. En 
particular, l’autor subratlla la importància de la normativa que s’està intentant 
aplicar a Catalunya sobre el canvi climàtic i sobre els marcs legals específics que 
afecten la velocitat a la qual els diferents actors dels mercats van adaptant les 
seves estratègies, i que ha trobat l’oposició frontal del govern espanyol, al·le-
gant que afecta la planificació general de l’activitat econòmica.

Dels reptes socials als tecnològics, les formes d’organització i gestió empresa-
rial necessiten adaptar-se contínuament per sobreviure en un món canviant. 
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L’estudi de Ramon Trias posa l’accent en l’impacte de la modelització, el big 
data i la intel·ligència artificial en la gestió empresarial. La facilitat d’accés a la 
informació, els fluxos ingents de dades dels clients i les capacitats tecnològi-
ques faran que l’èxit dels negocis depengui menys de les habilitats personals 
del gerent i més d’una utilització eficient del volum creixent de dades amb valor 
econòmic. El treball aporta definicions precises i exemples pràctics de les noves 
tecnologies aplicades als models de gestió, així com orientacions per navegar la 
transició. L’autor posa èmfasi en els canvis organitzatius necessaris en l’adopció 
de les noves tècniques, que transformaran la naturalesa de la funció gerencial. 
El missatge central és veure la relació home-màquina en termes de cooperació 
i no de competència, desenvolupant les relacions personals i professionals que 
permetin una transformació efectiva de les organitzacions. 

CONCLUSIONS ESTRATÈGIQUES EIX 3

1. La transformació del teixit productiu català: canvis, continuïtats i reptes

El principal tema vertebrador de les ponències presentades dins de l’Eix 3 és la 
transformació del teixit productiu: els canvis i continuïtats amb relació al passat 
recent i els reptes de futur.

Aquesta transformació té lloc en un context històric específic, caracteritzat per: 
- D’on venim: sortida de la crisi més profunda de la història econòmica recent.
- On anem: acceleració del canvi tecnològic en una economia globalitzada.

La transformació opera a quatre nivells: 
- Teixit empresarial. 
- Model productiu.
- Estructura sectorial.
- Marc territorial.

A cada nivell es plantegen dilemes que apunten reptes de futur:
- Dimensió / Competitivitat.
- Ocupació / Productivitat.
- Indústria / Serveis.
- Metròpoli / Perifèria.

La solució / gestió dels dilemes passa per factors de progrés ben identificats: 
- Internacionalització.
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- Innovació.
- Formació.

Per actuar sobre aquests factors s’assenyalen tres grans palanques de trans-
formació: 

- Millorar la qualitat de la gestió empresarial.
- Potenciar les activitats que generen més valor afegit.
- Reforçar els intangibles i la capacitat d’adaptació a les noves tecnologies. 

Cada una d’aquestes palanques es tradueix en propostes concretes d’actuació.

2. Transformació del teixit empresarial

S’observa un canvi en el patró de creixement de les empreses catalanes a la 
sortida de la crisi, en comparació amb el període anterior. S’ha passat d’un pa-
tró desequilibrat, amb endeutament creixent i rendibilitat decreixent, a un pa-
tró més sostenible, amb capitalització i rendibilitat ascendents. Un factor cruci-
al del canvi ha estat el salt en la internacionalització, però s’arrosseguen dèficits 
en innovació i formació.

Tot i aquest canvi a millor en el patró de creixement, la dimensió mitjana de 
l’empresa catalana continua sent reduïda en comparació amb altres economies 
desenvolupades, i una menor dimensió va associada amb una menor produc-
tivitat. Ara bé, la relació entre dimensió i productivitat és bidireccional: les em-
preses més productives creixen més ràpid i assoleixen major dimensió; mentre 
que les empreses més grans aprofiten les economies d’escala per augmentar 
la competitivitat.

Cal actuar sobre els factors comuns que determinen simultàniament la dimen-
sió i la competitivitat: internacionalització, innovació i formació. Més especí-
ficament, cal millorar la qualitat de la gestió empresarial com a palanca de 
transformació que hauria de permetre orientar les estratègies empresarials cap 
a un patró de creixement recolzat en la internacionalització, la innovació i la 
formació de treballadors i directius. Per exemple:

-   Reforçant aquelles actuacions que contribueixen a difondre la gestió estra-
tègica a les pimes, com la política de clústers.

-   En el cas de les microempreses, potenciant els serveis d’assessorament per-
sonalitzat, la difusió de tecnologies digitals i la col·laboració en xarxa.
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-   Recolzant la consolidació i transmissió de negocis ja existents amb iniciati-
ves publicoprivades en base a l’experiència ja existent.

-   Fomentant formes d’organització empresarial alternatives, com les xarxes 
de cooperatives integrades, per facilitar la generació de coneixement pro-
ductiu.

-   Difonent l’adopció de tècniques avançades de tractament de dades en la 
gestió empresarial –com la modelització, el big data o la intel·ligència arti-
ficial.

-   Adoptant conceptes com la Responsabilitat Social Competitiva, que situa 
els valors socials i ambientals al nucli del model de negoci.

3. Transformació del model productiu

El canvi de cicle iniciat a finals de 2013 ha anat acompanyat, com en fases cícli-
ques anteriors, d’un ràpid augment de l’ocupació i d’una ràpida reducció de 
l’atur. No obstant, també ha anat acompanyat d’un feble creixement de la pro-
ductivitat. Tot i la bona marxa de la indústria, els sectors que més ocupació 
creen són els serveis amb baixos nivells de productivitat i salarials.

L’elevada volatilitat de l’ocupació (es crea ràpidament en les fases alcistes i es 
destrueix encara més intensament en les recessives) i el feble creixement ten-
dencial de la productivitat són anomalies persistents i comunes a les econo-
mies catalana i espanyola –juntament amb l’elevada proporció de la força de 
treball sense estudis o només amb estudis primaris.

El dilema consisteix en què per elevar la productivitat mitjana cal incentivar les 
activitats que generen més valor afegit, en detriment de les menys producti-
ves i de la creació d’ocupació. Per superar aquest dilema es podria introduir un 
escalat de salaris mínims segons l’edat, acompanyat de programes ambiciosos 
de formació professional de la força de treball menys qualificada. Més en con-
cret, es recomana:

-   Prioritzar la millora de la productivitat i la qualitat de l’ocupació invertint en 
formació, allunyant-se d’un patró de creixement basat en els baixos salaris 
com a instrument principal per augmentar la competitivitat i reduir l’atur.

-   Impulsar proactivament les vocacions pels estudis de ciències, tecnologia i 
enginyeria entre els estudiants amb nivells de qualificació superiors.
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-   Potenciar la innovació als serveis, posant èmfasi en l’orientació al client 
aprofitant les noves tecnologies digitals.

-   Introduir els canvis organitzatius necessaris per adoptar amb èxit i aprofitar 
tot el potencial de les noves tecnologies digitals.

-   Davant la revolució tecnològica digital, reforçar les habilitats relacionades 
amb la creativitat, la intuïció, la interacció social o la intel·ligència emocio-
nal.

4. Transformació de l’estructura sectorial i del marc territorial

La transformació de l’economia catalana cap a una economia de serveis, en un 
context de progressiva terciarització de les activitats productives, avança en 
paral·lel amb la transformació del marc territorial. La ciutat de Barcelona s’ha 
convertit en un gran nucli de serveis avançats, rodejat de dues corones metro-
politanes (àrea i regió) on es concentren les principals activitats industrials i 
logístiques.

Tot i el procés de terciarització, Catalunya continua sent fonamentalment una 
economia industrial, en el sentit que les activitats industrials en sentit ampli  
–incloent els anomenats serveis a la producció– conformen la columna verte-
bral del conjunt de l’economia. Destaca el paper central en les activitats manu-
factureres, de transport i distribució de sectors molt internacionalitzats, com el 
químic-farmacèutic, alimentació i material de transport.

Amb perspectiva de futur, les economies d’aglomeració vinculades amb el fet 
urbà i la difusió de noves tecnologies disruptives són factors cada vegada més 
determinants del creixement en un context marcat per la gradual desmateria-
lització dels béns econòmics. El vell dilema indústria-serveis dona pas a nous 
reptes associats amb aquestes transformacions –reforçant la importància dels 
actius intangibles–. En aquest sentit, es recomana: 

-   Gestionar l’espai i l’economia urbana, tenint en compte criteris d’accessibi-
litat, equilibri d’usos, contenció de costos, qualitat de vida i igualtat d’opor-
tunitats.

-   Facilitar l’adaptació a la profunda transformació dels llocs de treball que es 
produirà amb la difusió de la quarta revolució industrial i aplicar mecanis-
mes compensatoris quan no hi ha possibilitat d’adaptació.
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-   Captar i retenir centres de decisió empresarials que reforcin el posiciona-
ment en els segments superiors de les cadenes de valor dels diferents sec-
tors.

-   Afavorir la continuïtat dels grans establiments industrials estratègics i cap-
tar inversions complementàries (logística + serveis avançats).

-   Revisar els objectius de política agroalimentària, incloent gestió eficient de 
l’aigua, disponibilitat de sòl agrícola i fer front a les tensions mediambien-
tals.

-   Desenvolupar un marc legal en línia amb els millors estàndards internacio-
nals per incentivar totes les empreses a adoptar polítiques de sostenibilitat.

-   Promoure una actuació concertada dels àmbits privat i públic per endegar 
aquestes i altres accions orientades a la consolidació i desenvolupament del 
nostre teixit empresarial.
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EL TEIXIT EMPRESARIAL CATALÀ: EVOLUCIÓ 
ECONOMICOFINANCERA AL LLARG DE TRES 

DÈCADES I SITUACIÓ ACTUAL

Oriol Amat
Catedràtic d’economia financera i comptabilitat  

de la Universitat Pompeu Fabra

Enric Genescà i Palau
Enginyer industrial

Abstract

L’objecte del treball és analitzar l’evolució economicofinancera del teixit empresari-
al català des de 1990 fins al 2016. L’anàlisi es fa a partir de l’Informe anual de l’em-
presa catalana que es publica des de l’any 1989. Aquest informe analitza la mostra 
d’empreses catalanes incloses a la Central de Balanços del Banc d’Espanya. D’aques-
ta manera es poden identificar les seves fortaleses i febleses en els aspectes que re-
flecteixen els seus comptes. També es fa una anàlisi d’un segment especial d’empre-
ses exitoses, les empreses d’alt creixement, amb la finalitat de fer propostes que 
permetin millorar l’evolució de les empreses catalanes.

1. Presentació

Per poder fer l’anàlisi s’utilitzarà tota la sèrie de l’Informe anual de l’empresa 
catalana que es publica des de fa tres dècades per part del Consell Superior de 
Cambres de Catalunya i del Departament d’Economia i Hisenda de la Generali-
tat. Aquestes anàlisis es fan amb la metodologia dissenyada pel Dr. Enric Ge-
nescà i Garrigosa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Els informes es re-
alitzen a partir de l’anàlisi de les dades de la mostra d’empreses catalanes de la 
Central de Balanços del Banc d’Espanya. És una mostra que conté entre 1.750 i 
2.250 empreses, segons els anys. Tot i el nombre reduït d’empreses, com que 
en aquesta base de dades tenen un pes important les grans empreses, el vo-
lum de negoci agregat de les mostres representa una mica més del 20% del PIB 
català de cada any, percentatge que es pot qualificar de significatiu.

Els temes principals que s’analitzen són l’activitat, la productivitat, la rendibili-
tat i l’endeutament.
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El període analitzat s’ha dividit en tres subperíodes: des de 1989 fins al 2007, 
de 2008 a 2012 i de 2013 a 2016. Amb aquesta divisió, s’ha primat l’evolució més 
recent, especialment els anys posteriors a la punxada de la bombolla immobili-
ària de 2007-2008.

Al final del treball, i amb l’objectiu de formular diverses propostes de millora, 
es fa una anàlisi d’un segment especial d’empreses exitoses, les empreses d’alt 
creixement. D’aquesta manera, l’estudi conclou amb diverses propostes que 
poden afavorir la millora de l’evolució de les empreses catalanes.

2. De 1989 fins al final de la bombolla

El primer període analitzat cobreix pràcticament vint anys. En ser un període 
llarg, inclou diversos subperíodes. Com es pot comprovar a la figura 1, l’evolu-
ció del PIB reflecteix tres cicles de recessió (1990, 2000 i 2008).

Figura 1. Evolució del PIB de Catalunya (taxes de variació del PIB real, en 
percentatges)

Nota: Base 1986=100 del 1989 al 1995 i base 2000 del 1996 al 2008.

Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2008.

Aquesta evolució de l’activitat econòmica va afectar la rendibilitat (veure figu-
ra 2). En general, la rendibilitat financera (Benefici net / Patrimoni net) va ser 
positiva tots els anys, amb l’excepció dels anys 1992 i 1993 en què es va notar 
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l’efecte de la recessió. En canvi, en els anys posteriors a l’any 2000, en què es 
va produir la punxada de la bombolla puntcom, la rendibilitat va seguir sent 
positiva.

Figura 2. Evolució del rendiment de l’actiu i de la rendibilitat financera de 
1989 a 2007

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2007.

Com es resumeix a la figura 3, en aquells anys, la rendibilitat es basava en les 
vendes a l’Estat espanyol, la millora de la productivitat i l’endeutament. Els bai-
xos tipus d’interès dels anys finals de la bombolla propiciaven que el deute fos 
rendible i això va generar un increment molt important de l’endeutament.

Figura 3. Factors que expliquen l’evolució de la rendibilitat fins al 2007

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2007.
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Un dels principals problemes d’aquells anys, és que les empreses varen créixer 
molt, però amb un patró desequilibrat.

Les empreses reeixides es distingeixen, no solament per la seva generació de 
beneficis i liquiditat, sinó també per la seva capacitat de créixer en vendes i 
beneficis de forma sòlida. El creixement equilibrat requereix una bona gestió 
dels actius, així com una proporció adequada de capital i deute; perquè els be-
neficis continuïn augmentant. Per tant, un creixement equilibrat es caracterit-
za per:

• Un increment de les vendes (V) per sobre de la inflació i dels incre-
ments que aconsegueixen els competidors.

• Un augment menor dels actius (A), gràcies a una gestió eficient dels 
mateixos. Aquesta bona gestió permetrà que les inversions necessàri-
es no creixin de manera ineficient.

• Un augment encara menor dels deutes (D), gràcies a un increment 
sostingut de l’autofinançament i del capital.

• Tot això produirà un augment molt rellevant dels beneficis (B) com es 
visualitza a continuació:

Creixement equilibrat: V A D B
Un creixement desequilibrat es produeix quan l’augment de les vendes va 
acompanyat d’un creixement descontrolat dels actius a causa d’una deficient 
gestió dels mateixos, i d’un creixement encara major dels deutes. L’increment 
dels actius i dels deutes fa créixer les despeses i baixar els beneficis, i a més la 
situació patrimonial i financera de l’empresa s’afebleix:

Creixement desequilibrat: V ADB

Al llarg de les dues darreres dècades (període 1990-2007), les empreses catala-
nes varen seguir un model de creixement financer desequilibrat ja que els ac-
tius varen augmentar molt més que les vendes, i els deutes varen augmentar 
més que els actius. Això es va veure agreujat també pel fort augment dels pa-
gaments de dividends. Per altra banda, els beneficis varen augmentar menys 
que les vendes.
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El fort endeutament feia que les empreses fossin més vulnerables a caigudes 
importants de l’activitat, sobretot si anaven acompanyades de restriccions en 
el crèdit. Per tant, moltes empreses no estaven ben preparades per afrontar 
una recessió dura com la que es va produir a continuació.

3. Els anys difícils postbombolla: des de 2008 fins al 2012

Un cop va punxar la bombolla, la caiguda de l’activitat i les restriccions credití-
cies varen perjudicar molt el teixit empresarial català. A la figura 4 es comprova 
que el PIB va tenir taxes negatives diversos anys després de 2007.

Figura 4. Evolució del PIB de Catalunya (taxes de variació del PIB real, en 
percentatges)

Nota: Base 1986=100 del 1991 al 1995 i base 2000 des del 1996.

Comptabilitat Regional d’Espanya, INE.

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2012.

En aquells anys es varen produir diversos fets importants. Per una banda, l’em-
presa catalana va apostar pels mercats internacionals per substituir la caiguda 
de la demanda a Espanya. A la figura 5 es comprova el fort augment de les ven-
des a l’estranger a partir de 2010, mentre queien les vendes a Espanya.
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Figura 5. Vendes i intensitat exportadora fins al 2012

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2012.

Un altre fet remarcable va ser la caiguda de les despeses de personal per tre-
ballador, conseqüència de les fortes mesures de reducció de costos que varen 
posar en marxa moltes empreses, per tal de compensar la caiguda de vendes. 
En canvi, el valor afegit per treballador va anar baixant, la qual cosa reflecteix 
pèrdua de productivitat.

Figura 6. Cost laboral i productivitat fins al 2012

Índex 1999=100 i unitats monetàries constants.

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2012.
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Tot i que l’activitat exportadora va evitar mals majors, la caiguda de l’activitat, 
la pèrdua de productivitat i els elevats costos financers, varen provocar que la 
rendibilitat experimentés baixades significatives (veure figura 7). En 2012, la 
rendibilitat obtinguda ja estava molt per sota dels costos d’oportunitat dels 
accionistes.

Figura 7. Evolució de la rendibilitat (de l’actiu i dels fons propis) i del 
palanquejament fins al 2012

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2012.

A la figura 8 es resumeixen els factors que expliquen els baixos nivells de rendi-
bilitat de les empreses catalanes: caiguda de les vendes a Espanya i augment 
de costos financers. La caiguda dels costos laborals va ajudar a evitar pèrdues 
majors a les empreses però no va ser suficient per millorar els marges. Paral·le-
lament, les restriccions creditícies varen provocar l’inici d’un important desen-
deutament de les empreses. La caiguda dels marges i l’increment dels tipus 
d’interès feia que el deute no fos rendible per a les empreses, cosa que va afa-
vorir la reducció del palanquejament.
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Figura 8. Factors que expliquen l’evolució de la rendibilitat fins al 2012

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2012.

4. Tornen els anys bons: des de 2013 fins al 2016

Com hem comprovat a l’apartat anterior, des de la punxada de la bombolla 
immobiliària i fins a l’any 2013, varen ser anys molt complicats per a la majoria 
d’empreses. A partir d’aleshores, l’economia catalana ha evolucionat de mane-
ra molt favorable. Cal tindre en compte que hi ha hagut uns quants anys amb 
un creixement important del PIB. En 2015 i 2016, el creixement del PIB a Catalu-
nya ha estat molt important i lleugerament superior al registrat per al conjunt 
d’Espanya (veure figura 9) i per a la zona euro (2,2% i 1,9%, en 2015 i 2016, res-
pectivament, segons EUROSTAT).
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Figura 9. Evolució del PIB de Catalunya i Espanya (taxes de variació 
interanual a preus constants, en percentatges)

Font: INE. Informe anual de l’empresa catalana 2016.

A partir de 2013, els nivells d’activitat i vendes de les empreses catalanes varen 
augmentar amb força, per la bona marxa del mercat exterior i, sobretot, per la 
recuperació del mercat interior (figura 10). Des de l’inici de la crisi, l’elevat ni-
vell d’internacionalització de l’economia catalana (exportacions, inversió es-
trangera i turisme) és un dels factors que explica que Catalunya hagi sortit 
molt millor de la crisi, en comparació amb la resta d’Espanya.

Figura 10. Vendes i intensitat exportadora fins al 2016

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2016.
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Per altra banda, el fort augment de les exportacions explica que s’hagi produït 
un canvi molt significatiu en la composició de les vendes de les empreses cata-
lanes. Així, s’ha capgirat la situació ja que s’ha passat d’una elevada dependèn-
cia de les vendes a la resta d’Espanya a un pes molt més elevat de les vendes a 
la resta del món (veure figura 11).

Figura 11. Vendes de les empreses catalanes fora de Catalunya

Font: C-Intereg.
Informe anual de l’empresa catalana 2016.

L’augment de l’activitat ha tingut un reflex en el nombre d’empreses. En els 
anys posteriors a 2007 el nombre d’empreses es va reduir de manera molt sig-
nificativa, especialment en el segment de mitjanes empreses. En canvi, des de 
2014 ha tornat a augmentar el nombre d’empreses en totes les dimensions (fi-
gura 12).

Figura 12. Evolució del nombre d’empreses catalanes per dimensió de 2007 a 
2016

Font: IDESCAT.
Informe anual de l’empresa catalana 2016.

Les dades de la figura 12, que reflecteixen un augment important en el nombre 
d’empreses de 2014 a 2016, amaguen que l’augment és un saldo que és el resul-
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tat del nombre d’empreses que es creen i el nombre d’empreses que es disso-
len. D’acord amb dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu del De-
partament de Treball de la Generalitat, en 2016 es varen crear 98.791 empreses, 
però varen finalitzar l’activitat 96.528 empreses. Per tant, el nivell de mortali-
tat empresarial és molt important.

Seguint amb la figura 12, sembla que es confirma que Catalunya és un país de 
PIME. De tota manera, si comparem la situació de Catalunya amb la d’Espanya i 
d’altres països de la Unió Europea, aquesta afirmació no està tan clara. A la fi-
gura 13 es facilita el percentatge que representen les empreses fins a 50 treba-
lladors i el percentatge d’empreses que superen aquest nombre de treballa-
dors. Es pot concloure, que tots els països són països de PIME. I que fins i tot, 
Espanya, França i Itàlia tenen un percentatge més elevat de petites empreses. 
El que sí podem dir de Catalunya en relació amb països com Alemanya o el Reg-
ne Unit és que ens falten més grans empreses.

Donada la correlació que hi ha entre dimensió, innovació i internacionalització, 
cal augmentar el nombre d’empreses grans. Catalunya és un país de PIME, com 
ho és qualsevol altre país. I de fet, el pes de les PIME a Catalunya és menor que 
a Espanya, França i Itàlia. Però en comparació amb països com Alemanya o el 
Regne Unit, ens falten més empreses grans.

Figura 13. Dimensió de l’empresa catalana comparada amb Espanya i altres 
països de la UE

  
Font: IDESCAT i Eurostat. Dades de 2016.

A la figura 14 s’acompanya la distribució del nombre d’empreses per sectors. 
Es comprova que el sector que ha creat més empreses en els darrers anys és el 
sector serveis.
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Figura 14. Evolució del nombre d’empreses catalanes per sectors de 2007 a 
2016

Font: IDESCAT.
Informe anual de l’empresa catalana 2016.

L’ocupació també ha augmentat molt en els darrers anys, canviant la tendèn-
cia negativa dels anys anteriors. Tot i que es tracta d’una dada molt favorable, 
convé que segueixi augmentant encara més per continuar reduint l’atur. Per 
altra banda, no podem oblidar que un dels reptes importants de la nostra eco-
nomia és reduir la precarietat, ja que l’augment d’ocupació es dona sobretot 
amb treballadors no fixos. El fet que això hagi anat acompanyat de la reducció 
de les despeses de personal per treballador posa de manifest que cal aconse-
guir que la millora de les empreses arribi més a les persones que hi treballen. 
En aquest sentit, també és il·lustrativa l’evolució de l’ocupació fixa sobre el to-
tal, que s’ha anat reduint en els darrers anys (figura 15). Per tant, segueix viu el 
repte de millorar la qualitat de l’ocupació, tant pel que fa a la retribució com en 
relació amb l’estabilitat de les contractacions.

Figura 15. Ocupació fixa sobre el total de 2005 a 2016 (dades en percentatge 
sobre total de l’ocupació)

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2016.
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Això explica que, tot i que ha augmentat el valor afegit per ocupat, aquesta 
millora s’ha degut a la reducció del cost laboral més que a la millora de la pro-
ductivitat (figura 16).

Figura 16. Cost laboral i productivitat fins al 2016

Índex 2002=100 i unitats monetàries constants.

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2016.

Al llarg dels darrers anys, les empreses han millorat la productivitat de l’actiu, 
com a conseqüència tant de l’augment de la rotació de l’actiu immobilitzat 
com del marge. I els costos reals del finançament s’han mantingui en línia amb 
els de l’any anterior

Pel que fa a les inversions en R+D sobre el valor afegit, que són cabdals per mi-
llorar la competitivitat, en els darrers anys han anat disminuint. D’acord amb 
les dades de l’Informe anual de l’empresa catalana de 2016, la inversió en R+D 
sobre valor afegit, que en 2012 era del 3,7%, en 2015 va baixar fins al 2,9%. Tenint 
en compte la necessitat de fer front als canvis disruptius que s’estan produint 
en molts sectors, és important apostar més per l’R+D.

En matèria d’inversió i finançament, en els darrers anys ha guanyat pes el patri-
moni net. Per tant, ha continuat la política de capitalització, i desendeutament, 
de moltes empreses (figura 17).
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Figura 17. Evolució de l’endeutament i els interessos de 2005 a 2016

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2016.

Finalment, la rendibilitat del patrimoni net ha evolucionat de manera molt fa-
vorable en els darrers anys; essent molt superior al tipus d’interès del mercat i 
al cost d’oportunitat dels accionistes (figura 18). Entre les causes de la bona 
rendibilitat del patrimoni net, cal destacar la millora del rendiment de l’actiu, 
sobretot per l’augment de les vendes a Espanya i a l’exterior, la millora del va-
lor afegit i la reducció de les despeses de personal per treballador, la millora 
dels marges. El palanquejament financer també ha contribuït a la millora de la 
rendibilitat, ja que el deute és rendible en ser el seu cost molt inferior al rendi-
ment dels actius. Tot i el palanquejament favorable les empreses han seguit 
reduint el seu endeutament, fet que ha permès augmentar considerablement 
la capitalització i la solidesa dels balanços. En conjunt, la rendibilitat generada 
per les empreses es pot qualificar de molt favorable (figura 19).

Figura 18. Evolució de la rendibilitat (de l’actiu i dels fons propis) i del 
palanquejament en percentatges fins al 2016

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2016.
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Figura 19. Factors que expliquen l’evolució de la rendibilitat en 2016

Font: Informe anual de l’empresa catalana 2016.

En relació amb les empreses de la resta d’Espanya, les empreses catalanes es-
tan evolucionant d’una manera més favorable. Entre els factors diferencials 
estaria que les empreses catalanes tenen un pes més elevat de les exportaci-
ons, més rendibilitat i un menor endeutament. Per tant, es tracta d’empreses 
amb balanços més sòlids i amb més capacitat de generar beneficis. El tipus de 
creixement que ha predominat en les empreses catalanes, especialment a par-
tir de 2013 és el que qualifiquem d’equilibrat, ja que s’ha basat en una bona 
gestió dels actius, un augment de la capitalització i un fort augment dels bene-
ficis:

Creixement equilibrat: V A D B
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5. Aspectes diferencials de les empreses exitoses

Per tal de fer propostes que puguin millorar el teixit empresarial català, hem 
analitzat els trets principals de les empreses que podem considerar més exito-
ses. En aquest cas, hem considerat exitoses les empreses que tenen un alt crei-
xement en ingressos i que són rendibles.

Es tracta d’empreses que en aquests darrers anys han tingut un elevat creixe-
ment i al mateix temps ho han fet generant una rendibilitat positiva. És un ti-
pus d’estudi que ja hem realitzat en anys anteriors (Hernández et al., 1999; i 
Amat et al., 2010). En línia amb els estudis anteriors, hem considerat empreses 
d’alt creixement les que, tenint més de 10 empleats, han tingut un creixement 
anual de les vendes d’un 15% com a mínim durant els tres darrers anys (2013-
2014, 2014-2015 i 2015-2016) i amb una rendibilitat dels fons propis mínima del 
8% en cadascun dels darrers tres anys. Per tal d’identificar les empreses que 
compleixen aquestes condicions s’ha utilitzat la base de dades SABI. Del total 
de 295.121 empreses catalanes que han dipositat els comptes de 2016 al Regis-
tre Mercantil, n’hi ha 356 que compleixen les condicions d’alt creixement. En 
aquesta edició de l’estudi d’empreses d’alt creixement hem pogut confirmar 
les mateixes evidències que vàrem identificar en les edicions anteriors:

• Són empreses de tots els sectors de l’economia, encara que hi ha un aug-
ment de les empreses relacionades amb sectors emergents (videojocs, 
per exemple). Entre els sectors més freqüents hi ha la indústria convenci-
onal, el comerç i els serveis (veure figura 20).

Figura 20. Activitats principals de les empreses d’alt creixement

Nombre d’empreses %

Agroalimentari 18 5,1

Indústria convencional (automòbil, tèxtil, moble...) 65 18,3

Construcció 26 7,3

Comerç 111 31,2

Transport i logística 14 3,9

Altres serveis 73 20,5

Hosteleria, restauració 22 6,2

Informàtica, videojocs... 27 7,6

Total 356 100

Font: Elaboració pròpia en base a SABI.
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• Són empreses que han augmentat molt (137%) el nombre d’empleats en 
els darrers quatre anys (veure figura 21).

Figura 21. Evolució del nombre d’empleats de les empreses d’alt creixement

 2016 2015 2014 2013

Número d’empleats 40.149 30.634 23.901 16.885

Font: Elaboració pròpia en base a SABI.

• Generen més beneficis i reparteixen pocs dividends. Per tant, tenen es-
tratègies financeres més prudents (veure figura 22).

Figura 22. Capitalització i rendibilitat de les empreses d’alt creixement en 
relació amb la mitjana de les empreses catalanes

Mitjana empreses 
catalanes

(295.121 empreses)

Mitjana empreses 
d’alt creixement
(356 empreses)

Capitalització
Patrimoni net / Actiu

37% 45%

Rendibilitat de l’actiu (BAII / Actiu) 7% 14%

Rendibilitat dels fons propis
Benefici net / Patrimoni net

12% 27%

Font: Elaboració pròpia amb dades de SABI.

A part dels trets anteriors, que es poden observar en els comptes de les em-
preses, també hem considerat altres característiques de les empreses d’alt 
creixement d’estudis previs (Hernández et al., 1999; Amat et al., 2010):

• Són empreses que tenen avantatges competitius basats en les persones 
(inverteixen més en la formació dels empleats i tenen retribució variable 
per als empleats). Això afavoreix tindre persones més implicades.

• Aposten més per l’excel·lència en els processos (inverteixen més en R+D 
que els seus competidors, inverteixen en excel·lència amb tècniques 
com la certificació de qualitat total, són més eficients en la gestió de cos-
tos i actius). Això promou el llançament de nous productes i tindre dife-
rències que constitueixen avantatges competitius.

• Estan més internacionalitzades i, per tant, exporten més.
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• L’excel·lència afavoreix que augmenti la satisfacció dels clients i, per 
tant, les vendes.

A la figura 23 es resumeixen els factors diferencials de les empreses d’alt crei-
xement.

Figura 23. Factors diferencials de les empreses d’alt creixement

5. Conclusions

L’anàlisi de l’empresa catalana al llarg de les tres darreres dècades permet con-
cloure que en les dues primeres dècades va predominar un creixement dese-
quilibrat que feia que les empreses estiguessin en una posició molt vulnerable, 
com a conseqüència d’una política financera poc prudent que generava una 
dependència excessiva del finançament bancari.

A partir de la punxada de la bombolla en 2008, i especialment després de 2013, 
el teixit empresarial català ha apostat més per la capitalització i la internaciona-
lització. Això explica que ara gaudeixi d’una millor salut patrimonial i la seva 
evolució més recent ha estat força positiva (en termes d’activitat, valor afegit, 
beneficis i rendibilitat).
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Però també hi ha febleses rellevants (poques empreses de gran dimensió, re-
ducció de les despeses de personal per treballador, caiguda de la productivitat 
i caiguda de la inversió en R+D). Per això, cal seguir millorant la competitivitat 
de les empreses catalanes. L’exemple de les empreses d’alt creixement que no 
solament generen molta rendibilitat sinó que també creen molta ocupació, 
permet proposar diversos tipus d’actuacions que poden afavorir la millora de 
la competitivitat:

• Apostar per les persones. Això afecta tant la qualitat de les contractaci-
ons, incrementant el pes de la contractació fixa, com a l’augment dels 
salaris. També donen bons resultats les polítiques de retribució variable 
en base a la consecució d’objectius. No podem oblidar que el que pretén 
finalment l’economia és millorar el benestar de la població i això fa ne-
cessari millorar les condicions de treball.

• Tenint en compte que en els darrers anys s’ha reduït l’esforç d’inversió 
en R+D, cal incrementar considerablement aquesta inversió i, per tant, 
augmentar l’esforç d’innovació en productes i en processos (comercials, 
productius...). L’R+D és la millor manera per aconseguir que les empre-
ses aconsegueixin avantatges competitius que els clients apreciïn, ja si-
gui per la diferenciació en preu, en producte o en qualitat.

• Seguir invertint en excel·lència per tal de millorar la qualitat de productes 
i serveis.

• Seguir apostant pels mercats exteriors, en línia amb el que s’ha fet en els 
darrers anys i que ha donat molt bons resultats.

• Seguir enfortint els fons propis, augmentant el capital i/o reduint el paga-
ment de dividends per tal d’incrementar l’autofinançament.

• També cal augmentar la dimensió de les empreses per tindre més empre-
ses grans. Per aconseguir-ho, es poden tindre en consideració les pro-
postes del CAREC (2014) per alliberar d’obstacles i rigideses el dinamisme 
empresarial de l’economia catalana i que afecten temes socials i cultu-
rals, econòmics i financers, i també legals i regulatoris.

En resum, l’evolució recent de les empreses catalanes, es pot qualificar amb 
una nota d’excel·lent, però hi ha diversos camps en els quals tenim feina pen-
dent i cal millorar.
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Abstract

En aquest treball es proposa una nova mesura del creixement empresarial, l’Indica-
dor Sintètic de Creixement (ISC), compost per tres variables (empleats, ingressos i 
actiu), com una alternativa a les mesures més convencionals que només utilitzen un 
indicador. Establim criteris de classificació en funció del grau de dinamisme relatiu 
de les empreses i ho apliquem a un univers i un temps específics: pimes industrials 
catalanes que tenen com a característica la seva permanència (han presentat els 
seus estats comptables al Registre Mercantil els anys 2003, 2007, 2012 i 2015), i tres 
subperíodes diferenciats de cicle econòmic (2003-2007, 2007-2012 i 2012-2015).
Establim tres nivells de dinamisme i agrupem les 4.627 empreses estudiades en tres 
categories. i constatem que les diferències en el seu ISC són estadísticament signifi-
catives en les diferents fases del cicle econòmic. També constatem que el creixe-
ment empresarial no depèn, tal i com estableix la llei de Gibrat, de la dimensió inicial, 
i que les empreses molt dinàmiques (grup A), dinàmiques (grup B) i la resta (grup C) 
presenten diferències estadísticament significatives entre A i B, i entre B i C. Quan 
baixem al nivell de 7 sectors industrials, les citades diferències són menys significati-
ves, però segueixen essent-ho si s’agrupa A amb B i es compara amb C.
Hi ha indicadors economicofinancers que presenten un comportament diferenciat 
en funció del ritme de creixement en els 3 subperíodes. Són l’actiu fix, la rendibilitat 
econòmica, la rendibilitat financera, la competitivitat, la productivitat i l’any de cons-
titució. Malgrat aquest comportament diferenciat, aquestes variables expliquen un 
percentatge relativament reduït del creixement empresarial. Efectivament, poden 
afavorir el creixement o veure’s afavorides per un augment de dimensió, però hi ha 
altres factors que semblen més determinants del creixement empresarial entre el 
sector manufacturer català.
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1. Justificació i objecte

Hi ha un tòpic àmpliament estès en el sentit que les empreses, com més grans, 
més competitives són. Es tracta d’una mena de “mantra” que de tant en tant 
s’activa, particularment a partir d’institucions oficials, alhora que prometen 
mesures per incentivar el creixement de dimensió com a forma d’enfortir l’eco-
nomia.

En el cantó oposat, hi trobem un altre tòpic: el que es va popularitzar al seu 
moment amb la coneguda expressió small is beautiful. Per bé que l’atribut de 
beautiful no és exactament el mateix que l’atribut “competitiu”, no deixa de 
ser un recolzament a la bondat de les empreses petites, tot un contrapès al 
principi tan estès que per ser competitiu s’ha de ser gran.

Ni una cosa ni l’altra deuen ser veritats absolutes. Que sigui necessari augmen-
tar la dimensió de l’empresa depèn de moltes variables, entre les quals el mer-
cat que s’abasta, l’especialització productiva, el grau de competència existent 
en un sector, etcètera, i tot això presenta una infinitat de combinacions molt 
difícils de categoritzar. En la pràctica, el que realment compta no és tant si una 
empresa ha de ser més o menys gran, sinó si l’empresa compleix un requisit 
fonamental: ser competitiva en el mercat en el qual opera i estar en condicions 
(preparada, amb recursos humans, financers, tecnològics... suficients) per con-
tinuar essent competitiva. I s’entén que aquest requisit es pot aconseguir tant 
augmentant la dimensió com, encara que pugui sonar estrany, disminuint-la si 
és necessari.

Com és conegut, el sistema empresarial català es mou en un entorn econòmic 
cada vegada més globalitzat, tant en termes dels mercats als quals abasteix 
com en termes d’integració productiva a escala planetària (les empreses utilit-
zen matèries primeres i productes semielaborats de tot el món). Això és espe-
cialment cert en les activitats que estan més exposades a la globalització, com 
són les de les indústries manufactureres.

En una economia tan oberta com la nostra i amb una base industrial tan consi-
derable és oportú plantejar-se un exercici de reconeixement sobre com ha 
evolucionat la dimensió de les seves empreses al llarg dels darrers anys i quins 
factors interns de les mateixes empreses poden haver tingut incidència en 
aquesta evolució.

001-646 ponenciasEIX3.indd   56 16/07/2018   15:19:20



57

Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa

En aquest treball ens hem plantejat un triple objectiu:

– Aportar una proposta de mesura del creixement empresarial.

– Caracteritzar comportaments de creixement empresarial a partir de da-
des comptables en un col·lectiu específic, com són prop de 4.700 empre-
ses industrials catalanes, en un període ric en casuística de cicles econò-
mics com és el de 2003-2015.

– Analitzar l’existència de relació entre el creixement empresarial i indica-
dors economicofinancers àmpliament utilitzats en l’economia de l’em-
presa.

2. Una ullada a la literatura acadèmica sobre la dimensió empresarial

Per bé que el nostre és un treball eminentment empíric sobre la mida empresa-
rial en la indústria catalana, serà bo fer una breu ullada a les aportacions que 
ens han semblat més rellevants per explicar i entendre la dimensió empresa-
rial.

D’acord amb la literatura acadèmica, es poden identificar com a mínim dues 
grans categories de determinants de la dimensió empresarial: d’una banda, 
l’organitzacional i, de l’altra, la d’entorn institucional i normatiu.

Les teories de l’organització descansen fonamentalment en els costos de 
transacció, en els costos contractuals i en la jerarquia de l’empresa, les quals 
arrenquen de les contribucions de Coase (1937) en el sentit que l’existència i el 
desenvolupament de les empreses s’explica perquè produir internament té 
uns costos inferiors que no pas recórrer al mercat, amb el seu sistema de con-
tractes. Nombrosos autors han desenvolupat teories a partir d’aquí, argumen-
tant que la producció en una empresa té sentit en la mesura en què la seva es-
pecialització productiva la fa més eficient que no pas recorrent al mercat.

En la mateixa línia argumental aportada per Coase, les empreses no estan 
exemptes de costos interns (de coordinació), però aquests són inferiors als 
costos de transacció en què incorrerien si en comptes de produir internament 
acudissin al mercat. Així, mentre aquesta lògica de la teoria de les organitzaci-
ons es produeix, es pot deduir que l’empresa té una dimensió eficient i/o creix 
fins a assolir-la en comparació amb l’alternativa de recórrer al mercat.
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Les teories institucionals se centren en l’anàlisi de l’impacte que exerceix l’en-
torn institucional i regulatori sobre la dimensió de l’empresa. En la seva anàlisi 
sobre 15 països europeus Kumar (1999) demostra que aquells que compten 
amb un sistema judicial eficient tenen les empreses més grans. Així mateix, el 
desenvolupament institucional (expressat per factors com l’eficiència judicial), 
està correlacionat amb una menor dispersió de la dimensió d’empresa de cada 
sector. Els efectes de les interaccions entre dimensió i entorn legal de país en 
l’àmbit judicial han estat posats en evidència també en països emergents con-
crets com ara Mèxic (Laeven, 2007).

Un altre dels determinants d’entorn sobre la dimensió empresarial el trobem en 
el marc regulatori. Hi ha intents d’analitzar la relació en països concrets i en àm-
bits d’intervenció també molt concrets. Un d’ells és el laboral. D’acord amb Cai-
xaBank Research (2014), a partir de dades de diferents països de l’OCDE, hi ha 
una relació evident entre el grau de flexibilitat del mercat laboral i la dimensió 
empresarial. Els països més flexibles tenen una proporció més gran de treballa-
dors en empreses de més de 250 treballadors. La mateixa OCDE ha estudiat el 
tema i ha establert de manera força definitiva que les legislacions laborals massa 
restrictives afecten negativament la capacitat i creixement de moltes empreses.

Braguinsky i altres (2011) han estudiat el cas curiós de Portugal, en què la di-
mensió mitjana de les empreses no va parar de disminuir en el període 1986-
2009. Els autors van associar el fenomen a un creixement anèmic i a una baixa 
productivitat de l’economia portuguesa, i van descobrir que pràcticament la 
meitat de la diferència que seria esperable respecte a altres països europeus és 
assignable a canvis estructurals (de la indústria als serveis, desmonopolització 
de l’economia...). Però l’altra meitat l’assignen a una regulació diferenciada del 
mercat laboral, al conjunt de distorsions respecte a com operarien les empre-
ses en un entorn de major llibertat. Alts nivells de protecció del treball operen 
a la manera d’impostos i poden produir canvis en la distribució de les empreses 
per dimensió. Entre altres factors destaquen l’existència de subsidis a empre-
ses petites que contracten joves, o les menors exigències burocràtiques per 
acomiadaments objectius que tenen les empreses de menys de 20 treballa-
dors. Sembla que la normativa laboral incentiva les empreses a ser petites, al-
hora que fa baixar la productivitat agregada, concloent que el país podria asso-
lir uns guanys de productivitat de primer ordre si s’orientés cap a un mercat 
laboral amb menys distorsions.

També a Itàlia s’ha estudiat la influència d’un aspecte concret de l’entorn legal 
sobre la dimensió. Garibaldi i altres (2003) analitzen el que anomenen l’ELP 
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(Employment Protection Legislation). A l’època objecte d’estudi (1987-1995) 
les empreses amb més de 15 treballadors estaven obligades a readmetre els 
treballadors quan un jutge hagués declarat improcedent l’acomiadament, en-
tre altres normes laborals vigents que afavoreixen les empreses de menys de 
16 treballadors. Els autors troben que les empreses que són a prop del llindar 
d’aquest nombre d’empleats queden estancades en aquest nivell i són reti-
cents a créixer. Els efectes del llindar sobre la dimensió empresarial són signifi-
catius i robustos, per bé que quantitativament petits.

També en l’àmbit de la regulació laboral, Garicano i altres (2012) han aplicat a 
França un model de dimensió d’empresa i de distribució de la productivitat, in-
troduint-hi regulacions específiques, descansant en el fet que a la majoria de 
països hi ha regulacions que s’apliquen només a empreses a partir d’una deter-
minada dimensió. D’acord amb aquest model les empreses romandran petites 
per estalviar-se la regulació, de manera que es distorsiona la distribució de les 
empreses per dimensió, havent-n’hi més de les que tocaria per sota del llindar, 
i menys de les que tocaria per sobre. Els autors apliquen aquest model a Fran-
ça, on hi ha moltes lleis laborals que “castiguen” les empreses de 50 o més 
treballadors. El fet és que el nombre d’empreses que es queden per sota el 
llindar dels 50 treballadors amb la finalitat d’evitar la regulació és significatiu i 
que això té conseqüències sobre la capacitat de creixement de l’economia 
francesa.

En un àmbit normatiu molt diferent i aplicat al cas espanyol, Almunia i López 
investiguen la influència de l’existència del llindar de 6 milions de xifra de ven-
des, a partir del qual la hisenda espanyola considera una empresa com a gran 
empresa, amb el que això comporta de major control per verificar les transac-
cions. Els autors troben evidències (període 1996-2007) que es produeix una 
aglomeració d’empreses justament abans d’aquest llindar de facturació, pro-
duint-se, doncs, una relació negativa entre regulació i dimensió empresarial. 
També troben aglomeracions d’empreses en el llindar de facturació a partir del 
qual són obligatòries les auditories externes. Tot i això, el fet de crear noves 
empreses, amb la finalitat de no saltar el llindar, afecta poc l’eficiència econò-
mica. En canvi, Garicano sí que troba que redueix l’eficiència en el cas aplicat a 
França.

Un altre estudi destacable respecte de la dimensió empresarial aplicat a Espa-
nya (Huerta i Salas, 2017), pren en consideració tres tipus de variables per expli-
car l’estructura d’empreses (amb una sobrerepresentació de les petites) i la 
seva productivitat (baixa): les causes les agrupen en tres blocs diferenciats, el 
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tècnic (especialització productiva), el polític (regulacions) i l’organitzatiu (mo-
dels de gestió). Però els mateixos autors asseguren que les evidències sobre 
l’impacte de les regulacions en la dimensió mitjana i productivitat de les em-
preses no són concloents.

Altres autors, basant-se en treballs empírics posen en dubte que l’entorn legal, 
específicament en el cas espanyol, pugui tenir una influència significativa en 
les decisions empresarials sobre si créixer o no fer-ho, o fer-ho per altres vies 
alternatives com ara crear noves empreses (Guinjoan i altres, 2017).

Per bé que les teories organitzatives i institucionals o d’entorn són les que pro-
bablement han generat i generen major atenció dels investigadors, cal deixar 
constància de l’existència d’altres línies explicatives de la dimensió empresari-
al. Sense voluntat de ser exhaustius:

– les que descansen en què la tecnologia de producció explica la dimensió 
de l’empresa, esperant-se una relació positiva entre intensitat de capital i 
eficiència en la utilització dels recursos i dimensió; en aquest mateix con-
text es dona també una relació positiva entre dimensió i creixement es-
pecíficament assignable a la intensitat d’R+D de les empreses (Pagano, 
2003);

– les que relacionen dimensió d’empresa amb dimensió del mercat, o bé

– la que es coneix com la llei de Gibrat, segons la qual la ràtio de creixe-
ment d’una empresa i la seva dimensió són independents l’una de l’altra, 
és a dir, que les empreses petites i les grans poden créixer igual.

Molts autors han estudiat també la relació entre dimensió d’empresa i rendibi-
litat i en general no es troba relació positiva entre una cosa i altra (Kaen, 2003), 
per bé que també hi ha autors que, en economies relativament petites com ara 
la croata, sí que troben que la dimensió afecta positivament la rendibilitat, per 
bé que de manera feble (Pervan, 2012).

D’altra banda, en un aspecte força debatut, sobretot en els mitjans de comuni-
cació, com és la relació entre dimensió empresarial i creació de llocs de treball, 
sobre quines empreses generen ocupació (generalment s’assegura que són les 
petites), s’ha demostrat que no és tant la dimensió la que determina la creació 
de llocs de treball, com el fet que les que en creen són les noves empreses, que 
comencen essent petites. Haltiwanger (2012) demostra que no hi ha una rela-
ció sistemàtica entre dimensió d’empresa i creixement.
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En una esfera molt més aplicada, la dimensió empresarial s’acostuma a estudi-
ar utilitzant com a variables de mesura la xifra de vendes i el nombre d’emple-
ats. Centrar-se exclusivament en una o altra presenta limitacions. La nostra 
proposta és un intent de mesura alternativa, com veurem.

3. Base informativa de l’exercici i delimitacions

L’estudi del creixement de dimensió de les empreses que ens hem plantejat 
pivota sobre una base de dades d’empresa molt completa. Concretament uti-
litzem les dades de PimesDat, que inclou la informació d’estats comptables de 
les pimes catalanes per a un període llarg de temps, i que PIMEC elabora, depu-
rant-lo, a partir del sistema d’informació SABI (Sistema de Análisis de Balances 
Ibéricos). Específicament, aquesta base recull les dades que dipositen les em-
preses al Registre Mercantil.

La Unió Europea defineix les pimes com aquelles empreses que ocupen menys 
de 250 persones i el seu volum de negocis anual no sobrepassa els 50 milions 
d’euros o el seu balanç general no excedeix de 43 milions d’euros.

De les pimes catalanes centrem l’atenció en les manufactureres, que són les 
més exposades als mercats competitius, inclosos lògicament els internacio-
nals. Així, prescindim de les empreses de serveis (un col·lectiu molt gran, però 
molt heterogeni des de diferents punts de vista) i també de les empreses in-
dustrials que pertanyen a sectors regulats, com ara energia, aigua, gas, electri-
citat i similars.

Del conjunt d’empreses que conformen PimesDat hem seleccionat aquelles que 
tenen continuïtat al llarg del període que considerarem. Centrant l’atenció en les 
empreses amb aquesta característica de “permanència” en el temps, excloem 
considerar aquelles empreses que per motius diversos no han presentat en els 
anys del nostre interès els seus estats comptables al Registre Mercantil (sigui 
perquè han tancat, perquè no existien a l’inici del període que estudiem, etc.).

El període que analitzem ve condicionat per la disponibilitat d’informació ho-
mogènia en la base de dades citada i per considerar una època relativament 
propera en el temps com és el segle actual. Concretament, operem amb talls 
d’observació que fem coincidir amb fases diferenciades del cicle econòmic:

– 2003, un any que l’economia es troba en expansió,

001-646 ponenciasEIX3.indd   61 16/07/2018   15:19:20



62

Dimensió i dinamisme empresarial de la indústria catalana. Una aplicació a partir de...

– 2007, que marca el darrer dels bons anys de l’expansió citada i l’inici d’un 
període de profunda crisi,

– 2012 és el darrer any de la crisi, a partir del qual l’economia enregistra una 
inflexió cap a la recuperació que estem vivint actualment,

– 2015, darrer any disponible, emmarcat en aquest context de bonança 
que ens caracteritza fins a l’actualitat.

Així, efectuem talls d’observació i fem comparatives de les variables que ens 
interessen dels estats comptables en els subperíodes 2003-2007, 2007-2012 i 
2012-2015.

4. Concepte de dinàmica empresarial i classificacions d’empreses

El dinamisme de les empreses en els períodes considerats el mesurem a través 
de les variacions percentuals que experimenten les variables.

A diferència d’altres treballs que focalitzen el creixement empresarial en una 
variable específica, nosaltres hem operat diferents variables a la vegada tot 
fent servir el que anomenem “indicador sintètic de creixement” (ISC en enda-
vant). Aquest indicador parteix de les tres variables que utilitza la UE per defi-
nir la dimensió empresarial (ocupats, actius i ingressos) i s’obté de la mitjana 
simple de variacions de totes tres. Així, per exemple, un creixement de l’ocupa-
ció del 2% en un període determinat, afegit a un creixement del 4% del valor de 
l’actiu i un creixement de les vendes del 7%, donaria un ISC del 4,3%.

Hem fet servir com a criteri de classificació de les empreses diferents graus de 
dinamisme, dintre de la característica ja assenyalada que operem amb empre-
ses amb permanència o continuïtat en el període en qüestió. Agrupem en tres 
categories d’empreses segons el seu dinamisme:

– Grup A, empreses de molt alt creixement, les que obtenen millors valors 
(més grans o menys petits) que la seva mitjana sectorial per a totes les 
variables (ocupats, actiu i ingressos d’explotació) en tots els períodes 
considerats (2003-2007, 2007-2012 i 2012-2015).

– Grup B, empreses d’alt creixement, les que obtenen millors valors que la 
seva mitjana sectorial en ocupats, actiu i ingressos, en dos dels tres perí-
odes contemplats per a cada una de les variables analitzades.
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– Grup C, la resta d’empreses, que han tingut permanència però amb re-
gistres inferiors als dels grups A i B.

5. Univers d’empreses resultant

El nombre de pimes manufactureres ubicades a Catalunya que compleixen el 
criteri de permanència en els anys considerats és de 4.627. El detall per sectors 
és el que figura a la taula 1.

Taula 1. Detall sectorial de les pimes objecte d’estudi. 
Nombre i percentatge sobre el total

CCAE Sectors de manufactura Nombre
Empreses

%

20 i 21 Indústries químiques 272 5,9

24, 25, 26, 27, 28 i 33 Metal·lúrgia, maquinària i material elèctric 1.978 42,7

29 i 30 Material de transport 102 2,2

10, 11 i 12 Indústria alimentària 497 10,7

13, 14 i 15 Indústria tèxtil, cuir i confecció 514 11,1

17 i 18 Indústria del paper i arts gràfiques 482 10,4

16, 22, 31 i 32 Cautxú, fusta i altres indústries 782 16,9

Totes 4.627 100,0

Font: PimesDat de PIMEC (2018).

En un exercici de validació de la selecció dels tres subperíodes establerts en 
funció del cicle, hem confrontat la variació de l’ocupació, dels actius i dels in-
gressos de les pimes seleccionades en cada un dels subperíodes, amb l’evolu-
ció del VAB agregat de l’economia en cada subperíode. Els resultats es presen-
ten a la gràfica 1. Els signes i la intensitat de l’evolució del VAB industrial català 
són coherents amb les variacions que han enregistrat l’ocupació, els actius i els 
ingressos del conjunt de les 4.627 pimes seleccionades. Amb aquest resultat 
hem donat per vàlida la selecció dels subperíodes establerts inicialment.

El detall de les variacions pel que fa a sectors manufacturers concrets és el que 
es presenta a la taula 2.
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Gràfic 1. Variació corrent del VAB de la manufactura a Catalunya i del 
nombre d’ocupats, de l’actiu i dels ingressos d’explotació de les pimes 

objecte d’estudi 
Variació en percentatge en cada subperíode

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat i PimesDat de PIMEC (2018).

Taula 2. Taxes de variació sectorials dels ocupats, de l’actiu i dels ingressos 
d’explotació de les pimes objecte d’estudi 

Variació en percentatge

Ocupats Actiu Ingressos

Sectors 07/03 12/07 15/12 07/03 12/07 15/12 07/03 12/07 15/12

Indústries químiques 5,1 -1,8 6,5 26,9 7,9 20,0 25,7 2,4 14,5

Metal·lúrgia, 
maquinària i material 
elèctric

5,0 -17,6 2,5 36,9 -4,8 7,7 37,5 -21,6 11,2

Material de transport 10,2 -18,6 12,3 29,3 -5,8 12,6 23,2 -9,3 22,2

Indústria alimentària 11,6 -3,5 3,7 36,9 14,6 10,5 33,2 17,4 5,2

Indústria tèxtil, cuir i 
confecció

-9,4 -15,5 1,7 11,6 -1,8 7,5 6,9 -5,8 10,5

Indústria del paper i 
arts gràfiques

4,5 -12,2 1,6 25,9 -8,6 8,8 23,2 -11,8 12,9

Cautxú, fusta i altres 
indústries

3,5 -19,5 1,7 29,2 -3,2 5,9 26,6 -18,4 10,8

Totes 3,8 -14,1 3,1 30,1 -0,5 9,9 28,3 -9,8 11,1

Font: PimesDat de PIMEC (2018).
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El pas següent ha estat assignar cada una de les empreses als tres grups en 
funció del seu grau de creixement, és a dir, als grups A, B o C. El resultat ha es-
tat aquest:

– Grup A, 97 empreses de molt alt creixement,

– Grup B, 722 empreses d’alt creixement. No s’hi inclouen en aquest grup 
les empreses del Grup A,

– Grup C, 3.808 empreses, que són la resta.

El detall d’aquestes empreses per sector productiu figura a la taula 3.

Taula 3. Pimes objecte d’estudi agrupades en funció del grup de creixement 
Nombre i percentatge sobre el total d’unitats del seu sector

Totes Grup A Grup B Grup C

Sectors de manufactura Empreses Unitats % Unitats % Unitats %

Indústries químiques 272 12 4,4 49 18,0 211 77,6

Metal·lúrgia, maquinària i 
material elèctric

1.978 37 1,9 312 15,8 1.629 82,4

Material de transport 102 2 2,0 18 17,6 82 80,4

Indústria alimentària 497 9 1,8 73 14,7 415 83,5

Indústria tèxtil, cuir i 
confecció

514 10 1,9 85 16,5 419 81,5

Indústria del paper i arts 
gràfiques

482 8 1,7 66 13,7 408 84,6

Cautxú, fusta i altres 
indústries

782 19 2,4 119 15,2 644 82,4

Totes 4.627 97 2,1 722 15,6 3.808 82,3

Font: PimesDat de PIMEC (2018).

També hem identificat les 4.627 empreses en termes d’edat o antiguitat, i la 
seva assignació als diferents grups A, B o C. La variable de mesura de l’edat és a 
partir de l’any de constitució. L’estructura d’edats resultant per grups d’em-
preses és la que figura en la taula 4 i en el gràfic 2. Com es pot observar, entre 
les empreses que creixen més (grup A) n’hi ha moltes més de noves que no pas 
en els grups que creixen menys. De fet, gairebé un 40% de les empreses del 
grup A tenien menys de 5 anys de vida el 2003, any d’inici del període que estu-
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diem, i aquest és probablement el punt diferencial més destacat de l’estructu-
ra d’edats. En sentit contrari, entre les empreses més dinàmiques (grup A), no-
més un 8% tenen 34 o més anys d’antiguitat, per un 16% i un 20% en els grups B i 
C, respectivament.

Taula 4. Anys de constitució de les empreses dels grups

Any de 
constitució

Fins a  
1982

Entre 1983  
i 1988

Entre 1989  
i 1993

Entre 1994  
i 1997

A partir  
de 1998

A 8% 19% 14% 20% 39% 100%

B 16% 18% 18% 25% 22% 100%

C 21% 20% 20% 21% 18% 100%

Total 20% 20% 19% 22% 19% 100%

A+B 15% 18% 18% 25% 24% 100%

Gràfic 2. Anys de constitució de les empreses dels grups
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6. Supòsits de treball

Ens hem centrat a analitzar el comportament de variables incloses o derivades 
dels registres comptables de les empreses dipositats al Registre Mercantil. En 
primer lloc quantifiquem les diferències en el creixement empresarial dels tres 
grups d’empreses (mesurades a través de l’índex sintètic ISC, que engloba em-
pleats, ingressos i actius).
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Hem suposat que l’evolució de l’ISC dels diferents grups havia de tenir una re-
lació positiva amb un conjunt de variables específiques que es poden elaborar 
a partir dels registres comptables de les empreses. Les que hem considerat re-
llevants d’analitzar, d’entre les múltiples que es poden obtenir a partir de la 
comptabilitat, pertanyen a sis àmbits de l’activitat i dels resultats: rendibilitat, 
productivitat, actiu fix, recursos propis, viabilitat financera i edat de l’empresa.

a) Rendibilitat

La rendibilitat és la finalitat última de l’existència d’empreses, o com a mínim, 
una de les més determinants. Tal i com postulà Adam Smith a La Riquesa de les 
Nacions, “Cap individu no vol promoure l’interès públic ni sap fins a quin punt 
el promou [...] en dirigir la seva indústria de manera que la seva producció tin-
gui el major valor possible, només busca el seu benefici personal”.

L’obtenció de rendibilitat és l’incentiu que activa la creació i el creixement de 
les empreses. Les variables que fem servir en aquest àmbit són dues ràtios àm-
pliament utilitzades i conegudes:

– Rendibilitat financera a partir del resultat abans d’impostos (RAI): Resul-
tat abans d’impostos / Patrimoni

– Rendibilitat econòmica (o rendibilitat de l’actiu): (Resultat abans d’im-
postos + Despeses financeres) / Actiu

b) Productivitat i competitivitat del treball

Per operar en un mercat l’empresa ha de ser necessàriament eficient en un 
dels dos grans inputs productius: el treball (L). En aquest àmbit emprem dues 
ràtios també àmpliament conegudes:

– Productivitat del factor treball: VAB / Nombre d’ocupats de l’empresa

– Competitivitat: VAB / Despeses de personal

c) Actiu fix

Hem agafat l’actiu fix com a representatiu del factor capital (K), el segon input 
clàssic de la funció de producció empresarial. En aquest cas la ràtio utilitzada 
ha estat:

– Creixement percentual de l’actiu fix
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d) Recursos propis

Hem entès que el finançament empresarial a través de recursos propis podia 
tenir relació amb el dinamisme de les empreses. Concretament hem operat 
com a indicadors en aquest àmbit amb:

– Fons propis / Passiu, a l’inici i final del període com a indicador de l’estruc-
tura de finançament de l’empresa

– Variació dels Fons propis, entesa com la variació en punts percentuals del 
pes que els fons propis representen sobre el passiu total com a indicador 
del mètode de finançament utilitzat en el període.

e) Viabilitat del finançament empresarial

En aquest cas la ràtio emprada ha estat el Fons de Maniobra: (Patrimoni net + 
Passiu no corrent) / Actiu no corrent

f) Edat de les empreses

La nostra hipòtesi de partida és que en la mesura en què les empreses neixen 
generalment petites, quan creixen ho fan a ritmes superiors que no pas les que 
ja són grans o més grans. És més fàcil que una empresa que comença i té èxit 
augmenti molt en termes relatius els seus registres de treballadors, actius i 
vendes, que no pas que ho faci una empresa instal·lada de fa anys i amb dina-
misme absolut considerable però amb dinamisme relatiu inferior.

Del conjunt d’indicadors seleccionats, hem partit de la hipòtesi que tots ells 
podien presentar evolucions diferenciades en els grups d’empreses A, B i C ex-
cepte l’edat de l’empresa, que és una dada fixa.

I així, hem analitzat les dades corresponents a les 4.627 empreses caracteritza-
des per la seva permanència en els anys 2003, 2007, 2012 i 2015, agrupades se-
gons el seu patró de creixement (grups A, B i C), utilitzant els valors mitjans 
simples de cada grup per identificar comportaments diferenciats i contrastant 
que les diferències fossin estadísticament significatives.

Addicionalment, hem realitzat exercicis de regressió amb les variables més sig-
nificatives amb la finalitat d’identificar el grau de relació que tenen les seves 
variacions amb les variacions del dinamisme empresarial mesurat, com sem-
pre, amb l’índex sintètic ISC.
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7. Resultats obtinguts

Com a primera qüestió rellevant que es deriva de la nostra anàlisi, hi ha el fet 
que la dimensió de l’empresa en el punt de partida no condiciona la seva dinà-
mica de creixement. Els valors mitjans que presenten les 4.627 empreses en les 
tres variables considerades que conformen l’ISC (treballadors, actius i vendes) 
quan les agrupem en funció del seu dinamisme (A, B o C) són molt semblants 
entre ells en el primer any del període estudiat, és a dir, en el 2003. Aquesta 
constatació vindria a confirmar que el dinamisme no està lligat amb la dimen-
sió empresarial en el punt de partida, en sintonia amb el que estableix la llei de 
Gibrat.

Tanmateix, tal com era d’esperar, els valors mitjans que enregistren les empre-
ses dels grups A, B i C al final del període estudiat, l’any 2015, són clarament di-
ferenciats i recullen les diferents intensitats de dinamisme (Taula 5). I així, si en 
el punt de partida els grups tenien valors semblants en treballadors, actiu i 
vendes (fins i tot el grup C superava el grup A en la dimensió de les tres varia-
bles), al final del període el grup A avantatja en més d’un 50% el grup B i gaire-
bé triplica els registres del grup C.

Taula 5. Valors mitjans de treballadors, actius i ingressos, per grups

2003 2015 Variació (% )
Treballadors per empresa
Grup A 16,1 41,4 156,6
Grup B 19,1 26,9 40,8
Grup C 18,1 14,2 -21,7

Ac�u (milers €)
Grup A 1.649 6.783,3 311,3
Grup B 1.835 4.402,0 139,9
Grup C 1.897 2.244,7 18,3

Vendes (milers €)
Grup A 2.446 9.278,2 279,4
Grup B 2.644 5.554,0 110,0
Grup C 2.448 2.559,5 4,6

La segona constatació del nostre treball és que, tal com esperàvem, els tres 
grups d’empreses que havíem establert a priori són clarament diferents en ter-
mes de registres de creixement mesurats amb l’ISC en els tres subperíodes 
considerats (2003-2007, 2007-2012 i 2012-2015), i que les diferències són esta-
dísticament significatives de la manera que es recull a les taules 6 i 7.
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Com es pot observar, si les diferències són clares entre els grups A, B i C, també 
ho resulten quan es compara l’agregació dels dos grups més dinàmics (A+B) 
amb el grup menys dinàmic (el C).

Taula 6. Creixement de l’ISC i dels seus components en els subperíodes 
considerats, per grups (variació percentual)

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A B C A B C A B C

Ocupats 57,4% 28,4% 3,7% 33,6% 8,9% -17,9% 33,6% 21,5% -1,3%

Actiu 79,2% 58,5% 28,7% 48,5% 24,8% -5,6% 46,3% 26,4% 4,8%

Xifra de negoci 76,7% 55,1% 22,4% 50,5% 9,3% -25,9% 45,6% 30,8% 8,8%

Indicador sintètic 71,1% 41,9% 18,3% 44,2% 14,3% -16,4% 41,8% 26,2% 4,1%

Taula 7. Significació estadística de la diferència de valors mitjans dels 
indicadors de creixement entre grups d’empreses

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Ocupats *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Actiu *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Xifra de negoci *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Indicador sintètic *** *** *** *** *** *** *** *** ***

(*Significació del 90%; **Significació del 95%; ***Significació del 99,9%)

El tercer punt dels resultats que hem obtingut fa referència als comportaments 
de les variables que havíem suposat que podien explicar els diferents nivells de 
dinamisme de les empreses dels tres grups. Tal com hem indicat en l’apartat 
relatiu als supòsits de treball, hem contrastat el comportament de les nou vari-
ables amb el dinamisme empresarial mesurat a través del nostre ISC.

De les nou variables, tres les hem descartat perquè el comportament que mos-
traven no presentava diferències estadísticament significatives en els tres 
grups. Es tracta de les dues variables relatives als recursos propis (Patrimoni 
net / Passiu i Variació del patrimoni net) i el Fons de maniobra. Es tracta, doncs, 
de tres variables relacionades amb la forma de finançament empresarial, que 
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no tindria o tindria poca relació amb la dinàmica de creixement de dimensió de 
l’empresa industrial catalana en el període considerat.

En canvi, les variables que sí que han mostrat comportaments diferenciats en 
els 3 grups de dinamisme empresarial i que estadísticament presenten diferèn-
cies significatives són aquestes:

– Actiu fix

– Rendibilitat econòmica

– Rendibilitat financera

– Productivitat

– Competitivitat

– Any de constitució de l’empresa

Com es pot observar, els comportaments de les variables són significativament 
diferents en els tres subperíodes considerats, és a dir, en fase expansiva del ci-
cle, en fase recessiva i en fase de recuperació. Les diferències entre el grup 
més dinàmic i el segon més dinàmic (A/B) són força destacables, per bé que 
encara ho són més les que s’observen entre el grup B i el grup C (veure resul-
tats a la taula 8).

Taula 8. Significació estadística de la diferència de valors mitjans de les 
possibles variables explicatives de creixement entre grups d’empreses

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Actiu no corrent 1 *** *** *** ** *** *** *** *** ***

Rendibilitat econòmica 2 ** *** *** *** *** *** *** *** ***

Rendibilitat financera 2 *** *** ** ** ** ** ** **

Productivitat 2 ** *** * *** *** ** *** ***

Competitivitat 2 *** *** * *** *** ** *** ***

Any de constitució 3 ** *** *** ** *** *** ** *** ***

(*Significació del 90%; **Significació del 95%; ***Significació del 99,9%)
1 Taxa de variació entre l’inici i el final del període.
2 Mitjana de la ràtio a l’inici i el final del període.
3 Data de constitució de l’empresa (mateix valor per als 3 períodes considerats.
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De la mateixa manera, la comparació de la suma dels dos grups d’empreses 
més dinàmiques (A+B) és, per a totes les variables, clarament diferenciada res-
pecte al grup C, el de les empreses amb permanència però menys dinàmiques.

Per cada una de les variables considerades en els tres subperíodes hom detec-
ta els punts que segueixen:

– Actiu fix: les diferències entre els grups d’ISC (A, B i C) són estadística-
ment significatives, i el resultat ens confirma un fet tan lògic com que 
una empresa industrial, per créixer, ha d’invertir en instal·lacions i equips.

– Rendibilitat econòmica: les diferències de comportament observades en-
tre els grups de creixement de l’ISC són significatives en els tres subperí-
odes considerats. D’aquesta manera hi ha una relació positiva entre crei-
xement i rendibilitat econòmica.

– Rendibilitat financera: les diferències de comportament observades en-
tre els grups d’ISC no són significatives entre A/B en el primer subperío-
de, però sí que ho són entre B/C i (A+B)/C en el mateix subperíode i en els 
posteriors.

– Productivitat: les diferències de comportament observades entre els 
grups d’ISC tampoc són significatives entre A/B en el primer subperíode, 
però sí que ho són entre B/C i (A+B)/C en el mateix subperíode i en els 
posteriors.

– Competitivitat: té un comportament quasi idèntic al de la productivitat.

– Any de constitució: les diferències entre els grups A, B i C són estadística-
ment significatives en els tres subperíodes, la qual cosa ens confirma que 
les empreses industrials noves tenen taxes de creixement més elevades 
que les més antigues.

Aquest mateix exercici l’hem realitzat també per a cada un dels 7 sectors in-
dustrials manufacturers en què es reparteixen les 4.627 empreses incloses en 
aquest treball. Els resultats individuals es poden consultar a l’annex 1. En 
aquest sentit, cal fer esment del problema que representa que en algun sector 
el nombre d’empreses és baix (particularment en el grup A, el més dinàmic), 
de manera que les diferències A/B tenen menys base d’informació i per tant 
comportaments menys representatius.

En canvi, en línies generals, pel que fa a cada sector individual, les diferències 
entre la suma dels dos grups d’empreses més dinàmics (A+B) respecte a les 
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menys dinàmiques (grup C) són força semblants amb els resultats que acabem 
de comentar respecte al conjunt del sector industrial agafat com una unitat.

El següent pas que hem realitzat és analitzar si hi ha una correlació amb el bon 
comportament dels sis indicadors analitzats fins en aquest punt. Cal dir d’en-
trada que l’existència de correlació no ha de significar que els comportaments 
diferenciats expliquin ritmes de creixement empresarial diferents. Segur que 
hi ha molts factors que intervenen en el creixement de l’empresa industrial, i 
que no estan contemplats com a tals en els registres comptables amb què no-
saltres operem. Per exemple el grau d’excel·lència tecnològica de producte de 
l’empresa o, en l’àmbit extern, el creixement del mercat o el grau de compe-
tència en el sector.

Tenint en compte això, hem cregut oportú analitzar fins a quin punt podria ha-
ver alguna relació de causa-efecte entre les variables considerades i l’ISC com a 
indicador d’augment de dimensió empresarial.

Les regressions realitzades ens mostren que en tres de les variables es dona 
correlació (per bé que feble). Es tracta de l’Actiu fix, la Rendibilitat econòmica i 
l’Any de constitució. En canvi, les altres tres variables (Rendibilitat financera, 
Productivitat i Competitivitat) expliquen en menor grau, en el nostre exercici, 
el creixement de l’ISC.

Els resultats es poden consultar a l’annex 2, tant per als tres subperíodes 2003-
2007, 2007-2012 i 2012-2015, com per als tres agafats com una unitat (2003-
2015) formada per les 4.627 empreses del primer subperíode, més les 4.627 del 
segon i les 4.627 del tercer.

El conjunt de variables presenta coeficients positius (amb l’excepció de l’any 
de constitució per al període 2007-2012), de manera que en la línia del que ob-
servàvem amb la comparació de mitjanes, les empreses amb majors creixe-
ments de dimensió també tenen millors comportaments en termes d’actiu fix, 
rendibilitat econòmica i financera, productivitat i competitivitat. I tal com es 
recull a la taula 9, les probabilitats que aquests coeficients no siguin significa-
tius estadísticament és pràcticament nul·la en tots els casos. En el cas de les 
variables per a les quals no apareix el coeficient és perquè aquesta probabilitat 
era relativament elevada i, per tant, no s’han considerat.
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Taula 9. Resultats de les regressions

03-07 07-12 12-15 Agregat

R2 30,1% 22,6% 11,7% 15,5%

Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob. Coef. Prob.

Actiu fix 0,275 0,000 0,226 0,000 0,138 0,000 0,002 0,003

Rendibilitat econòmica 0,005 0,000 - - 0,003 0,000 0,000 0,001

Rendibilitat financera 0,000 0,002 0,000 0,011 - - - -

Any de constitució 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - -

Productivitat - 0,000 0,000 - - - -

Competitivitat - 0,138 0,000 0,029 0,000 0,112 0,000

Tanmateix, els valors de l’R2 són relativament baixos, de manera que aquest 
model, que podria entendre’s com el d’una selecció d’indicadors economicofi-
nancers que podrien explicar el creixement en la dimensió empresarial, són 
poc rellevants. Per als diversos períodes, hi ha més d’un 70% de creixement em-
presarial que no s’explica pel comportament d’aquestes variables, sinó que la 
variació de la dimensió ve determinada per altres factors que no han estat ana-
litzats en aquest document. 

D’acord, doncs, amb els resultats obtinguts, una alta proporció d’actiu fix, una 
alta rendibilitat econòmica i la joventut de l’empresa expliquen una part del 
creixement de l’empresa industrial catalana en el període 2003-2015. Altres fac-
tors amb més incidència que aquests han d’haver determinat més poderosa-
ment el creixement empresarial. Una invitació a un camp d’estudi obert per 
explicar millor la dinàmica de la pime industrial catalana en un període tan ric 
en casuística de cicles econòmics com el que hem considerat.

8. Conclusions

Del treball que hem realitzat sobre la dimensió i el creixement empresarials de 
la pime industrial catalana durant el període de 14 anys que van del 2003 al 
2015, se’n desprèn la bondat de la proposta d’indicador sintètic de creixement 
(ISC) com a mesura per calibrar el dinamisme empresarial, més enllà dels siste-
mes de mesura que descansen en una sola variable. L’exercici ens ha permès 
constatar que en l’univers d’empreses industrials que tenen la característica de 
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permanència (han presentat els seus estats comptables al Registre Mercantil 
tots els anys analitzats), els millors comportaments relatius de l’ISC es mante-
nen en les diferents fases de cicle econòmic, i també que el creixement no de-
pèn, tal i com estableix la llei de Gibrat, de la dimensió inicial. En funció del seu 
ISC, les empreses classificades com a molt dinàmiques (grup A), dinàmiques 
(grup B) i la resta (grup C) presenten diferències estadísticament significatives 
entre A i B, i entre B i C. Quan l’anàlisi es baixa al detall de set sectors industri-
als, les citades diferències són menys significatives, però segueixen essent-ho 
agrupant A i B, i comparant amb C.

Hi ha indicadors economicofinancers que presenten un comportament dife-
renciat en funció del ritme de creixement en els tres subperíodes considerats 
entre el 2003 i el 2015. Són l’actiu fix, la rendibilitat econòmica, la rendibilitat 
financera, la competitivitat, la productivitat i l’any de constitució. Malgrat el 
seu comportament diferenciat, aquestes variables expliquen un percentatge 
relativament reduït del creixement empresarial. Efectivament, poden afavo-
rir-lo o fins i tot veure’s afavorides per un augment de dimensió, però hi ha al-
tres factors que semblen més determinants de la dimensió i del creixement 
empresarial entre el sector manufacturer català, que en el seu cas haurien de 
ser objecte de futurs estudis.
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ANNEX 1

INDICADORS DE CREIXEMENT I COMPROVACIÓ DE LA DIFERÈNCIA 
ESTADÍSTICA DE LES AGRUPACIONS D’EMPRESES D’ACORD AMB ELS 
INDICADORS DE CREIXEMENT, PER SECTORS D’ACTIVITAT INDUSTRIAL

INDÚSTRIES QUÍMIQUES

1)  Significació estadística de la diferència de valors mitjans dels indicadors de 
creixement entre grups A, B i C. Per als subperíodes 2003-2007, 2007-2012 i 
2012-2015.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Ocupats *** *** ** *** *** *** ***

Actiu ** *** *** ** *** *** *** *** ***

Xifra de negoci * *** *** ** *** *** ** ** ***

Indicador sintètic ** *** *** ** *** *** *** *** ***

2)  Diferència estadística en el comportament de les possibles variables expli-
catives del creixement empresarial.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Actiu no corrent 1 ** ** *** ** ** ** *** ***

Rendibilitat econòmica 2 ** *** ** *** *** ** *** ***

Rendibilitat financera 2 ** * ** **

Productivitat 2 ** ** * **

Competitivitat 2 ** ** * ** ** **

Any de constitució 3 ** *** ** *** ** ***

1 Taxa de variació entre l’inici i el final del període. 2 Mitjana de la ràtio a l’inici i el final del 
període. 3 Data de constitució de l’empresa (mateix valor per als 3 subperíodes 
considerats).
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METAL·LÚRGIA, MAQUINÀRIA I MATERIAL ELÈCTRIC

1)  Significació estadística de la diferència de valors mitjans dels indicadors de 
creixement entre grups A, B i C. Per als subperíodes 2003-2007, 2007-2012 i 
2012-2015.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Ocupats *** *** *** *** *** *** ** *** ***

Actiu *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Xifra de negoci *** *** *** *** *** *** ** *** ***

Indicador sintètic *** *** *** *** *** *** *** *** ***

2)  Diferència estadística en el comportament de les possibles variables expli-
catives del creixement empresarial.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Actiu no corrent 1 * *** *** * *** *** ** *** ***

Rendibilitat econòmica 2 ** ** ** ** *** *** * *** ***

Rendibilitat financera 2 ** *** ** ** ** ** ** **

Productivitat 2 * ** *** *** *** ***

Competitivitat 2 ** ** *** * *** *** *** ***

Any de constitució 3 * ** ** * ** ** * ** **

1 Taxa de variació entre l’inici i el final del període. 2 Mitjana de la ràtio a l’inici i el final del 
període. 3 Data de constitució de l’empresa (mateix valor per als 3 subperíodes 
considerats).
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MATERIAL DE TRANSPORT

1)  Significació estadística de la diferència de valors mitjans dels indicadors de 
creixement entre grups A, B i C. Per als subperíodes 2003-2007, 2007-2012 i 
2012-2015.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Ocupats ** *** *** ** ** * *** ***

Actiu *** *** *** *** * ** **

Xifra de negoci *** *** ** *** ** **

Indicador sintètic *** *** *** *** * *** ***

2)  Diferència estadística en el comportament de les possibles variables expli-
catives del creixement empresarial.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Actiu no corrent 1 ** *** *** *** *** **

Rendibilitat econòmica 2 ** **

Rendibilitat financera 2

Productivitat 2

Competitivitat 2 * *

Any de constitució 3 * ** ** * ** ** * ** **

1 Taxa de variació entre l’inici i el final del període. 2 Mitjana de la ràtio a l’inici i el final del 
període. 3 Data de constitució de l’empresa (mateix valor per als 3 subperíodes 
considerats).
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INDÚSTRIA ALIMENTÀRIA

1)  Significació estadística de la diferència de valors mitjans dels indicadors de 
creixement entre grups A, B i C. Per als subperíodes 2003-2007, 2007-2012 i 
2012-2015.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Ocupats ** *** *** *** *** * *** ***

Actiu ** *** *** *** *** *** ** *** ***

Xifra de negoci ** *** *** ** *** *** ** *** ***

Indicador sintètic *** *** *** *** *** *** ** *** ***

2)  Diferència estadística en el comportament de les possibles variables expli-
catives del creixement empresarial.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Actiu no corrent 1 *** *** * *** *** *** ***

Rendibilitat econòmica 2 ** ** *** *** * *** ***

Rendibilitat financera 2 * ** **

Productivitat 2 ** ** ** ** * ** ***

Competitivitat 2 ** *** *** *** *** ***

Any de constitució 3 * *** *** * *** *** * *** ***

1 Taxa de variació entre l’inici i el final del període. 2 Mitjana de la ràtio a l’inici i el final del 
període. 3 Data de constitució de l’empresa (mateix valor per als 3 subperíodes 
considerats).
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INDÚSTRIA TÈXTIL, CUIR I CONFECCIÓ

1)  Significació estadística de la diferència de valors mitjans dels indicadors de 
creixement entre grups A, B i C. Per als subperíodes 2003-2007, 2007-2012 i 
2012-2015.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Ocupats ** *** *** *** *** *** * *** ***

Actiu ** *** *** ** *** *** ** *** ***

Xifra de negoci *** *** *** *** *** *** ** *** ***

Indicador sintètic *** *** *** *** *** *** ** *** ***

2)  Diferència estadística en el comportament de les possibles variables expli-
catives del creixement empresarial.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Actiu no corrent 1 ** ** ** ** *** ** *** ***

Rendibilitat econòmica 2 *** *** * *** ***

Rendibilitat financera 2 ** ** ** ** ** *** ***

Productivitat 2 * * ** **

Competitivitat 2 * * ** **

Any de constitució 3 * ** * ** * **

1 Taxa de variació entre l’inici i el final del període. 2 Mitjana de la ràtio a l’inici i el final del 
període. 3 Data de constitució de l’empresa (mateix valor per als 3 subperíodes 
considerats).
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INDÚSTRIA DEL PAPER I ARTS GRÀFIQUES

1)  Significació estadística de la diferència de valors mitjans dels indicadors de 
creixement entre grups A, B i C. Per als subperíodes 2003-2007, 2007-2012 i 
2012-2015.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Ocupats ** *** *** *** *** *** ***

Actiu ** *** *** *** *** *** ***

Xifra de negoci * *** *** *** *** *** ***

Indicador sintètic *** *** *** *** *** *** ***

2)  Diferència estadística en el comportament de les possibles variables expli-
catives del creixement empresarial.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Actiu no corrent 1 * ** ** *** * ** ***

Rendibilitat econòmica 2 ** ** ** *** *** *** ***

Rendibilitat financera 2 ** ** ** ** *** ***

Productivitat 2 ** ** ** **

Competitivitat 2 * ** ** ** ** **

Any de constitució 3 * ** * ** * **
1 Taxa de variació entre l’inici i el final del període. 2 Mitjana de la ràtio a l’inici i el final del 
període. 3 Data de constitució de l’empresa (mateix valor per als 3 subperíodes 
considerats).
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CAUTXÚ, FUSTA I ALTRES INDÚSTRIES

1)  Significació estadística de la diferència de valors mitjans dels indicadors de 
creixement entre grups A, B i C. Per als subperíodes 2003-2007, 2007-2012 i 
2012-2015.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Ocupats *** *** *** ** *** *** ** *** ***

Actiu ** *** *** *** *** *** ** *** ***

Xifra de negoci *** *** *** *** *** *** ** *** ***

Indicador sintètic *** *** *** *** *** *** ** *** ***

2)  Diferència estadística en el comportament de les possibles variables expli-
catives del creixement empresarial.

2003-2007 2007-2012 2012-2015

A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C A/B B/C (A+B)/C

Actiu no corrent 1 ** *** *** ** *** *** ***

Rendibilitat econòmica 2 *** *** ** *** *** * *** ***

Rendibilitat financera 2 ** *** * ** ** ** *

Productivitat 2 ** ** *** *** *** ***

Competitivitat 2 *** *** *** *** *** ***

Any de constitució 3 ** ** **

1 Taxa de variació entre l’inici i el final del període. 2 Mitjana de la ràtio a l’inici i el final del període. 3 
Data de constitució de l’empresa (mateix valor per als 3 subperíodes considerats).
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ANNEX 2

RESULTATS DE LES REGRESSIONS PER PERÍODES

2.1. Subperíode 2003-2007:

Variables:

• Actiu fix

• Rendibilitat econòmica

• Rendibilitat financera

• Any de constitució
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2.2. Subperíode 2007-2012

Variables:

• Actiu fix

• Rendibilitat financera

• Productivitat

• Competitivitat

• Any de constitució
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2.3. Subperíode 2012-2015

Variables:

• Actiu fix

• Rendibilitat econòmica

• Competitivitat

• Any de constitució
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2.4. Agregació 3 períodes (2003-2015)

Variables:

• Actiu fix

• Rendibilitat econòmica

• Competitivitat
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Resum

El segment de la micropime és el més nombrós a les economies catalana, espanyola 
i europea, però habitualment s’analitza en conjunt i englobat amb el de la PIME.
En aquest estudi analitzarem quina és l’aportació del sector de la micropime a l’eco-
nomia catalana, espanyola i europea en general. I, en particular, en el cas de la mi-
cropime catalana, en quins elements competitius basa el seu desenvolupament, les 
principals problemàtiques que afronta i quines són les àrees més importants de re-
colzament per tal d’afavorir no només la supervivència sinó també i, sobretot, la 
consolidació d’aquestes iniciatives empresarials.

1. La micropime: definició

La Unió Europea defineix i classifica les empreses segons la seva dimensió en 
micropimes, petites, mitjanes i grans empreses. Per fer-ho, es basa en el núme-
ro de treballadors i en el volum de negoci o en el balanç general anual.
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Taula 1.1.

Tipus 
d’empresa

N. persones contractades
(unitats de treball anual)

Volum anual 
d’operacions

Balanç general anual

Micropime 0-9 persones Igual o inferior  
a 2 MM EUR

Igual o  
inferior a 2 MM EUR

Petita 
empresa

10 a 49 persones Igual o inferior  
a 10 MM EUR

Igual o  
inferior a 10 MM EUR

Empresa 
mitjana

50 a 249 persones Igual o inferior  
a 50 MM EUR

Igual o  
inferior a 43 MM EUR

Gran  
empresa

> 249 persones Superior  
a 50 MM EUR

Superior a 43 MM EUR

Font: Elaboració pròpia.

Aquesta definició no és merament estadística, sinó que té la seva aplicabilitat 
en les polítiques, programes i mesures adreçades a cada tipus d’empresa per 
part de la UE i dels països que en formen part. El seu objectiu és que aquestes 
mesures arribin correctament a les empreses que les necessiten. Per tant, do-
nat l’efecte pràctic que se’n deriva, aquestes definicions s’acompanyen d’una 
casuística tècnica que ajusti la classificació segons les diferents situacions en 
què es poden trobar les empreses, derivades, no només de la seva dimensió, 
sinó també de les seves vinculacions.

En aquest treball no entrarem en aquesta casuística, atès que no és l’objecte 
de l’estudi. Prenem com a referència aquesta definició com a marc acordat per 
part de la UE de què és una microempresa segons la seva dimensió.

2.  Teixit empresarial: anàlisi comparativa a Europa, Espanya i Catalunya

La Comissió Europea presenta les micropimes i les pimes com el motor de 
l’economia europea, ja que impulsen la creació de llocs de treball i el creixe-
ment econòmic, i garanteixen l’estabilitat social. Estimulen, també, l’esperit 
empresarial i la innovació. En definitiva, són un sector clau que fomenta la 
competitivitat (Comissió Europea, 2015: 3).

Segons el Directorio Central de Empresas (DIRCE) de l’INE, a Catalunya a princi-
pis del 2017 hi ha registrades un total de 608.981 empreses, de les quals un 
95,2% tenen menys de 10 treballadors. Un 57,5% de les firmes no disposen d’as-
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salariats i un 25,3% tenen entre 1-2 contractats. Les empreses de 100 o més as-
salariats representen un 0,4% del total del teixit, mentre que 170 firmes dispo-
sen de 1.000 o més ocupats, és a dir un 0,02% del total.

A Espanya es comptabilitzen 3.282.346 empreses, de les quals un 95,6% dispo-
sen de menys de 10 treballadors. Val a dir que un 55,6% no tenen assalariats i un 
27,2% compta només amb 1-2 treballadors. Les firmes de 100 o més ocupats su-
posen el 9,4% del total. Catalunya concentra el 18,6% del total del teixit em-
presarial estatal. El seu pes específic en els diversos estrats empresarials se-
gons assalariats fluctua entre el 17% i el 23% del global espanyol, destacant els 
col·lectius d’entre 100 i 500 treballadors. Pel que fa a les empreses de menys 
de 10 assalariats Catalunya concentra el 18,5% del total estatal.

Gràfic 2.1. Estructura del teixit empresarial a Espanya i Catalunya segons 
dimensió. 2017 (nombre d’assalariats)

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

Sense assalariats

D'1 a 2

De 3 a 5

De 6 a 9

De 10 a 19

De 20 a 49

De 50 a 99

De 100 a 199

De 200 a 499

De 500 a 999

De 1000 a 4999

De 5000 o més assalariats

Sense
assalariats D'1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a

19
De 20 a

49
De 50 a

99
De 100 a

199
De 200 a

499
De 500 a

999
De 1000 a

4999

De 5000
o més

assalariats
Catalunya 57,5% 25,3% 8,7% 3,7% 2,5% 1,4% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Espanya 55,5% 27,2% 9,1% 3,7% 2,4% 1,3% 0,4% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de DIRCE (INE).

A la Unió Europea la PIME és l’eix central de l’economia als diferents països i 
genera més del 67% de l’ocupació en el sector privat comunitari, del qual un 
30% es deu a les microempreses, i, a més, té un gran potencial quant a genera-
ció de llocs de treball, sent responsable del 85% dels llocs de nova creació. Dins 
de la Unió Europea els països que palesen un teixit empresarial de menor di-
mensió es concentren, principalment, en el sud del continent. Així, a banda 
d’Eslovàquia i República Txeca, es poden esmentar Grècia, Espanya, França, 
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Itàlia i Portugal, com els països en què les empreses de menys de 10 treballa-
dors tenen un major pes específic sobre el conjunt de l’estructura empresarial 
del país (96,0% o més del global el 2015). En aquest grup també s’inclou Catalu-
nya, amb el 96,0% (2014). Val a dir que el Principat es caracteritza per una di-
mensió mitjana de les empreses inferior a la mitjana del conjunt de la Unió Eu-
ropea. En sentit contrari, els països que mostren un major pes de les empreses 
més grans són Luxemburg, Alemanya i Gran Bretanya.

Gràfic 2.2. Pes específic de les empreses amb menys de 10 assalariats  
sobre el total d’empreses a la Unió Europea: indústria,  

construcció i serveis. 2015 (%)
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Font: Elaboració pròpia a partir d’Eurostat.

2.1. Demografia empresarial a Catalunya

Un 60,7% del VAB a cost de factors del sector privat de Catalunya corresponia 
l’any 2014 a petites i mitjanes empreses, amb menys de 250 treballadors, se-
gons dades de PIMEC. Les microempreses –incloses les que no tenen assalari-
ats– eren responsables del 22,0% del total, destacant les firmes d’entre 1 i 9 
ocupats (15,8%).
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Gràfic 2.3. Valor afegit brut a cost de factors del sector privat per grandària 
d’empresa a Catalunya. 2014 (%)
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Font: Anuari de la PIME catalana. 2016, PIMEC (2016).

En el mes de desembre del 2017 Catalunya compta amb 3.177.761 persones afili-
ades a la Seguretat Social, de les quals el 17,2% són autònomes –Règim Especial 
de Treballadors Autònoms (RETA)– i el restant 82,8% assalariats –Règim Gene-
ral–. D’aquests últims, gairebé el 70% estan ocupats en empreses amb 250 o 
menys treballadors, destacant les de menys d’un centenar. Predominen les 
empreses amb 1-10 ocupats (22,5% del total d’assalariats), amb 101-250 perso-
nes (12,9%) i amb 11-50 efectius (23,6%). En conseqüència, doncs, la suma de les 
persones autònomes i del número de treballadors que treballen en empreses 
que tenen d’1 a 10 persones contractades, suposa un 35,8% de l’ocupació; és a 
dir, que el segment de les micropimes ocupa un 35,8% dels afiliats a la Segure-
tat Social.

En resum, el 95,2% de les empreses de Catalunya són micropimes, les quals ocu-
pen un 35,8% dels afiliats a la Seguretat Social i aporten el 22,0% del valor afegit 
brut a cost dels factors. Un dels elements que crida l’atenció és la gran quanti-
tat d’empreses que suposa i, per contra, el baix valor afegit brut que aporta.

A Catalunya, l’evolució de la productivitat aparent del treball per grandària 
d’empresa per al període 2010-2014 mostra que la micropime és el tipus d’em-
presa que presenta una menor productivitat en tot el període analitzat, fet es-
pecialment greu en el cas de les micropimes sense treballadors (39.046 EUR 
per persona ocupada el 2014), la productivitat de les quals és un 69% de la de 
les micropimes amb assalariats (56.853 EUR per persona ocupada), un 60% de 
la de les petites empreses (65.380 EUR per persona ocupada), un 50% de la de 
les empreses mitjanes (77.609 EUR per persona ocupada) i un 42% de la de les 
grans empreses (93.764 EUR per persona ocupada).
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Gràfic 2.4. Evolució de la productivitat aparent del treball per grandària 
d’empresa 2010-2014. Productivitat en euros constants de 2014 de VAB per 

persona ocupada
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2014 2013 2012 2011 2010
Microempreses sense assalariats 39.046 38.168 38.362 39.520 41.271
Microempreses amb assalariats (1 a 9) 56.853 57.089 56.062 55.442 55.071
Pe�tes empreses (10 a 49) 65.380 65.991 65.494 63.836 62.797
Mitjanes (50 a 249) 77.609 81.288 82.664 79.177 81.339
Grans empreses 93.764 93.798 95.151 94.489 89.396

Font: Anuari de la PIME catalana 2016, PIMEC (2016).

El sector d’activitat que es caracteritza per un major pes específic dels treballa-
dors autònoms és l’agrari, en el qual el 72,7% estan afiliats al RETA. El segueix, a 
distància, la construcció, amb el 34,9%. Tanmateix, tres de cada quatre autò-
noms catalans estan ocupats en activitats terciàries, entre les quals destaquen 
les altres activitats de serveis personals, les activitats sanitàries i l’educació. 
D’altra banda, malgrat que a l’economia catalana predomina la PIME, el sector 
amb una estructura empresarial més dimensionada és la indústria, en la qual el 
65,5% dels assalariats estan ocupats en empreses de 250 o menys treballadors. 
Aquest percentatge es situa en el 55,9% en el cas dels serveis.

Segons dades relatives a desembre de 2017, el 58,7% dels afiliats per compte 
propi són autònoms persones físiques. Els segueixen els socis de societat i els 
membres d’òrgans d’administració de societats, amb un 18,4% i un 14,3%, res-
pectivament. La resta es reparteixen entre familiars col·laboradors i altres ca-
tegories –familiars de socis, religiosos i els que formen part de col·legis profes-
sionals (6,0% i 2,6% respectivament)–. La província de Barcelona és la que té 
una major proporció dels afiliats per compte propi de Catalunya, amb un 71,7% 
del total. La segueixen Girona i Tarragona (11,3% i 9,8%, respectivament).

Pel que fa específicament als autònoms persones físiques, es pot apuntar que 
Catalunya concentra el 16,4% del total estatal, percentatge proper al pes que té 
el Principat sobre el conjunt de la població (17,4%). El perfil dels treballadors 
autònoms persones físiques a Catalunya es caracteritza pels següents trets:
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– Un 65% del total són homes.

– Un 46% del total tenen entre 40 i 54 anys.

– Un 87% del total són de nacionalitat espanyola.

– Un 77% del total treballa en activitats de serveis.

– Un 80% del total no té assalariats al seu càrrec.

– Un 94% del total no es troba en situació de pluriactivitat.

– Un 54% del total té una antiguitat en el negoci de 5 o més anys.

– Un 86% del total cotitza per la base mínima.

2.2. Problemàtica de les empreses de menor grandària

El minifundisme del teixit empresarial de Catalunya s’explica per factors molts 
diversos i difícils d’analitzar, que corresponen a tres àmbits específics (PIMEC, 
2015: 11-12):

– Àmbit historicocultural (antiguitat, individualisme, compartir projec-
tes...).

– Àmbit normatiu (obligacions administratives, fiscalitat...).

– Àmbit econòmic (assumpció de risc, finançament...).

Seguint l’anterior, el naixement i la vida de les empreses més petites i, sobre-
tot, dels autònoms giren a l’entorn d’una triple hèlix que està força condiciona-
da per l’entorn/marc (competència, normativa...). Els tres eixos d’aquesta hèlix 
són els següents:

– La voluntat de les persones i dels emprenedors.

– La capacitat en termes de recursos propis i externs.

– L’oportunitat de cada moment quant a mercat

A la Unió Europea i al conjunt dels països comunitaris hi ha una preocupació 
pel baix interès dels ciutadans per emprendre iniciatives empresarials i conver-
tir-se en autònoms. Així s’expressa el Parlament Europeu en afirmar que la pro-
porció dels ciutadans que volen treballar com a autònoms ha disminuït del 45% 
al 37% en els darrers tres anys, que la meitat d’aquests temi arruïnar-se i que 
més del 50% apunti que és difícil obtenir informació suficient sobre com crear 
una empresa (Parlament Europeu, 2017: 2).
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Els factors que determinen la marxa i el comportament de les estructures em-
presarials de menor grandària i, especialment, de les persones emprenedores i 
dels autònoms són nombrosos i molt diversos. Cal destacar, a més, que les em-
preses més petites es caracteritzen per enfrontar-se a un conjunt específic de 
problemes, que són de major complexitat en relació amb la seva dimensió, que 
les empreses de major grandària (Comissió Europea, 2016: 5). Aquests problemes 
es poden sintetitzar en dos grans grups, els factors interns i els factors externs.

Els factors interns són els relatius a l’empresa i a les persones. Entre aquests 
destaquen, d’una manera especial, els que fan referència a aspectes d’ordre 
psicològic, com la implicació, la voluntat, l’ànim, l’estímul, el sacrifici, la il·lusió... 
Al respecte, resulta cabdal l’anomenat “talent”, quant a coneixements i a habi-
litats de tipus personal. Pel que fa als coneixements, cal esmentar els de caràc-
ter tècnic associats a la mateixa especialitat com a empresari o emprenedor, 
però, també, són molt importants els relatius a la gestió (administració, jurídic, 
preus i costos, pressupostos...). D’altra part, les habilitats resulten d’una enor-
me rellevància, especialment en un context com l’actual i, sobretot, per a les 
estructures més petites o individualitzades. Es tracta, entre d’altres, del liderat-
ge, de la gestió del temps, del treball en xarxa, o del treball en equip. Final-
ment, s’han d’apuntar les capacitats i els recursos de què disposa l’empresa o 
l’autònom. Aquests solen ser escassos i estar condicionats per un elevat risc. 
En aquest sentit, cal destacar el finançament. Bona part dels emprenedors re-
corren als seus estalvis i patrimoni per posar en marxa el seu negoci, al qual 
destinen, també, una proporció important dels beneficis que es generen. Per 
últim, no es pot oblidar un dels principals problemes com és l’aïllament i la soli-
tud que pateixen els emprenedors i autònoms en la marxa de seu propi negoci. 
Això condiciona l’evolució de l’activitat quant a comportament i decisions.

Un segon gran grup de factors són els de caràcter extern i fan referència a qües-
tions com, entre d’altres, l’entorn normatiu, la burocràcia i administració, el marc 
fiscal, la formació i el mercat laboral, el finançament, la innovació i la internacio-
nalització. Aquests factors afecten, certament, totes les empreses, però tenen 
un impacte diferencialment negatiu en el cas de les de grandària més petita i els 
autònoms. Per exemple, s’estima que el cost per ocupat necessari per complir 
les obligacions normatives vigents pot ser a la Unió Europea fins a deu vegades 
superior per a les PIME que per a les empreses de major grandària (Parlament 
Europeu, 2017: 2). Segons l’informe GEM Espanya 2016, les principals recomana-
cions dels experts per millorar l’ecosistema emprenedor espanyol, passen per 
enfortir les polítiques governamentals –orientades a la reducció de despeses i 
càrregues fiscals, a la disminució de la burocràcia i a incentivar la inversió–, l’edu-
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cació i la formació –amb l’augment i la millora en tots els nivells educatius i espe-
cialment l’universitari– i el suport financer –amb la diversificació d’instruments 
adequats a la creació d’empreses, tant des de l’àmbit públic com privat.

3. Objectius del treball

El col·lectiu de la micropime normalment s’estudia des d’un punt de vista quan-
titatiu amb el grup del que anomenem PIMES (petites i mitjanes empreses). 
Donada, però, la seva diversitat, pensem que pot tenir trets diferencials que 
poden fer recomanable el seu estudi en particular. En concret, l’estudi es cen-
trarà en tres objectius.

En primer lloc, entenem que aquesta dimensió d’empresa pot tenir tant poten-
cialitats com limitacions que n’ajudin i n’entorpeixin, respectivament, el desen-
volupament. En aquest treball es vol definir en quins àmbits es situen les forta-
leses de les micropimes i quins són els que presenten dificultats, tant des d’un 
punt de vista de l’emprenedor/a com de l’empresa. Partim del supòsit que to-
tes aquelles polítiques i programes de suport haurien de donar resposta a les 
àrees amb dificultats, ja que, en cas contrari, seran els mateixos implicats els 
que no ho percebran com a necessari i, per tant, no hi participaran.

Seguidament i davant l’heterogeneïtat que ens trobem davant la micropime, 
ens preguntem si es poden establir patrons comuns, tant per a àmbits de man-
cances com de potencialitats.

I finalment, les administracions públiques destinen recursos a l’enfortiment 
d’aquestes empreses i dels seus promotors. Es vol analitzar quines fórmules de 
suport utilitzen aquestes entitats i quines recomanacions es poden establir de 
resultes de l’anàlisi dels punts anteriors.

4.  La mostra: usuaris del programa Consolida’t promogut pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya en col·laboració amb el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i el 
Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social (període 2014-2017)

El Programa Consolida’t de la Generalitat de Catalunya és un programa de su-
port a la consolidació, enfortiment i reinvenció del treball autònom a Catalu-
nya. Mitjançant assessorament personalitzat i formació, facilita eines als autò-
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noms per tal que puguin millorar, fer créixer i enfortir els seus negocis. Es va 
iniciar el 2014 i s’ha realitzat de forma continuada fins a l’actualitat.

El Consolida’t s’adreça a :

– Persones treballadores autònomes pròpiament dites.

– Persones treballadores autònomes econòmicament dependents (TRADE).

– Persones treballadores autònomes societàries que exerceixin la seva ac-
tivitat professional conjuntament amb altres en règim societari sota la 
fórmula jurídica de societat civil privada, comunitat de béns o societat li-
mitada. En aquest cas, cal que compleixin un dels dos requisits: no tenir 
més de 4 persones contractades de mitjana en el darrer any o acreditar 
una facturació inferior a 500.000 EUR el darrer exercici econòmic.

– Persones treballadores autònomes que han cessat la seva activitat i que 
volen reprendre un nou projecte de treball autònom.

És un programa d’àmbit català i té una durada d’un any.

Es vehicula mitjançant píndoles formatives en diferents àmbits de gestió d’em-
presa així com amb acompanyament per part d’una persona consultora. En to-
tal es realitzen 6 reunions de consultoria, fet que permet adaptar a les necessi-
tats de l’usuari el contingut a tractar.

El Col·legi d’Economistes ha participat en aquest programa des del seu inici, a tot 
Catalunya. En concret, tal com podem observar a la taula 4.1, el perfil dels usuaris 
i empreses participants té les característiques que seguidament comentem.

S’han recollit dades de 289 autònoms, els quals es reparteixen de forma homo-
gènia durant els 4 anys analitzats (2014-2017). En la distribució per zones geo-
gràfiques, el pes de l’àrea de Barcelona i província és més elevat que la resta. La 
zona amb menys participació és la de Girona. Per sexe, un 47,8% dels partici-
pants són dones i un 52,2% són homes. Un 65,7% dels participants tenen estudis 
universitaris. Per franges d’edat, els autònoms participants pertanyen majorità-
riament a la franja d’entre els 30 i 39 anys (37,7%), seguida de la franja d’entre 
40 i 49 anys (34,6%). Cal mencionar que l’edat està calculada a data de partici-
pació en el Programa. Tot i que el Programa Consolida’t està obert a diferents 
tipologies d’autònoms, la major part dels participants són autònoms pròpia-
ment dits i un 16% són autònoms societaris. Pel que fa referència al número de 
persones contractades, la mostra comprèn majoritàriament empreses molt pe-
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tites, de dimensió principalment individual –en aquest punt cal matisar que el 
còmput de la persona autònoma ha variat durant la sèrie temporal, de manera 
que el primer any es va comptar com a persona contractada i la resta d’anys no.

En relació amb l’antiguitat de les empreses en la data en què van participar en 
el Programa Consolida’t, un 67,1% són empreses d’entre 1 i 4 anys. És a dir, que 
es troben en etapes primerenques del negoci. Un 26,3% tenen una antiguitat 
de 5 anys o més, per tant les podem considerar empreses consolidades. Desta-
car que un 6,6% dels autònoms participants (19 empreses) tenen una antiguitat 
inferior a 1 any, és a dir, o bé es tracta d’autònoms que desenvolupen un pro-
jecte nou o bé d’empreses de constitució recent.

La distribució per sectors d’activitat presenta una elevada concentració en el sec-
tor serveis (86,9%) i, especialment, en sectors com el comerç al detall, els serveis 
de comptabilitat, el comerç a l’engròs i els serveis d’arquitectura i enginyeria.

Taula 4.1. Resum del perfil dels participants del Col·legi d’Economistes en el 
programa Consolida’t (període 2014-2017).

Par�cipants en el Consolida't per any de 
par�cipació

2014 2015 2016 2017

Número de persones par�cipants 73 73 72 71

Distribució per zones geogràfiques Barcelona Catalunya 
Central

Girona Lleida Tarragona

% par�cipants 37,0% 3,8% 9,7% 24,9% 24,6%

Distribució per sexe Homes Dones
% par�cipants 52,2% 47,8%

Distribució per nivell de formació Sense estudis Estudis 
primaris

ESO, BUP, 
Cicles 

forma�us

COU, 
Batxillerat

Estudis 
universitari

s
% par�cipants 0,0% 1,7% 15,2% 17,3% 65,7%

Distribució per edat (a data de par�cipació) Menys 30 anys De 30 a 39 
anys

De 40 a 49 
anys

De 50 a 59 
anys

Més de 59 
anys

% par�cipants 8,3% 37,7% 34,6% 18,0% 1,4%

Distribució per �pologia d'autònom Autònom 
pròpiament dit

TRADE Societari Cessat 
ac�vitat

% par�cipants 79% 3% 16% 2%

Distribució per número de persones contractades 0 1 2 3 4 5 Més de 5

% par�cipants 39,8% 38,4% 14,2% 5,2% 1,0% 0,7% 0,7%

Distribució segons l'an�guitat de l'empresa 0 1-4 5-10 11-19 20-30
% par�cipants 6,6% 67,1% 12,1% 9,7% 4,5%

Distribució per sector d'ac�vitat Primari Indústria Construcció Serveis
% par�cipants 3,1% 7,6% 2,4% 86,9%

Distribució de les principals ac�vitats del sector 
serveis

Comerç al 
detall

Comptabili-
tat

Comerç a 
l'engòs

Arquitectu-
ra

Enginyeria Resta de 
serveis

% par�cipants (sobre el total de sector serveis) 13,9% 9,6% 5,6% 5,2% 4,8% 61,0%
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Les característiques de la mostra permeten classificar-la dins de l’àmbit de la 
tipologia d’empreses micropime. En conseqüència, aquest treball realitzat 
amb el Programa Consolida’t ha permès recollir amplia informació sobre els 
aspectes relacionats amb les potencialitats i les limitacions d’aquest col·lectiu, 
l’abast geogràfic és Catalunya, amb una sèrie de 4 anys i amb un conjunt que 
inclou individus i empreses de diferents perfils de microempreses. Aquestes 
són les característiques que ens han portat a prendre com a referència i estudi 
aquesta mostra per tal que la seva anàlisi ens indiqui els trets principals de la 
realitat existent en el segment de la micropime a Catalunya.

5. Metodologia d’anàlisi per àrees de treball

L’objecte del treball té dues línies bàsiques d’estudi: la primera, analitzar les 
potencialitats i les limitacions que ajuden i entorpeixen respectivament les mi-
cropimes. La segona, establir patrons comuns d’empreses, de persones i de la 
combinació d’ambdues, que permetin definir perfils amb potencialitats i limita-
cions comunes.

Per donar resposta a ambdues qüestions, s’ha considerat oportú treballar a 
partir de les dades de la mostra especificada en el punt 4. En concret, s’ha tre-
ballat a partir de les dades recollides al que s’anomena la “reunió inicial indivi-
dual” del Programa Consolida’t. En aquesta primera reunió es demana a l’usua-
ri una autodiagnosi dels punts forts i dels punts de millora, tant de la persona 
treballadora autònoma com del negoci. És a partir d’aquesta autodiagnosi que 
s’estableixen els objectius a assolir amb la participació en el Programa. Per 
tant, aquesta reunió és un bon indicador de la visió que tenen els participants 
sobre les fortaleses i debilitats, pròpies i del negoci.

Cada usuari detalla diferents ítems com a punts forts i com a punts de millora de 
la persona treballadora autònoma i del negoci. En total, per a cada participant 
s’obtenen entre 10 i 18 punts. Aquestes aportacions són de tipus qualitatiu.

El primer pas realitzat ha consistit en definir 10 àmbits de treball que ens per-
metin agrupar els ítems que ha detallat cada participant en la reunió inicial. 
D’aquests àmbits de treball 8 tenen el seu paral·lelisme en les àrees funcionals 
d’una empresa (estratègia, economicofinancera, organització, tècnica, servei 
al client, administració, comercial, comunicació) i 2, mercat i habilitats, fan re-
ferència a elements singulars que afecten la persona i el negoci i són de tipus 
extern i intern respectivament.
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Des d’un punt de vista general, els aspectes que inclou cada apartat es poden 
resumir en:

– Estratègia (ESTR): Fa referència a aquells aspectes relacionats amb l’ori-
entació de l’empresa, el seu model de negoci, el seu grau d’especialitza-
ció i la visió que en té el participant.

– Economicofinancera (EF): Inclou aquells punts que tenen a veure amb la 
gestió econòmica i financera de l’empresa, el seu coneixement per part 
de l’autònom, les eines de què es disposa, l’estructura de despesa i d’en-
deutament, així com el rendiment del negoci i aspectes relacionats.

– Organització (ORG): És l’àmbit relacionat amb la gestió de la feina, del 
temps, de l’equip, amb la sistematització de les tasques necessàries per 
al bon desenvolupament del negoci.

– Tècnica (TEC): S’hi inclouen els aspectes relacionats amb el coneixement 
del servei i producte que s’ofereixen, així com també del sector en el 
qual opera l’empresa.

– Servei al client (SRCL): S’han classificat en aquesta àrea els punts que fan 
referència a la manera com l’empresa presta el servei al client (tracte, 
adaptació, flexibilitat).

– Administració (ADM): És l’àrea que podem anomenar instrumental. In-
clou el coneixement de processos administratius, fiscalitat, comptabilitat 
i l’ús d’eines de gestió.

– Comercial (COMR): Contempla els aspectes relacionats amb la venda del 
producte i la prestació del servei, així com dels resultats obtinguts (carte-
ra de clients) i dels recursos de què es disposa (xarxa de contactes, 
CRM).

– Comunicació (COMC): En aquest apartat s’ha classificat la marca, el seu 
reconeixement per part dels clients i els elements que utilitzen les em-
preses per donar-se a conèixer al mercat (web, xarxes socials, boca-ore-
lla).

– Mercat (MRC): Inclou aquells punts que fan referència a característiques 
pròpies del mercat i de la competència així com el coneixement que en 
té l’individu.

– Habilitats (HAB): Són característiques internes i diferencials pròpies de 
l’individu (empatia, responsabilitat) o bé del negoci (ubicació geogràfica, 
tradició familiar).
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Per donar resposta a la primera línia d’anàlisi, és a dir, quins són els principals 
punts forts i punts de millora de la persona treballadora autònoma i del negoci, 
s’han classificat les respostes de cada participant sobre els diferents punts 
forts i punts de millora en els 10 àmbits de treball especificats anteriorment. 
Aquesta classificació ha permès establir, en cada quadrant, quines són les àre-
es amb més respostes i, per tant, quines tenen més pes com a punts forts i 
punts de millora, de la persona i del negoci.

6. Resultats de l’anàlisi per àrees de treball: punts forts i punts de millora

Tal com ens mostra el gràfic 6.1, els resultats de l’anàlisi per àrees de treball 
mostren una distribució equilibrada de respostes relacionades amb els punts 
forts i els punts de millora tant de la persona com del negoci. L’apartat sobre 
punts de millora de la persona presenta sensiblement menys número d’aporta-
cions que la resta d’apartats, però és suficientment representatiu.

Gràfic 6.1. Distribució del percentatge de respostes per punts de millora i 
fortaleses de la persona i del negoci
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A continuació analitzarem en quines àrees es concentren les fortaleses i les 
debilitats de la persona treballadora autònoma i del negoci i quins són els 
ítems principals que han respost els participants dins de cadascuna d’aquestes 
àrees.
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6.1. La persona treballadora autònoma: punts forts i punts de millora

Tal com podem observar al gràfic 6.2, les respostes sobre els punts forts de la 
persona treballadora autònoma es concentren en l’apartat tècnic i el d’habili-
tats, amb un 35% i un 32% de les respostes respectivament.

Els aspectes principals que fan que l’apartat tècnic sigui una fortalesa són: l’ex-
periència professional, la formació i el coneixement que tenen de l’ofici els par-
ticipants; el coneixement del funcionament del sector i el bon desenvolupa-
ment de l’ofici.

De l’apartat d’habilitats en podem destacar 5 grans àrees: compromís amb el 
projecte (constància, responsabilitat, perseverança i autoexigència); l’elevada 
motivació pel que un fa i la capacitat de resiliència (capacitat d’adaptar-se a si-
tuacions adverses de forma positiva); la capacitat de treball i el nivell d’implica-
ció; l’esperit emprenedor (empenta, iniciativa, ganes de superació, voluntat 
d’aprendre) i, finalment, la capacitat d’empatia (bon tracte amb les persones).

Gràfic 6.2. Distribució del percentatge de respostes dels punts forts de la 
persona per àrees
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Segons es presenta al gràfic 6.3, les àrees de millora que concentren el major 
número de respostes són l’organitzativa (22%), l’economicofinancera (17%), la 
comercial (16%), la tècnica (14%) i l’administrativa (10%).
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En el primer punt, l’àmbit organitzatiu, s’hi inclouen aspectes molt interrela-
cionats: d’una banda, la gestió del temps i del volum de feina, tant pel que 
fa a les tasques directament relacionades amb la realització de l’activitat 
com les relacionades amb el funcionament de l’empresa (recerca de clients, 
gestió interna...). Aquest element és la doble cara de la mateixa moneda i 
conté connotacions relacionades amb la gestió directa del temps i del vo-
lum de feina però també de les seves conseqüències com són, per exemple, 
la gestió de l’estrès que provoca i la separació del temps de treball del fami-
liar. El segon apartat des del punt de vista organitzatiu es centra en el tre-
ball en equip: com delegar, com gestionar els col·laboradors, com organit-
zar-lo.

A l’apartat economicofinancer podem destacar els aspectes relacionats amb el 
coneixement d’aquest àmbit. Els participants manifesten una manca de forma-
ció que els impedeix saber què i com fer el seguiment econòmic del seu nego-
ci. Com a segon element, aquest seguiment econòmic de l’empresa, el qual, 
simplement, no es fa.

En relació amb els aspectes comercials, els punts que es posen més de mani-
fest tenen a veure directament amb la manca de realització de la tasca comer-
cial i amb la carència d’habilitats comercials per part dels participants. Ja de 
forma menys destacada, s’evidencia una mancança de visió i orientació comer-
cial i una necessitat de formació en aquest àmbit.

Pel que fa a l’apartat tècnic, les competències que preocupen més els partici-
pants són, de major a menor importància: la manca de coneixement d’alguns 
aspectes tècnics relacionats amb el producte i/o amb el servei que s’ofereix; la 
necessitat d’una formació contínua tant pel que fa als aspectes relacionats di-
rectament amb l’ofici com amb la gestió del negoci; i finalment, la falta d’ex-
periència en alguns dels àmbits de servei que s’ofereixen.

Finalment, comentarem també l’apartat d’administració. Aquest, fa referèn-
cia principalment a la manca de coneixements generals per part de la persona 
quant a gestió empresarial i també de tipus fiscal, comptable, laboral i mer-
cantil.
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Gràfic 6.3. Distribució del percentatge de respostes dels punts de millora de 
la persona, per àrees
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Els punts que presenten un pes inferior al 10% no es consideren amb un pes su-
ficient per destacar com a punt fort o com a punt de millora de la persona.

A les taules 6.2 i 6.3 podem observar com es produeix una certa complementa-
rietat entre els punts forts i els punts de millora, és a dir, àrees que són punts 
forts tenen poc pes com a punts de millora i a l’inrevés.

Es produeixen algunes excepcions. L’àrea tècnica té un pes tant com un punt 
fort i com un aspecte de millora, però el detall en cada cas és diferent. L’anàlisi 
posa de manifest que la formació, l’experiència i el coneixement del sector són 
un dels grans punts forts i, a la vegada, com a contrapartida hi ha la preocupació 
de les persones autònomes per mantenir el bon nivell de capacitació tècnica.

Un segon grup d’excepcions és el format per les àrees la definició de les quals 
té més contingut en l’àmbit del negoci que en el de la persona –mercat, estra-
tègia, servei al client, comunicació–. Aquestes àrees les veurem a continuació.

6.2. El negoci: punts forts i punts de millora

Tal com ens mostra el gràfic 6.4, les respostes relacionades amb els punts forts 
del negoci es concentren en les àrees tècnica (24%), comercial (15%), servei al 
client (12%), estratègica (11%) i economicofinancera (10%).
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En primer lloc, l’àrea tècnica. En ella destaquen sobretot els aspectes relacio-
nats amb la qualitat dels productes/serveis que s’ofereixen, el nivell de professi-
onalitat, la regularitat d’aquest nivell de qualitat i la capacitat de trobar soluci-
ons tècniques a les necessitats que plantegen els clients; seguidament, 
l’experiència en el sector i, finalment, la qualitat de la feina que es desenvolupa.

Seguidament destaca com a àrea de fortalesa, la comercial: el fet de disposar 
d’una cartera de clients amb una elevada fidelització; seguidament, la xarxa de 
contactes, que permet a les empreses arribar a nous consumidors.

La següent àrea que destaca és la que hem definit com a servei al client: en 
aquest apartat es produeix un mix de característiques. Podem dir que les em-
preses basen la seva estratègia en el fet de prestar i vendre un servei/producte 
basat en l’adaptació a les necessitats dels clients, realitzat de manera ràpida i 
amb molta flexibilitat. Un clar exemple d’aquesta flexibilitat és la disponibilitat 
horària que manifesten tenir alguns dels participants.

Comentem també dues àrees que, tot i tenir un pes menor, aporten informació 
sobre com treballen aquestes empreses. Ens referim a l’àrea estratègica i a l’eco-
nomicofinancera. En el primer cas, l’aspecte que més es recalca és l’elevat grau 
d’especialització en un producte/servei/segment de clients. Pel que fa a l’apartat 
economicofinancer, la seva fortalesa es concreta en tenir una estructura petita, 
amb unes despeses reduïdes i oferir un producte/servei a un preu competitiu.

Gràfic 6.4. Distribució del percentatge de respostes dels punts forts del 
negoci per àrees
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Pel que fa als aspectes de millora del negoci, tal com podem observar al gràfic 
6.5, les respostes es concentren en els àmbits economicofinancer (25%), estra-
tègic (22%), comercial (17%) i organitzatiu (14%).

L’àrea que més destaca com a punt de millora del negoci és l’economicofinan-
cera: la preocupació principal és establir una planificació i una gestió econo-
micofinancera que permeti implantar objectius i fer-ne el seguiment; es posa 
també de manifest una necessitat d’incrementar els marges i els rendiments 
del negoci, tant pel que fa a productes i clients, com de l’empresa en general; 
destaca la necessitat de treballar en l’estructura de preus (revisió, assegurar 
que s’apliquen els preus correctes, establir-ne una política coherent) i, final-
ment, la petició de millorar els ingressos del negoci, entesos com a volum de 
facturació.

L’àmbit que hem anomenat estratègic també té el seu protagonisme com a 
aspecte de millora en el negoci. En aquest punt s’hi inclouen, en primer lloc, 
l’adaptació dels serveis a la demanda, que siguin prou concrets per tal que els 
clients identifiquin i valorin l’empresa, però prou amplis per tenir una oferta 
coherent amb el que demana el mercat; com a segon punt, la necessitat de 
definir el perfil dels clients als quals s’adreça l’empresa, diversificar aquests 
segments i disminuir la dependència d’alguns clients o tipologia de clients; un 
tercer gran apartat fa referència a la concreció del model de negoci, a la seva 
visió general, a la necessitat de centrar les idees sobre el mateix i definir el con-
cepte de negoci.

La tercera gran àrea de millora és la comercial. En aquest cas es concreten tres 
grans aspectes: la realització d’una gestió comercial activa, que es tradueixi en 
un pla comercial i que tingui continuïtat en el temps; la necessitat d’incremen-
tar la cartera de clients respecte a la disponible actualment i l’accessibilitat als 
canals de distribució i a certs tipus de clients.

Finalment, es presenta com a àrea de millora també l’organitzativa. En aquest 
cas, destaquen diferents àmbits. Inicialment, preocupen aspectes relacionats 
directament amb la dimensió de l’empresa, la qual porta a la necessitat de tre-
ballar amb col·laboradors i amb persones contractades; aleshores sorgeixen 
aspectes com la gestió d’aquests col·laboradors i del personal, la creació 
d’aquesta estructura, la necessitat de transmetre el coneixement per part del 
promotor/a i el repartiment de responsabilitats. També es posa de manifest 
com organitzar les tasques, els recursos, establir procediments de treball i la 
inexistència de constància en l’aplicació d’aquesta planificació; finalment, com 
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en el cas de la persona, tornem a parlar de la gestió del temps, àmbit en el qual 
es posen de manifest els horaris irregulars i, a voltes, excessius, la falta de pro-
ductivitat de les hores treballades i la dificultat en gestionar el pes del temps 
que no és directament facturable.

Gràfic 6.5. Distribució del percentatge de resposta dels punts de millora del 
negoci, per àrees
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Com en el cas de l’anàlisi de la persona, s’ha considerat que aquells àmbits que 
tenen un pes inferior al 10% no són significatius com a punt de millora o com a 
punt fort del negoci.

Observem també una complementarietat entre les àrees que són fortaleses i 
aspectes de millora en el negoci. En el cas de l’empresa, però, apareixen més 
àrees que tenen pes en els dos quadrants alhora. Són el cas de l’economicofi-
nancera, l’estratègica i la comercial. L’anàlisi detallada ens permet assenyalar 
que, quant a contingut, fan referència a aspectes diferents relacionats amb ca-
dascuna d’aquestes àrees.

Les àrees d’habilitats i d’administració, pel seu contingut, tenen més pes en 
l’anàlisi de la persona treballadora autònoma i no en el negoci.

Finalment, mercat i comunicació són dos àmbits que, pel seu contingut, tenen 
més rellevància en l’anàlisi del negoci, però que en cap cas arriben a un 10%. In-
clouen aspectes específics que per a alguns negocis són importants, bé com a 
element de millora, bé com a punt fort, però que no són generals en les empre-
ses analitzades.
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7. Metodologia anàlisi per clústers

Recordem que l’objecte del treball té dues línies bàsiques d’estudi: en la prime-
ra hem analitzat les potencialitats i les limitacions que ajuden i entorpeixen res-
pectivament les micropimes. En la segona, es volen establir patrons comuns 
d’empreses i de persones i de la combinació d’ambdues, que permetin definir 
perfils amb potencialitats i limitacions comunes.

Per tal de realitzar la segona línia de treball, s’ha procedit a realitzar una anàlisi 
tipològica. En primer lloc, s’han classificat les persones que gestionen els nego-
cis, en funció de les seves característiques de fortaleses i febleses personals. Per 
a això s’ha tingut en compte la seva autovaloració que ja han fet en relació amb 
la seva capacitació per fer front a les 10 àrees comentades i, segons el número 
d’ítems que té cada individu a cada àmbit, se li ha donat una valoració per àrea 
per tal de transformar la informació qualitativa en valors mètrics. Igualment, 
s’han classificat les empreses i se’ls ha donat una valoració per àrea segons el 
número de punts forts i punts de millora que tenien a cada àmbit de treball.

La possible existència de diversos grups s’ha analitzat mitjançant una metodo-
logia de classificació de clúster Kmeans no jerarquitzada. Per a això s’ha utilit-
zat el software SPSS 15.

Els resultats obtinguts han permès considerar que s’obté una configuració op-
timitzada de 4 grups de gestors i 4 grups de negocis, que permeten segmentar 
la mostra en funció dels seus perfils individuals respecte de les variables es-
mentades. Aquesta classificació és la que proporciona la major separació entre 
els centres dels diferents clústers i la màxima cohesió interna (homogeneïtat 
interna) dels diferents membres de cada grup, emprant la distància euclidiana.

8. Resultats de l’anàlisi clúster: perfils d’individus i de negocis

Els resultats que obtenim de l’anàlisi clúster ens haurien de permetre una mi-
llor comprensió de la realitat heterogènia de les microempreses i dels seus ges-
tors.

Tal com hem comentat a l’apartat anterior, els resultats han aportat una confi-
guració de 4 perfils de persones treballadores autònomes i 4 perfils d’empre-
ses, els quals es distribueixen amb número d’individus segons les dades de les 
taules 8.1 i 8.2.
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Taula 8.1. Distribució de les 
persones per clústers  

Taula 8.2. Distribució de les 
empreses per clústers

Nº Individus
1 98
2 69
3 73
4 49

Total 289

Clúster

 

Nº Empreses
1 57
2 74
3 72
4 86

Total 289

Clúster

Les taules 8.3 i 8.4 presenten la valoració de cadascuna de les àrees analitza-
des per a cada grup. En elles es pot apreciar un perfil prou contrastat en relació 
amb les seves fortaleses i febleses per a cada àmbit.

Taula 8.3. Valoració de cada àrea i clúster per persones

1 2 3 4
N_ESTR -1,28 -0,58 0,21 0,61
N_EF -1,58 -2,03 -3,42 -1,02
N_ORG -0,56 -5,43 -2,67 0,92
N_TEC 7,19 2,25 4,38 -2,86
N_SRCL 0,61 0,51 1,30 1,73
N_ADM -1,02 -1,88 -1,30 -0,61
N_COMR -2,96 0,36 2,60 -2,65
N_COMC -0,66 -0,14 0,62 -0,41
N_MRC 0,00 0,29 0,00 0,10
N_HAB 3,47 9,42 -0,34 4,39

Clústers individus

1 2 3 4
N_ESTR -1,40 0,14 -7,08 1,80
N_EF -5,79 -6,76 1,74 1,10
N_ORG -0,18 -2,50 -1,04 -2,73
N_TEC 5,26 2,36 2,71 2,44
N_SRCL 4,82 0,95 0,76 0,99
N_ADM -0,09 -0,74 -0,07 -0,58
N_COMR -1,84 3,51 0,49 -2,44
N_COMC -2,63 0,95 0,42 -0,35
N_MRC 1,14 0,88 0,42 -0,17
N_HAB 0,61 1,69 0,97 0,64

Clústers empresesTaula 8.4. Valoració de cada àrea i clúster per empreses

1 2 3 4
N_ESTR -1,28 -0,58 0,21 0,61
N_EF -1,58 -2,03 -3,42 -1,02
N_ORG -0,56 -5,43 -2,67 0,92
N_TEC 7,19 2,25 4,38 -2,86
N_SRCL 0,61 0,51 1,30 1,73
N_ADM -1,02 -1,88 -1,30 -0,61
N_COMR -2,96 0,36 2,60 -2,65
N_COMC -0,66 -0,14 0,62 -0,41
N_MRC 0,00 0,29 0,00 0,10
N_HAB 3,47 9,42 -0,34 4,39

Clústers individus

1 2 3 4
N_ESTR -1,40 0,14 -7,08 1,80
N_EF -5,79 -6,76 1,74 1,10
N_ORG -0,18 -2,50 -1,04 -2,73
N_TEC 5,26 2,36 2,71 2,44
N_SRCL 4,82 0,95 0,76 0,99
N_ADM -0,09 -0,74 -0,07 -0,58
N_COMR -1,84 3,51 0,49 -2,44
N_COMC -2,63 0,95 0,42 -0,35
N_MRC 1,14 0,88 0,42 -0,17
N_HAB 0,61 1,69 0,97 0,64

Clústers empreses
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En funció de les puntuacions obtingudes per cada grup, podem descriure de 
forma sintètica el concepte que cada conglomerat de persones i empreses in-
clouen implícitament. Així, podem atorgar a cada clúster els qualificatius que 
els defineixen millor.

La taula 8.5 presenta cada grup de persones autònomes amb les fortaleses i 
les àrees de millora que el defineix. Segons l’anàlisi per àrees realitzada a 
l’apartat 6, podem descriure els diferents perfils obtinguts de les persones au-
tònomes de la següent manera:

1. Els integrants del grup de “Tècnics i hàbils no comercials” són persones 
amb una elevada formació i experiència tècniques i amb un bon coneixe-
ment del sector. Compten, també, amb un bon nivell de compromís, 
capacitat de treball i motivació. Per contra, els manquen habilitats co-
mercials, coneixement economicofinancer, focalització i concreció de 
les idees sobre el seu negoci, així com coneixements de gestió del dia a 
dia. Aquest és el grup més nombrós.

2. Els membres del perfil “Hàbils mal organitzats” presenten un compro-
mís molt elevat amb el seu negoci, capacitat de treball i motivació, i una 
bona formació i experiència tècniques. No tenen suficient coneixement 
economicofinancer ni d’àmbit laboral, fiscal i comptable. Aquest elevat 
compromís i capacitat de treball, però, té la contrapartida en l’organitza-
ció, amb dificultats en la gestió del temps, de les tasques i, en definitiva, 
del volum de feina.

3. Els components del grup dels “Tècnics i comercials sense coneixements 
economicofinancers” tenen una bona formació tècnica i experiència en 
el sector, que es combinen amb habilitats comercials i una molt bona 
capacitat de tracte amb el client. No tenen, però, coneixements en l’àm-
bit economicofinancer i presenten dificultats en la gestió del volum de 
feina. És probable que el nivell d’empatia i de servei al client que volen 
desenvolupar els obligui a tenir una gran flexibilitat i capacitat d’adapta-
ció i ocasioni tensions en la gestió del temps.

4. Els que formen part del perfil que hem anomenat “Voluntariosos” tenen 
un elevat nivell de compromís, capacitat de treball i vocació amb l’em-
presa, així com un bon tracte amb el client i una flexibilitat que els per-
met adaptar-se a les seves necessitats. Tanmateix, presenten mancan-
ces en els àmbits de competència tècnica del servei/producte, habilitats 
comercials i coneixements economicofinancers.
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Segons la taula 8.5, tots els grups tenen com a punt fort molt destacat o bé el 
compromís, la capacitat de treball i la motivació, o bé la formació i l’experièn-
cia tècnica. Cal destacar que els grups “3. Tècnics i comercials sense coneixe-
ments economicofinancers” i “4. Voluntariosos” presenten un nivell positiu 
mitjà en habilitats comercials o bé en capacitat per tractar, entendre i adap-
tar-se al client. Entenem que els punts forts, doncs, es basen en la capacitació 
tècnica i en l’esforç personal de les persones autònomes, bé per adaptar-se al 
client bé en capacitat de treball. Per contra, l’àrea economicofinancera presen-
ta carències en tots els de grups.

Taula 8.5. Qualificatius aplicats a cada grup de persones

Àrees amb 
posi�u > 4

Àrees amb 
posi�u 1-4

Àrees amb 
nega�u -1 a -4

Àrees amb 
nega�u <-4

Grup 1 1-Tècnics i hàbils no comercials Tècnica Habilitats Comercial, 
Economico-

financera, 
Estratègia, 

Administració

--

Grup 2 2- Hàbils mal organitzats Habilitats Tècnica Economico-
financera, 

Administració

Organitza�va

Grup 3 3- Tècnics i comercials sense 
coneixements econòmicofinancers

Tècnica Comercial, 
Servei al 

client

Economico-
financera, 

Organitza�va

--

Grup 4 4-Voluntariosos Habilitats Servei al 
client

Tècnica, 
Comercial, 

Economico-
financera

--

Classificació segons les caracterís�ques de 
les persones

A la taula 8.6 podem observar les característiques que presenten els clústers 
d’empreses. Un tret diferencial respecte dels perfils de les persones, és que, 
amb l’excepció del clúster “1. Tècniques i orientades a client”, la resta no pre-
senten punts forts en els quals destaquin. Al contrari, els elements es situen en 
el terme mitjà i deficient.
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Podem descriure també els diferents perfils d’empreses que hem obtingut, de 
la següent forma:

1. Un primer perfil d’empreses, les “Tècniques i orientades al client”. Són 
negocis que ofereixen una bona qualitat de producte/servei, adaptat als 
clients i realitzat amb rapidesa. Operen en un sector bé en creixement o 
bé amb poca competència. Per contra, són deficitaris en els aspectes re-
lacionats amb la venda, ja que no treballen adequadament la visibilitat 
del negoci, especialment pel que fa a pàgina web i xarxes socials, no rea-
litzen una tasca comercial estructurada i els manca concreció en el seg-
ment de clients i/o oferta de productes i serveis. Presenten dificultats 
economicofinanceres, amb rendiments baixos i estructures de preus in-
adequades.

2. Pel que fa al grup anomenat “Comercials i tècniques”, són empreses 
que tenen una cartera de clients fidelitzada, que ofereixen un producte/
servei de qualitat, ben ubicades, però que presenten dificultats a l’hora 
d’organitzar les tasques i trobar col·laboradors. En aquest cas, també 
presenten dificultats de tipus economicofinancer amb rendiments bai-
xos i estructures de preu inadequades.

3. Les que formen part del perfil de les “Tècniques però desorientades” 
ofereixen un producte de qualitat a un preu competitiu, gràcies a una 
estructura reduïda que comporta una despesa molt controlada. Se’ls fa 
difícil, però, organitzar la feina i/o l’equip i, quant a serveis/productes i/o 
segments de clients, abasten tot el que poden, ja que no han definit 
l’oferta de producte/servei i/o el seu segment de clients.

4. Les integrants del grup anomenat “Supervivents” ofereixen un produc-
te de qualitat amb un grau elevat d’especialització i a uns preus competi-
tius. Es troben, tanmateix, amb dificultats per organitzar la feina i/o 
l’equip i realitzar una tasca comercial planificada i continuada. Aquest és 
el grup més nombrós.
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Taula 8.6. Qualificatius aplicats a cada grup d’individus

Àrees amb 
posi�u > 4

Àrees amb 
posi�u 1-4

Àrees amb 
nega�u -1 a -4

Àrees amb 
nega�u <-4

Grup 1 1-Tècniques i orientades al client Tècnica, Servei 
al client

Mercat Comunicació, 
Comercial, 
Estratègia

Economico-
financera

Grup 2 2- Comercials i tècniques -- Comercial, 
Tècnica, 
Habilitats

Organització Economico-
financera

Grup 3 3- Tècniques però desorientades -- Tècnica, 
Economico-

financera

Organització Estratègia

Grup 4 4-Supervivents -- Tècnica, 
Estratègia, 

Economico-
financera

Organització, 
Comercial

--

Classificació segons les caracterís�ques del 
negoci

En conseqüència, es torna a posar de manifest que els negocis es sustenten 
per una bona realització tècnica i una combinació d’elements relacionats amb 
la venda que els afavoreixen, elements que poden ser de tipus extern (mercat) 
o intern (desenvolupament comercial o ubicació).

Per contra, les àrees amb més deficiències són les relacionades amb la gestió 
(economicofinancera, organització dels recursos, comercial i estratègia).

A continuació analitzarem la correspondència entre els grups de perfils de les 
persones i de les empreses. A la taula 8.7 podem observar com els grups que-
den molt repartits, amb un màxim de 28 individus i un mínim de 6.
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Taula 8.7. Correspondència entre els grups de persones i els grups 
d’empreses

 
1 2 3 4 Total

1 24 6 19 8 57
2 21 20 27 6 74
3 25 17 12 18 72
4 28 26 15 17 86

Total 98 69 73 49 289

Grups d'individus

Grups d'empreses

A la taula 8.8 es presenten les característiques tant de les persones com dels 
negocis dels grups més representatius. S’hi aprecien algunes coincidències 
que posen de manifest una certa correspondència entre les característiques de 
les persones i de les empreses que, si bé no tenen per què coincidir exacta-
ment, són pròpies de la influència que té la personalitat del gestor en el con-
junt del negoci.

Amb independència de les persones que les gestionen, cada empresa, al cap 
d’un temps d’activitat, ha adquirit unes fortaleses i debilitats per fer front al 
seu entorn intern i extern. I, a voltes, la gestió de la persona perd força en 
aquelles àrees que externament tenen elements favorables (p. ex. empreses 
en mercats en creixement o bé amb bona ubicació no desenvolupen polítiques 
comercials ni de comunicació).

Per exemple, les empreses anomenades “4. Supervivents” estan formades per 
2 grups d’individus. Ofereixen un producte de qualitat a uns preus competitius, 
donat que en ambdós casos les persones tenen una combinació de bona quali-
ficació tècnica i compromís amb el projecte, altrament dit, capacitat de treball. 
Però alhora es fa difícil organitzar les diferents tasques que comporta i/o 
l’equip. Aquest element pot comportar estrès i poca separació de la vida per-
sonal i professional, especialment en el grup de persones “2. Hàbils mal orga-
nitzats”. Aquest grup d’empreses tampoc realitza una tasca comercial planifi-
cada, mancança que es fa palesa en especial en el grup d’individus “1. Tècnics i 
hàbils no comercials”, donat que ja manifesten una mancança en habilitats co-
mercials.

Els negocis “2. Comercials i tècniques” estan formats principalment per per-
sones amb un bon nivell tècnic i amb habilitats comercials i de tracte amb el 
client. Juntament amb la ubicació, els ha permès aconseguir una cartera de 
clients fidelitzada. Alhora, però, tenen dificultats per gestionar el volum de 
feina, les tasques i/o els col·laboradors. Les persones que les gestionen tenen 
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mancances quant a coneixements en gestió economicofinancera, segura-
ment no es deu realitzar aquesta funció i les empreses obtenen rendiments 
baixos.

Les empreses “3. Tècniques però desorientades” presenten persones molt 
tècniques i compromeses amb els seus negocis, però amb mancances impor-
tants de tipus general quant a management i enfocament de negoci. Tenen 
una estructura reduïda i, per tant, unes despeses controlades, però presenten 
dificultats en la gestió del volum de feina i del temps. Agreujat pel fet que la 
falta d’enfocament del negoci motiva que intentin oferir i fer tots els serveis/
productes a tot tipus de clients. És a dir, arribar a tot arreu, amb poca ajuda, a 
costa de l’esforç i el temps de la persona autònoma.

Finalment, les empreses “1. Tècniques i orientades al client” estan formades 
principalment per persones amb una elevada qualificació, experiència i conei-
xement del sector i compromís amb el negoci, fet que permet que ofereixin un 
producte/servei flexible i adaptat al client. També operen en un mercat que els 
és favorable, bé perquè està en creixement, bé perquè hi ha poca competèn-
cia. En contrapartida, no saben vendre’s, no tenen habilitats comercials, ni de-
senvolupen cap estratègia comercial ni de comunicació. Tampoc han definit la 
seva oferta i/o el segment de clients al qual s’adrecen. Unit a la manca de co-
neixements economicofinancers de la persona, fa que l’empresa obtingui un 
rendiment baix.

Taula 8.8. Característiques dels individus  
i de les empreses dels clústers més representatius

Grup persones Àrees amb 
posi�u > 4

Àrees amb 
posi�u 1-4

Àrees amb 
nega�u -1 a -4

Àrees amb 
nega�u <-4

Grup empreses Àrees amb 
posi�u > 4

Àrees amb 
posi�u 1-4

Àrees amb 
nega�u -1 a -4

Àrees amb 
nega�u <-4

Número

1-Tècnics i hàbils no comercials Tècnica Habilitats Comercial, 
Economico-

financera, 
Estratègia, 

Administració

-- 4-Supervivents -- Tècnica, 
Estratègia, 

Economico-
financera

Organització, 
Comercial

-- 28

3- Tècnics i comercials sense 
coneixements 
econòmicofinancers

Tècnica Comercial, 
Servei al 

client

Economico-
financera, 

Organitza�va

-- 2- Comercials i tècniques -- Comercial, 
Tècnica, 
Habilitats

Organització Economico-
financera

27

2- Hàbils mal organitzats Habilitats Tècnica Economico-
financera, 

Administració

Organitza�va 4-Supervivents -- Tècnica, 
Estratègia, 

Economico-
financera

Organització, 
Comercial

-- 26

1-Tècnics i hàbils no comercials Tècnica Habilitats Comercial, 
Economico-

financera, 
Estratègia, 

Administració

-- 3- Tècniques però 
desorientades

-- Tècnica, 
Economico-

financera

Organització Estratègia 25

1-Tècnics i hàbils no comercials Tècnica Habilitats Comercial, 
Economico-

financera, 
Estratègia, 

Administració

-- 1-Tècniques i orientades al 
client

Tècnica, Servei al 
client

Mercat Comunicació, 
Comercial, 
Estratègia

Economico-
financera

24
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En general, observem com és reiteratiu l’àmbit tècnic (formació, experiència, 
coneixement del sector) com a element competitiu de la persona i com aquest 
també té el seu reflex en l’empresa (qualitat dels productes/serveis). Els aspec-
tes més relacionats amb el management tenen diferents posicions en l’em-
presa i en la persona, però habitualment sempre en valors mitjans, positius o 
negatius (comercial i organització) i fins i tot molt deficients en el cas de l’es-
tratègia i dels aspectes economicofinancers. Aspectes com el mercat, i ele-
ments interns del negoci (p. ex. ubicació) afavoreixen el desenvolupament de 
l’empresa i, on no arriben les capacitats en gestió, arriben les habilitats de la 
persona (actitud, compromís, capacitat de treball, resiliència, flexibilitat, adap-
tació a les necessitats del client), moltes vegades a costa de la qualitat de vida 
de la persona treballadora autònoma.

L’anàlisi des d’una perspectiva multidimensional de la potencialitat dels ges-
tors i els models de negoci existents a Catalunya, segons la mostra estudiada, 
posa de manifest l’existència de diversos perfils de persones i empreses que 
respondran de forma diversa a les polítiques de suport que s’implantin, en fun-
ció de les seves característiques de fortalesa i feblesa per actuar en les deu 
àrees funcionals que hem exposat.

9. Tipus de programes de suport a la consolidació de la micropime

Seguidament presentem un conjunt de programes existents a Catalunya i adre-
çats a la consolidació d’empreses, com a mostra dels diferents tipus que exis-
teixen (taula 9.1).

Tot i que cadascun té el seu àmbit d’actuació, podem extreure’n unes caracte-
rístiques comunes:

– En primer lloc, s’adrecen a segments determinats d’empresa o de públic, 
des d’autònoms fins a PIMES, passant pel segment de dones, start-ups. 
Alguns també acoten altres aspectes com la dimensió de l’empresa, la 
seva antiguitat i/o la ubicació geogràfica.

– Segon, tenen una durada limitada, habitualment d’uns mesos. En alguns 
casos també hi ha un període d’inscripció que limita la participació de les 
empreses i també un número acotat de participants.

– En general, ofereixen tres tipus de suport, bé de forma individual, bé de 
forma combinada: formació, assessorament en un àmbit concret de 
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Taula 9.1. Mostra de programes adreçats a la consolidació de microempreses
NOM DEL PROGRAMA ENTITAT BENEFICIARIS OBJECTIU METODOLO-

GIA

PLA EMBARCA. PROGRAMA 
START-UP CATALONIA

GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Empreses, com a màxim, 5 
anys de vida, amb un 
component innovador

Accelerar les 
primeres vendes amb 
acompanyament 
expert i amb la 
condició de que 
�nguin una persona 
dedicada a temps 
complert

Sessions colec�ves i 
entrevistes individuals. 
Durada de 6 mesos.

CONSOLIDAT GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Persones treballadores 
autònomes pròpiament 
dites, TRADE, persones 
autònomes societàries que 
sigin SCP/CB/SL que no 
�nguin més de 4 persones 
contractades o facturació a 
terma un nou projecte de 
treball autònom.inferior a 
500,000 euros, i persones 
treballadores autònomes 
que han cessat en la seva 
ac�vitat i volen dur

Suport a la 
consolidació, 
l'enfor�ment i la 
reinvenció del treball 
autònom de 
Catalunya

Assessorament 
individualitzat sobre les 
àrees de comercial i 
màrque�ng, 
economicofinancers, 
professionalització i 
altres. Sessions de 
formació sobre 
aspectes econòmics, 
de ges�ó, comercials, 
màrque�ng, ges�ó del 
temps, networking, 
habilitats personals. 
Derivació a 
assessorament 
especialitzat. Durada: 
1 any

ICF 
COMERÇ/INVERSIÓ/CIRCULANT

GENERALITAT DE 
CATALUNYA

Emprenedors, autònoms, 
microempreses i pimes.

Obtenció 
finançament.

Préstec financer.

LINIA ICO EMPRESA I 
EMPRENEDORS

ICO Emprenedors, autònoms, 
microempreses i pimes, 
segons el programa.

Finançament 
inversions i circulant.

Préstec financer.

ESCOLA DE DONES 
PROFESSIONALS, DIRECTIVES I 
EMPRENEDORES

BARCELONA 
ACTIVA

Dones emprenedores, 
direc�ves i professionals

Impulsar  la 
incorporació de les 
dones en el món de 
l’empresa ajudant-les 
a posar en marxa i a 
consolidar els seus 
projectes de negoci

Ac�vitats 
d'assessoramnet, 
mentoring, tallers i 
cursos

INTERNACIONALITZACIÓ GENERALITAT DE 
CATALUNYA, 
CAMBRES DE 
COMERÇ I CECOT

Emprenedors, autònoms i 
empreses.

Ajudes a la 
internacionalitzaió de 
les empreses

Ac�vitats 
d'assessoramnet, 
mentoring, tallers i 
cursos

ACTIVITATS DE SUPORT AL 
TEIXIT EMPRESARIAL

DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

Emprenedors, autònoms i 
empreses.

Ac�vitats 
d’acompanyament, 
forma�ves i 
informa�ves per a 
Pimes i persones 
emprenedores

Sessions de informació 
i formació.

T'ACOMPANYEM GLOBAL LLEIDA Autònoms i pe�tes 
empreses, amb menys de 5 
anys preferentment.

Afavorir la 
consolidació dels 
projectes 
empresarials.

Tutories individuals i 
formacions grupals.
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l’empresa (p. ex. finançament) i assessorament en diferents àmbits del 
negoci.

Observem que la majoria de programes s’adrecen a col·lectius genèrics –autò-
noms, emprenedors, pimes–. En tots aquells en què hi té cabuda el segment 
estudiat, el de la micropime, entenem que hauria de prendre importància bé 
l’assessorament en àmbits concrets, bé l’assessorament integral adaptat a les 
necessitats de l’usuari. És la manera que els recursos s’apliquin a les àrees en 
què són més necessaris amb una dedicació per part de l’autònom que no li su-
posi molta inversió en temps però sí un resultat immediat i, en conseqüència, 
que es tradueixi en millores a les empreses i en la qualitat de vida de les perso-
nes que les gestionen.

Els programes basats en la formació mereixen un mirada detinguda donat que 
permeten arribar a un major número d’usuaris i, per tant, s’usen de forma ge-
neralitzada. L’anàlisi realitzada posa de manifest en la micropime unes man-
cances importants tant de les empreses com dels individus en l’àmbit del ma-
nagement i, especialment, en les àrees economicofinancera, organitzativa, 
estratègica i comercial. En segon terme i més en l’àmbit de l’individu, també 
presenta deficiències en la part administrativa. És reiterada l’afirmació dels 
participants de manca de coneixement en aquests àmbits i, en conseqüència, 
la no realització d’aquestes tasques amb criteri, de forma planificada i sistemà-
tica. Però tan important és el que s’ensenya com la manera d’ensenyar-ho. 
Amb l’objectiu d’obtenir la màxima efectivitat, caldria tenir una oferta estruc-
turada relacionada amb els àmbits esmentats (preus, habilitats, seguiment 
econòmic, gestió del temps, eines de gestió...), amb un accés fàcil i entenedor 
per part de l’usuari, que li permetés uns itineraris de coneixement i creixement 
a mesura de les seves necessitats. Un segon plantejament pot consistir en la 
introducció d’un itinerari de gestió d’empresa en el mateix sistema educatiu, 
inicialment en estudis universitaris i que descendeixi fins a l’etapa de primària 
amb conceptes més relacionats amb l’emprenedoria.

Entenem que una millora dels coneixements i habilitats de les persones en els 
diferents àmbits de gestió de l’empresa milloraria els seus resultats en cadas-
cuna d’aquestes àrees i en el negoci en general, però també aportaria un ordre 
i una focalització que facilitaria la realització de la feina per part de la persona. 
Pot contribuir, per tant, a millorar la gestió del temps, del ritme de treball i, per 
tant, la qualitat de vida dels autònoms.
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Però aquest punt no és suficient. Una microempresa comporta a l’autònom 
una doble tasca: d’una banda, el desenvolupament del servei i/o la venda 
del producte i, per l’altra, la gestió de l’empresa. Malgrat que una millora en 
el management pot comportar alhora una millora en la gestió del volum de 
feina, potser encara no serà suficient. Per tant, és recomanable potenciar 
tots aquells elements que afavoreixin l’ús eficient dels recursos per part 
d’aquest segment d’empreses. En aquesta línia, la digitalització dels nego-
cis d’estructures petites i autònoms aporta importants oportunitats de mi-
llora de la productivitat, la competitivitat i l’eficiència, i incideix en tots els 
àmbits de l’activitat, com la gestió, la producció, la connexió amb proveï-
dors, el màrqueting, l’accés als mercats, la comercialització i l’atenció als 
clients.

Alguns dels participants posen de manifest que col·laboren de forma habitual 
amb altres professionals, bé per atendre el volum de clients que tenen, bé per 
oferir serveis en àrees en què no són especialistes. Aquest és un element que 
es podria potenciar per tal d’optimitzar els recursos, sense crear una estructu-
ra costosa. Permetria focalitzar el negoci en la seva àrea tècnica d’especialitat 
i, alhora, permetria oferir una cartera de productes/serveis adequada al seu 
segment de clients. En aquest cas parlem de potenciar aquesta fórmula de ne-
gocis en xarxa des d’un punt de vista estratègic, organitzatiu i productiu, tal 
com la defineix Torrent-Sellens “el model d’empresa en xarxa és la forma orga-
nitzativa construïda al voltant d’un projecte de negoci que resulta de la coopera-
ció entre els diferents components de vàries empreses, operant en xarxa durant 
el període de duració d’un projecte de negoci i reconfigurant les seves xarxes per 
dur a terme cada projecte” (Torrent-Sellens, 2012: 51). El fonament que permet 
aquesta organització són les TIC, des d’un punt de vista instrumental, i la confi-
ança entre les parts, en un nivell intangible.

En conseqüència, formació en gestió per a la millora de l’estratègia i els resul-
tats de les empreses, ús de les TIC i digitalització per incrementar la productivi-
tat, l’optimització dels recursos i també del temps de la persona i, finalment, 
treball en xarxa per a un creixement competitiu. Tots ells són elements enca-
minats a obtenir un teixit empresarial de micropime fort, sanejat, que aporti 
tot el seu potencial econòmic i social i sostenible a la persona treballadora au-
tònoma.
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10. Conclusions

Aquest treball ha permès:

a) Obtenir un clar reflex de les circumstàncies que afecten les microem-
preses durant el seu desenvolupament.

b) Posar en evidència els condicionaments que les persones que les diri-
geixen tenen per gestionar aquests negocis, en funció de les seves 
capacitats, fortaleses i limitacions personals.

c) Definir grups d’empreses i d’individus amb patrons comuns, tant pel 
que fa a mancances com a potencialitats.

d) Establir com les diferents tipologies de programes de suport poden afa-
vorir que aquestes empreses s’enforteixin, es consolidin i contribueixin 
al teixit econòmic i social amb tot el seu potencial.

Les micropimes, enteses com aquelles empreses sense assalariats o bé amb un 
màxim de 9 persones contractades, realitzen una indubtable aportació a l’eco-
nomia, donat que són el 95,2% de les empreses de Catalunya, generen un 35,9% 
de l’ocupació i aporten un 22% del valor afegit brut a cost dels factors del sec-
tor privat. Afegir també que, segons les dades d’evolució a Catalunya, la pro-
ductivitat d’aquestes empreses és molt baixa en relació amb la resta de tipus 
de negocis d’acord amb la seva grandària, especialment en el cas de les micro-
pimes sense assalariats.

L’estudi s’ha realitzat a partir dels participants en el Programa Consolida’t des-
plegat pel Col·legi d’Economistes en el període 2014-2017. Donades les caracte-
rístiques d’aquesta mostra, la seva anàlisi ens permet extreure els trets princi-
pals de la realitat existent en el segment de la micropime a Catalunya.

Per a l’anàlisi s’han definit 10 àrees d’interès: estratègica, economicofinancera, 
organitzativa, tècnica, servei al client, administració, comercial, comunicació, 
mercat i habilitats.

De l’anàlisi per àrees de treball, podem concloure el següent:

1. L’apartat tècnic és clarament un punt fort, tant pel que fa referència a la 
persona treballadora autònoma com pel que fa referència al negoci.
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2. Les àrees comercial i economicofinancera posen de manifest una falta 
de coneixements i/o d’habilitats que permetin dur a terme aquestes fun-
cions de manera planificada i continuada en el temps. Aquestes circums-
tàncies tenen les seves conseqüències en els preus, els ingressos, i, en 
general, en el rendiment del negoci. En l’aspecte comercial en particular, 
cal un increment de la cartera de clients, facilitat moltes vegades per la 
xarxa de contactes de l’usuari, cartera que quan s’aconsegueix té un ni-
vell elevat de fidelitat.

3. Es posa de manifest, també, una visió estratègica deficient i una dificul-
tat per determinar productes i serveis a oferir, així com la definició de 
segments de clients.

4. Les àrees organitzativa i d’habilitats actuen com a frontisses en tot 
aquest sistema. La gestió del temps i del volum de feina, la flexibilitat 
horària, la col·laboració amb tercers (interns i externs), la gestió 
d’aquests equips, així com el compromís amb el projecte, la motivació, 
la capacitat de treball, la iniciativa i l’empatia, fan que les persones i els 
negocis arribin on moltes vegades no arriben per la pròpia gestió.

A partir de l’anàlisi tipològica realitzada, podem agrupar els diferents perfils de 
participants, tant d’individus com d’empreses, en quatre categories respecti-
vament:

Pel que fa referència als individus:

1. “Tècnics i hàbils no comercials”: persones amb un elevat nivell tècnic i 
compromesos amb el seu projecte (capacitat de treball, motivació), 
però amb mancances pel que fa a management. Aquest és el grup més 
nombrós.

2. “Hàbils mal organitzats”: presenten un compromís molt elevat amb el 
seu negoci i una bona formació i experiència tècniques. Per contra, te-
nen moltes dificultats per gestionar el volum de feina i els falta, també, 
coneixement economicofinancer i de gestió.

3. “Tècnics i comercials sense coneixements economicofinancers”: indivi-
dus que combinen un perfil tècnic, comercial i de servei al client. Tenen, 
tanmateix, mancances de coneixements economicofinancers i en la ges-
tió del volum de feina.

4. “Voluntariosos”: manifesten un elevat compromís amb l’empresa i molt 
bon tracte amb el client, però la formació i/o experiència tècnica no és 
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suficientment adequada al servei/producte que ofereixen, unit a una 
manca d’habilitats comercials i de coneixements economicofinancers.

En el cas dels perfils d’empreses:

1. “Tècniques i orientades al client”: empreses que destaquen pel nivell 
tècnic i de servei al client i, seguidament, per una situació favorable de 
mercat. Per contra, són deficients, principalment, en l’àrea economicofi-
nancera, seguida de les de comunicació, comercial i estratègica.

2. “Comercials i tècniques”: empreses amb cartera de clients fidelitzada, 
amb una oferta de qualitat, ben ubicades, però amb dificultats en l’orga-
nització de tasques i/o de col·laboradors i rendiments econòmics baixos.

3. “Tècniques però desorientades”: negocis amb una relació qualitat-preu 
adequada gràcies a una estructura reduïda que manté les despeses a ni-
vells baixos. Per contra, se’ls fa difícil assolir el volum de feina i/o orga-
nitzar l’equip, agreujat pel fet que no tenen una estratègia definida i ofe-
reixen tots els serveis que poden.

4. “Supervivents”: ofereixen un producte de qualitat i especialitzat amb 
una bona relació qualitat-preu. Presenten deficiències en l’organització 
de les tasques i en la continuïtat de la tasca comercial. Aquest és el grup 
més nombrós d’empreses.

En creuar els clústers d’individus amb els d’empreses, podem observar algunes 
coincidències que posen de manifest una certa correspondència entre les ca-
racterístiques de les persones i de les empreses que, si bé no tenen per què 
coincidir exactament, són pròpies de la influència que tenen les característi-
ques del/a gestor/a en el conjunt del negoci.

De l’anàlisi de les tipologies de programes existents a Catalunya adreçats al 
sector de les microempreses, observem que basen les seves propostes en 
oferta formativa, assessorament sobre aspectes concrets del negoci i assesso-
rament integral.

Per tal de donar suport al segment de la micropime, l’estudi realitzat posa de 
manifest:

1. La necessitat de programes orientats a la seva aplicabilitat pràctica, tant 
per la carència de coneixement existent en temes de gestió d’empresa, 
com per la dificultat de gestionar el temps de què disposa el/la gestor/a 
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de microempresa. En aquesta direcció, el suport basat en assessora-
ment pot ser molt més efectiu, tot i que, per contra, les formacions po-
den arribar a més usuaris.

2. Seria recomanable que els programes formatius potenciessin el coneixe-
ment en aspectes concrets de gestió del negoci, especialment dels àm-
bits economicofinancer, organitzatiu, estratègic i comercial.

3. Caldria pensar en propostes formatives específiques, que permetin una 
aplicabilitat immediata i que estiguin estructurades per nivells, de tal 
manera que l’usuari pugui realitzar un itinerari formatiu en la gestió del 
seu negoci. En segon terme, incorporar aquests itineraris inicialment en 
els estudis reglats universitaris i, seguidament, en els obligatoris, 
aquests darrers més encarats al foment de la cultura emprenedora.

4. Potenciar, també, tots aquells elements que afavoreixin l’ús eficient dels 
recursos per part de les microempreses permetria incrementar-ne la 
seva productivitat. En aquest sentit, les eines TIC i la digitalització poden 
ser recursos adequats.

5. Destacar l’ús de l’estructura d’empresa en xarxa. L’aplicació d’aquesta 
fórmula en tota la seva dimensió afavoriria guanyar dimensió competiti-
va sense incrementar l’estructura interna.

Donada l’elevada quantitat de microempreses existents tant a Catalunya com 
a la resta de la Unió Europea, així com el volum que representen dins la pobla-
ció ocupada, entenem que cal afavorir els programes que facilitin no només la 
supervivència, sinó també i, sobretot, la consolidació d’aquestes iniciatives em-
presarials. La millora de la gestió, la productivitat i la competitivitat de les mi-
croempreses possibilitaria una millora de la seva aportació al valor afegit brut i, 
per tant, incrementaria la seva contribució en el creixement econòmic i en la 
millora social de Catalunya en particular i de la Unió Europea en general.
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Resum

El Centre de Reempresa de Catalunya és el mercat de compravenda de petites i mit-
janes empreses de Catalunya (www.reempresa.org). És un nou model d’emprene-
doria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més re-
emprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, 
per fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.
És una iniciativa de la patronal Cecot (www.cecot.org) i de la Fundació Autoocupa-
ció (www.autoocupacio.org), que compta amb el suport de la Generalitat de Catalu-
nya, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comissió Euro-
pea i de més d’un centenar d’institucions, ajuntaments i diputacions, que fan de la 
reempresa un clar exemple de les possibilitats que ofereix la col·laboració publi-
coprivada.
Des de finals dels anys 80, diversos països europeus varen començar a donar impor-
tància a la consecució d’un entorn favorable per a la transmissió d’empreses, ja que 
tan important és afavorir la creació de nous negocis, com assegurar la continuïtat 
dels ja existents i evitar el seu tancament per motius no econòmics. Des de llavors, la 
Unió Europea ha emès diverses recomanacions als estats membres per tal de millo-
rar la legislació, la fiscalitat i el finançament en relació amb la compravenda d’empre-
ses, així com per assegurar l’existència de mercats transparents i serveis de suport 
als petits i mitjans empresaris que els ajudin al llarg de tot el procés.
L’any 2010, sota un entorn de greu crisi econòmica i una taxa d’atur elevada i crei-
xent, des de Cecot es va creure oportú crear un servei i un marketplace que tingués 
com a objectiu afavorir la compravenda de petites i mitjanes empreses i evitar així la 
pèrdua de llocs de treball i salvaguardar el teixit empresarial del país. Així, va néixer 
Reempresa, que funciona, no solament com un mercat transparent en el qual pro-
mocionar i creuar l’oferta i la demanda, sinó com a eina de suport i consultoria a 

Reempresa: un mercat d’oportunitats
David Garrofé, Abraham Arcos, Albert Colo-
mer, Oriol Alba i Laura Sallent
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ambdues parts a través d’una metodologia pròpia d’acompanyament a totes les 
parts implicades.

1. L’ecosistema

Catalunya comptava, a tancament de l’any 2017, amb un total de 619.490 em-
preses amb establiments a Catalunya1. D’aquestes, el 94,57% són microempre-
ses, seguint la classificació d’empreses recomanada per la Comissió Europea2 
que classifica les microempreses com aquelles amb un volum de menys de 10 
treballadors i una facturació inferior als dos milions d’euros.

Empreses amb establiments a Catalunya 2017 per volum de treballadors

Sense assalariats 353.732 57,10%

1-9 232.148 37,47%

10-49 25.721 4,15%

50-199 5.540 0,89%

200 o més 2.349 0,38%

Total 619.490 100,00%

Font: Elaboració pròpia en base a informació d’IDESCAT.

Addicionalment, és rellevant considerar l’entrada i sortida bruta d’empreses al 
mercat. Tal com es recull al Butlletí de demografia empresarial 4t trimestre 
20173, en el quart trimestre de 2017 s’han donat d’alta a Catalunya 23.360 em-
preses i s’han donat de baixa 26.110. La taxa bruta d’entrada d’empreses ha 
estat del 3,8%, essent la més baixa en un quart trimestre des de l’any 2011. La 
taxa bruta de sortida d’empreses al quart trimestre de 2017 ha estat del 4,2%, 
superior a la dels dos anys anteriors. Al llarg del quart trimestre la taxa neta 
d’entrada d’empreses, és a dir, la diferència entre la taxa bruta d’entrada d’em-
preses i la taxa bruta de sortida d’empreses, ha estat de -0,4%, que és el pitjor 

1. Institut d’Estadística de Catalunya. www.idescat.cat
2. What is an SME? http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-defini-

tion/index_en.htm
3. Butlletí de demografia empresarial 4t trimestre 2017 - Observatori del Treball i Model Produc-

tiu. http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/de-
mografia_empresarial/2017/arxius/butlleti_demografia_empresarial_4t17.pdf
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resultat en un quart trimestre des de 2012. Això significa que el còmput global 
d’empreses a Catalunya s’ha vist reduït l’últim trimestre del qual es disposa de 
dades.

Analitzant la taxa neta d’entrada d’empreses segons el nombre d’assalariats, 
s’observa que ha estat negativa en tots els trams, però molt més elevada en 
les empreses que tenen entre 1 i 9 treballadors (-0,74%), degut a què les empre-
ses més petites tenen unes taxes brutes de sortida més elevades.

Tot i representar el gran gruix de les empreses del nostre país, fins a la creació 
del Centre de Reempresa de Catalunya no s’havia pres en consideració la im-
portància del manteniment de les microempreses en funcionament, i tots els 
serveis orientats a la transmissió d’empreses, oferts bàsicament pel sector pri-
vat, s’oferien al col·lectiu d’empreses mitjanes i grans, tot i representar només 
un 1,27% del total de les empreses del nostre país. El servei de Reempresa, a 
més, s’orienta al col·lectiu d’empreses amb més risc de tancament, és a dir, les 
que tenen una taxa de sortida bruta més elevada, fomentant el manteniment 
de les mateixes a través de la seva compra per part d’un o més reemprenedors 
que aprofiten la feina feta per l’anterior empresari.
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2. Reemprendre vs. Crear

En estructurar el procés de reempresa, es mantenen tots els actius de l’em-
presa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les 
instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la història, especial-
ment a l’esforç desenvolupat en la creació i desenvolupament inicials de l’em-
presa. A més, amb la cessió d’empreses es reforça el teixit empresarial actual i 
de futur i es promou un mercat susceptible de provocar creixement econòmic.

Des de Reempresa, creiem que en els últims anys s’ha fet un reduccionisme de 
la figura de l’emprenedor, entenent-lo com aquella persona que comença un 
negoci de zero, sense considerar que emprenedor també ho és aquell que ad-
quireix una empresa que ja funciona per fer-la créixer, renovar-la i portar-la un 
pas endavant a través del desenvolupament de nous productes i serveis, la in-
novació, la internacionalització, la modernització dels seus recursos o l’obertu-
ra de nous canals de venda.

Als potencials emprenedors els diem que és set vegades més fàcil esdevenir 
empresari adquirint una empresa que ja existeix que no pas crear-la de zero, ja 
que disposes d’una sèrie d’avantatges com l’existència de clients, condicions 
de proveïdors, reputació de marca, entorn financer, històric per a la valoració 
de l’empresa i per a la predicció futura, etc.

3. Per què Reempresa?

La reempresa d’empreses és un tema d’alta importància per a la Unió Europea. 
Ja des de l’any 1994 ha llançat recomanacions als estats membres en matèria 
del foment de la transmissió d’empreses. El 1994 es va recomanar posar el 
focus en la millora de les condicions per a la transmissió d’empreses; el 2011 es 
va presentar el primer informe del grup d’experts en matèria de petites i mitja-
nes empreses i el 2002 es van presentar les accions que ja s’havien pres o pla-
nejat a diferents països i a la Comissió Europea per millorar la implementació 
de la recomanació de la Comissió. L’any 2003 veu la llum la Guia de les bones 
pràctiques en matèria del suport a la transmissió empresarial, un recull de me-
sures per promoure la transmissió a un nou propietari. La Guia va ser presenta-
da al seminari europeu de transmissió d’empreses que es va celebrar a Viena el 
23 i 24 de setembre de 2002. El 2006 la Comissió Europea inicia la implementa-
ció del programa comunitari de Lisboa per al creixement i ocupació a través de 
la transmissió d’empreses.
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La promoció de la transmissió d’empreses és també una de les recomanacions 
de la “Small Business Act”4, que recorda als estats membres la necessitat de 
donar suport a la transmissió d’empreses i iniciar una campanya per promoure 
aquestes pràctiques. A més, els estats membres són convidats a assegurar que 
la fiscalitat de cada país no penalitzi la transmissió d’empreses, iniciar i posar 
en pràctica un sistema de casament entre oferta i demanda i proveir de mento-
ratge i suport per a la transmissió empresarial.

A més el programa de Competitivitat i Innovació de la Unió Europea (COSME)5, 
iniciat el 2014 i en marxa fins al 2020 pretén, entre altres qüestions, donar su-
port i ajudar en la coordinació d’accions entre els estats de la Unió Europea, en 
especial reforçar la competitivitat de les empreses, en particular les PIMES, in-
centivant la cultura emprenedora i promovent la creació i creixement de les 
mateixes.

Per últim, el 2020 Action Plan6 subratlla que les PIMES són les més exposades 
al fracàs en transmissions degut a la seva vulnerabilitat en el procés de trans-
missió, i invita els estats membres a millorar el marc regulatori per a la trans-
missió d’empreses i a utilitzar els Fons Europeus per al suport de la transmissió 
d’empreses PIME a emprenedors que volen continuar-les.

4. El Centre de Reempresa de Catalunya

Recollint les recomanacions realitzades per la Unió Europea i la Comissió, es 
crea el Centre de Reempresa de Catalunya, el mercat de compravenda de peti-
tes i mitjanes empreses del país. La missió del Centre de Reempresa de Catalu-
nya és la consecució d’un entorn favorable per a les cessions d’empreses entre 
empresaris i reemprenedors, de manera que el teixit empresarial de Catalunya, 
tant actual com futur, gaudeixi de dinamisme i transparència, amb la finalitat 
d’evitar el tancament de negocis ja existents. Reempresa promou per tant l’as-
signació i transferència d’empreses a Catalunya de forma eficient. L’establi-
ment del Centre de Reempresa de Catalunya ha suposat:

4. Small Business Act (SBA), 2008 & 2011. http://ec.europa.eu/news/business/110223_1_en.htm
5. COSME Programme. http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm
6. Entrepreneurship 2020 Action Plan, 2013. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.

do?uri=COM:2012:0795:FIN:en:PDF
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• La creació d’un espai físic i virtual que coordina els serveis efectius de re-
colzament al reemprenedor i al cedent i possibilita la concentració de da-
des, informació i coneixement sobre els processos de transmissió d’em-
preses a Catalunya.

• La creació d’un espai col·laboratiu a Internet, marketplace per a la reem-
presa, que disposa de bases de dades a escala local i nacional, per casar 
oferta i demanda en el mercat de la reempresa.

• L’establiment d’una col·laboració publicoprivada a través de l’adhesió de 
més d’un centenar d’entitats que, gràcies a la seva col·laboració, servei-
xen com a punts d’atenció i informació per a cedents i reemprenedors.

• L’organització de programes d’informació i difusió de la reempresa, per 
tal de donar presència pública massiva i posar de manifest la importància 
del fenomen.

• La modelització del procediment d’atenció a les persones cedents i re-
emprenedores a través de l’aplicació d’una metodologia expressament 
ideada per al desplegament de la reempresa.

• L’establiment de programes, eines i instruments de formació i gestió a 
mida per a la reempresa des dels dos punts de vista: del cedent i del re-
emprenedor.

Reempresa actua com un únic punt de trobada entre reemprenedors i cedents 
(one stop shop), un espai de casament entre oferta i demanda i en el qual les 
parts poden trobar no només un mercat estructurat, sinó també múltiples ser-
veis, informació i assessorament en matèria de compravenda d’empreses. Re-
empresa integra totes les fases de la transmissió empresarial, iniciant-se en fa-
ses de sensibilització als usuaris i finalitzant el procés de transmissió a través 
de la firma del contracte de compravenda, oferint serveis de consultoria, for-
mació i mediació al llarg de tot el procés de transmissió.

5. La força de la xarxa

La força i l’èxit de Reempresa està a les mans de les persones que conformen 
l’equip de tècnics i consultors distribuïts per tot el territori català gràcies a la 
col·laboració d’una extensa xarxa d’organismes públics, organitzacions em-
presarials i entitats professionals que fan possible que, cada dia, cedents i re-
emprenedors es coneguin.
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Actualment, Reempresa disposa d’una xarxa de més de 80 punts d’atenció ar-
reu del territori català i més de 150 tècnics que hi actuen.

Un dels factors d’èxit de la reempresa ha estat la incorporació d’aquest servei 
al catàleg dels principals centres de promoció econòmica del país. Això, ha per-
mès oferir proximitat als usuaris, i donar l’opció als potencials emprenedors de 
disposar d’un nou itinerari que els permeti reemprendre negocis que ja estan 
en funcionament, evitant-se així començar de zero.

Mapa dels punts d’atenció Reempresa arreu del territori català

Font: Elaboració pròpia.

6. Reempresa en xifres

Des de la seva posada en marxa l’any 2011, Reempresa ha intermediat la trans-
missió de més de 1.600 empreses d’arreu de Catalunya. Això ha permès el man-
teniment de més de 4.400 llocs de treball directes d’aquests negocis, i la gene-
ració de més de 69 milions d’euros d’inversió induïda, és a dir, la suma de les 
quantitats pagades en totes les operacions. A més, el 40% dels reemprenedors 
que han adquirit una empresa es trobaven en situació d’atur i d’aquesta mane-
ra han tingut l’oportunitat d’incorporar-se al mercat laboral.
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La majoria d’operacions es concentren en l’àmbit del comerç i els serveis de 
proximitat, tal com es pot veure a continuació.

001-646 ponenciasEIX3.indd   134 16/07/2018   15:19:26



135

David Garrofé, Abraham Arcos, Albert Colomer, Oriol Alba i Laura Sallent

Pel que fa a la distribució territorial, el 74,15% de les empreses transmeses a 
través del servei de Reempresa es concentren a la província de Barcelona, se-
guida de lluny per la província de Tarragona, amb un 10,19% dels casos, Girona, 
amb un 9,79% dels casos, i Lleida, amb un 5,86% dels casos.

El 80,73% de la inversió induïda es concentra a la província de Barcelona, el 
8,13% a la de Girona, el 7,65% a la de Tarragona i el 3,49% a la de Lleida. Aquest 
repartiment de la inversió induïda indica que les empreses transmeses a la pro-
víncia de Barcelona tenen un preu de cessió superior a la resta d’empreses 
transmeses en altres províncies.
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Un dels serveis que ofereix Reempresa és la valoració del negoci, que és de 
lliure elecció per part dels usuaris en el cas que vulguin rebre recolzament d’un 
professional. A partir d’aquest valor, les parts inicien un seguit de negociacions 
en què acorden el conjunt de condicions sota les quals es realitzarà la transmis-
sió i que queden plasmades en el contracte de cessió definitiu.

Reempresa recull la informació relativa a les valoracions de les empreses, rea-
litzades per part dels cedents, així com el preu de cessió efectivament pagat 
per la compravenda de les empreses. Al següent gràfic es pot veure la diferèn-
cia entre el valor i el preu per sectors de les empreses de Reempresa. En tots 
els casos s’observa un valor superior al preu efectivament pagat. El preu de 
cessió mitjà més alt el trobem en el sector agropecuari (189.586 €), seguit de 
prop pel sector industrial (161.484 €). El preu de cessió més baix és el del sector 
hostaler (37.332 €).

La distribució ens mostra que més del 75% de les operacions s’han realitzat per 
menys de 50.000 € i, el 89% per menys de 100.000 €, oferint oportunitats a to-
tes les franges de preus.
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7. El cedent

Durant aquests anys, Reempresa ha atès més de 5.000 empreses en cessió de 
diversos sectors i activitats. A tancament de 2017, el 37,34% de les empreses 
ateses corresponien al sector comerç, un 28,54% al sector serveis, un 22,77% al 
sector hostaler i un 8,12% al sector industrial, essent residuals els sectors de la 
construcció, reformes i immobiliària, l’agropecuari i altres.

El motiu principal per posar a la venda una empresa és la jubilació, amb un 30% 
dels casos, seguit de lluny pel canvi de professió (12,45%) i motius personals 
(11,86%), entre moltes altres raons.
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Hi ha gairebé paritat de gènere entre els cedents, essent un 55% dels cedents 
homes i un 45% dones. La franja d’edat més freqüent entre els cedents és entre 
60 i 70 anys, que sumada a la franja d’entre 50 i 60 anys, fa un total de 54,57% 
sobre el total de cedents, fet que reafirma que el motiu principal per a la venda 
d’una empresa sigui el de la jubilació.
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8. El reemprenedor

A tancament de l’exercici de 2017, Reempresa havia atès més de 8.800 poten-
cials reemprenedors que cercaven oportunitats. Hi ha menys paritat de gènere 
entre els potencials compradors, essent un 63% homes i un 37% dones. El 35,17% 
dels reemprenedors té entre 40 i 50 anys, un 28,68% entre 50 i 60 i un 25,34% 
entre 30 i 40. La reempresa és, per tant, una alternativa a l’emprenedoria per a 
perfils de persones de més edat, en comparació amb l’edat habitual de l’em-
prenedor, que se situa entre els 25 i els 35 anys7. La reemprenedoria es presen-
ta als ulls dels reemprenedors, en molts casos, com una opció menys arriscada 
per accedir a la propietat d’una empresa, en comptes de crear-la de zero, que 
contempla més riscos.

El 49,91% dels reemprenedors que s’han donat d’alta al servei estaven en situ-
ació d’atur, fet que consolida la reempresa com una opció vàlida per sortir de 
la situació de desocupació i tornar al mercat laboral. El perfil del reemprene-
dor és, però, més divers, i entre aquests trobem tant persones en actiu que 
treballen per compte aliè i veuen la compra d’una empresa com l’opció de 
poder treballar per a ells mateixos, com també reemprenedors empresa, és a 
dir, empreses que en volen comprar d’altres com a mecanisme de creixement 
extern.

7. Informe GEM Catalunya, 2016. https://www.diba.cat/documents/36150622/120137234/INFOR-
ME+GEM16+web.pdf/db426245-986f-4f83-98e6-3caddb3122d3
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El sector de preferència principal dels reemprenedors és el sector serveis, amb 
un 31,71% dels casos, seguit pel comerç, amb un 28,12%, i el sector hostaler, amb 
un 22,11% dels casos. Val la pena també destacar que el sector industrial acumu-
la un 12,43% de les preferències principals dels reemprenedors, un interès molt 
superior que en el cas dels emprenedors per als quals aquest sector no és un 
dels preferits a l’hora de crear una empresa.
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En comparativa percentual, s’observa que els sectors serveis i industrial acu-
mulen més demanda que no pas oferta d’empreses en cessió, mentre que el 
sector comerç acumula més empreses en cessió, en termes percentuals, que 
no pas demanda. El sector hostaler mostra un equilibri entre oferta i demanda 
percentual, similar al sector de la construcció, reformes i immobiliari, així com 
l’agropecuari.

A fi d’oferir un tractament específic i diferencial a cadascun dels sectors d’inte-
rès, Reempresa va posar en marxa l’any 2017 el Mercat Sectorial del Comerç 
(http://comerc.reempresa.org) per tal de facilitar la transmissibilitat de les em-
preses de l’àmbit del comerç i els serveis de proximitat.

9. Reconeixement internacional

Aquests últims anys, Reempresa s’ha reconegut com una política innovadora 
en favor de la petita i mitjana empresa i per haver contribuït a la salvaguarda 
del teixit empresarial català i a la lluita contra l’atur. Reempresa és el fruit d’una 
tasca coordinada entre les institucions i les persones per donar una resposta 
activa al problema del relleu generacional de Catalunya.
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En aquest sentit, Reempresa ha estat aquest 2017 la guanyadora europea dels 
Premis Europeus de Promoció Econòmica (EEPA), atorgats per la Comissió Eu-
ropea.

A més, enguany, Reempresa també ha estat seleccionada pel projecte Accele-
rating Change Through Social Innovation, d’entre més de 200 iniciatives, com 
un programa útil i innovador en el camp del manteniment i foment de l’ocupa-
ció entre el col·lectiu de persones en situació d’atur. Aquest reconeixement es 
va lliurar el passat mes de setembre a Lisboa, Portugal, davant les autoritats de 
l’Instituto do Emprego e Formaçao Professional (IEFP).

Ja a finals de l’any 2016, Reempresa va ser seleccionada entre les 15 millors po-
lítiques de desenvolupament municipal per combatre problemes socials d’alta 
complexitat, com és la lluita contra l’atur i el suport a la pime envers el repte 
del relleu generacional. En aquesta ocasió, va ser la New York University Wag-
ner la que va concedir aquest reconeixement.

Sota aquest context, la voluntat de Reempresa és la de consolidar el mercat de 
compravenda d’empreses i seguir oferint l’oportunitat de la reempresa entre 
els empresaris i empresàries que vulguin donar continuïtat a les seves empre-
ses i a aquells potencials reemprenedors i reemprenedores que estiguin valo-
rant la reempresa com una alternativa a la creació d’un negoci des de zero.

10. Conclusions i recomanacions de futur

Essent conscients del pes que representen la micro i la petita empresa en el 
parc empresarial català i l’impacte que la profunda crisi econòmica ha tingut en 
aquestes empreses, reduint-ne significativament el nombre i destruint llocs de 
treball directes i indirectes, el Centre de Reempresa de Catalunya ha creat un 
instrument per ajudar a pal·liar-ne el tancament a través de la transmissió de la 
propietat a un nou empresari. Addicionalment, la reemprenedoria dona cober-
tura a aquells emprenedors que volen accedir a la propietat d’una empresa 
sense assumir els riscos que comporta crear-la, i promou el creixement de les 
empreses constituïdes que, amb una altra gestió o integració en altres empre-
ses, poden créixer significativament. El Centre de Reempresa pretén aconse-
guir l’equiparació de l’atenció pública que actualment s’ofereix a l’emprenedo-
ria amb la de la reemprenedoria, posant al mateix nivell les dues opcions 
perquè un emprenedor triï quina és la que més li convé i interessa segons la ti-
pologia del seu projecte professional.
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La col·laboració publicoprivada ha estat clau per a la creació d’una xarxa 
d’atenció professional i de proximitat que permeti posar en contacte ambdues 
parts i oferir serveis d’intermediació en tot el procés de transmissió. El canvi de 
mans d’una empresa és un moment cabdal per a la seva viabilitat futura; sense 
l’estructuració correcta del procés i la transmissió del know-how del cedent al 
reemprenedor la viabilitat de l’activitat no està garantida. La creació del servei 
de Reempresa recull les recomanacions realitzades per la Unió Europea sobre 
la necessitat de facilitar l’entorn per a la transmissió d’empreses i ha creat un 
entorn de col·laboració entre entitats ben diferents per oferir a les empreses 
del nostre país una opció de continuïtat.

L’activitat observada al llarg dels set anys de vida del servei, amb 1.600 trans-
missions registrades, 5.000 projectes de cessió i 8.800 projectes de reempre-
nedoria, encoratja a seguir treballant en la mateixa línia, amb l’ànim d’arribar 
cada dia a més usuaris potencials, sensibilitzant sobre les bondats de la prepa-
ració de la transmissió d’empreses amb la suficient antelació per evitar tanca-
ments d’empreses per manca de relleu i fomentar l’emprenedoria a través de 
la compra d’empreses, així com el creixement empresarial.

En un futur esperem poder sumar a l’ecosistema de la reemprenedoria més 
entitats, tant públiques com privades. També volem continuar realitzant activi-
tats i esdeveniments de sensibilització i difusió que pretenen apropar la reem-
prenedoria a la societat, així com crear eines específiques per a les diferents ti-
pologies d’empreses segons els seus sectors. Addicionalment, es posarà el 
focus en el creixement empresarial, oferint a les empreses transferides la pos-
sibilitat d’evolucionar els seus negocis, renovant el seu enfocament cap al mer-
cat, i incorporant eines per millorar-ne la gestió, de manera que puguin afron-
tar un creixement sostenible.

En concret i com a conclusió, el Centre de Reempresa de Catalunya exposa les 
següents recomanacions de futur:

• Oferir atenció política al fenomen de la reempresa i igualar-lo al de l’em-
prenedoria ex novo, donant als potencials usuaris l’oportunitat de valo-
rar si és millor l’opció de reemprendre un negoci ja existent o iniciar-ne 
un de zero.

• Mantenir la cooperació amb les entitats col·laboradores per tal de conso-
lidar i continuar estenent la reempresa durant els propers anys.
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• Augmentar la prospecció d’empreses del territori subjectes d’afrontar 
un procés de reempresa en els propers anys.

• Realitzar actes de difusió a col·lectius susceptibles de participar o pres-
criure el servei de Reempresa, com ara associacions i gremis empresari-
als i col·lectius d’assessories i gestories dels territoris.

• Ampliar l’oferta formativa per a potencials empresaris cedents i reem-
prenedors per tal de millorar la preparació de les transmissions i la seva 
presa de decisions envers al procés de compravenda, a fi de reduir els 
riscos associats a les transmissions.

• Millorar la capacitació del personal tècnic implicat mitjançant formació 
continuada en aspectes rellevants de la transmissió d’empreses.

• Realitzar actes de sensibilització i conscienciació amb l’objectiu d’acostar 
a potencials usuaris cedents i reemprenedors el servei i la metodologia 
de Reempresa.

• Facilitar els mecanismes jurídics, legals i burocràtics afectes a la transmis-
sió d’empreses. En aquest sentit, impulsar bonificacions en els canvis de 
titularitat de llicències d’activitats quan aquests processos hagin estat 
assessorats per un punt d’atenció de Reempresa.

• Millorar els instruments de finançament de les transmissions d’empre-
ses. En aquest sentit, fomentar subvencions i ajudes que facilitin la trans-
missió d’empreses.

• Fomentar els incentius fiscals per a les transmissions d’empreses.

• Subscriure les recomanacions emeses per la Comissió Europea per al 
període 2014-2020.
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Presentació

L’objectiu d’aquest treball és explicar el comportament de la indústria catalana en el 
darrer cicle econòmic (2008-2016) i identificar-ne les seves característiques princi-
pals. L’anàlisi considera tres aspectes: a) L’evolució de la indústria en el context eco-
nòmic regional, comparant la seva dinàmica recent amb la dels serveis i la construc-
ció; b) Els canvis en l’estructura sectorial, desagregant la indústria en dotze branques 
d’activitat per copsar el seu comportament pel que fa a la producció, ocupació, pro-
ductivitat i exportacions; c) L’estructura empresarial en relació amb la grandària dels 
establiments i la tipologia del capital (autòcton o transnacional).

1. Introducció

D’acord amb el criteri vigent, que és el que s’empra en les bases de dades ofici-
als, la indústria inclou dos grans grups d’activitats: per un costat, els sectors 
manufacturers, i d’altra banda, els de l’energia, gas i aigua. Inicialment es con-
siderava activitat industrial la fabricació de béns físics, i per tant, comercialitza-
bles, és a dir, la fabricació de béns tangibles que es poden desplaçar (exportar, 
importar) al llarg de l’espai. Aquest és el grup que integra les activitats anome-
nades manufactureres i que incloïa branques com l’alimentació, el tèxtil, la me-
tal·lúrgia i la construcció de maquinària, com a més importants. A finals del se-
gle xix i a l’inici del segle xx els canvis tecnològics propicien l’aparició de nous 
sectors, com el químic, el farmacèutic, el de material elèctric i l’automoció, ei-
xamplant-se novament el ventall a mitjan segle xx amb els transformats plàs-
tics i els electrodomèstics, i més recentment, amb l’electrònica i la informàtica.
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D’altra banda, el mateix desenvolupament tecnològic també comporta l’apari-
ció de noves activitats a les darreries del segle xix i començament del segle xx 
com el subministrament d’electricitat i de gas així com la distribució generalit-
zada de béns bàsics com l’aigua. Aquestes activitats, que ràpidament assolei-
xen una gran escala, passaran a integrar el grup de sectors de l’energia, gas i 
agua. Les empreses que hi operen no fabriquen els béns en sentit físic sinó que 
els subministren (cas del gas i l’aigua) o proporcionen els seus serveis en forma 
de llum, potència, calor, etc., cas de l’electricitat. I això fa que en termes funci-
onals aquestes activitats constitueixin (juntament amb l’extracció de primeres 
matèries) un grup diferenciat de les estrictament manufactureres.

Més enllà de criteris tipològics, els canvis que ha experimentat l’activitat eco-
nòmica les darreres dècades a l’ombra d’un continu d’innovacions tecnològi-
ques en diversos àmbits (transport i comunicacions, digitalització) obliga a re-
plantejar el mateix concepte d’empresa industrial. Així, la reducció dels costos 
de transport va facilitar la subcontractació de fases del procés productiu per 
aprofitar al màxim els avantatges de l’especialització i de les economies d’esca-
la, un fenomen que primer té lloc a escala regional/nacional i que ara ja ha ad-
quirit una dimensió mundial, amb la qual cosa al voltant d’una empresa es ge-
nera una cadena de valor que va molt més enllà de la ubicació física del seu 
establiment fabril.

Més recentment, la digitalització ha afavorit la intensificació d’aquest feno-
men, que s’estén de les fases estrictament productives a les relacionades amb 
els serveis a la indústria i ara l’externalització afecta la RiD, el disseny, la funció 
financerocomptable, la logística, etc. I el resultat d’això és que canvia el refe-
rent d’empresa industrial tal com s’havia entès tradicionalment. Alguns exem-
ples de casa nostra il·lustren aquesta situació.

És Mango una empresa industrial? En sentit estricte i d’acord amb la CCAE 
(Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques) no, ja que a Catalunya Mango 
no fabrica. La seva activitat consisteix a organitzar i coordinar un procés pro-
ductiu que comença amb el disseny –que sí es fa al Principat–, continua amb la 
producció de peces de vestir –externalitzada a l’estranger– i finalitza amb la 
logística requerida per distribuir el producte acabat arreu del món. Així, encara 
que Mango a Catalunya no és pròpiament una empresa industrial la seva cade-
na de valor respon a la tipologia pròpia d’allò que s’ha anomenat la “nova in-
dústria”, en què la manufactura i els serveis es troben integrats sense solució 
de continuïtat.
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Un altre cas interessant és Bayer, una companyia amb una llarga tradició indus-
trial a Catalunya en la branca química-farmacèutica i on encara manté impor-
tants instal·lacions productives (Tarragona, Zona Franca de Barcelona). Fa uns 
anys, Bayer va concentrar en un centre de serveis a Sant Joan Despí l’àrea fi-
nancerocomptable per al sud d’Europa, resultat d’externalitzar aquesta funció 
de les unitats productives de la regió. Òbviament, això ha estat possible per la 
digitalització, però sense l’experiència manufacturera prèvia de l’empresa difí-
cilment aquest centre s’hauria instal·lat a Catalunya.

Un darrer exemple: Hewlett-Packard. La multinacional informàtica es va esta-
blir primer a Terrassa i després a Sant Cugat del Vallès per fabricar impresso-
res als anys 90 del segle passat, una activitat que anava acompanyada de la 
RiD requerida per introduir el producte al mercat, i que es duia a terme amb 
el suport del centre d’investigació mare a Silicon Valley. Primer es van fabri-
car impressores petites, després van ser les grans i finalment es va deslocalit-
zar la producció a Hongria però mantenint la funció de RiD, que és la que es 
du a terme actualment i que ha assolit una dimensió global i estratègica en 
l’àmbit de la corporació. Novament, la digitalització ha facilitat aquest canvi 
de funcions però el fet rellevant és que una activitat de serveis avançats, com 
la investigació, no s’explicaria sense l’existència d’una experiència industrial 
anterior.

Aquests casos indiquen que la línia que separa la indústria dels serveis cada 
vegada és més subtil. Moltes activitats de serveis no s’entenen sense l’existèn-
cia d’empreses industrials, els efectes de les quals en l’economia transcendei-
xen l’estricta activitat productiva. Cada cop més les cadenes de valor tendei-
xen a ser horitzontals enlloc de sectorials i això obliga a plantejar-se si la 
classificació clàssica de les activitats econòmiques per grans branques d’activi-
tat continua sent un instrument vàlid per interpretar correctament la realitat 
avui dia.

Un cop situada la indústria en l’entorn econòmic que li és propi, per raons es-
sencialment operatives –de disponibilitat de dades consistents i creïbles– l’anà-
lisi que segueix es basa en la consideració del sector secundari en el sentit tra-
dicional però sense oblidar que els resultats que es presenten cal interpretar-los 
en un context més ampli, en el qual les activitats industrials són només una 
baula en un procés global de creació de valor.

001-646 ponenciasEIX3.indd   147 16/07/2018   15:19:27



148

La indústria catalana: evolució recent, estructura sectorial i estructura empresarial

Primera part:  
LA INDÚSTRIA EN EL CONTEXT ESPANYOL I CATALÀ

2. La indústria catalana en el context espanyol

Comencem fent referència a dos tòpics que es complementen. El primer diu 
que Catalunya ha estat tradicionalment la fàbrica d’Espanya i el segon que es 
tracta d’un país eminentment industrial. Òbviament, el primer no s’entendria 
sense el segon. Són encara veritat aquestes afirmacions? La idea que Catalunya 
és la fàbrica d’Espanya es remunta a la segona meitat del segle xix, a l’època 
de la primera revolució industrial, quan el Principat lidera la industrialització de 
l’estat, es converteix en el principal proveïdor de les altres regions i les activi-
tats manufactureres catalanes generen la major part de la producció espanyo-
la dels sectors motrius, el tèxtil i el metall-mecànic. Amb el temps la participa-
ció de la indústria catalana a Espanya disminueix degut al desenvolupament 
dels altres territoris, però tot i la pèrdua de pes relatiu el lideratge industrial de 
la regió es manté fins a l’actualitat.

D’altra banda, la idea que Catalunya és un país industrial té a veure amb el fet 
que, a més de liderar la industrialització de l’estat, el sector secundari ha estat 
durant molts anys –fins a mitjan segle xx– l’hegemònic en la configuració eco-
nòmica del país. I tot i que durant les darreres dècades ha vist reduïda la seva 
importància en detriment dels serveis, encara manté una posició central en el 
conjunt del sistema productiu. Com hem comentat, el desenvolupament de 
moltes activitats de serveis ha estat possible justament per l’existència d’un 
potent sector industrial sense el qual avui no es pot entendre el funcionament 
de l’economia catalana. Així, malgrat la irreversible “desindustrialització” que 
afecta el Principat (entès aquest concepte com la pèrdua continuada de pes 
del sector secundari en el PIB), seguint la mateixa tònica que a les principals 
regions avançades, sense una indústria forta no hi pot haver una economia sò-
lida. La UE ho ha entès i d’aquí el disseny d’una estratègia per reforçar la seva 
base productiva i millorar la competitivitat de les empreses industrials.

La importància de la indústria catalana en el context espanyol es posa de mani-
fest pel seu pes en el conjunt de l’estat, situació que es considera al llarg del 
darrer cicle econòmic, que s’inicia el 2008 i que s’estén fins a l’actualitat, si bé 
atenent les dades disponibles l’anàlisi es tanca el 2016.
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El 2008 la participació del PIB industrial del Principat en el total de l’estat era 
del 22,9%, 3,2 punts per sobre del pes del PIB català en el conjunt espanyol 
(19,7%), unes dades que posen de relleu la major especialització relativa de Ca-
talunya en les activitats industrials. Al llarg d’aquests anys el pes del PIB català 
en relació amb Espanya augmenta de manera moderada i el 2016 ja se situava 
lleugerament per sobre del 20%. En el sector industrial la millora és més acusa-
da i el 2016 la participació catalana s’havia incrementat quasi un punt percentu-
al respecte el 2008 i assolia el 23,8%, el que indica un comportament relativa-
ment més favorable del sector secundari a casa nostra en relació amb el 
conjunt de l’estat al llarg del darrer cicle econòmic. Hom pot afirmar, en aquest 
sentit, que Catalunya continua sent la principal fàbrica d’Espanya. El fet que el 
2016 el PIB industrial de Catalunya superés en valor absolut el de les dues co-
munitats autònomes que la segueixen considerades conjuntament, Madrid i la 
Comunitat Valenciana, així ho corrobora.

3. La indústria en l’economia catalana: el PIB

Després d’una etapa de creixement ininterromput des de la segona meitat de 
la dècada dels 90 del segle passat, el 2009 té lloc una inflexió i el PIB industrial 
català davalla de manera important (-11,3% en termes corrents), conseqüència 
tant de la caiguda de la demanda interna com, encara de manera més accentu-
ada, de la davallada de les vendes a l’exterior (-17,9%). Després d’uns anys de 
relativa estabilitat sense mostrar signes clars de revifada (2010-2012), a partir 
del 2013 la indústria catalana experimenta una fase de recuperació i el 2015 el 
valor del seu PIB ja superava en set dècimes el del 2008. El creixement conti-
nua el 2016, exercici en què el PIB sectorial depassava en un 4,6% el del 2008. El 
fet que fins al cap de set anys (2015) el PIB industrial no retornés als valors de 
precrisi ja dona una idea de la magnitud de la recessió que ha patit aquesta ac-
tivitat.

En comparació amb els altres dos macrosectors, al llarg d’aquests anys la in-
dústria presenta un comportament clarament més negatiu que els serveis –
que és la branca que resisteix millor els embats de la crisi–, però força més fa-
vorable que el de la construcció. Així, el 2016 el PIB del sector terciari era un 
11,8% superior al del 2008 mentre que el de la construcció pateix una davallada 
espectacular (-57,5%) (veure gràfic 3.1).
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Gràfic 3.1. Evolució sectorial del PIB en números índex
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L’impacte de la contracció econòmica en la indústria degut al retrocés de la 
demanda interna en els anys 2009-2012 es manifesta en el tancament d’establi-
ments i en els ajustaments de plantilles en les empreses que continuen operati-
ves, circumstàncies a les quals se suma la intensificació en la deslocalització 
d’unitats productives. A partir del 2009 la indústria catalana s’ha de reestructu-
rar per adaptar-se a la nova conjuntura i moltes empreses aposten per una de-
cidida acció en l’àmbit exterior: el bon comportament de les exportacions a 
partir del 2010 ha estat fonamental per a la recuperació de l’activitat industrial.

Un equívoc que convé aclarir és el que tendeix a associar crisi industrial i deslo-
calitzacions en termes de causa-efecte. Si bé és cert que en els anys 2008-2016 
diverses companyies multinacionals traslladen les seves factories extramurs 
del Principat, no cal oblidar que aquest fenomen respon més a causes estruc-
turals que conjunturals, i especialment a la creixent competència internacional 
en una fase de globalització de la indústria que comporta una reubicació dels 
centres de fabricació a escala mundial a la cerca d’uns menors costos produc-
tius. En el nou escenari Catalunya perd els avantatges comparatius com a pla-
taforma fabril que tenia els anys 80 i 90 del segle passat, quan és receptora de 
grans inversions directes de companyies transnacionals. I és en aquest context 
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que cal interpretar la deslocalització de grans plantes de producció, com les de 
Sony i Sharp en la branca de l’electrònica de consum, que encara que es mate-
rialitzen en els anys més crítics, 2011 i 2012, estaven previstes amb anterioritat. I 
quelcom semblant succeeix amb la clausura de l’activitat de Delphi Diesel Sys-
tems el 2014 en el sector de components d’automoció. Recordem que el feno-
men de la deslocalització industrial es manifesta de manera regular al Principat 
des de començament de segle, i en els anys expansius grans companyies com 
Lear, Frape Behr, Valeo, Samsung i Yamaha ja havien traslladat totalment o 
parcialment l’activitat productiva que duien a terme al Principat a d’altres paï-
sos, per la qual cosa resulta qüestionable establir una relació de causa-efecte 
entre la crisi industrial i les deslocalitzacions.

La dinàmica sectorial de l’economia catalana en aquest període també ha mo-
dificat la participació de les diferents activitats en el PIB global. Si el 2008 el 
pes de la indústria representava el 20,3% per un 67,4% dels serveis, en el mo-
ment més crític, el 2012, la participació del sector secundari s’havia reduït al 
19,8% per guanyar un punt percentual el 2016 i assolir el 20,8%, una de les ràtios 
més elevades entre les regions més avançades del vell continent. El 2016 la po-
sició capdavantera en el PIB català corresponia al sector terciari, que veu aug-
mentar la seva importància al llarg d’aquests anys fins al 73,7%, mentre que la 
construcció pateix una forta davallada i passa de l’11,3% el 2008 al 4,7% el 2016.

En aquest punt, i recordant el que hem comentat abans, convé remarcar que 
durant les darreres dècades l’augment de pes dels serveis es deu en una part 
no menyspreable a l’externalització d’activitats que abans es trobaven integra-
des en la indústria (transport, logística, comptabilitat/finances, etc.), per la 
qual cosa el pes real del sector secundari és clarament superior al que reflectei-
xen les estadístiques. En el cas de la indústria catalana, si considerem no tan 
sols la participació directa sinó també l’externalització d’activitats així com els 
efectes induïts que genera en la resta de sectors (i que quantifiquen les taules 
Input-Output), la seva importància real en el PIB del país se situa al voltant del 
50% (Baró i Villafaña, 2009; Poveda, 2015).

4. La indústria en l’economia catalana: l’ocupació

A diferència del que succeeix amb el PIB industrial, que augmenta de manera 
ininterrompuda des de mitjan anys 90 fins al 2009, l’ocupació presenta una 
tendència a la baixa –amb alguns anys de millora puntual– des de comença-
ment de segle, de manera que la fase d’expansió industrial és compatible amb 
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una lenta però progressiva pèrdua de llocs de treball, com reflecteixen les da-
des tant de població activa com d’afiliació a la Seguretat Social. És significatiu 
al respecte que entre el 2000 i el 2008, en un període de creixement sostingut 
del PIB industrial, l’ocupació sectorial disminuís prop d’un 20%.

Una raó important d’això és que la indústria, a diferència dels serveis i la cons-
trucció, és una activitat intensiva en capital per la qual cosa les noves inversi-
ons tendeixen a crear pocs llocs de treball (i més en un context de canvi tecno-
lògic accelerat en què es tendeix a substituir mà d’obra per capital), i aquesta 
aportació d’efectius resulta insuficient per compensar les pèrdues que tenen 
lloc per tancaments i deslocalitzacions. Aquesta situació s’agreuja en la fase 
recessiva del cicle en alentir-se les inversions i intensificar-se la desaparició 
d’empreses. Així, la indústria catalana pateix una forta davallada d’efectius, del 
28,7%, entre el 2008 i el 2013, per remuntar de manera molt moderada els tres 
darrers exercicis. El 2016 l’ocupació industrial encara era un 24,0% inferior a la 
del 2008, el que reflecteix les dificultats per recuperar els llocs de treball per-
duts àdhuc en un context de contenció dels costos laborals. El 2016 el sector 
industrial català havia perdut quasi 184.000 efectius respecte a l’any base.

L’evolució del PIB i de l’ocupació industrial en aquest període mostra clara-
ment el comportament asimètric que presenten aquestes variables al llarg del 
cicle econòmic. En la fase recessiva la caiguda de l’ocupació és més intensa que 
la del PIB i en la fase de recuperació el PIB creix més ràpidament que l’ocupa-
ció. Així, mentre els anys 2010-2012 el PIB industrial català disminueix un 10,4% 
l’ocupació cau de manera més accentuada, en un 23,5%. En canvi, en el període 
2013-2016 el PIB augmenta un 14,2% però l’ocupació només ho fa en un 3,4%. La 
conseqüència d’això és que mentre el PIB industrial del Principat el 2016 depas-
sava un 4,6% el valor del 2008, l’ocupació encara estava lluny d’assolir el regis-
tre inicial: el 2016 el seu valor només era el 76,0% del d’aquell exercici (veure 
gràfic 4.1).

Això suggereix que encara caldran bastants anys de creixement positiu del PIB 
industrial perquè aquest sector pugui absorbir la desocupació generada du-
rant la recessió i es torni als nivells d’ocupació precrisi. Aquest comportament 
desigual del PIB i l’ocupació al llarg del cicle econòmic, tanmateix, també ha 
tingut una conseqüència positiva i és la millora continuada de la productivitat 
aparent del treball.

Les causes del decalatge entre l’evolució del PIB i de l’ocupació industrial es 
troben en l’asimetria en les decisions de les empreses al llarg del cicle econò-
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mic, que es manifesten de manera diferent en la fase contractiva i en la de re-
cuperació. Així, davant dels signes de recessió –essencialment la caiguda de les 
vendes per l’atonia de la demanda–, les empreses s’adapten ràpidament a la 
nova situació per minimitzar l’impacte negatiu de la conjuntura en el seu comp-
te de resultats. I això es tradueix en la reducció immediata de plantilles, una 
decisió que es fa efectiva en el curt termini. La pèrdua d’efectius comporta que 
les empreses tinguin una creixent capacitat instal·lada ociosa, per la qual cosa 
ara treballen per sota de les seves possibilitats. I aquesta situació s’intensifica 
així que la demanda continua en recessió.

Quan el signe canvia i la demanda es reactiva –el PIB torna a créixer–, les em-
preses no reaccionen amb la mateixa rapidesa que en la fase recessiva sinó 
que esperen que els signes de recuperació siguin clars per recompondre les 
plantilles, la qual cosa pot trigar uns quants exercicis. Mentrestant responen a 
l’augment de la demanda amb una major utilització de la capacitat i només 
quan tenen la certesa que la recuperació és sostinguda incorporen nous treba-

Gràfic 4.1 . Població ocupada per sectors a Catalunya en números índex 
(2008=100)
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lladors. La intensitat de la contracció en els anys 2008-2013 i el fet que moltes 
empreses encara no estan utilitzant plenament la capacitat instal·lada explica-
rien per què, malgrat el sostingut i significatiu creixement del PIB industrial, els 
darrers quatre anys els nivells d’ocupació en el sector secundari encara se situ-
en lluny dels que hi havia el 2008.

Si en el cas del PIB la indústria havia contribuït de manera positiva a l’evolució 
d’aquesta variable en els anys 2008-2016, per a l’ocupació la situació és dife-
rent i ara la seva contribució és negativa ja que la pèrdua de llocs de treball en 
la indústria es produeix tots els anys a un ritme superior al que ho fa el conjunt 
de l’economia catalana. Del total de 397.500 llocs de treball destruïts al Princi-
pat en aquest període, 183.800 (el 46,2%) corresponen al sector industrial, que 
és, amb diferència, el que destrueix més ocupació en valors absoluts.

5. La indústria en l’economia catalana: la productivitat

El VAB per ocupat aporta una informació que permet aproximar-nos al com-
portament de la productivitat d’una economia. L’any 2008 el VAB per treballa-
dor al Principat depassava lleugerament els 56.000 € i a partir d’aquell exercici 
experimenta un fort augment fins al 2013, coincidint amb els anys més crítics 
en l’evolució del PIB i de l’ocupació. En canvi, l’evolució d’aquesta variable es 
modera els tres darrers exercicis, quan el PIB ja presenta creixements positius i 
comença a recuperar-se l’ocupació. En el període 2008-2013 el VAB per treba-
llador creix un 12,7% mentre que entre el 2014 i el 2016 només ho fa un 2,1%. En 
conseqüència, la productivitat de l’economia catalana el 2016 havia augmentat 
un 15,1% respecte al 2008.

El 2008 el VAB per ocupat dels tres grans sectors era bastant semblant i oscil-
lava des dels 57.700 € dels serveis (valor superior) fins als 53.200 € de la indús-
tria (valor inferior), situant-se la construcció en una posició intermèdia (55.900 
€). Al llarg del període 2008-2016 l’evolució de la productivitat per activitats 
presenta diferències significatives com a conseqüència del desigual comporta-
ment del PIB i de l’ocupació, i la branca que experimenta un comportament 
més favorable és la indústria, el VAB per ocupat de la qual augmenta ininter-
rompudament i el 2016 assoleix un registre de 73.100 €, una xifra un 37,5% supe-
rior a la del 2008 i que s’explica essencialment per la pèrdua de llocs de treball: 
el 2016, amb un 24,0% menys d’efectius el VAB industrial era un 4,6% més elevat 
(gràfics 5.1 i 5.2).
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Gràfic 5.1. VAB per ocupat per sectors (Euros)
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Gràfic 5.2. VAB per ocupat per sectors (números índex)
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Hom podria pensar que la millora de la productivitat industrial és atribuïble a 
una intensificació de la inversió al llarg d’aquests anys i a la substitució de tre-
ball per capital. Tanmateix, les xifres d’inversió industrial que facilita l’Observa-
tori del Treball i Model Productiu només avalen aquesta hipòtesi a partir del 
2013. La inversió en el sector secundari presenta fortes caigudes el 2009 
(-22,9%) i el 2010 (-8,5%) a les quals segueixen dos anys (2011 i 2012) de relativa 
estabilitat, i és justament en aquest període (2008-2012) quan tenen lloc els 
majors augments de productivitat, la qual cosa suggereix que la millora en 
aquesta variable es deu a una major eficiència en la utilització de la mà d’obra 
un cop produït l’ajustament de plantilles. Circumstància que, d’altra banda, in-
dica que l’eficiència en l’ús del factor treball en la indústria el 2008 es trobava 
certament per sota del seu potencial.

A partir del 2013 la inversió industrial inicia un recorregut positiu però amb ta-
xes de creixement moderades que es manté fins al 2016. En aquest darrer 
exercici el valor de la inversió encara se situava a uns nivells clarament inferiors 
als del 2008. En aquests anys (2013-2016) el creixement del PIB industrial supe-
ra clarament el de l’ocupació i els guanys de productivitat en la indústria conti-
nuen –si bé a un ritme clarament inferior al dels anys 2008-2012– en un context 
de comportament positiu de la inversió, per la qual cosa ara sí que es pot atri-
buir a aquesta variable la millora de la productivitat. Hom pot concloure, doncs, 
que en la fase contractiva del cicle industrial els guanys de productivitat es de-
uen a una major eficiència en la utilització del factor treball mentre que en la 
fase expansiva són causats per la dinàmica favorable de la inversió.

El creixement de la productivitat industrial al llarg d’aquest període ha estat 
sempre per sobre del que han tingut els altres dos grans macrosectors, i per 
tant, també ha superat, i de manera important, el que experimenta l’economia 
catalana en el seu conjunt. En conseqüència, el 2016 la indústria passa a ser la 
branca amb un major VAB per ocupat, amb una productivitat un 14,2% i un 
39,6% superior a la dels serveis i la construcció, respectivament, revertint-se del 
tot la situació que hi havia el 2008. Un dels aspectes més positius que mostra la 
indústria catalana aquests anys és precisament l’aprofitament de la conjuntura 
per obtenir importants guanys de productivitat.
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Segona part:  
ESTRUCTURA SECTORIAL DE LA INDÚSTRIA CATALANA

6. Consideracions generals

Un dels trets característics de la indústria catalana és el seu elevat grau de di-
versificació sectorial, que es reflecteix en el fet que hi són presents, i amb una 
certa importància, la majoria de branques d’activitat, la qual cosa atorga al sis-
tema productiu català una considerable solidesa i el diferencia d’altres regions 
de vella industrialització com el País Basc i el País Valencià, que mostren buits 
significatius en la configuració sectorial de la seva indústria.

En el cas del País Basc és remarcable el poc pes de les branques química-farma-
cèutica, de l’alimentació, del tèxtil i del material de transport (si bé la regió 
compta amb una important indústria auxiliar), mentre que la del País Valencià, 
molt centrada en les activitats tradicionals, tampoc disposa d’un potent sector 
químic-farmacèutic i presenta carències en la construcció de maquinària i 
equips mecànics, en la fabricació de material elèctric i electrònic, en els trans-
formats del cautxú i plàstic i en el paper, arts gràfiques i impressió. Madrid, per 
la seva part, és una regió d’industrialització més tardana que té una configura-
ció sectorial de la manufactura més semblant a la de Catalunya. En aquesta co-
munitat la branca de les activitats extractives, d’energia, gas i aigua té un gran 
pes en el conjunt industrial, en ser la seu de les grans empreses espanyoles. El 
2015 aquest sector representava gairebé un terç de la xifra de negoci total de 
la indústria de la regió, mentre que a casa nostra no arribava al 18%.

A Catalunya la principal carència en l’estructura industrial ha estat la feble pre-
sència de les activitats bàsiques –les que inicien els processos productius– en 
el sector metal·lúrgic, cas de la siderúrgia, circumstància que s’explica essenci-
alment per la desfavorable dotació de primeres matèries (carbó, ferro). La in-
dústria del Principat és essencialment transformadora. I en l’àmbit de les acti-
vitats transformadores al llarg del temps s’ha mantingut la presència dels 
principals sectors, si bé en alguns casos amb modificacions importants en la 
seva estructura interna, sense que aquests canvis hagin anat sempre en una 
direcció positiva.

En són exemples les branques de material de transport, de material elèctric i 
electrònic i de fabricació de paper. El sector de material de transport experi-
menta des de començament de segle una reestructuració que ha comportat la 
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desaparició del subsector fabricant d’autobusos (amb la clausura de les instal-
lacions d’ENASA) i un fort encongiment del subsector de fabricació de motoci-
cletes –una activitat que havia estat emblemàtica– degut al tancament de les 
factories de Piaggio (l’antiga Nacional Motor-Derbi) i Yamaha, i al redimensio-
nament a la baixa d’Honda. Actualment en aquesta activitat només operen 
empreses petites que fabriquen sèries curtes (Gas-Gas, Torrot, Rieju i Sherco). 
En conseqüència, en aquest sector s’ha reduït la diversitat productiva i avui dia 
la seva conjuntura és extraordinàriament dependent de la fabricació de turis-
mes per part de SEAT-VW a Martorell i de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, 
i en menor mesura, de la fabricació de material ferroviari que du a terme Als-
tom a Santa Perpètua de Mogoda (l’única empresa que resta en aquesta activi-
tat després de la desaparició de MACOSA a començament dels anys 90 del se-
gle passat). La intensificació de la concentració empresarial en el sector –que 
és el contrapunt de la pèrdua de diversitat productiva– també el fa més vulne-
rable en dependre el seu esdevenidor de la situació d’unes poques companyies 
de gran dimensió.

El sector de material elèctric i electrònic, a l’igual que el de material de trans-
port, està fortament multinacionalitzat i també ha viscut canvis importants els 
darrers anys. Aquí el més destacable és la pràctica desaparició del segment de 
l’electrònica de consum després d’un seguit de tancaments i deslocalitzacions 
de plantes de corporacions foranes com Samsung, Panasonic, Sharp i Sony, 
per esmentar les més recents en el temps. I el mateix succeeix amb la fabrica-
ció d’electrodomèstics de línia blanca, una activitat que havia tingut una forta 
presència a casa nostra i en la qual avui és difícil trobar instal·lacions producti-
ves. En aquest sector, tanmateix, a diferència del que succeeix en el cas del 
material de transport, les empreses que continuen en actiu no són prou po-
tents per compensar els tancaments i el resultat ha estat una progressiva re-
ducció de l’activitat, un fet que s’ha de valorar no només pel seu impacte quan-
titatiu sinó també qualitatiu, ja que aquesta branca inclou tant activitats 
considerades per l’OCDE de nivell tecnològic mitjà-alt com alt, i a l’igual que en 
el material de transport, genera un important efecte induït en altres sectors 
industrials.

En el sector de la fabricació de paper la pèrdua de diversitat ha estat una con-
seqüència del tancament durant la dècada dels 90 de les plantes que duien a 
terme l’activitat bàsica, la fabricació de pasta de paper (INACSA a Balaguer i 
Torraspapel a Sarrià de Ter) i la conseqüència és que avui a Catalunya només hi 
ha empreses transformadores, que són les que realitzen la segona fase del 
procés, la fabricació de diferents tipus de paper i cartró.
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En conclusió, la indústria catalana avui continua tenint un elevat grau de diver-
sificació sectorial però quan baixem a nivell de subsector o segment es detecta 
una pèrdua de varietat i trobem carències que no existien 20 o 30 anys enrere. 
El resultat d’això en alguns casos ha estat un major grau de concentració em-
presarial, i per tant, una major dependència de les grans empreses del sector 
(sovint, de capital forà).

L’elevada diversitat productiva de la indústria catalana i la creixent tendència a 
la desintegració vertical dels processos de fabricació han afavorit al llarg dels 
anys la consolidació de força sistemes productius arrelats al territori, el que es 
coneix habitualment com a “clústers”, amb una forta base local-comarcal. 
Aquests sistemes es caracteritzen perquè al llarg del procés de fabricació s’es-
tableixen uns vincles de col·laboració que fan que les diferents empreses d’un 
sector operin com si fossin una sola unitat productiva. En són exemples el sec-
tor alimentari –i especialment les indústries càrnies– al Gironès, a Osona i a la 
Garrotxa, el tèxtil-confecció al Vallès Occidental, la química bàsica al complex 
de Tarragona i el material de transport al Barcelonès, al Baix Llobregat, a tot el 
Vallès i al Bages. Un altre tret rellevant de la indústria catalana és que està for-
tament “clusteritzada”.

7. Evolució de la producció

En el context que acabem de descriure, l’anàlisi del comportament per sectors 
en els anys 2008-2015 (darrer exercici per al qual hi ha informació a un nivell de 
desagregació per activitats raonable) permet veure quina ha estat la reconfi-
guració interna de la indústria al llarg del cicle econòmic. En aquest apartat, 
degut a l’absència de dades del VAB regional per sectors al nivell imprescindi-
ble per obtenir resultats significatius (la qual cosa implica treballar amb dotze 
branques d’activitat), l’anàlisi es du a terme prenent com a variable la xifra de 
negoci, que és la variable sobre la qual hi ha informació.

El 2008 a Catalunya hi havia tres branques amb un volum de negoci considera-
blement superior a la resta: la d’alimentació, begudes i tabac, la d’extractives, 
energia, gas i aigua, i la química-farmacèutica, activitats que mantenen el lide-
ratge el 2015. A una certa distància se situaven els sectors de material de trans-
port i la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, que també mantenen 
les posicions –si bé més allunyades– el 2015. La resta d’activitats se situen consi-
derablement per sota i el 2008 cap d’elles depassava els 10.000 milions d’euros 
de facturació, circumstància que es repeteix el darrer exercici (veure gràfic 7.1).
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Gràfic 7.1. Volum de negoci de les branques industrials catalanes  
(milers d'euros)
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Si considerem el pes dels diferents sectors en el total industrial, s’aprecia que 
el 2008 les tres branques capdavanteres excedien el 15% i representaven con-
juntament el 48,1%, situant-se a una certa distància i amb una participació lleu-
gerament per sobre del 10% les branques de fabricació de material de transport 
i de metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics.

Més enllà de la importància de cada sector en el conjunt industrial és impor-
tant observar la seva evolució en aquests anys per copsar quins guanyen i 
quins perden pes al llarg del temps. El gràfic 7.2 mostra aquesta situació.

El primer que s’observa és que de les dotze branques n’hi ha cinc que creixen 
per sobre de la mitjana, i d’aquestes, el 2015 quatre tenien una facturació supe-
rior a la del 2008, la qual cosa vol dir que en aquell exercici hi havia vuit sectors 
(la majoria) que encara no havien assolit la xifra de negoci de l’any base. Una 
dada que indica clarament la dificultat per recuperar els nivells d’activitat dels 
anys precrisi.
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Entre els quatre sectors que el 2015 havien augmentat la facturació hi ha els 
tres que tenien una major facturació el 2008: el d’activitats extractives, d’ener-
gia, gas i aigua, el d’alimentació, begudes i tabac (que és el que experimenta 
un major creixement) i el químic-farmacèutic, la qual cosa remarca la importàn-
cia d’aquestes activitats en l’estructura industrial del Principat, ja que en créi-
xer per sobre de la mitjana augmenten el seu pes relatiu. L’altra branca que 
presenta un creixement positiu de la facturació –situant-se en segon lloc, des-
prés de l’alimentació– és el de material de transport, que, per tant, també mi-
llora la seva participació en el conjunt de la indústria (veure gràfic 7.2).

Gràfic 7.2. Evolució de la xifra de negoci de les branques industrials 
catalanes en números índex
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Com els sectors que presenten una evolució més favorable aquests anys són 
també els que el 2008 ja tenien una major participació en el total de la xifra de 
negoci, la indústria catalana mostra una major concentració sectorial el 2015 
que l’any base. Si el 2008 el pes de les tres branques capdavanteres assolia el 
48,1%, el 2015 el registre havia augmentat de manera significativa, fins al 55,7%. 
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I si afegim el material de transport la xifra arriba al 68,6%. Aquests valors indi-
quen que la diversificació de la indústria catalana –un dels seus principals ac-
tius– és compatible, fins a cert punt, amb una creixent concentració sectorial, 
però la persistència d’aquesta dinàmica podria, a la llarga, afectar negativa-
ment la solidesa del sistema productiu del país (veure gràfic 7.3)

Dels set subsectors que el 2015 presentaven una xifra de negoci inferior a la del 
2008 només un, el de cautxú i plàstic, se situava per sobre de la mitjana indus-
trial. El comportament més desfavorable dins d’aquest grup correspon a la me-
tal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, les indústries manufactureres di-
verses, i sobretot, a la fabricació de maquinària i equips elèctrics i electrònics i 
als productes minerals no metàl·lics. En els dos darrers sectors la xifra de nego-
ci el 2015 no arriba al 50% de la del 2008.

Quant a la fabricació de maquinària i equips elèctrics i electrònics ja hem co-
mentat les principals causes d’aquest resultat: els tancaments de les plantes 
de fabricació de Sharp i Sony. Val a dir que els actius d’aquestes empreses van 
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ser adquirits per CIRSA i FICOSA-COMSA, respectivament, però l’activitat de 
CIRSA –que opera en el mateix sector– és menor que la que duia a terme 
SHARP, mentre que FICOSA-COMSA opera sobretot com una enginyeria i rea-
litza, per tant, una activitat complementària a la industrial. I en relació amb els 
productes minerals no metàl·lics, només cal assenyalar que aquesta branca in-
clou com a activitat principal la fabricació de materials per a la construcció, 
amb la qual cosa, vist el comportament d’aquest sector a Catalunya els darrers 
anys, el resultat era fàcilment previsible.

El resultat de la dinàmica sectorial que acabem de descriure és que, mentre el 
2008 les branques industrials que l’OCDE considera de tecnologia alta o mitja-
na-alta (es tracta dels sectors químic-farmacèutic, maquinària i equips mecà-
nics, maquinària i equips elèctrics i electrònics, i material de transport) repre-
sentaven el 49,6% de la xifra total de negoci, set anys desprès la seva 
participació havia disminuït al 47,3%. I, en sentit contrari, el pes de les activitats 
catalogades de tecnologia baixa o mitjana-baixa (la resta de branques) havia 
augmentat del 50,4% al 52,7%. Així doncs, la indústria catalana, a més d’estar 
bastant diversificada sectorialment, també presenta un equilibri pel que fa al 
nivell tecnològic dels sectors, amb una moderada tendència a l’alça els de tec-
nologia mitjana-alta i alta. Els propers anys diran si aquesta dinàmica es conso-
lida.

8. Evolució de l’ocupació

El comportament global de l’ocupació industrial en els anys 2008-2015 és clara-
ment més negatiu que el de la facturació. I això es manifesta també en la dinà-
mica que presenta aquesta variable a escala sectorial.

El 2008 els dos sectors amb un major nombre de treballadors eren la metal·lúr-
gia i la fabricació de productes metàl·lics, amb més de 85.000 efectius, i l’ali-
mentació, que s’apropava a les 79.000 persones, situant-se a continuació el 
químic-farmacèutic, amb quasi 58.000 treballadors, i la fabricació de material 
de transport, que depassava els 51.000 (però amb un gran impacte induït en 
l’ocupació d’altres branques productives). En la resta de sectors l’ocupació no 
arribava a les 50.000 persones.

A diferència del que succeeix amb la facturació, en què trobem sectors que el 
2015 havien millorat el registre del 2008, en el cas de l’ocupació el comporta-
ment negatiu d’aquesta variable és general i només una branca, la d’activitats 
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extractives, energia, gas i aigua augmenta les plantilles (en poc més de 12.000 
llocs de treball). Tanmateix, això té un impacte molt limitat en l’ocupació in-
dustrial en conjunt ja que el 2008 aquest sector era, després del de producció 
de minerals no metàl·lics, el que aportava menys treballadors (no arribava als 
28.000) al sector secundari del Principat.

Enmig d’aquesta regressió la branca que resisteix millor és la d’alimentació, be-
gudes i tabac que en aquest període només perd 600 efectius i el 2015 passa a 
ser la capdavantera de la indústria per l’ocupació que genera, augmentant la 
seva participació del 14,1% al 17,7%. En canvi, el sector de la metal·lúrgia i fabri-
cació de productes metàl·lics, que se situava en primer lloc el 2008, pateix una 
forta recessió i perd 32.000 treballadors, i la seva participació en el total es re-
dueix en 3,3 punts percentuals (del 15,3% al 12,0%), situant-se el 2015 en la terce-
ra posició. En aquest any el segon lloc passa a ocupar-lo el sector químic-farma-
cèutic, que aportava més de 54.000 efectius (només en perd 2.700) i millora la 
seva participació en 2,9 punts percentuals (del 10,4% al 12,3%) (veure gràfics 8.1, 
8.2 i 8.3).

Gràfic 8.1. Ocupació a les branques industrials catalanes
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La desigual evolució de l’ocupació en les branques industrials ha comportat 
que al llarg d’aquests anys es produeixi un augment en la concentració sectori-
al dels treballadors, fenomen que també ha succeït en el cas de la facturació. 
Així, el 2008 els tres primers sectors per ocupació (metal·lúrgic, alimentació i 
químic-farmacèutic) aportaven el 39,8% del total de llocs de treball, mentre 
que el 2015 la participació d’aquests mateixos sectors –que mantenen el lide-
ratge però amb les posicions canviades– havia augmentat fins al 42,0%.

Si comparem aquests registres amb els de la xifra de negoci, de la qual els tres 
primers sectors el 2008 aportaven el 48,1% del total i el 2015 el 55,7%, és clar que 
la indústria catalana es troba més diversificada en termes d’ocupació que de 
facturació. La principal raó d’aquesta discrepància és atribuïble a la branca de 
les activitats extractives, d’energia, gas i aigua, que aporta una part important 
de la facturació (15,4% el 2008 i 17,9% el 2015) però genera pocs llocs de treball 
(les seves participacions en l’ocupació són del 5,0% el 2008 i del 9,1% el 2015).

Gràfic 8.2. Evolució de la xifra d’ocupació de les branques industrials 
catalanes en números índex (sense extractives, energia, gas i aigua)
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Gràfic 8.3. Composició sectorial de la indústria catalana  
(% sobre nombre d’ocupats)

4,98032073

14,1190897

8,706526254

7,203745624

10,38191629

5,333630605

3,88910565

15,31153301

8,291364675

6,008065894

9,173830257

6,600871318

9,104673097

17,68249637

6,750759858
6,420485628

12,27916458

4,963874128

2,27628177

12,02039301

8,899017803

4,685127218

9,159605305

5,758121228

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Extrac�ves,
energia, gas i

aigua (incloent
reciclatge)

Alimentació,
Begudes i Tabac

Tèx�l,
confecció, cuir i

calçat

Paper, arts
gràfiques i

suports
enregistrats

Indust.
Químiques i

farmacèu�ques

Cautxú i plàs�c Productes
minerals no

metàl·lics

Metal·lúrgia i
fabricació
productes
metàl·lics

Maquinària i
equips mecànics

Maq. i equips
elèctrics i

electrònics

Material de
transport

Indústries
diverses

2008 2015

Font: IDESCAT

Un aspecte interessant és la possible existència d’algun tipus de correlació en-
tre el comportament de la xifra de negoci i el de l’ocupació. En aquest sentit 
hom pot observar que la correlació és dona i és prou evident en bastants ca-
sos. Així, els sectors que presenten una evolució més positiva de la facturació 
també són els que tenen un comportament menys desfavorable de l’ocupació. 
És el cas de les activitats extractives, d’energia, gas i aigua, l’alimentació, begu-
des i tabac i la química-farmacèutica. La branca de material de transport consti-
tueix l’excepció a aquesta situació ja que mostra un bon resultat quant a la 
facturació però en canvi la dinàmica ocupacional és bastant negativa.

En sentit contrari, els sectors que experimenten un pitjor comportament de la 
xifra de negoci són també els que destrueixen més llocs de treball. Aquesta 
correlació s’aprecia de manera nítida per als minerals no metàl·lics, per al ma-
terial elèctric i electrònic, la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, 
per al paper, arts gràfiques i suports enregistrats, per al tèxtil, confecció, cuir i 
calçat, i per a la fabricació de productes de cautxú i plàstic.
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Tot això mostra que el 2015 a la indústria catalana hi havia quatre branques que 
en termes de xifra de negoci i de facturació constituïen el seu “nucli dur”. Són 
les d’activitats extractives, energia, gas i aigua, l’alimentació, la química-farma-
cèutica i la de material de transport, que al llarg del temps han anat substituint 
sectors com el tèxtil, el metal·lúrgic i el de construcció de maquinària, que dè-
cades enrere mantenien les posicions capdavanteres.

9. Evolució de la productivitat

A escala sectorial la mesura de la productivitat s’associa a la facturació per tre-
ballador, ja que no es disposa de la informació del VAB amb la desagregació 
requerida en aquest treball. Les dades de xifra de negoci per treballador el 
2008 reflectien diferències importants entre les diferents activitats industrials. 
El major registre corresponia a la branca més intensiva en capital, la de les acti-
vitats extractives, energia, gas i aigua, que s’apropava als 800.000 € per treba-
llador (i que per raons d’escala no figura en el gràfic 9.1). En el grup dels sec-
tors manufacturers, el químic-farmacèutic depassava els 400.000 € per ocupat 
i dos més, el de material de transport i el de l’alimentació, begudes i tabac se 
situaven lleugerament per sobre dels 300.000 €/treballador, mentre que el de 
material elèctric i electrònic estava lleugerament per sota d’aquesta xifra. A 
partir d’aquí la productivitat cau de manera important i llevat de la branca de 
minerals no metàl·lics, la resta presentava un registre per sota dels 180.000 € 
per treballador. Mantenint-nos dins del grup manufacturer, és remarcable que 
la productivitat del sector amb un registre més alt, el químic-farmacèutic, fos 
3,6 vegades superior a la que presentava el que tenia un valor més baix, el de 
les indústries diverses, una circumstància que reflecteix les diferents caracte-
rístiques en cada cas: capital intensiu i amb personal qualificat el primer i tre-
ball-intensiu i emprant personal amb un menor grau de qualificació el segon 
(veure gràfic 9.1).

Els sectors capdavanters el 2008 mantenien les posicions el 2015 però al llarg 
d’aquests anys té lloc una convergència de la productivitat entre el químic-far-
macèutic i el material de transport. Aquest darrer sector és el que augmenta 
més la facturació per treballador (un 36,5%) i s’apropa molt al primer (que tam-
bé millora la productivitat, però de manera molt més moderada: un 9,4%). Tan-
mateix, els guanys de productivitat del material de transport cal atribuir-los, 
sobretot, a la important pèrdua d’ocupació que pateix aquests anys. L’alimen-
tació, per la seva part, mostra una evolució semblant a la de la branca quími-
ca-farmacèutica i la facturació per treballador augmenta un 10,5%.
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És significatiu en aquest sentit que aquelles branques en què l’ocupació retro-
cedeix molt poc mostrin unes millores modestes de la productivitat mentre 
que les que destrueixen més ocupació, cas del material de transport, augmen-
tin de manera important la facturació per persona. El cas més significatiu és el 
de les activitats extractives, d’energia, gas i aigua, en el qual la millora substan-
tiva de l’ocupació no s’ha traduït en un increment equivalent en la facturació i, 
en conseqüència, la productivitat cau de manera abrupta (un 26,2%), que és el 
major retrocés de tots els sectors industrials catalans.

Al llarg d’aquests anys la facturació per treballador creix un 16,0% per al con-
junt de la indústria i millora en la majoria de branques (set de dotze), en dues 
es manté pràcticament estable i només retrocedeix en dues més, si bé en 
aquests darrers casos la davallada és força acusada. És el que succeeix amb les 
activitats extractives, d’energia, gas i aigua –situació que ja hem comentat– i 
en la fabricació de maquinària i equips elèctrics i electrònics, en la qual aquesta 
variable el 2015 tenia un valor un 25,5%, inferior al 2008. La desfavorable dinà-

Gràfic 9.1. Productivitat dels factors de les branques industrials  
(milers d’euros)
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mica d’aquest sector s’explica per la forta caiguda de la producció, deguda, en 
bona part, al tancament de les factories de Sharp i Sony (veure gràfic 9.2).

Entre les branques que aquests anys milloren la productivitat, a banda del ma-
terial de transport, al qual ja ens hem referit, destaca el del tèxtil, confecció, 
cuir i calçat, que mostra un guany del 36,4%, un resultat que té bastant a veure 
amb la important pèrdua d’ocupació, que té lloc a un ritme considerablement 
major que el retrocés de la producció. L’altra branca que augmenta la producti-
vitat per damunt de la mitjana industrial és la del cautxú i plàstic (+27,0%) i les 
raons són les mateixes que en el cas del sector tèxtil.

Aquesta dinàmica també s’observa, bé que amb una menor intensitat, en els 
sectors del paper, arts gràfiques i suports enregistrats i en la metal·lúrgia i fa-
bricació de productes metàl·lics, que incrementen la productivitat al voltant 
del 15%. Totes aquestes branques estan considerades de nivell tecnològic mit-
jà-baix i baix la qual cosa sembla indicar que una conseqüència directa de la 
destrucció d’ocupació que han patit aquestes activitats ha estat precisament la 
millora de la facturació per persona.

Gràfic 9.2. Productivitat dels factors de les branques industrials  
(números índex)
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10. Evolució de les exportacions

El comportament de les exportacions dona una idea del grau d’obertura a l’ex-
terior d’una economia així com de la seva competitivitat a escala internacional. 
El 2008 el valor de les vendes a l’exterior de la indústria catalana va ser de 
50.515,7 milions d’euros, el que representava el 26,7% del total espanyol, una 
participació que es trobava bastant per damunt del pes del PIB català en el del 
conjunt de l’estat (19,4%) i que reflecteix clarament la major projecció exterior 
de la indústria del Principat. Una circumstància que es veu corroborada pel di-
ferent valor en aquell any de la ràtio exportacions industrials/PIB de Catalunya 
(23,3%) i de la resta d’Espanya (15,4%).

La dinàmica de les vendes a l’exterior en el període 2008-2016 ha estat força 
positiva. Després de la forta caiguda que experimenten el 2009 (del 7,9%), a 
partir del 2010 té lloc un creixement ininterromput fins al 2016, increment que 
és particularment intens en el període 2010-2012 i que es modera en els anys 
2013-2016. El resultat d’aquesta evolució és que el 2016 les vendes industrials 
catalanes a l’exterior en valors corrents havien augmentat un 29,0% respecte 
del 2008 (i un 36,9% en relació amb el 2009, que és l’exercici en què assoleixen 
el mínim). Un fet remarcable és que el 2016 el valor monetari de les vendes in-
dustrials a l’exterior del Principat va superar el de Madrid i Andalusia (les regi-
ons que ocupen el segon i tercer lloc en l’àmbit espanyol) considerades con-
juntament, una dada que no deixa dubtes sobre la preeminència exportadora 
de l’economia catalana.

La favorable evolució de les vendes a l’exterior al llarg d’aquests anys també va 
comportar una millora de la ràtio exportacions industrials/PIB, ja que l’augment 
de les exportacions ha estat clarament superior al del PIB en la majoria d’exer-
cicis. Aquesta millora es concentra especialment en el període 2009-2012, amb 
un guany de nou punts percentuals (del 19,9% al 28,9%) per estabilitzar-se al 
voltant del 29% en els darrers quatre anys. Així, la participació de les vendes in-
dustrials catalanes a l’exterior en el PIB regional després d’enregistrar el mínim 
el 2009 amb un pes del 19,9%, augmenta ininterrompudament fins al 2015, asso-
lint un registre del 29,6%, per experimentar un lleuger retrocés el 2016 (29,1%).

Aquesta taxa de penetració de les vendes a l’exterior de gairebé el 30% també 
fa de la indústria catalana la més exportadora –amb diferència– de les regions 
espanyoles en termes relatius i la situa a uns nivells propers als de les principals 
regions europees. Un altre tret bàsic de la indústria catalana és, doncs, que és 
una activitat fortament exportadora (veure gràfic 10.1).
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Gràfic 10.1. Exportacions/PIB 
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El bon comportament de les exportacions industrials catalanes en aquest perí-
ode s’explica, sobretot, per la decidida acció de les empreses en els mercats 
exteriors per compensar la forta davallada de la demanda interna. En canvi, 
sembla haver tingut un efecte més limitat la contenció de costos laborals que 
s’ha produït aquests anys, ja que, com veurem, aquesta circumstància no ha 
afectat a la baixa de manera significativa els preus dels productes exportats.

En els anys 2008-2016, tots els sectors industrials augmenten les exportacions 
en valors corrents i les millores més significatives corresponen a les branques 
alimentària i tèxtil-confecció (dues activitats catalogades com de tecnologia 
baixa) en les quals les vendes a l’exterior el 2016 superaven lleugerament per 
damunt del 60% les del 2008. A continuació se situava el sector químic-farma-
cèutic (que inclou activitats de tecnologia mitjana-alta i alta) amb un increment 
del 46,5%. A la resta de branques, llevat la de maquinària i equips, les millores 
se situen entre el 19% i el 22% (veure gràfic 10.2)

A Catalunya, el 2008 els principals sectors exportadors eren el químic-farma-
cèutic, amb una participació del 21,0% en el total, el de material de transport 
(19,6%) i el de maquinària i equips (18,3%). És a dir, aquestes tres branques re-
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presentaven aquell any gairebé el 60% de les vendes totals de la regió a l’exte-
rior, cosa que indica una forta concentració –i per tant, dependència– de les 
exportacions catalanes d’aquestes activitats. I cal no oblidar que es tracta de 
sectors en els quals hi ha una forta presència de companyies multinacionals, 
per la qual cosa hom pot concloure que la dinàmica d’aquestes corporacions 
ha estat fonamental per explicar el bon comportament de les vendes a l’exte-
rior al nostre país (veure gràfic 10.3).

En aquest context de bon comportament general de les exportacions, en el 
període 2008-2016 hi ha tres sectors en els quals les vendes a l’exterior creixen 
per sobre de la mitjana, i per tant, la seva participació en el total augmenta. Es 
tracta de les branques d’alimentació i begudes, que guanya 3,4 punts percen-
tuals (passa del 9,9% al 12,3%), la del tèxtil, confecció, cuir i calçat, que augmen-
ta 1,6 punts percentuals (del 6,8% al 8,4%), i la química-farmacèutica, que millo-
ra la seva posició en 2,8 punts percentuals (del 21,0% al 23,8%). La resta de 
sectors experimenta una pèrdua de pes i la seva participació el 2016 és inferior 
a la del 2008. Aquesta disminució és moderada en el cas de la metal·lúrgia i 
productes metàl·lics, que perd 0,5 punts percentuals, i també en el del material 

Gràfic 10.2. Evolució de les exportacions  industrials catalanes en números 
índex
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de transport, que cau un punt percentual. En canvi, és molt acusada per a la 
branca de maquinària i equips, que presenta un retrocés de quatre punts per-
centuals i la seva participació davalla del 18,3% al 14,3%.

Com a conseqüència d’aquesta evolució, la distribució de les exportacions ca-
talanes pel nivell tecnològic dels sectors experimenta una petita variació entre 
el 2008 i el 2016. Si en aquell exercici les vendes a l’exterior de les branques 
considerades de tecnologia mitjana-alta i alta representaven el 58,9% del total, 
el 2016 la seva participació se situava en el 56,8%. L’augment del pes dels sec-
tors de tecnologia mitjana-baixa i baixa es deu al bon comportament de l’ali-
mentació i el tèxtil-confecció. Però el més rellevant és que el 2016 prop del 60% 
de les vendes industrials catalanes a l’exterior corresponia a sectors de nivell 
tecnològic mitjà-alt i alt, fet que desmenteix la idea que les exportacions del 
Principat tenen sobretot un component tecnològic mitjà-baix i baix.

Un aspecte interessant és observar el comportament dels preus de les expor-
tacions per corroborar una idea força difosa i és que la positiva evolució de les 

Gràfic 10.3. Estructura sectorial de les exportacions industrials catalanes  
(% sobre el total)
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vendes catalanes a l’exterior ha estat afavorida per la contenció dels preus re-
sultat de la reducció dels costos salarials a partir del 2009 (el conegut fenomen 
de la devaluació interna). En l’àmbit català no hi ha informació específica sobre 
els preus de les exportacions per la qual cosa l’anàlisi es basa en la informació 
que proporciona l’INE i que es refereix al conjunt espanyol. Tanmateix, tenint 
en compte el pes de les exportacions catalanes en el conjunt de l’estat –i tot i 
que l’estructura sectorial de les vendes a l’exterior al Principat i a la resta d’Es-
panya presenta algunes diferències– no sembla que recórrer a aquestes dades 
comporti un biaix significatiu en l’anàlisi.

Aquí un fet remarcable és que el període de més creixement de les vendes in-
dustrials catalanes a l’exterior també es correspon amb el de major increment 
dels preus d’exportacions (2009-2012) i no és fins al 2013, justament quan 
s’alenteix la taxa de creixement de les vendes a l’exterior, que s’inicia una infle-
xió a la baixa en el comportament dels preus (veure gràfic 10.4), la qual cosa 
indica que la reducció de costos no s’ha traduït en una disminució general dels 

Gràfic 10.4 - Evolució dels preus d’exportacions espanyoles en números índex 
(Exclòs sector energètic)
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preus i, per tant, no es pot atribuir de manera immediata i amb caràcter gene-
ral a la contenció dels salaris la millora de les exportacions industrials en aquest 
període. Circumstància que no impedeix que en casos concrets pugui existir 
una relació positiva i directa entre la contenció dels costos i els guanys en els 
mercats exteriors.

Tercera part:  
L’ESTRUCTURA EMPRESARIAL

11. Grandària dels establiments

Un altre tret característic de la indústria catalana és que presenta un predomini 
de PIMES, a l’igual que succeeix en les altres regions de vella industrialització 
del sud d’Europa. Si observem la distribució de l’ocupació per segments, el de-
sembre del 2017 (darreres dades disponibles) gairebé el 47% dels treballadors 
es trobaven en establiments de petita grandària, amb 50 o menys empleats, 
mentre que l’ocupació en els de gran dimensió (de 250 o més efectius) no arri-
bava al 25%. Les empreses mitjanes (que són les que tenen una plantilla d’entre 
51 i 250 treballadors), per la seva part, aportaven gairebé el 29% de l’ocupació 
total (veure gràfic 11.1).

Dins d’aquesta tònica general, la distribució dels treballadors per grandària 
d’establiment presenta significatives diferències per sectors. Les branques en 
què hi ha un clar predomini de les petites empreses són la de les indústries di-
verses, grup en el qual generaven el 81,7% de l’ocupació total, la metal·lúrgia i 
fabricació de productes metàl·lics (69,3%), la construcció de maquinària i 
equips mecànics (65,0%), la del tèxtil, confecció, cuir i calçat (63,7%), la de pro-
ductes minerals no metàl·lics (56,6%) i la de paper, edició, arts gràfiques i im-
premta (55,1%). Aquests sectors aportaven el 2015 el 24,2% de la xifra de negoci 
i el 2017 el 45,0% de l’ocupació de la indústria del Principat. I amb l’excepció de 
la construcció de maquinària i equips mecànics són activitats que estan catalo-
gades per l’OCDE com de tecnologia mitjana-baixa. Això vol dir que les activi-
tats en què els petits establiments són hegemònics contribueixen de manera 
decisiva a la creació de llocs de treball, i d’aquí l’important paper d’aquestes 
branques en la indústria catalana. Tanmateix, la seva aportació en termes de 
producció és bastant limitada.
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En els sectors alimentari i de fabricació de productes de cautxú i plàstic, amb-
dós igualment de tecnologia baixa, els establiments petits també mantenen la 
preeminència, però ara generen menys del 50% de l’ocupació total: 45,3% en el 
primer cas i 46,8% en el segon. En la branca alimentària, en la resta de franges 
la distribució de l’ocupació és bastant regular, i això indica un pes semblant 
dels mitjans i grans establiments, mentre que en la de cautxú i plàstic la resta 
de l’ocupació es concentra majorment en els establiments de grandària mitja-
na i l’aportació de les grans empreses no arriba al 10%.

Gràfic 11.1. Distribució de l’ocupació als sectors industrials per dimensió dels 
establiments (desembre 2017)
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El sector de maquinària i equips elèctrics i electrònics –que inclou activitats de 
nivell tecnològic mitjà-alt i alt– és el que presenta una distribució de l’ocupació 
per grandària d’establiment més equilibrada, mentre que hi ha tres sectors 
(material de transport, químic-farmacèutic i extractives, energia, gas i aigua) 
en els quals la major part de l’ocupació l’aporten els mitjans i grans establi-
ments. Aquests quatre sectors el 2015 generaven el 52,3% de la xifra de negoci 
de la indústria catalana i el 32,4% de l’ocupació l’any 2017. Aquí la conclusió és 
clara: els mitjans i grans establiments són fonamentals en la indústria del Prin-
cipat per la seva contribució al valor de la producció.
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La major concentració de plantilles en els establiments de gran dimensió (més 
de 250 treballadors) correspon a la branca de material de transport (66,7% del 
total), una activitat de nivell tecnològic mitjà-alt. L’hegemonia dels segments 
de més de 250 treballadors en aquest sector es deu essencialment a la presèn-
cia de SEAT, la primera empresa catalana en nombre d’efectius (prop de 
14.000), Nissan (quasi 5.000) i Alstom (al voltant d’un miler). En aquesta bran-
ca els mitjans i grans establiments, que inclouen els segments de més de 50 
treballadors representaven el 88,7% de l’ocupació total i les petites empreses 
(de 50 o menys efectius) només aportaven l’11,3% restant, la qual cosa indica 
que més enllà de l’impacte dels grans fabricants finals de vehicles i material 
ferroviari, en la indústria auxiliar de l’automoció les empreses que operen tam-
bé tenen una grandària mitjana considerable.

En la branca d’activitats extractives, energia, gas i aigua el segment que aporta 
més ocupació també és el de més de 500 treballadors (36,8% del total), cir-
cumstància que es deu, sobretot, a la presència de tres empreses, Gas Natural, 
Aigües de Barcelona i Asociación Nuclear Ascó Vandellós II. En aquesta branca, 
el 73,7% de l’ocupació la generaven els establiments mitjans i grans (de més de 
50 treballadors).

Finalment, en el sector químic-farmacèutic els establiments de major dimensió 
(més de 500 treballadors) aportaven el 26,1% de l’ocupació total, dada que 
també indica una presència rellevant de grans unitats productives. I l’ocupació 
generada conjuntament per les mitjanes i grans empreses (més de 50 treballa-
dors) representava el 79,3% del total, el segon registre més alt després del de 
material de transport.

Recordem que les branques química-farmacèutica, extractives, energia i aigua 
i material de transport han estat –juntament amb la d’alimentació– les que han 
augmentat més el PIB en el període 2008-2016, la qual cosa indica que una part 
important del creixement industrial d’aquests anys es deu a la positiva dinàmi-
ca de les grans empreses, que cada vegada tenen un major protagonisme en el 
comportament del sector secundari a Catalunya.

En aquest sentit és important remarcar que, més enllà d’aquesta dinàmica fa-
vorable, això també fa que la indústria catalana sigui més vulnerable –en el 
sentit de dependent– a la conjuntura de les grans corporacions, moltes de les 
quals, com veurem a continuació, són de capital transnacional, i, per tant, te-
nen els centres de decisió extramurs del Principat.
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12. Tipologia d’empresa per l’origen del capital

Un altre tret rellevant de la indústria catalana és que presenta un elevat grau 
de multinacionalització: en diversos sectors la majoria de la producció corres-
pon a empreses participades majoritàriament per capital estranger. El cas pa-
radigmàtic és el del material de transport, en el qual la penetració supera el 
80%, circumstància que es deu en bona part a què les companyies capdavante-
res (SEAT, Nissan) pertanyen a grups transnacionals.

Però aquesta participació també depassa el 50% en la branca química-farmacèu-
tica (amb una major penetració del capital forà en el segment de la química que 
en el de la farmàcia), en la de maquinària i equips elèctrics i electrònics, en la del 
cautxú i plàstic, en la del paper, edició i impremta, i en la d’activitats extractives, 
energia, gas i aigua. I se situa entre el 30 i el 50% en la d’alimentació, begudes i 
tabac, maquinària i equips mecànics i productes minerals no metàl·lics.

L’elevat grau de multinacionalització s’explica perquè en la pràctica totalitat 
de sectors industrials grans corporacions transnacionals han establert instal·la-
cions productives a Catalunya (circumstància que indica una positiva capacitat 
per atreure inversions) i el resultat d’això és que trobem una forta presència 
de grans companyies de capital forà entre les de major dimensió de la indústria 
del Principat (veure gràfic 12.1).

Per analitzar amb precisió aquest fenomen hauria estat molt útil disposar del 
Registre d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC), que permetia identifi-
car els centres productius existents al país així com la seva grandària en nom-
bre de treballadors, i a partir d’aquí, identificar la importància real de l’activitat 
industrial de cada empresa atenent la tipologia del seu capital. Malaurada-
ment, el REIC es va suprimir l’any 2011 per la qual cosa aquesta informació –de 
gran interès– s’ha perdut.

Per cobrir aquesta carència s’empren les dades que proporciona el Sistema de 
Análisis de Balances Ibéricos (SABI), procedents del Registre Mercantil. La in-
formació que conté aquesta base pren com a referència la ubicació de la seu 
de l’empresa i no la de l’establiment, per la qual cosa ens trobem amb compa-
nyies amb la seu a Catalunya amb escassa o nul.la activitat industrial a casa 
nostra (Unilever i Montefibre, per exemple), i en aquests casos la facturació 
atribuïda a l’empresa al Principat estarà sobrevalorada. També té lloc el feno-
men contrari, empreses amb una gran activitat a Catalunya i la seu en una altra 
regió (cas d’Alstom, Tyco, Bosch Sistemas de Frenado, ENDESA Generación i 
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ENDESA Distribución) i llavors es produirà una infravaloració de la importància 
de l’activitat industrial de la companyia a casa nostra.

Les dades que proporciona el SABI són consolidades i fan referència a tota l’ac-
tivitat assignada a la seu de l’empresa, no només la productiva, que és la que 
correspondria a l’establiment. D’aquí que a la facturació de la companyia s’afe-
geixin, per exemple, les importacions que les filials catalanes de corporacions 
multinacionals fan d’altres subsidiàries del grup i que es comercialitzen al Prin-
cipat. I aquesta és una primera raó per la qual les xifres de facturació que apor-
ta el SABI en el cas de moltes grans empreses transnacionals amb seu a Catalu-
nya també sobrevaloren el pes real de la seva activitat al nostre país.

Gràfic 12.1. 60 primeres empreses industrials catalanes per facturació  
l’any 2016  (milons d’euros)*

Font: SABI

La dissociació entre seu i establiment s’evidencia, sobretot, en els sectors ali-
mentari i químic-farmacèutic, en els quals les grans companyies de capital forà, 
a més d’importar productes d’altres filials, tendeixen a ser multiplanta. I en 
aquests casos la ubicació de la seu a Catalunya fa que la xifra de negoci de l’em-
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presa sobrevalori la seva importància real, ja que només una part de la factura-
ció atribuïda a la seu es genera efectivament a la regió. En el cas de l’alimenta-
ció, Nestlé té deu factories a Espanya, de les quals quatre es troben al Principat, 
on s’imputa tota la xifra de negoci (seu a Esplugues de Llobregat). Danone, per 
la seva part, distribueix l’activitat industrial entre Parets del Vallès, València, 
Madrid i Astúries però la facturació global d’aquests establiments s’assigna a 
Catalunya (seu a Barcelona). I en la branca química-farmacèutica Bayer disposa 
de sis instal·lacions productives a l’estat, de les quals dues al territori català, 
però en tenir la seu a Sant Joan Despí tota la facturació es transfereix aquí.

Aquests exemples mostren que la discrepància entre seu i establiment pot 
comportar, en determinats casos, errors d’interpretació sobre la importància 
real de les grans empreses transnacionals a Catalunya, per la qual cosa convé 
tenir-la present en l’anàlisi. Tanmateix, la informació de la base de dades del 
SABI, tot i no ser òptima als nostres efectes, no altera les conclusions generals 
que se’n deriven de la seva utilització i anàlisi pel que fa a l’impacte de les com-
panyies multinacionals a casa nostra.

Val a dir que la discrepància entre seu i ubicació de l’establiment (o establi-
ments) també es dona en algunes grans empreses autòctones, que tenen la 
seu a Catalunya i plantes productives a casa nostra i en altres regions de l’estat 
(és la situació de Ferrer Internacional en el sector químic-farmacèutic, d’Agroli-
men en l’alimentari i de FICOSA en el de material de transport), però com en el 
cas de les companyies multinacionals aquesta circumstància no afecta els re-
sultats globals que exposem.

Un darrer apunt de tipus metodològic. Per controlar una empresa no cal dispo-
sar del 50% o més del capital, amb una participació inferior pot ser suficient, 
sobretot si es tracta d’una gran corporació que cotitza a borsa. No es infre-
qüent que inversors amb participacions del 20%-25% tinguin el control absolut 
d’una empresa. Però com el percentatge necessari per exercir aquest control 
és diferent en cada cas i depèn de la distribució de l’accionariat, aquí hem esta-
blert el criteri de més del 50% a efectes únicament de classificació. En aquest 
sentit, cal tenir present que algunes de les grans corporacions industrials cata-
lanes poden estar sotmeses al control forà amb participacions menors a aquest 
50% per part de grups estrangers. Per tant, la informació que conté el gràfic 
12.1 és de mínims i el grau de dependència real de les grans empreses del Princi-
pat del capital forà encara és superior al que reflecteix l’esmentat gràfic.
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En el sector de material de transport, a banda de SEAT i Nissan, les companyies 
capdavanteres del segment de components també són multinacionals. És el 
cas de Magneti Marelli, Lear, Denso Barcelona, Mahle Behr i Continental Auto-
motive. Un tret rellevant d’aquesta activitat és que tant els fabricants finals 
com els de components generen uns importants efectes multiplicadors enrere 
via subcontractació a moltes PIMES d’altres sectors (material elèctric, metal-
lúrgia i fabricació de productes metàl·lics, cautxú i plàstic, i àdhuc, tèxtil-con-
fecció), que se situen en el tercer graó de la cadena de valor i que són majorità-
riament de capital autòcton. I és en aquest sentit que les grans companyies del 
sector de material de transport tenen un caràcter estratègic, ja que l’existència 
de moltes PIMES catalanes no s’entendria sense elles. I per la mateixa raó tam-
bé cal considerar estratègic, en el context de la indústria catalana, el mateix 
sector de material de transport.

En la branca química-farmacèutica també és hegemònica la presència de cor-
poracions transnacionals entre les de major dimensió. De les deu companyies 
capdavanteres per xifra de negoci set estan participades majoritàriament per 
capital estranger (les excepcions són Antonio Puig, que figura en segona posi-
ció, Ercros en cinquè lloc i Lípidos Santiga, la novena). En el grup multinacional 
trobem, per ordre d’importància, BASF, Novartis Farmacèutica, Sanofi-Aventis, 
Henkel, Bayer, Unilever i Basell Poliolefinas. A continuació figura Boehringer 
Ingelheim (també de capital estranger) i seguidament apareixen les grans 
companyies autòctones de productes farmacèutics (Ferrer Internacional, Insti-
tuto Grifols i Dr. Esteve), però les que segueixen a aquestes són novament 
transnacionals: Carburos Metálicos, Kao Corporation, Covestro (antiga Bayer) i 
B Braun Medical.

En la branca d’activitats extractives, energia, gas i aigua la companyia de major 
dimensió per facturació, Gas Natural, encara està sota control autòcton –tot i 
que sembla que això podria canviar en breu–, però les que figuren a continua-
ció ja pertanyen a grups transnacionals. És el que succeeix amb Aigües de Bar-
celona, sota l’òrbita del grup francès Suez, l’Asociación Nuclear Ascó Vande-
llós, dependent d’ENDESA, i d’Iberpotash, que pertany al grup Israel Chemicals 
LTD.

Les grans empreses del sector de material elèctric i electrònic (Schneider Elec-
tric, General Cable, Prysmian) pertanyen igualment a grups de capital forà.

I en la branca d’alimentació, begudes i tabac també estan adscrites a hòldings 
multinacionals les dues empreses capdavanteres, Nestlé i Danone, mentre que 
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les que figuren en quart i cinquè lloc, Damm i Cobega, tenen una participació –
tot i que no majoritària– de capital estranger. Però en el sector alimentari, a di-
ferència del que succeïa en el de material de transport, el químic-farmacèutic i 
el d’extractives, energia, gas i aigua, sí trobem un nombre significatiu de com-
panyies autòctones entre les de major dimensió: Europastry, Frigoríficos Costa 
Brava, Vall Companys, Borges i Patel.

13. Conclusions

Catalunya continua sent un país amb una forta base industrial i manté el lide-
ratge que sempre havia tingut en el conjunt de l’estat. El 2016 el PIB industrial 
del Principat representava el 24,1% del total espanyol, una participació clara-
ment superior a la del PIB global (20,1%). Aquell mateix exercici el PIB industrial 
català excedia en valor absolut el de les dues comunitats autònomes que figu-
ren a continuació, Madrid i el País Valencià, considerades conjuntament.

Al llarg del darrer cicle econòmic, després de la forta recessió dels anys 2009-
2012, el 2015 el PIB industrial del Principat ja superava en valors corrents el del 
2008, darrer any de creixement abans de la crisi, i la tendència positiva es man-
té el 2016 i 2017 de manera que la recuperació sembla haver-se consolidat. La 
indústria catalana es reinventa contínuament, ja que ha estat capaç de com-
pensar amb l’activitat de les empreses existents i amb les de nova creació la 
important pèrdua de grans centres productius –especialment els de companyi-
es transnacionals– en la pràctica totalitat de sectors els darrers anys.

En aquest sentit, el sector industrial no surt afeblit de la recent crisi econòmica 
sinó que fins i tot en un context de desindustrialització propi de totes les regi-
ons avançades augmenta lleugerament la seva participació directa en el PIB 
regional. Amb un pes del 21,1% el 2016 Catalunya assoleix un dels registres més 
alts entre els territoris europeus de vella industrialització.

L’aspecte negatiu, tanmateix, és que des de començament de segle el sector 
secundari català experimenta una pèrdua continuada d’ocupació, que s’inten-
sifica a partir del 2009. En relació amb aquest any, el 2016 s’havien destruït més 
de 180.000 llocs de treball, que tot i el positiu creixement del PIB els darrers 
quatre exercicis, trigaran temps a recuperar-se. El revers positiu d’aquest feno-
men és l’important guany de productivitat (del 37,5% entre el 2008 i el 2016). 
Tanmateix, que el 2016 la indústria catalana fos capaç de generar un PIB superi-
or al del 2008 amb un 24,0% menys de treballadors en un context de reducció 
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de la inversió indica que la seva eficiència productiva abans de la crisi estava 
per sota del seu potencial.

Si a més de l’impacte directe, que és el que quantifiquen les estadístiques dis-
ponibles, considerem els efectes induïts de la indústria en l’economia catalana, 
la seva importància real se situaria al voltant del 50% del PIB regional. Aquests 
efectes es manifesten tant per la contínua externalització d’activitats cap al 
sector terciari com pel fet que moltes empreses de serveis no existirien sense 
la implantació prèvia de plantes de producció. I és també en aquest sentit que 
es pot mantenir que Catalunya contínua sent essencialment un país industrial.

Un primer tret característic de la indústria catalana és l’elevat grau de diversifi-
cació sectorial que presenta, la qual cosa dota el seu teixit productiu d’una 
considerable solidesa. Tanmateix, en l’àmbit intrasectorial durant els darrers 
anys han desaparegut o s’ha reduït molt la dimensió d’alguns subsectors que 
havien estat emblemàtics a casa nostra (electrònica de consum, electrodomès-
tics, motocicletes), fenomen que va en la direcció contrària a la desitjada, 
l’augment de la diversitat productiva.

La indústria catalana experimenta un augment de la concentració sectorial al 
llarg del darrer cicle econòmic, conseqüència de la divergent evolució de les 
diferents branques d’activitat. El pes dels tres sectors capdavanters (activitats 
extractives, energia, gas i aigua, alimentació i químic-farmacèutic) passa de re-
presentar el 48,1% de la xifra de negoci el 2008 a situar-se en el 55,7% el 2015, un 
increment certament remarcable. I si hi afegim l’altre sector que també experi-
menta una evolució positiva en aquest període, el de material de transport, el 
registre augmenta fins al 68,6%, la qual cosa indica una creixent dependència 
d’aquests quatre sectors. I aquí cal observar que el fort predomini de les com-
panyies transnacionals en aquestes branques també fa la indústria del Princi-
pat cada cop més dependent –i per tant, vulnerable– de la conjuntura específi-
ca d’unes poques empreses que tenen els centres de decisió a l’exterior.

Els canvis que presenta l’estructura sectorial aquests anys no alteren substan-
cialment la seva composició pel que fa al nivell tecnològic, ja que entre les 
branques que tenen una evolució positiva de la producció en trobem tant de 
tecnologia baixa (cas de les activitats extractives, d’energia, gas i aigua i de 
l’alimentació), com de tecnologia mitjana-alta i alta (química-farmacèutica i 
material de transport). El pes dels sectors de tecnologia mitjana-alta i alta en el 
valor total de la producció industrial era del 47,3% el 2015, dada que trenca el 
tòpic d’una indústria poc avançada tecnològicament.
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Les branques que més han crescut en aquest període i que són també les que 
el 2015 tenien un major pes en el valor total de la producció industrial (extracti-
ves, energia, gas i aigua, alimentació, química-farmacèutica i material de trans-
port) són igualment les que aquell any assolien una major productivitat, amb 
uns registres a considerable distància de la resta. Aquests sectors també són –
juntament amb la metal·lúrgia– els que aporten més ocupació, i per tant s’han 
consolidat com el “nucli dur” de la indústria del Principat i substitueixen com a 
sectors motrius el tèxtil, la mateixa metal·lúrgia i la construcció de maquinària, 
que fins fa poques dècades mantenien les posicions capdavanteres.

Un altre tret rellevant de la indústria catalana és que és una activitat altament 
exportadora. Sempre ha ocupat el primer lloc a escala espanyola, amb molta 
diferència respecte de la resta de regions, situació que es manté en l’actualitat. 
El 2016 les exportacions catalanes representaven el 25,6% del total de l’estat, 
més de cinc punts percentuals per damunt del pes de l’economia del Principat 
en el PIB espanyol. És significatiu sobre això que aquell any el valor de les ex-
portacions catalanes superés la suma de les de Madrid i Andalusia, les regions 
que segueixen per importància en el global estatal. Al llarg del darrer cicle eco-
nòmic les vendes industrials catalanes a l’exterior augmenten de manera sos-
tinguda i la ràtio exportacions industrials/PIB passa del 19,9% el 2009 al 29,1% el 
2016, un registre comparable al de les regions europees més avançades.

Un fet remarcable és que durant aquests anys tots els sectors industrials aug-
menten les vendes a l’exterior. El 2016 quatre branques concentraven el gruix 
de les exportacions de la regió: la química-farmacèutica (destacada en primer 
lloc), el material de transport, la construcció de maquinària i equips, i l’alimen-
tació, que conjuntament aportaven el 69,0% del total. És interessant observar 
que, amb l’excepció de la construcció de maquinària i equips, aquests sectors 
són també els que han experimentat una evolució més favorable pel que fa al 
PIB i la productivitat en el conjunt de la manufactura catalana.

La distribució de les exportacions durant aquests anys atenent el seu nivell tec-
nològic es manté bastant estable i és significatiu que el 2016 prop del 60% de 
les vendes industrials catalanes a l’exterior corresponguessin a sectors de ni-
vell tecnològic mitjà-alt i alt, dada que desmunta la idea –força estesa– que la 
indústria del Principat s’ha especialitzat en exportacions de baix contingut tec-
nològic. Tanmateix, convé no oblidar el protagonisme que tenen les grans em-
preses en el resultat assolit per les vendes catalanes a l’exterior, i en particular, 
el fet que moltes d’aquestes grans companyies són de capital estranger.
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En la indústria catalana predominen els petits i mitjans establiments (els de 250 
o menys treballadors), que són els que generen la major part de l’ocupació (el 
75,4% del total el 2017). Tanmateix, entre sectors s’observen diferències impor-
tants. L’aportació de les PIMES a l’ocupació total és hegemònica en les bran-
ques de nivell tecnològic baix i mitjà-baix juntament amb la de construcció de 
maquinària, que és de nivell mitjà-alt. En canvi, trobem tres sectors en els quals 
les grans empreses (de més de 250 empleats) aporten més del 40% de l’ocupa-
ció total. Es tracta del material de transport –que és el que té una major dimen-
sió mitjana d’establiment–, el d’activitats extractives, energia, gas i aigua, i el 
químic-farmacèutic. I no és casual que aquests sectors siguin també els que 
presenten una major penetració de capital estranger. En aquests casos la im-
portant aportació a l’ocupació total sectorial dels grans establiments s’explica 
en bona part per la presència de corporacions transnacionals.

En relació amb el que acabem de comentar, un darrer tret característic de la 
indústria catalana és el seu elevat grau de multinacionalització: en tres dels 
quatre sectors capdavanters (activitats extractives, d’energia, gas i aigua, quí-
mic-farmacèutic i material de transport) la major part de la producció corres-
pon a empreses participades majoritàriament per capital forà i aquesta presèn-
cia també és important en l’altra branca puntera, l’alimentària. I és igualment 
remarcable que en la pràctica totalitat de sectors trobem un nombre significa-
tiu de corporacions transnacionals entre les de major dimensió: la realitat in-
dustrial catalana no s’entendria, ni abans ni ara, sense les importants inversi-
ons –força d’elles, de caràcter estratègic– que han dut a terme les grans 
empreses globals. Un fet que ha contribuït de manera decisiva a fer de la in-
dústria del Principat una activitat fortament internacionalitzada, perquè aques-
tes companyies són també les que ocupen els llocs capdavanters per les ven-
des a l’exterior.

Les accions en l’àmbit de les polítiques públiques per reforçar la base producti-
va i empresarial del país han de tenir molt en compte aquest fet. I si bé és cert 
que els avantatges comparatius que Catalunya havia tingut ens els anys 80 i 90 
del segle passat per atreure grans inversions directes estan desapareixent, un 
objectiu prioritari de la política industrial hauria de ser mantenir les grans ins-
tal·lacions productives, sobretot les que tenen un caràcter estratègic (SEAT, 
Nissan). I de manera paral·lela reforçar les accions encaminades a captar inver-
sions complementàries a l’activitat industrial –en les quals els factors de com-
petitivitat ja no són els costos sinó la qualitat dels inputs i l’eficiència organitza-
tiva–, tot aprofitant la llarga tradició manufacturera del Principat i l’existència 
de grans corporacions fabrils al territori.
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Des d’aquesta perspectiva Catalunya compta amb bons actius com a platafor-
ma logística (una adequada ubicació geogràfica i una eficient xarxa d’infraes-
tructures de transport i comunicacions), i també com a centre receptor d’acti-
vitats de serveis avançats a les empreses (RiD, disseny, serveis informàtics i 
telemàtics, etc.). Accions com les que han dut a terme SEAT amb el Centre Tèc-
nic de Martorell, Bayer amb el Centre de Serveis Avançats a Sant Joan Despí i 
Hewlett-Packard amb el Centre de RiD a Sant Cugat mostren el camí a seguir.
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L’AGROALIMENTACIÓ DEL SEGLE XXI A 
L’ECONOMIA CATALANA

Francesc Reguant
Economista expert en agroalimentació

Resum

El sector agroalimentari català ha demostrat, al llarg dels darrers cinquanta anys, 
una gran capacitat d’adaptació i creixement en un entorn de dificultat. Tanmateix, el 
segle xxi obre un nou escenari amb noves exigències i nous condicionants. Ens tro-
bem en un moment de grans canvis que requereixen, si més no, revisar les estratègi-
es a fi d’assolir les vies apropiades per a un desenvolupament sostenible capaç de 
donar resposta als nous desafiaments. El document assenyala els aspectes crítics i 
proposa estratègies d’avenç al si d’un escenari complex i exigent.

Introducció

El sector agroalimentari és avui el primer sector manufacturer de Catalunya. Es 
tracta d’un sector modern i competitiu obert a l’economia global, en aquest 
sentit és el tercer sector exportador de Catalunya. El sector ha sabut trobar 
estratègies que li permetessin superar les dificultats naturals (relativa aridesa i 
orografia) bàsicament sobre cinc pilars: regadiu, ramaderia intensiva vinculada 
a la indústria, mercat global, qualitat i tecnologia.

Tanmateix, l’escenari segle xxi planteja nous desafiaments pel que fa als mer-
cats, a les estructures productives, a l’adopció de noves tecnologies (biotecno-
logies, robòtica, etc.), i per noves i creixents exigències i tensions mediambien-
tals. Aquest nou escenari exigirà ben segur una revisió dels objectius 
estratègics de les polítiques agroalimentàries, una redefinició de la professió 
pagesa i un nou contracte entre la societat i l’agricultura.
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1. L’agroalimentari català, un sector madur

1.1. Un sector econòmicament important

Amb la finalitat de valorar la importància i el pes relatiu de l’agroalimentació 
catalana al si de l’economia catalana i en relació amb el conjunt de l’Estat espa-
nyol, tot seguit es detallen algunes dades rellevants. A efectes comparatius cal 
tenir present que Catalunya té el 16,1% de la població espanyola (IDESCAT 
2016),

• La indústria alimentària és el 1r sector manufacturer de Catalunya: 19,77% 
de la indústria catalana (INE/IDESCAT 2014).

• La indústria alimentària catalana és 1a indústria alimentària d’Espanya: 
23,7% de la xifra de negoci de la indústria alimentària d’Espanya (INE/
IDESCAT 2014).

• El sector agroalimentari català és el 2n clúster agroalimentari d’Europa 
(Observatori de Clústers d’Europa amb seu a Estocolm).

• El sector agroalimentari és el 3r exportador de Catalunya. Exporta el 
14,4% (IDESCAT 2015) del valor total d’exportacions catalanes a l’exterior. 
Al llarg dels darrers vint anys el comerç exterior ha viscut un desenvolu-
pament extraordinari. Avui (2017) la taxa de cobertura del comerç exte-
rior és del 99,66% (34 pp. més que l’any 2007).

• Catalunya compta amb la 3a fira alimentària mundial: ALIMENTARIA.

• Un seguit d’empreses catalanes del ram alimentari han esdevingut multi-
nacionals: Borges, Freixenet, Torres, Codorníu, Nutrexpa, Agrolimen, 
etc.

• Compta amb altres grans empreses: Grup Guissona, Vall Companys, Tar-
radelles, etc.

• És la seu física de grans multinacionals alimentàries globals: Nestle, Da-
none, etc.

• Compta amb Centres R+D reconeguts (IRTA, universitats).

• La cuina catalana és reconeguda internacionalment.

• És l’origen de l’oli més reconegut al món per la seva qualitat: l’arbequi-
na.
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• Destaca per la qualitat dels seus vins i el cava.

• En relació amb el conjunt d’Espanya, Catalunya té una major especialitza-
ció en els següents productes (MAGRAMA 2014):

– 18,6% arròs,

– 47,7% fruita fresca,

– 95,1% avellanes,

– 43,6% carn de porcí,

– 24,5% carn d’aus,

– 28% carn de conill.

1.2. El VAB1 de l’agroalimentació catalana

Més enllà de les dades exposades, un indicador macroeconòmic bàsic és el 
VAB de l’agroalimentació en relació amb la resta de sectors de l’economia ca-
talana i el conjunt de sectors manufacturers.

En relació amb l’economia catalana, l’agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 
aporten el 0,97% del VAB i les indústries d’alimentació, begudes i tabac aporten 
el 2,86%. En conjunt, el sector agroalimentari, com a sector amb una molt forta 
integració primari-secundari, aporta el 3,83% del VAB de Catalunya.

La taula 1 mostra les dades ordenades del VAB de Catalunya dels sectors eco-
nòmics manufacturers. Les darreres dades publicades desglossades són de 
2014.

1. S’escull el VAB atès que és un valor sectorialitzat i molt proper al PIB, del qual simplement el 
separen els impostos nets sobre els productes, dada aquesta última que no es publica secto-
rialitzada.
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Taula 1. VAB per sectors de Catalunya

Font INE.

En conclusió, el sector agroalimentari és el primer sector manufacturer, amb 
una aportació del 3,83% del VAB de l’economia catalana. Tanmateix, aquesta és 
una lectura insuficient, que tot seguit s’amplia i clarifica.

Segons dades IDESCAT_INE el volum de negoci 2015 de la indústria alimentària 
va ser de 25.167 M€, mentre que el valor afegit corresponent fou de 4.582 M€. 
És a dir, que el valor afegit de la indústria alimentària és un 18,21% del seu volum 
de negoci. Pel camí, fins a arribar a l’import del volum de negoci, hi ha un con-
junt divers d’inputs i serveis necessaris per obtenir el producte final. És a dir, hi 
ha un conjunt de proveïdors de productes i serveis diferents l’activitat dels 
quals depèn en major o menor mesura de la demanda de la indústria alimentà-
ria.

Si féssim una extrapolació simplista i aproximativa (a efectes explicatius) del 
percentatge del VAB de la indústria alimentària considerant que tots els inputs 
procedissin de Catalunya acabaríem concloent que el 15,65% del VAB depèn di-
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rectament del sector agroalimentari. Lògicament no tots els inputs (productes 
o serveis) provenen de Catalunya, però és cert que la indústria alimentària ca-
talana està especialment vinculada a la producció pròpia i a l’estructura em-
presarial local. Cal fer notar, també, que no s’ha incorporat el sector agrari en 
els càlculs atès que en una part important forma part dels inputs de la pròpia 
indústria alimentària.

Des d’un altre punt de vista, la informació sobre el consum alimentari ens apor-
ta també un apropament interessant. Segons dades de l’INE (base 2016) en re-
lació amb l’estructura de l’IPC, el 22,79% de la cistella de la compra són aliments 
consumits a la llar. A més cal considerar els aliments que es consumeixen a 
bars i restaurants. L’actual base de càlcul de l’estructura de l’IPC agrupa bars i 
restaurants amb hotels, fet que ens impedeix disposar d’una dada desglossada 
actualitzada; tot i així, si consideréssim que aquesta dada no s’ha modificat sig-
nificativament els darrers anys i prenguéssim com a referència la dada de l’an-
terior base de càlcul tindríem que el 10,3% són aliments consumits a bars i res-
taurants. Partint d’aquests supòsits estimatius conclouríem que el 33,09% de la 
cistella de la compra són aliments a punt de consum, és a dir, incloent tots els 
serveis logístics, de transport, de distribució i personal per atendre la cuina i la 
restauració. O sigui que pràcticament una tercera part de la demanda està vin-
culada a l’alimentació. Per descomptat que els aliments poden ser comprats a 
l’estranger, sempre i quan Catalunya fos capaç de produir algun altre producte 
o servei capaç de ser intercanviat en el seu valor pels aliments que s’importari-
en, però aquesta no és una proposta realista ni estratègicament aconsellable.

En resum, tal com mostra la figura 1, un conjunt d’indústries i empreses de ser-
veis depenen directament de la dinàmica del sector agroalimentari i moltes 
d’elles formen part també del clúster agroalimentari, tot plegat per un valor 
que se situaria per sota, però no excessivament llunyà, del 15,65% del VAB glo-
bal de l’economia.

Més enllà d’aquest clúster productiu hi ha la distribució majorista i minorista i 
la restauració fins a arribar al 33,09% del consum, el qual inclou des del pagès al 
cuiner i al cambrer.

001-646 ponenciasEIX3.indd   193 16/07/2018   15:19:30



194

L’agroalimentació del segle XXI a l’economia catalana

Figura 1. Cadena de valor de la producció al consumidor

Font: Elaboració pròpia.

1.3. Un sector singular i estratègic

L’estudi del sector agroalimentari demana considerar un conjunt de caracterís-
tiques que li atorgaran un comportament específic davant de les diferents cir-
cumstàncies conjunturals i li donaran un rol específic davant els grans desafia-
ments estratègics. L’agroalimentari és el proveïdor d’un producte 
absolutament bàsic com és l’alimentació. Alhora es tracta d’un producte peri-
ble en diferents graus, fet que dificulta el funcionament dels mecanismes regu-
ladors dels mercats; com a conseqüència, el mercat alimentari té una alta elas-
ticitat de demanda, és a dir, modificacions moderades d’oferta donen peu a 
respostes desproporcionades de preus. Però, precisament, la producció d’ali-
ments és especialment procliu a les variacions d’oferta en veure’s afectada per 
imprevisibles factors climatològics o per l’acció de plagues i malalties, ja que 
treballa amb actius biològics vius. Tot plegat determina l’alta volatilitat de 
preus d’aquest sector, amb les possibles conseqüències més enllà de l’estricta-
ment econòmica, ja que en tractar-se –els aliments– d’un producte de primera 
necessitat pot generar amb major facilitat tensions en l’àmbit social i polític. 
Efectivament, la importància crítica del seu proveïment li atorga una alta capa-
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citat desestabilitzadora davant desajustos oferta-demanda. D’aquí que la seva 
estabilitat esdevé un objectiu prioritari de les polítiques econòmiques i socials.

Altres característiques destacades del sector agroalimentari són:

1. Rol essencial i emergent com a vector de salut humana.

2. Sector anticíclic que ha jugat un paper decisiu per sostenir l’economia 
durant la crisi econòmica. Al següent apartat es fa esment amb més de-
tallat sobre aquest fet.

3. Alta capacitat per induir noves dinàmiques econòmiques més enllà del 
propi sector.

4. El rol mitigador de la crisi econòmica s’ha vist reforçat pel fet de trac-
tar-se d’un sector més intensiu en recursos humans, fet que d’alguna 
manera el va convertir durant la crisi en refugi d’ocupació.

5. Davant els impactes de la globalització el sector agroalimentari ofereix 
major resistència a la deslocalització.

6. És el principal gestor d’actius biològics i, en aquest sentit, a més d’ali-
ments, és el principal proveïdor de productes renovables al si de l’ano-
menada bioeconomia (biomassa, fusta, agrocarburants, etc.).

7. És el principal gestor del territori i del paisatge, fet que l’implica de ma-
nera decisiva en les actuacions de planificació territorial.

8. Davant dels reptes mediambientals i del canvi climàtic el sector agroali-
mentari disposa d’enormes potencials per al proveïment de béns pú-
blics de caire mediambiental i esdevé una eina essencial per a la mitiga-
ció del canvi climàtic.

1.4.  Un sector anticíclic. Anàlisi del comportament de la producció i de 
l’ocupació durant la crisi econòmica

La darrera crisi econòmica ha estat totalment il·lustrativa sobre el caire anticí-
clic de l’agroalimentació, fins al punt que es pot afirmar que el complex agroa-
limentari català ha estat un dels pilars més sòlids per fer front a la severa crisi 
econòmica.

001-646 ponenciasEIX3.indd   195 16/07/2018   15:19:31



196

L’agroalimentació del segle XXI a l’economia catalana

a) Evolució de la producció industrial

Observem l’evolució de l’Índex de Producció Industrial (IPI) des d’abans d’inici-
ar-se la crisi fins al 2016, tal com exposa el gràfic següent.

Figura 2. Evolució IPI

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT.

Durant la crisi l’IPI general va patir una brusca i severa sotragada en iniciar-se 
2008, de la qual ja no es va recuperar fins al 2015, quan de manera tímida apa-
reixen els primers signes de recuperació. Per contra, l’IPI de la indústria alimen-
tària va mostrar estabilitat en tot moment, amb una tendència moderadament 
positiva al llarg del període de crisi. Certament, ha estat significativa en aques-
ta resposta positiva la capacitat que ha tingut el sector per obrir noves portes 
a l’exportació però, en qualsevol cas, les dades del desenvolupament del sec-
tor agroalimentari al llarg de la crisi són extraordinàriament il·lustratives.

Si comparem –tal com mostra el gràfic següent– els diferents sectors industri-
als de Catalunya quant a l’evolució de la producció industrial des de juny 2007, 
just abans de començar la crisi, i juny de 2016 s’observa que solament el sector 
de gas i energia, farmacèutica i alimentària van obtenir una evolució positiva. 
L’important sector químic va tenir una caiguda moderada (11,70%) però altres 
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sectors especialment importants a Catalunya, com el de material de transport 
(24,87%), varen sofrir caigudes destacables o molt destacables.

Figura 3. Variació IPI per sectors

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT.

b) Evolució de l’ocupació

L’altre indicador destacat de la capacitat de resistència davant la crisi econòmi-
ca n’és l’ocupació. S’analitza l’evolució de l’ocupació a partir de les dades de 
l’afiliació a la seguretat social. Pel que fa al sector agroalimentari i degut a les 
seves especificitats, l’anàlisi es realitza per separat entre el sector agrari i la in-
dústria alimentària.

La figura 4 mostra en forma d’índex l’evolució de l’ocupació als diferents sec-
tors econòmics de Catalunya. S’observa la dramàtica caiguda d’ocupació de la 
construcció però també la del conjunt de la indústria. Per contra, tant la indús-
tria alimentària com els serveis (amb un pes important del turisme però també 
de la distribució) han tingut una trajectòria amb una inflexió molt moderada i 
una recuperació destacable els darrers anys. El sector agrari té un comporta-
ment estacional molt acusat, com a peculiaritat pròpia del sector, amb una tra-
jectòria moderadament descendent. De fet, en aquesta evolució del sector 
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agrari es poden distingir dos moments, a l’inici de la crisi l’ocupació agrària 
mostra gran estabilitat i fins i tot juga una certa funció de sector refugi d’ocu-
pació. Més endavant, a partir de 2012, s’inicia una moderada reducció de l’ocu-
pació, tendència que va més vinculada als processos de mecanització i automa-
tització que a la reducció d’activitat.

Figura 4. Índex d’evolució de l’ocupació als diferents sectors

Font: Elaboració pròpia amb dades SS (el total indústria inclou la indústria alimentària).

1.5. Amb un procés imparable de concentració

La dinàmica del sector agroalimentari porta a una creixent concentració, fet 
que queda palès tant a l’agricultura, la ramaderia o la indústria. Per posar un 
exemple d’aquesta realitat, en els darrers 20 anys el cens ramader s’ha incre-
mentat un 30% mentre que el nombre d’explotacions s’ha reduït a la meitat. Si 
ens centrem, per exemple, en el sector lacti (figura 5) es fa evident que les ex-
plotacions damnificades són les de més petita dimensió, mentre que el nom-
bre d’explotacions grans augmenta lleugerament. Aquesta tendència està mo-
dificant substancialment l’estructura productiva amb un impacte social i 
territorial a tenir en compte.
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Figura 5. Evolució del nombre d’explotacions i producció de llet a Catalunya

Font: DARP.

2.  Claus del model de desenvolupament de l’agroalimentació catalana

2.1. Catalunya, un país amb dificultat per a l’agricultura

Catalunya és una de les regions més muntanyoses d’Europa. El seu territori ha 
estat torturat per una història geològica generosa que configura un mosaic ex-
traordinàriament variat de microclimes molt diferents, amb un ampli ventall 
termomètric i amb uns recursos hídrics irregulars i en moltes zones escassos. Si 
cerquéssim una paraula per definir la realitat agronatural de Catalunya haurí-
em d’escollir la paraula diversitat. Traduint-ho en termes de potencials agríco-
les la paraula seria dificultat. Tanmateix, de la mateixa manera que el conjunt 
de característiques (climatologia, hidrografia, edafologia, orografia) tan dife-
rents i canviants de la seva geografia física condicionen la producció agrària, 
també és cert que des d’altres punts de vista (espais naturals, biodiversitat, 
paisatge, qualitat alimentària, gastronomia, turisme, etc.) aquesta diversitat 
pot esdevenir un actiu d’interès.
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Algunes dades estadístiques (IDESCAT) ens informen d’aquesta realitat:

• El 20% del territori català té més de 1000 m d’altitud.

• El 50,5% del territori té més del 20% de pendent.

• 8 comarques tenen de mitjana menys de 400 mm de pluviometria anual.

• 12 comarques tenen de mitjana menys de 500 mm de pluviometria anual.

• La superfície de conreu ocupa el 27% del territori.

• La superfície forestal ocupa el 64% del territori.

• Catalunya destina el 30,43% del seu territori a Xarxa Natura, dada que 
contrasta amb la mitjana de la Unió Europea (10,8%) i d’importants països 
europeus com França (7,8%) o Regne Unit (6,3%).

• Com a resultat d’aquestes dades, el grau d’autoproveïment agrícola s’es-
tima de manera en un 40%.2

2.2. Estratègies que han permès revertir la dificultat

A l’àmbit agroalimentari Catalunya ha sabut fer bona la dita segons la qual els 
catalans de les pedres en fan pans, fins al punt de convertir un territori molt 
dificultós per a una agricultura competitiva en un potent sector agroalimentari 
tal com s’ha pogut exposar.

Les estratègies que han permès aquest salt i conformar el sector agroalimenta-
ri català han estat en resum les següents:

a) Regadiu,

b) Integració ramadera vinculada a la indústria alimentària,

c) Apertura al mercat global,

d) Tecnologia,

e) Qualitat.

2. Es tracta d’una aproximació en no disposar de dades estadístiques de qualitat i amb els des-
glossaments oportuns sobre el comerç entre Catalunya i Espanya.
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a) Regadiu

Les muntanyes que impedeixen una agricultura competitiva esdevenen alhora 
importants captadors i dipòsits de recursos hídrics, que aboquen a rius relativa-
ment cabalosos des dels quals poder regar planes i deltes. Sense entrar en el de-
tall dels avantatges del regadiu, la següent figura il·lustra amb contundència 
l’efecte del regadiu sobre l’assentament de la població. La gràfica mostra l’evolu-
ció de la població de sis comarques de ponent des de 1857, quan s’inicien els re-
gadius del canal d’Urgell, fins al 1991, quan s’incorporen nous regadius i s’afegei-
xen nous factors que impedirien una anàlisi desagregada del factor regadiu en 
relació amb el secà. Les conclusions no poden ser més il·lustratives. Les dues co-
marques (Segrià i Pla d’Urgell) que van regar una major part de la seva superfície 
de conreu van tenir uns creixements de població que s’aproximen a la mitjana de 
Catalunya. La comarca de l’Urgell, que solament va regar un 20% del seu territori, 
simplement va mantenir la població. Però les comarques que no van regar du-
rant el període considerat van perdre entre un 30 i un 40% de la població.

Figura 6. Regadiu i creixement de la població

Font: Elaboració pròpia amb dades IDESCAT.
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b) Integració ramadera vinculada a la indústria alimentària

Avui Catalunya compta amb un dels sectors carni-ramader més competitius del 
món. La clau d’aquest èxit econòmic cal situar-la en el sistema de la integració 
ramadera, segons el qual es produeix una relació sinèrgica win-win entre uns 
ramaders que aporten instal·lacions i mà d’obra i assumeixen el risc productiu 
però no el risc de mercat, fet que atorga a l’àmbit primari estabilitat d’ingres-
sos. Per contra, l’integrador, empresa cooperativa o no, aporta l’organització, 
la logística, la tecnologia, els inputs genètics, d’alimentació animal i veterinaris 
i assumeix els riscos de mercat. Tot plegat partint l’integrador d’una producció 
diversificada i estenent la seva activitat en altres baules de la cadena alimentà-
ria, la qual cosa modera els riscos de mercat.

El model basat en la ramaderia intensiva respon a les dificultats de l’agricultura 
catalana però, alhora, implica una posició forçosament oberta al mercat glo-
bal.

c) Apertura al mercat global

Efectivament, Catalunya compra de manera virtual l’aigua i el sòl que no té a 
altres països que en tenen en abundància (França, zona del mar Negre, Argen-
tina i Brasil principalment). En termes físics el que compra és bàsicament blat 
de moro i soja per a l’alimentació de la ramaderia. Des de Catalunya la rama-
deria s’engreixa i es transforma en carn i elaborats carnis, de tal manera que 
s’afegeix valor a través d’una estructura de granges, fàbriques de pinso i indús-
tries càrnies que formen el clúster carni-ramader, el qual ha sostingut la vitali-
tat de les àrees rurals. El cicle es completa exportant animals vius, carn i elabo-
rats carnis, fet que permet equilibrar la balança de comerç exterior 
agroalimentari de Catalunya.

Més enllà de la carn i derivats, Catalunya exporta de manera destacada fruita 
fresca, oli d’oliva, vins i caves i altres productes elaborats. Quant a les importa-
cions, destaquen els cereals (bàsicament blat de moro) i les llavors oleaginoses 
(bàsicament soja). Però també ha d’importar quantitats importants de llet i de-
rivats lactis, peix i altres elaborats alimentaris.

La progressió del procés d’internacionalització de l’agroalimentació catalana 
ha estat espectacular, sobretot des de l’inici de la crisi econòmica, tal com mos-
tra la figura 7.
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Figura 7. Evolució de la taxa de cobertura del comerç exterior de 
l’agroalimentació catalana

Font: Elaboració pròpia amb dades DATACOMEX.

d) Tecnologia

Catalunya compta des de 1985 amb una experiència pionera en l’àmbit de la 
Recerca i el Desenvolupament Tecnològic (R+D). Es tracta de l’IRTA o Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. A partir d’aquest institut s’han aple-
gat les diferents iniciatives dins de l’àmbit R+D+i, ja sigui integrades orgànica-
ment a l’IRTA, ja sigui amb formes consorciades amb la universitat i altres cen-
tres d’R+D i, d’una manera especial també, amb el sector productiu. Com a 
resultat d’aquest modus de procedir s’ha aconseguit massa crítica en múltiples 
disciplines i àmbits de recerca i s’ha pogut enfortir la relació amb els centres 
R+D internacionals més prestigiosos i punters. La figura 8, cedida per l’IRTA, 
explica gràficament la complexitat de la Xarxa IRTA.
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Figura 8. Xarxa consorciada IRTA

e) Qualitat

La qualitat de la producció alimentària catalana ha permès que es posicioni en 
els mercats globals. Alguns productes especialment selectes i de molt valor 
afegit estan sostenint l’agricultura en àrees i comarques d’especial dificultat. 
Exemples emblemàtics d’això són els vins, alguns d’ells especialment desta-
cats com els del Priorat, una comarca que ha aconseguit convertir en rendibles 
vins produïts en vessants fortament inclinades. Un altre exemple, n’és el con-
reu de planta ornamental al Maresme, una comarca absolutament condiciona-
da per la pressió urbana i que malgrat això és la segona amb més ocupació 
agrícola de Catalunya. En tercer lloc, l’oli d’oliva d’excel·lent qualitat reconegu-
da arreu del món. Cal observar que Catalunya és l’origen, entre altres, de la va-
rietat Arbequina. Així mateix, a l’àmbit de la qualitat, és remarcable l’esforç 
que s’està fent en el desenvolupament de la producció agrària ecològica, com 
expressa la figura 9.
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Figura 9. Evolució d’operadors i superfície ecològica a Catalunya

3. Nou escenari global, noves exigències

3.1. Escenari segle xxi

L’escenari sobre el qual s’ha sustentat el desenvolupament de l’agroalimenta-
ció catalana ha canviat de manera especialment sensible els darrers anys. El 
segle xxi ha heretat les conseqüències del desenvolupament sense rumb dels 
darrers dos segles. Un resum de la nova realitat en què viu la humanitat al se-
gle xxi podria ser el següent:

• Un món globalitzat: la Terra s’ha aplanat com ens diria en Tomas Fried-
man.

• Un món policèntric, que ha abandonat el lideratge únic.

• Un món desigual, és a dir, amb fortes i accentuades desigualtats econò-
miques i socials que són font de tensions i dificulten les solucions.
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• Un món en mans dels oligopolis. Segons dades presentades a l’Oxford 
Farming Conference (Porter, 2012), cinc grans companyies controlen en-
tre el 75 i el 90% del comerç de gra, tres companyies controlen el 50% del 
mercat de llavors, set companyies controlen el 100% del mercat de ferti-
litzants, etc.

• Un món més atapeït, amb més població en constant creixement, previs-
ta en 10.000 milions l’any 2050.

• Amb una societat més desenvolupada i, per tant, més exigent en recur-
sos que aporten benestar.

• Un món més pobre en recursos en apropar-se de forma tangible la fi de 
l’accés barat als combustibles fòssils, a més dels costos mediambientals 
que en desaconsellen l’ús. Limitació, també, a l’accés fàcil a altres recur-
sos minerals. Amb pèrdua d’actius per mala gestió (pèrdua i contamina-
ció de sòls i aigües, etc.) i amb un canvi climàtic a les portes que ja co-
mença a comportar pèrdues en produccions, com exemplifiquen les 
dues crisis alimentàries de 2010 i 2012, vinculades a fenòmens meteorolò-
gics extrems d’altes temperatures i sequera.

• Un món amb tensions alimentàries emergents.

• Un món amb riscos mediambientals incrementats (contaminació de les 
aigües, pol·lució atmosfèrica, capa d’ozó, etc.), amb el canvi climàtic 
emergent com a realitat ja indefugible.

• Un món més ric en tecnologia i coneixement com a principal eina per fer 
front als reptes del segle xxi, eina que, tanmateix, precisa d’una cultura 
més solidària capaç de compartir recursos escassos i de coordinar i plani-
ficar un futur sostenible.

La figura 10 exposa un esquema clarificador de l’escenari del segle xxi, amb 
quatre grans desafiaments:

• energia,

• alimentació,

• medi ambient i canvi climàtic,

• desigualtat economicosocial.

I quatre recursos bàsics sotmesos a especial tensió: energia, aigua, sòl agrícola 
i biodiversitat.
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Figura 10.- L’agricultura davant l’escenari del segle xxi

Font: Elaboració pròpia.

Cal observar que en el conjunt de factors de tensió esmentats l’agricultura hi 
té un paper destacat que està o es pot situar al cantó de les solucions (figura 
9). De fet, en el moment en què el món necessita mirar a llarg termini vers un 
futur sostenible els recursos renovables passen a jugar un paper decisiu i prin-
cipal.

En aquest sentit la bioeconomia guanya rellevància estratègica. La reducció de 
l’ús de combustibles fòssils es farà amb energies renovables i amb un major 
pes de productes derivats de l’agricultura i del sector forestal (a més dels pro-
vinents del mar, com a gran recurs encara poc explorat), es recuperaran els 
valors de la fusta i de la producció vegetal s’obtindran bioplàstics biodegrada-
bles amb la finalitat d’acabar amb les muntanyes de plàstics contaminants. En 
conjunt el sector agroforestal haurà d’atendre a més de la demanda alimentà-
ria, una major demanda de productes bioindustrials (paper, tèxtils, fusta, 
goma, etc.), químics i farmacèutics, combustibles, etc. (figura 11).
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Figura 11. Bioeconomia i energies renovables

Font: Elaboració pròpia.

3.2. Noves exigències, noves estratègies

Davant de les previsions d’increment de demanda per a l’agricultura, la FAO 
considera que fins al 2050 caldria augmentar un 60% la producció agrícola. Tan-
mateix, aquesta pressió de demanda xoca de ple amb el caire finit del recurs 
sòl agrícola, fins al punt que si aquest augment es realitzés incrementant la su-
perfície de conreus i, alhora, reduint la superfície corresponent dels boscos, es 
produiria una acceleració del canvi climàtic inassolible o especialment dificulto-
sa per a l’espècie humana. És a dir, es tracta de realitzar una gran transició vers 
un desenvolupament sostenible però amb limitacions importants pel que fa als 
recursos bàsics, un d’ells el sòl agrícola. A partir d’aquesta constatació la FAO 
proposa la via que ha anomenat “intensificació sostenible”. És a dir abordar el 
desenvolupament amb el suport de la tecnologia, el regadiu i unes tècniques 
cada cop més amables amb el medi ambient. Es tracta de fer més amb menys i 
fer-ho bé.
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La intensificació sostenible, com a orientació genèrica, significa:

• Impuls a l’R+D+i orientada a l’eficiència productiva i mediambiental.

• Progrés decisiu en tensions mediambientals com ara contaminació de 
sòls i aigües, l’ús d’antimicrobians en ramaderia, possibles alternatives al 
glifossat, alternatives als insecticides neonicotinoides, què fer amb els 
transgènics, etc.

• Impuls de l’agricultura de precisió, combinant les més modernes tecno-
logies de reg, biosensors, teledetecció, etc.

• Optimitzar els potencials de regadiu amb sistemes de reg i tècniques efi-
cients en consum d’aigua, d’acord amb disponibilitats i necessitats de la 
planta i amb mínim impacte ambiental.

• Impuls a la bioeconomia, a fi d’obtenir nous productes industrials reno-
vables amb les tecnologies més avançades.

• Aprofitar les oportunitats que ha d’oferir la revolució biotecnològica. 
Ens trobem al començament de transformacions difícils de predir des 
d’avui, Caldrà obrir mentalitats i acollir amb prudència però amb decisió 
els canvis que s’albiren.

• Progrés en l’economia circular, que cada subproducte del procés de pro-
ducció tingui una utilitat, una finalitat per completar el cicle de retorn 
dels recursos. Plantes de biogàs i plantes de compostatge orgànic, hau-
ran d’ampliar la seva presència en el nou paisatge d’un món sostenible.

• Canvis dietètics vers dietes més vegetals com a mesura per reduir l’im-
pacte en consum de recursos de les actuals dietes.

• Progrés en noves fonts de proteïnes (insectes, per exemple).

Però la transició vers un desenvolupament sostenible implica també:

• Transparència, seguiment de tendències, coordinació i planificació a llarg 
termini.

• Posar límits a determinades pràctiques que tensen el medi.

• Regular i posar límits a la desigualtat, a les formes distorsionadores dels 
mercats i als abusos de posició dominant.

• Realitzar les actuacions precises d’adaptació al canvi climàtic: seguiment 
de tendències, possible reforç d’infraestructures, etc.
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• Abordar com a prioritat la mitigació del canvi climàtic: reducció del con-
sum de combustibles fòssils, reduir, en general, les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle, pràctiques adequades per eixamplar la capacitat del 
sòl com a embornal de CO2, etc.

• Entre les mesures de mitigació del canvi climàtic destaca la necessària 
revolució de les energies renovables, en què l’agricultura i els boscos 
han de jugar també un paper important. Com afirma Graciano da Silva, 
director general de la FAO, “cal passar del debat d’aliments contra com-
bustibles a un debat sobre aliments i combustibles”.

• Caldrà seguir l’evolució demogràfica. Les previsions de les Nacions Uni-
des parlen d’un procés de progressiva moderació fins a l’estabilització de 
la població mundial, tanmateix aquest procés requerirà un seguiment 
precís i, si cal, formes determinades de planificació.

4. Estratègies de futur per a l’agroalimentació catalana

S’ha exposat al segon capítol que les estratègies clau del desenvolupament de 
l’agroalimentació catalana eren el regadiu, la integració ramadera amb una es-
treta vinculació entre sector primari i secundari, l’apertura al mercat global, la 
tecnologia i la qualitat. Des d’aquest punt de partida i atenent el nou escenari i 
les seves noves exigències cal avaluar com queden d’alterades aquestes estra-
tègies, en positiu o negatiu, i quines noves orientacions cal abordar.

1. Regadiu

L’aigua és un recurs escàs, les demandes estan creixent i el canvi climàtic ens 
situa en una tendència de major dificultat. Caldran canvis orientats a l’estalvi i 
recuperació de recursos en quantitat i qualitat. Tot seguit es destaquen algu-
nes propostes:

• Informació i seguiment rigorós de l’estat i ús del recurs aigua.

• Elaboració d’un Pla de Contingència per fer front als impactes del canvi 
climàtic.

• Resoldre urgències mediambientals com ara la problemàtica de les de-
jeccions ramaderes i la contaminació d’aigües per agroquímics. Cal tenir 
en compte que el regadiu modern afavoreix les pràctiques poc o gens 
contaminants.
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• Modernització dels regadius tradicionals per assolir l’objectiu de l’agri-
cultura de precisió (pressió, tecnologia, energies renovables) i l’objectiu 
d’estalvi d’aigua.

• Completar el Pla de Regadius aprovat atenent els condicionants ambien-
tals: “reset” al Segarra-Garrigues, Xerta Sènia, etc.

• Revisió de la gestió forestal (amb aquesta actuació és possible recuperar 
caudals d’aigua dels rius): esponjament de les masses forestals, incorpo-
rar espais agraris de ruptura (conreus o pastures).

• Orientació del regadiu vers conreus amb màxim valor afegit i ocupació 
(aigua barata = millor relació producte/aigua). Catalunya podria i hauria 
de progressar en l’adopció de l’horticultura hiperintensiva i altament tec-
nificada en les seves zones de regadiu amb altes dotacions.

• Impuls a l’R+D+i en regadiu orientat a factor aigua escassa (reg deficitari, 
eficiència aigua, sostenibilitat del reg), anàlisis cost/benefici de conreus 
segons diferents tècniques de regadiu i a estudis d’impacte socioeconò-
mic i mediambiental.

• Impuls de les energies renovables per a la gestió del reg.

• Foment de l’estalvi com a recurs escàs.

• Reutilització d’aigües regenerades i d’aigües de drenatge.

2. Integració

S’ha exposat la importància que ha tingut la integració ramadera en el desen-
volupament de l’agroalimentació catalana, aquest sistema de relació win-win 
entre indústria i producció primària s’està adoptant també a l’àmbit de l’agri-
cultura. De fet, la integració, és a dir, sumar amb relacions win-win entre dife-
rents actors de la cadena alimentària, és la millor estratègia per fer front al 
repte competitiu cada vegada més intens i és el camí per poder assolir capaci-
tats vers l’adopció de les millors i més competitives noves tecnologies.

En aquesta direcció la forma cooperativa hauria de ser per definició el millor 
instrument, si bé aquestes han de fer un esforç per posar-se al front de les mi-
llors tècniques de gestió empresarial.

El sector primari ha de sortir de l’estructura lineal de la cadena alimentària per 
crear relacions en xarxa en horitzontal i vertical al llarg de la cadena. És a dir, 
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tal com s’ha exposat, amb relacions win-win entre diferents baules de la cade-
na, establint acords cooperatius que abastin tota o part de la cadena, atre-
vint-se a la venda directa sobre la qual les TIC ofereixen múltiples possibilitats, 
afavorint relacions interprofessionals estables, establint lobbys transversals, 
etc.

3. Apertura al mercat global

En aquest aspecte s’ha avançat molt en els darrers vint anys i de manera més 
accelerada en els darrers deu. Cal continuar en aquesta direcció però cal insistir 
en la incorporació més efectiva de l’idioma anglès en la formació de tots els 
professionals del sector. En aquest sentit, destacar l’interès de fomentar rela-
cions estables d’intercanvi formatiu amb diferents països europeus o no. És a 
dir, potenciar una espècie d’AgroErasmus

4. Tecnologia

Catalunya té un sistema consolidat d’R+D+i. Aquest sembla que és un factor 
ben encaminat si bé es requereixen recursos per poder sostenir aquest actiu, 
alhora que cal atendre i implantar les noves oportunitats que la tecnologia va 
oferint.

5. Qualitat

A l’àmbit de la qualitat, els canvis han estat importants. Podríem dir que s’ha 
entrat en un nou paradigma de la qualitat a quatre nivells:

• Qualitat sanitària (food safety) o altrament dita seguretat alimentària, 
però que cal no confondre amb suficiència de proveïment alimentari 
(food security).

• Qualitat mediambiental, per la qual es valora la seva petjada mediambi-
ental.

• Qualitat ètica, amb concrecions en aspectes com ara el benestar animal.

• Qualitat organolèptica, amb un recuperat interès per les qualitats aro-
màtiques, gustatives, culturals i estètiques dels aliments.

L’agroalimentació catalana ha d’atendre aquests nous requisits emergents 
que estan generant noves tendències de consum que es podrien resumir en:
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• Salut. Es demana que els aliments siguin vectors de salut humana. En 
aquesta categoria es destaca el valor d’alguns productes, sovint vincu-
lats a la dieta mediterrània.

• Vegetal. Es valora, per raons de salut i medi ambient, l’increment del pes 
vegetal a la dieta. Un seguit d’iniciatives van sorgint en aquesta direcció, 
tals com els dilluns sense carn que promouen algunes institucions.

• Ecològic. Tot i que té encara un consum limitat, hi ha una clara tendència 
ascendent vers aquest tipus d’agricultura, com a agricultura selecta i de 
valor afegit.

• Local. Com a concepte emergent vinculat a la defensa de la pròpia agri-
cultura i amb arguments de caire mediambiental.

• Comoditat. Al segle xxi cuinar esdevé una tasca que com a tendència es 
vol evitar. La transformació en quarta i quinta gamma dels productes ali-
mentaris per situar l’aliment al punt de consum immediat és una de les lí-
nies de producció industrial en expansió.

• Sabor. La selecció genètica s’havia orientat a la productivitat en detri-
ment dels valors organolèptics. El consumidor, tanmateix, està reorien-
tant la seva demanda donant molt més valor al sabor, l’olor i a valors es-
tètics del producte.

A més de la reorientació de les estratègies “històriques”, el sector agroalimen-
tari avui ha de tenir en compte altres aspectes tals com els que seguidament es 
detallen:

a) Amenaces sobre el clúster carni-ramader

Tal com s’ha exposat, el clúster carni-ramader és l’actiu més important de 
l’agroalimentació catalana. És una realitat d’èxit basada en bona part en la in-
tegració ramadera, però que ha d’abordar des d’ara mateix els reptes que el 
nou escenari li exigeix i atendre les noves pressions socials que el món de la 
carn suscita.

En primer lloc, cal resoldre definitivament i amb tot el rigor el tema de les de-
jeccions ramaderes, en relació amb la contaminació de sòls i aigües, i per la 
seva influència en el canvi climàtic. Cal abordar el més aviat possible les soluci-
ons tècniques adequades amb aquesta finalitat. En altres paraules, el sector 
carni-ramader ha d’internalitzar els seus costos mediambientals, fet que pot 
suposar una certa minoració de la seva competitivitat.
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Quant a la demanda, totes les previsions parlen d’una moderada i progressiva 
disminució de la demanda als països més desenvolupats però, alhora, d’una 
demanda creixent a països emergents amb una resultant final de més deman-
da global. De totes maneres cal tenir present que els processos de canvi al se-
gle xxi són molt ràpids i en aquest tema els vectors de canvi tenen tres direcci-
ons convergents. Contra el consum de carn hi ha, en primer lloc, arguments de 
salut, un consum alt de carn afecta paràmetres crítics de la salut humana. En 
segon lloc, arguments mediambientals emergents atès que suposa un major 
consum de recursos d’aigua i sòl agrari front a dietes vegetals. En tercer lloc, 
arguments de benestar animal i de caire ètic en relació amb els drets dels ani-
mals com a espècies amb identitat pròpia. Es tracta d’arguments emergents i 
que compten amb la perspectiva tecnològicament imaginable de la producció 
de proteïna càrnia “in vitro”, és a dir, sense animals vius. Tot plegat pot tras-
balsar a mitjà-llarg termini la realitat actual del primer sector alimentari de Ca-
talunya.

La carn és un producte necessari per les seves qualitats dietètiques, la seva in-
gesta es remunta a l’origen de la humanitat, en alguns casos, en àrees àrides, 
és quasi l’única opció alimentària; a més, la ramaderia juga i pot jugar un rol 
específic en el cicle de l’economia circular. Sens dubte, ara és un bon moment 
per abordar amb serenitat el conjunt de reptes esmentats. Tot i que, en qualse-
vol dels casos, caldrà fer un esforç per millorar la informació i la imatge de la 
producció càrnia.

b) Tensió creixent sobre el recurs bàsic que és el sòl agrari

S’ha parlat de la tensió en el recurs aigua. A la mateixa categoria cal afegir-hi el 
sòl agrari. Arreu del món s’estan realitzant operacions geoestratègiques de 
compra de sòl des de països desenvolupats o emergents a països menys de-
senvolupats d’Àfrica i Amèrica del Sud sobretot.

Cal que des de Catalunya es disposi de la informació suficient i es segueixi 
l’evolució de la propietat sobre el sòl agrícola, legislant a fi de garantir el con-
trol estratègic sobre aquest recurs. Cal que es propiciï la disponibilitat de terres 
agrícoles i, tal com s’ha exposat en parlar de regadius, s’orienti el seu ús cap a 
aquells més recomanables des d’un punt de vista econòmic, social i mediambi-
ental.
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c)  Nova orientació de la PAC amb menys recursos i més protagonisme dels 
estats

L’agroalimentació catalana haurà d’enfrontar-se a una nova PAC que tot sem-
bla indicar que serà amb menys recursos, més renacionalització del pressupost 
i relaxament de les normes comunes al si d’un pla estratègic conjunt. Dins dels 
marges d’unes disponibilitats econòmiques més reduïdes es pretén posar l’ac-
cent en l’agricultura intel·ligent, l’R+D+i, estimular les inversions de modernit-
zació, reforçar les eines de gestió de riscos, impulsar els esforços cooperatius o 
col·lectius i impulsar les polítiques de desenvolupament rural.

Un programa molt ambiciós que solament pot ser viable si es redueixen els 
ajuts directes, fet que globalment afavoriria –en termes relatius– Catalunya ja 
que està clarament desafavorida en aquest aspecte. Tanmateix, és imprescin-
dible defensar la distribució de fons per criteris rigorosament objectius ema-
nats de Brussel·les.

d) Pla de contingència contra el canvi climàtic

El canvi climàtic ja és un factor de present i des d’una perspectiva històrica es 
confirmarà que les crisis alimentàries dels darrers deu anys han estat causades 
per factors vinculats al canvi climàtic. Aquest és un tema que no podem pas 
abordar sols, és un problema global que demana valentia i solucions globals. 
En aquest sentit, els acords de París són un pas insuficient segurament però 
molt important.

Però el fet que sigui un problema global no desdiu la pròpia responsabilitat i el 
compromís necessari en la via de les solucions, tal com ja s’ha esmentat en el 
capítol anterior, tant pel que fa a les accions d’adaptació que caldrà empren-
dre com a les imprescindibles per mitigar el canvi climàtic, tot reduint dràstica-
ment l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i establint les pràctiques que facili-
tin l’efecte embornal que poden exercir els sòls agraris.

Tot plegat requerirà un “pla de contingència contra el canvi climàtic”, tasca en 
la qual ja s’està treballant i en aquest sentit cal fer esment de l’Oficina Catalana 
del Canvi Climàtic i el Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible. Cal-
drà fer un seguiment acurat de tendències, avançar possibles respostes a esce-
naris de canvi (infraestructures, localització dels conreus, tipologies de con-
reus..), implementar des d’ara les accions necessàries de mitigació, en què les 
energies renovables i la gestió dels sòls en seran aspectes clau.
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e) Atenció a les oportunitats del nou escenari

Des de la vessant positiva, l’acció de millora en aspectes mediambientals, les 
actuacions d’adaptació i/o mitigació del canvi climàtic, la bioeconomia, l’econo-
mia circular... estan creant i crearan noves oportunitats econòmiques. De fet, 
la sostenibilitat està esdevenint una inversió de futur a la qual caldrà estar 
atent per aprofitar-la.

f) Redefinició de la professió agrícola

És cert que hi ha hagut una progressiva disminució dels ocupats agraris i entre 
ells un progressiu increment del nombre d’assalariats, però, per contra, els dar-
rers anys hi ha hagut un augment dels ocupats a la indústria alimentària, de la 
mateixa manera que estan sorgint noves ocupacions vinculades al reciclatge 
de residus orgànics, nous serveis mediambientals, noves eines tecnològiques 
tals com els drons i la teledetecció, etc. Tot plegat dins de l’ampli però acotat 
concepte de la bioeconomia.

Seria interessant identificar de manera conjunta el sector de la bioeconomia i 
consegüentment els seus operadors. És a dir, els treballadors de l’agricultura, 
la ramaderia, el forest, la pesca i l’aqüicultura, la jardineria, el paisatgisme, el 
reciclatge de residus urbans, els serveis agraris de diferents tipologies, els ope-
radors de plantes de biogàs, els serveis mediambientals, els serveis veterinaris, 
la indústria alimentària, etc. Una visió conjunta ajudaria a valorar l’activitat de 
gestió dels recursos biològics i la seva importància econòmica.

g) Apropament cultural rural-urbà. Pacte camp ciutat

S’ha produït un allunyament cultural important entre món urbà i món rural i, 
sobretot, món urbà versus activitat agrària. Aquest allunyament es basa en 
bona part en el desconeixement i una relativització de la criticitat de l’agricul-
tura després de molts anys en què no hi ha hagut ruptures de proveïment. Tan-
mateix, aquest allunyament produeix conseqüències per incomprensió expres-
sades en el mobbing rural, però també en la seva influència en decisions que 
interfereixen el desenvolupament o l’activitat agroalimentària.

Cal un pacte urbà-rural. Cal que es produeixi un reapropament i que ambdues 
sensibilitats acostin informació i posicions. Cal que els agricultors siguin més 
sensibles a algunes demandes de la ciutat, però cal que el món urbà faci un es-
forç per entendre mínimament la complexitat del fet alimentari, els seus riscos 
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i fragilitats, la seva importància econòmica, social i mediambiental, i la moder-
nitat del sector. En aquest cas la demanda de km 0 és també una exigència per 
a la defensa de tots els beneficis i béns públics que reporta l’agricultura.

És clau que el món urbà s’apropi al món agrari sense la hipocresia de contras-
tar realitats utòpiques amb la complexitat de l’agricultura, la qual té la respon-
sabilitat d’alimentar el món.

h) Una Administració Pública integrada i eficient

Finalment, des d’aquest document es reclama una Administració Pública que 
integri les àrees de gestió del medi ambient amb les d’agricultura en sentit am-
pli. La separació d’aquestes dues àrees ha produït no poques disfuncions i du-
plicitats contradictòries. Catalunya i el sector agroalimentari català precisen 
d’una administració capaç de donar respostes coherents i dotades de la màxi-
ma eficiència i eficàcia.
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Abstract

Aquest document analitza l’esforç innovador comparat en les àrees i els àmbits de la 
indústria turística catalana, per saber-ne l’efecte sobre la competitivitat del sector. 
Després d’identificar quins són ambdós i desenvolupar un treball de camp mesurant 
la intensitat innovadora de les empreses, s’arriba a la conclusió que hi ha un dèficit 
d’esforç innovador en aquelles àrees i àmbits relacionats amb l’orientació efectiva al 
client, com ara la tecnologia, els canals de comercialització i venda, i la cocreació. 
Això pot afectar negativament el lideratge turístic, donat que són els factors clau de 
la transformació digital.

Key notes: Innovació turística, àrees, àmbits, competitivitat, tecnologia, orienta-
ció al client

Abstract

This paper analyzes the innovative effort compared in the management areas and 
scopes of the Catalan tourist industry, to know the effect towards the competitive-
ness of the sector. After identifying which are both and developing a fieldwork mea-
suring the innovative intensity of the companies, the conclusion is that there is an 
innovative effort deficit in those areas and scopes related to the effective customer 
orientation, such as the technology, the channels of commercialization and sale, and 
the co-creation. This can negatively affect the tourist leadership of the tourist re-
gion, given that they are the key factors in digital transformation.

Oportunitats d’innovació al sector turístic 
català
Josep F. Valls, Itziar Labairu, Ramon Monta-
nera i Antoni Parera
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Key notes: Tourism innovation, innovation areas, innovation ambits, competitive-
ness, technologies, client orientation, co-creation

1. Introducció

Catalunya és la primera regió turística espanyola, seguida a força distància per 
Balears, Canàries, Andalusia, Comunitat Valenciana o Madrid. El 2017 va rebre 
18,2 milions de persones sobre un total de 77,8 milions, xifra que representa el 
23,3% dels turistes que venen a Espanya (INE, desembre 2017). D’entre els set 
pilars de la competitivitat del Monitor de Competitivitat Turística, Catalunya 
n’encapçala dos, el de la visió de màrqueting estratègic i suport comercial, i el 
de la diversificació i categorització del producte turístic; es situa en segon lloc 
en turisme com a prioritat política i la seva governança; i en el tercer, en el de 
l’accessibilitat i connectivitat (Exceltur, 2014).

El nombre de turistes arribats no és el principal indicador d’una destinació. 
L’èxit ve acompanyat d’una sèrie d’aspectes qualitatius tals com: l’experiència 
cercada a través de la posada en valor del territori i del patrimoni; la qualitat i la 
varietat de l’oferta pròpia; la despesa per client; l’intercanvi cultural generat; la 
fidelitat del turista a la destinació; la quantitat de llocs de treball de qualitat; i 
l’equilibri mediambiental, social i econòmic fruit d’una governança consensua-
da entre tots els agents, que garanteix la sostenibilitat de la destinació. Doncs 
bé, el lideratge turístic es fonamenta en la capacitat de consolidar la quantitat 
de turistes –sobretot quan Catalunya segueix creixent per sobre de la resta de 
territoris d’Espanya durant els darrers anys– rebaixant-la en tots els aspectes 
qualitatius.

El manteniment dels avantatges competitius d’una destinació turística depèn 
de l’estructura innovadora de les seves empreses. Així ho entenen els em-
presaris turístics espanyols: el 58% indiquen que la innovació resulta indispen-
sable en tot moment, i el 65% afirmen que més encara en temps de crisi (AIIT 
Esadecreapolis, 2017); i ho confirma l’OECD afirmant que en el context actual 
de l’aportació del turisme a la riquesa nacional, els processos d’innovació es 
converteixen en essencials per a la supervivència econòmica dels països (Sc-
heidegger, 2006). Aquesta percepció es fonamenta en la relació directa entre 
la millora de la capacitat innovadora i el creixement econòmic (Pradhan et al., 
2016). Halls afegeix que la innovació està assumint el paper principal com a 
font de creixement (Halls, 2011), i per això es converteix en la impulsora de la 
productivitat (Crespi i Pianta, 2008) i de la competitivitat. I es potencia gràcies 

001-646 ponenciasEIX3.indd   220 16/07/2018   15:19:32



221

Josep F. Valls, Itziar Labairu, Ramon Montanera i Antoni Parera

a l’ús dels tres factors següents: les tecnologies; la reorganització de les relaci-
ons amb els clients; i la racionalització de la producció (Someshwar et al., 2001). 
El concepte d’innovació s’obre als diversos processos d’aplicació de qualsevol 
nova idea que resolgui problemes. S’expressa mitjançant la reorganització, la 
reducció de costos, la introducció de nous sistemes pressupostaris, la millora 
de la comunicació o la connexió de productes i serveis (Hjalager, 2010). 
D’aquesta manera, la innovació es pot considerar com una caixa negra, el com-
plex funcionament intern de la qual està mal entès (Rodríguez-Sánchez, Willi-
ams i Brotons, 2017).

A partir d’aquesta visió, l’estudi es proposa analitzar l’estructura de la innova-
ció turística de les empreses d’Hosteleria, Restauració i Càtering, Transport, 
Intermediació, i Activitats Culturals i Recreatives catalanes. El seu coneixement 
permetrà conèixer la solidesa de la mateixa, no només al servei de la supervi-
vència econòmica del sector (Scheidegger, 2006), sinó per convertir-se en el 
motor del creixement econòmic (Pradhan, 2016; Halls, 2011) i en l’impulsor de 
la competitivitat general de país (Crespi i Pianta, 2008).

El sector turístic català el componen preferentment petites i mitjanes empre-
ses. Des del punt de vista de la facturació, el 19,6% del global gestionen una xi-
fra de negoci inferior als 100.000 euros; el 23,8%, entre 100.000 i 500.000 eu-
ros; el 18,5%, entre 500.000 i 3 milions d’euros; el 16,1%, entre 3 i 10 milions 
d’euros; el 12,7%, entre 10 i 50 milions d’euros; el 6,5%, entre 50 i 100 milions 
d’euros; i el 2,7%, més de 100 milions d’euros. Això vol dir que el 62,9% facturen 
menys de 3 milions d’euros; i solament el 9,2%, més de 50 milions d’euros (qua-
dre 1). Predomina la fragmentació de les unitats de producció que va ser la for-
ma original de constituir-se la indústria turística massiva a partir de les dècades 
de 1960 i 1970, sobretot a la costa. Quan el 1980 i 1990 pren força el turisme 
urbà, apareix un triple fenomen. El primer, algunes empreses natives adquirei-
xen una major dimensió, si bé persisteix majoritàriament la fragmentació de 
les autòctones. El segon, unes poques s’implanten paral·lelament a Espanya i 
s’internacionalitzen, ampliant la seva estructura. I el tercer, les companyies in-
ternacionals penetren a Catalunya, mitjançant fusions, adquisicions o implan-
tació directa.
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Quadre 1. Facturació bruta empreses turístiques catalanes 2017

Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.

Addicionalment, s’ha volgut obtenir una visió comparativa de la innovació de 
les empreses turístiques catalanes respecte de les espanyoles en alguns aspec-
tes, per tal de veure si apareixen diferències substancials. Val a dir que es trac-
ta d’una estructura sectorial i subsectorial similar, i en ambdós casos s’ha pro-
duït un fort creixement inversor en innovació durant els darrers cinc anys: les 
que innoven i desitgen accelerar el procés han passat del 34% al 44% (AIIT ESA-
DECREAPOLIS, 2017).

2. Objectius, hipòtesis, metodologia

L’objectiu de l’estudi consisteix a identificar quin és el nivell de la innovació 
entre les empreses turístiques catalanes �d’Hosteleria, Restauració i Càtering, 
d’Intermediació, de Transport, i d’Activitats Culturals i Recreatives–, en primer 
lloc, en quines àrees específiques; en segon lloc, en quins àmbits concrets; i en 
tercer lloc, comparant la inversió en innovació que es realitza a Catalunya amb 
la d’Espanya.

Per assolir els objectius establerts –àrees, àmbits i comparatiu amb Espanya– 
es van formular les hipòtesis següents:

La modernització que ha facilitat l’empenta turística de la ciutat de Barcelona 
durant els darrers 25 anys ha impulsat els avançaments tecnològics a les noves 
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empreses nascudes, a la vegada que ha contaminat la resta d’empreses turísti-
ques tradicionals. Això ha suposat un increment de l’interès innovador intro-
duint sobretot les noves tecnologies que apareixen al mercat, i desenvolupant 
els nous canals de comercialització que faciliten el contacte directe amb el 
client.

H1: Entre les àrees d’innovació preferents, les empreses turístiques catalanes 
se centren especialment en la tecnologia i en els canals de comercialització.

L’embranzida digital dels darrers cinc anys afecta substancialment les inversi-
ons en els àmbits de les empreses turístiques. Entre aquests àmbits, el de l’ori-
entació al client interessa especialment països com Catalunya que atreu més 
clients any rere any, per mantenir d’aquesta manera el lideratge turístic. Aque-
lles empreses i subsectors que tenen major contacte amb els clients en seran 
els més interessats.

H2: Entre els àmbits preferents, aquells subsectors de les empreses turístiques 
catalanes que realitzen una gestió directa del client (allotjament, restauració, 
càtering i activitat turística) són més proclius a inversions relacionades amb els 
àmbits d’orientació al client, és a dir, amb el compromís amb el client i amb la 
cocreació.

Des dels orígens del turisme massiu a la dècada de 1960, es produeix el gran 
desenvolupament de la costa catalana. A partir del 2000, apareixen els efectes 
excepcionals dels JJOO de 1992 sobre la ciutat de Barcelona, que la convertei-
xen en una ciutat d’atractiu internacional que impulsa la innovació a la resta 
del territori. Els darrers cinc anys s’obre pas la transformació digital que obliga 
novament a un altre impuls innovador. Aquests trets es donen paral·lelament a 
Catalunya i a Espanya, amb major o menor intensitat dels esdeveniments se-
gons la regió, però Catalunya ha sabut aprofitar-los millor, com a conseqüència 
d’haver innovat més que la resta d’Espanya.

H3: El nivell d’innovació de les empreses turístiques catalanes en general resul-
ta superior al del conjunt de les empreses turístiques espanyoles.

Per verificar aquestes hipòtesis, s’han realitzat dos treballs de camp. El primer 
va ser una enquesta realitzada a 501 empreses turístiques espanyoles (de dife-
rents sectors d’activitat vinculats amb la indústria turística: allotjament, restau-
ració, transport i activitats culturals i d’entreteniment), realitzada el maig de 
2017. El segon, el mes de novembre del mateix any, va ampliar l’estudi pregun-
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tant a empreses catalanes, per tenir una base mostral sòlida que permetés 
comparar els resultats de forma més estable; la mida mostra per a Catalunya 
és de 260 empreses (entre la primera i segona mostra) (quadre 2)

Quadre 2. Fitxa Tècnica

Característiques Mostra Espanya Mostra Catalunya

Univers objecte d’estudi Homes i dones responsables de la presa de decisions 
d’empreses de turisme i oci

Àmbit geogràfic Espanya (distribuïdes per 
comunitats autònomes)

Catalunya (distribuïdes per 
províncies)

Mostra 501 casos 260 casos (booster de 153 que 
complementen les que ja 
s’havien recollit inicialment a 
la mostra Espanya)

Treball de camp Maig de 2017 Novembre de 2017

Error mostral Amb un error màxim de 
mostreig per a les dades 
globals de ± 4,4%, amb un 
nivell de confiança del 95% ip 
= q = 0,5

Amb un error màxim de 
mostreig per a les dades 
globals de ± 6,0%, amb un 
nivell de confiança del 95% ip = 
q = 0,5

Tècnica de recollida 
d’informació

CAWI. Entrevista autoadministrada per ordinador en línia

Realització ELOGIA

Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.

Per a la confecció del qüestionari, i en concret per tal de delimitar les àrees i els 
àmbits d’intervenció innovadora, es van tenir en compte cinc aportacions. La 
primera, la de Weiermaier, que contempla l’escenari de la innovació turística 
en els següents camps: determinants o de subministrament; controladors de la 
demanda; i el nivell i el ritme de la competència, depenent de si es tracta d’in-
novació habitual, regular, de nínxol, estructural o revolucionària (Weiermaier, 
2005). La segona, de Hjalager, que descompon les activitats de la innovació en 
quatre nivells: processos; managerial; de gestió; o institucional (Hjalager, 
2010). La tercera, la de Romero, que amplia el camp d’intervenció innovadora 
distingint entre els següents estadis: la comercialització, el procés tecnològic, 
l’organització interna, el mercat, l’organització externa, i el producte tecnolò-
gic (Romero, 2015). Les dues últimes aportacions tenen a veure amb el concep-
te de la cadena de valor: la tradicional de Porter, detallant els components de 
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la cadena de valor referint-se a les activitats primàries (logística interna, opera-
cions, logística externa, màrqueting i vendes, i serveis), a les de suport (infraes-
tructures, gestió de RRHH, desenvolupament tecnològic i aprovisionament), i 
al marge (Porter, 1998); i la de Valls, que inclou els suports interns (logística, 
operacions, màrqueting i vendes, i serveis), i els impulsors (innovació, cocrea-
ció, tecnologia, i talent) (Valls, 2017).

Aquestes aportacions van permetre una primera delimitació dels conceptes 
d’àrea i d’àmbit, que es va convertir en definitiva després d’haver-les sotmès a 
dues dinàmiques de grup en les quals van intervenir experts i directius d’em-
preses turístiques (catorze assistents en total). El resultat final d’aquest procés 
de discussió va conduir a delimitar les àrees i els àmbits de la següent manera:

• Àrees d’innovació turística, enteses com els suports organitzacionals o 
departamentals de les empreses: productes i serveis; comercialització i 
vendes; gestió d’imatge i de marca; control de qualitat, gestió de perso-
nes; tecnologia; control de costos.

• Àmbits d’innovació turística, entesos com els impulsors del canvi: pro-
ducte; xarxes; marca; estructura; processos; rendiment de producte; mo-
dels d’ingressos; canal; compromís amb el client; i cocreació.

Ambdós es van tenir en compte en el moment de confeccionar el qüestionari, 
tant per a la mostra espanyola com per a la catalana.

3. Resultats

3.1. Àrees d’Innovació

Respecte a les àrees d’innovació de les empreses turístiques catalanes que in-
verteixen en innovació (quadre 3), trobem una estratègia d’inversió molt dife-
renciada entre els diversos subsectors. La gestió de persones apareix com la 
més important per als hotels (17,2%), seguida per la comercialització i les ven-
des (15,4%) i les tecnologies (15,4%).

D’altra banda, les empreses de restauració i càtering prefereixen el control de 
costos (17,3%) i les tecnologies (16,5%); les de transport de passatgers i interme-
diació, la tecnologia (20 i 25%, respectivament) i els productes i serveis (16,7%); i 
les activitats culturals i d’entreteniment, la comercialització i les vendes (22,4%) 
i la gestió de persones (16,4%).
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Quadre 3. Inversió en àrees d’innovació per sector, Catalunya

Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.

3.2. Àmbits d’Innovació

Per analitzar els àmbits d’innovació (quadre 4), en un rang d’1 a 10 (en el qual 
l’1 és el valor més destacat i 10 el més baix), el compromís amb el client adqui-
reix una valoració molt destacada (4,46), seguit de la marca i el rendiment de 
producte.

Quadre 4. Àmbits de la innovació (rànquing), comparatiu

   
Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.
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Per subsectors (quadre 5), s’observa que la marca i el compromís amb el client 
i el rendiment del producte destaquen a l’allotjament, la restauració i càtering, 
i les activitats culturals i d’activitats culturals i d’entreteniment

En el de transport de passatgers, l’àmbit més important és el model d’ingres-
sos seguit del rendiment de producte i del compromís amb el client; al sector 
de la intermediació, el sistema de producte és el més destacat, seguit del canal 
i del compromís amb el client.

Quadre 5. Àmbits de la innovació

Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.

3.3. Comparatiu Catalunya-Espanya

3.3.1. Els clústers d’innovació

Amb l’objectiu d’analitzar el grau d’innovació de les empreses turístiques cata-
lanes respecte de les espanyoles, s’han identificat quatre clústers atenent el 
percentatge de la facturació que s’hi destina (quadre 6): el de la Baixa inverteix 
menys de l’1% en innovació; el de la Moderada, entre 1 i 2%; el de la Mitjana, en-
tre 2 i 4%; i el de l’Alta, més del 4%.

El pes dels grups d’Innovació Alta i Moderada resulta bastant similar tant a Ca-
talunya com a Espanya (en ambdós casos es situa entre el 22 i el 24%). No obs-
tant, el d’Innovació Mitjana és menor a Catalunya (23,8% per 28,3%), i el d’Inno-
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vació Baixa, que inclou aquelles empreses que no innoven o que innoven molt 
poc, apareix molt superior a Catalunya (31,2% per 25,1% a Espanya).

Quadre 6. Clústers segons percentatge destinat a innovació, comparatiu 
Catalunya- Espanya

Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.

Atenent els diferents subsectors del turisme (quadre 7), el 44,4% de les empre-
ses d’intermediació catalanes apliquen més del 4% de la seva facturació a la in-
novació, mentre que a Espanya solament l’assoleixen el 19% de les empreses. 
Contràriament, el 41,6% de les empreses de restauració i càtering enquestades 
destinen menys de l’1% de la seva facturació a la innovació, xifra que en el cas 
de les espanyoles és del 31%; el mateix succeeix amb les empreses d’activitats 
culturals i recreatives (31% per 21%). A la resta de subsectors, els hotelers pre-
senten una estructura inversora semblant, i al de transport, l’espanyola millora 
lleugerament.
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Quadre 7. Percentatge de la facturació destinat a la innovació el 2017, 
comparatiu Catalunya-Espanya

Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.

3.3.2. Ritme d’Innovació previst

Si ens centrem en el ritme d’innovació previst a mitjà termini (quadre 8), un 
percentatge semblant de les empreses catalanes i espanyoles innoven i tenen 
previst accelerar el procés (44,2% i 44,3%, respectivament). Una de cada nou 

Quadre 8. Ritme previst d’innovació a mitjà termini,  
comparatiu Catalunya-Espanya

Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.
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empreses a Catalunya no innova actualment però té interès a iniciar-s’hi, men-
tre que a Espanya és una de cada sis. No obstant, apareix lleugerament inferior 
la proporció del nombre d’empreses turístiques catalanes que actualment in-
noven i desitgen seguir-ho fent al mateix ritme (23,1% per 26,9%).

Per subsectors (quadre 9), destaquen pel seu interès a accelerar el procés d’inno-
vació les empreses d’allotjament catalanes (67,6% per un 47% a Espanya), segui-
des per les d’intermediació (44,4% per 51,6%) i el transport de passatgers (42,9% 
per 59,3%). Excepte als hotels, el global comparatiu no afavoreix a Catalunya.

Quadre 9. Ritme previst d’innovació a mitjà termini, comparatiu Catalunya-
Espanya

Font: Aula Internacional d’Innovació Turística ESADECREAPOLIS, 2017.

3.4. Validació de les hipòtesis

El que observem amb les dades de l’estudi en relació amb la primera hipòtesi 
(H1: Entre les àrees d’innovació escollides per les empreses turístiques catala-
nes, aquestes se centren especialment en canals de comercialització i tecnolo-
gia) és que les empreses catalanes identifiquen com a àrees més rellevants 
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d’innovació, aspectes relacionats amb el control de qualitat (78%), la millora de 
la comercialització i vendes (73%) i la gestió de la imatge i la marca (64%). Altres 
elements comentats, tot i que en menor proporció són les àrees de control de 
costos (61%), la tecnologia (65%) o la gestió de persones (50%).

Per treure aquesta informació, s’ha treballat amb un llistat d’àrees d’innovació, 
en una escala de Likert de 7 nivells, que la transformem en variables dicotòmi-
ques agafant els valors Top Two Boxes. Addicionalment, fruit de l’anàlisi, 
s’identifiquen diferències per subsectors que maximitzen les diferències. Ve-
iem que els subsectors d’allotjament i restauració destaquen especialment en 
l’àrea de control de qualitat (de forma discriminant especialment amb el sub-
segment transport) i addicionalment, el subsector allotjament busca control 
de costos i la tecnologia (especialment vs. restauració i transport) (quadre 10).

Quadre 10. Anàlisi de diferències significatives en la inversió en àrees 
d’innovació per sectors

Allotjament 
(hotels, 

càmpings, 
cases 

rurals,…)
Restauració i 

càtering
Transport de 
passatgers

Intermediació 
(per ex. 

Agències de 
viatges, tour 
operadors,…

Activitats 
turístiques 

(per ex. Oci, 
cultura, 
esport, 

museus,…)
(A) (B) (C) (D) (E)

A8 -  Productes i serveis T2B      
A8 -  Gestió d'imatge i marca T2B      
A8 -  Control de costos T2B C     
A8 -  Control de qualitat T2B C E C    
A8 -  Comercialització i vendes T2B      
A8 -  Gestió de persones T2B      
A8 -  Tecnologia T2B B C     

 

F2 -  - A quin subsector de turimes, restauració o oci pertany la seva 
empresa?

Els resultats es basen en proves bilaterals amb un nivell de significació 0,05. 
Per a cada parell significatiu, la clau de la categoria amb la proporció de colum-
na menor apareix a sota de la categoria amb major proporció de columna.

a. Aquesta categoria no s’utilitza en les comparacions perquè la seva pro-
porció de columna és igual a zero o un.

b. Utilitzant la correcció de Bonferroni, s’han ajustat les proves per a totes 
les comparacions per parells dins d’una fila per a cada subtaula situada 
més a l’interior.

En la taula, el fet que aparegui una lletra indica que hi ha diferències significati-
ves en un nivell de significació de 0,05, respecte de la columna de la lletra indi-
cada. D’aquesta manera no es pot validar la primera hipòtesi ja que, tal com 
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mostren els tests realitzats, només les empreses del subsector allotjament es 
centren en la tecnologia com una de les principals àrees d’innovació.

Tampoc podem validar la segona hipòtesi (H2), que plantejava que “els sub-
sectors que realitzen una gestió directa del client (allotjament, restauració, cà-
tering i activitat turística) són proclius a inversions relacionades amb els àmbits 
d’orientació al client, és a dir, amb els àmbits de compromís amb el client i co-
creació. D’altra banda, els subsectors que gestionen indirectament el client in-
noven amb una visió més tecnològica”.

A partir de les dades obtingudes, s’identifica que els àmbits més rellevants 
d’innovació per a les empreses catalanes són els vinculats amb 1) el compromís 
amb el client, 2) aspectes vinculats amb la representació del negoci i productes 
(la marca) i 3) funcionalitats i característiques diferenciadores del producte 
(elements relacionats amb el rendiment del producte). Aquestes dades s’obte-
nen d’una ranquerització de 10 elements, on es busca identificar quins obtenen 
les primeres posiciones.

Si fem l’anàlisi per validar o rebutjar la hipòtesi que els sectors que gestionen 
directament amb els clients (allotjament, restauració i càtering i activitats cul-
turals i d’entreteniment) prioritzen les inversions relacionades amb els àmbits 
d’orientació al client, l’estadístic de la t, ens diu que es rebutja la hipòtesi, ja 
que no hi ha diferències significatives en el rànquing en primeres posicions per 
subsector d’activitat (quadre 11).

Quadre 11. Anàlisi de diferències significatives en la inversió en àmbits 
d’innovació per sectors

Allotjament 
(hotels, 

càmpings, 
cases 

rurals,…)
Restauració i 

càtering
Transport de 
passatgers

Intermediació 
(per ex. 

Agències de 
viatges, tour 
operadors,…

Activitats 
turístiques 

(per ex. Oci, 
cultura, 
esport, 

museus,…)
(A) (B) (C) (D) (E)

A9 -  Model d'ingressos T2B      
A9 -  Xarxes  (connexions amb externs) T2B      
A9 -  Estructura T2B      
A9 -  Processos T2B      
A9 -  Rendiment de producte (funcionalitats i característiques) T2B    .a  
A9 -  Producte T2B      
A9 -  Canal T2B      
A9 -  Marca T2B      
A9 -  Compromís amb el client T2B      
A9 -  Co-creació T2B      

F2 -  - A quin subsector de turimes, restauració o oci pertany la seva 
empresa?
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Els resultats es basen en proves bilaterals amb un nivell de significació 0,05. 
Per a cada parell significatiu, la clau de la categoria amb la proporció de colum-
na menor apareix a sota de la categoria amb major proporció de columna.

a. Aquesta categoria no s’utilitza en les comparacions perquè la seva pro-
porció de columna és igual a zero o un.

b. Utilitzant la correcció de Bonferroni, s’han ajustat les proves per a totes 
les comparacions per parells dins d’una fila per a cada subtaula situada 
més a l’interior.

En aquesta taula, no apareixen diferències, ja que com en la taula anterior, tin-
dríem les lletres que marquen la diferència entre columnes (subsectors d’acti-
vitat).

Finalment, tampoc ha quedat validada la tercera hipòtesi, que sostenia que el 
nivell d’innovació de les empreses turístiques catalanes resulta superior al con-
junt de les empreses turístiques espanyoles. Amb les dades a la mà, veiem que 
Catalunya té un major percentatge d’empreses amb baixa inversió en innova-
ció (menys de l’1% de la seva facturació es destina a innovació), comparat amb 
Espanya en conjunt (31,2% a Catalunya vs. 25,1% a Espanya). Per altra banda, en 
mirar el total d’empreses d’Espanya, veiem que la major concentració d’em-
preses, en termes d’innovació, és en un segment d’innovació mitjà (és a dir, 
que un 2-4% de la facturació la dediquen a innovació), dada significativament 
més gran que la de Catalunya (23,8% a Catalunya vs. 28,3% a Espanya). Així 
doncs, la conclusió és que, en termes de facturació invertida en innovació, les 
empreses espanyoles, estan per sobre de les empreses catalanes; per veure 
això, hem treballat tenint en compte que són dues mostres dependents, ja que 
la mostra de Catalunya forma part de la mostra d’Espanya. Tot i això, tenint en 
compte aquest grau de vinculació de tots dos, i aplicant els estadístics corres-
ponents, no es confirma la hipòtesi dibuixada inicialment, i les empreses espa-
nyoles tenen un nivell d’innovació més alt que les catalanes a data d’avui.

4. Discussió

Els resultats del treball de camp i de l’anàlisi de les dades constaten que encara 
que la tecnologia i els canals de comercialització i vendes es troben en bona 
posició entre les àrees d’innovació de les empreses turístiques catalanes, la pri-
mera només apareix com a interès més elevat en el transport i la intermedia-
ció; i el segon, a les activitats culturals i d’entreteniment. A la resta dels subsec-
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tors es produeix una dispersió notòria: als hotels es destaca la gestió de 
persones; i als restaurants, el control de costos. El ritme innovador de cada 
subsector és bastant particular. Amb les dades relatives a l’evolució de les àre-
es, no s’acaba doncs d’avançar cap a l’orientació efectiva al client.

Dona la impressió que les empreses turístiques catalanes en general es mos-
tren lentes en les dues àrees de màxim interès innovador: a) han introduït tec-
nologia els darrers anys gràcies a la pròpia inèrcia i sobretot a l’impuls del lide-
ratge de Barcelona els darrers 25 anys, i ara, excepte al transport i a la 
intermediació, consideren que en tenen suficient i s’obren a altres vies, com 
ara la gestió de persones o el control de costos; b) amb les dades existents del 
major interès innovador en altres àrees que no són la tecnologia, es podria de-
duir que la penetració de la digitalització a través de l’ús intensiu dels big data 
no acaba d’arrencar de forma intensiva i majoritària, donat que esdevé baixa a 
les activitats culturals i d’entreteniment, mitjana als hotels i als restaurants, i 
només quallaria al transport i a la intermediació; c) les empreses culturals i 
d’entreteniment, en major nivell, i els hotels, en menor, cerquen la gestió di-
recta dels clients per reduir la dependència dels intermediaris com a màxim 
esforç innovador; i d) aquesta baixa penetració de la innovació als canals de 
comercialització i venda, excepte a les empreses culturals i d’entreteniment –i 
en menor mesura als hotels–, mostra un baix desenvolupament del recorregut 
de compra del client entès com l’establiment permanent de la relació amb ell 
abans, durant la compra i el consum i després.

Quan s’analitzen els resultats referits als àmbits, es confirma el mateix que s’ha 
dit respecte a les àrees: l’orientació al client no s’està acabant de completar en 
general a les empreses turístiques catalanes. El compromís amb el client s’ha 
convertit en el focus innovador principal entre els hotels, els restaurants i les 
empreses culturals i d’entreteniment (4,46), però la cocreació, que n’és el mà-
xim exponent, no apareix fins al darrer lloc (6,61). És més fàcil afirmar que es té 
en compte el compromís amb el client que demostrar que s’estan treballant 
els processos de cocreació amb ell. Entre un i altre, es prefereix innovar en les 
àrees relacionades amb la representació del negoci i producte (marca) o amb 
les funcionalitats i característiques diferenciadores del producte (rendiment). 
En qualsevol cas, això es produeix tant en aquells subsectors que realitzen una 
gestió directa del client (allotjament, restauració, càtering i activitat turística) 
com a la resta.

En comparar l’evolució de la innovació entre la indústria turística catalana i l’es-
panyola, val a dir que no es troben diferències substancials. El pes de la història 
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comuna des dels orígens i els diferents impulsos esdevinguts fan que el com-
portament de la innovació aparegui bastant paral·lel. Fins i tot en comparar els 
clústers d’innovació, Catalunya mostra alguna feblesa notable. Als clústers 
d’Alta (més del 4% de la inversió) i Moderada innovació (entre 1 i 2%), la situació 
esdevé força semblant. Però en la Mitjana (entre el 2 i el 4%), a Catalunya signi-
fica el 23,8% mentre que a Espanya és del 28,3%, una diferència important. Més 
encara. Al clúster de Baixa innovació (menys de l’1%), Catalunya representa el 
31,4%, mentre que a Espanya és molt menor, 25,1%. Hi ha subsectors en els quals 
s’inverteix aquest plantejament, com és el cas de la intermediació. A despit 
que en altres com restaurants i càtering i empreses culturals i d’entreteniment 
s’agreugi el pes del clúster de Baixa innovació català.

Quant al ritme d’innovació previst els propers anys, els hotels catalans mos-
tren un interès a accelerar-lo força superior al d’Espanya (67,6% per 47%), però 
en la intermediació i el transport passa a l’inrevés (44,4 i 49,9 per 51,6 i 59,3%, 
respectivament)

5. Conclusions

De l’anàlisi de les àrees i dels àmbits d’innovació a les empreses turístiques ca-
talanes es poden treure les següents conclusions:

• Catalunya segueix mantenint el lideratge com a primera regió turística 
d’Espanya, fruit de l’esforç als orígens de la implantació del turisme mas-
siu a la dècada de 1960; de l’embranzida modernitzadora de Barcelona 
92; i de l’esforç a la dècada de 2010 per innovar com a reacció a la crisi de 
2008. Un component inestimable del lideratge turístic és conseqüència 
de l’esforç innovador de la seva indústria

• Però es detecten unes febleses a considerar. Tenint en compte el fort 
passat innovador al període 2010-2015 (AIIT, 2017), s’està alentint aquest 
impuls en les àrees i àmbits que afecten l’orientació a client. En concret, 
s’ha reduït l’esforç innovador en la tecnologia, els canals de comercialit-
zació i venda, i la cocreació

• Els subsectors del transport i la intermediació són els que surten més ben 
parats en l’aplicació de les tecnologies, i les empreses culturals i d’entre-
teniment, en el cas dels canals.

• Atès que aquestes tres són els focus principals que esperonen la compe-
titivitat futura dels negocis turístics, si la indústria turística catalana vol 
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mantenir el lideratge adquirit necessita un fort impuls generalitzat per 
aprofundir en l’era digital. En primer lloc, introduint massivament les 
analítiques de big data als processos que li donaran independència tec-
nològica; en segon, la gestió directa dels clients en base a estratègies de 
contacte permanent al llarg del seu recorregut de compra, abans, durant 
i després; i en tercer lloc, la cocreació, que és la clau de volta de l’efectiva 
orientació a client

• Els esforços innovadors en altres àrees i àmbits com ara la gestió de les 
persones (hotels), el control de costos (restaurants), la marca (empreses 
culturals i d’entreteniment), el model d’ingressos (transport) són passes 
en la bona direcció. Si són complementades per l’increment dels dirigits 
directament a l’orientació a client permetran garantir el lideratge turístic
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Abstract

La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·labora-
tiva, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats amb la reducció dels costos 
de transacció, la mobilització de recursos ociosos o l’accés a productes o serveis per 
part de col·lectius exclosos. Han ajudat a esmenar, doncs, situacions que els mercats 
convencionals no resolen adequadament, tant des d’una perspectiva purament econò-
mica com també des de l’interès social.
L’aparició d’intermediaris digitals que impulsen activitats comercials d’allotjament en 
xarxa mitjançant models de negoci basats en el P2P està esdevenint un dels fenòmens 
més evidents d’aquesta transformació, que pot afectar sensiblement el mercat i les 
destinacions turístiques.
A partir de la informació proporcionada per la web http://insideairbnb.com/, s’analitza 
una àmplia mostra d’allotjaments turístics efectuats per particulars a la ciutat de Bar-
celona, utilitzant la plataforma Airbnb. L’objectiu d’aquesta anàlisi és determinar els 
principals factors de la formació dels preus, la incidència d’aspectes intangibles com la 
reputació de l’allotjament o la informació de l’usuari, la irrupció d’operadors corpora-
tius o la transcendència de la localització. Els resultats no confirmen la naturalesa col-
laborativa de la plataforma com a simple mercat bilateral ni tampoc les seves virtuts 
per a un desenvolupament econòmic més equilibrat a la ciutat.

1. Airbnb en l’univers de l’economia col·laborativa

L’economia col·laborativa ha emergit com un conjunt d’activitats desenvolupa-
des en plataformes digitals que faciliten la interacció entre usuaris i resolen al-
hora algunes imperfeccions del mercat, tant si tenen finalitats comercials o 
merament altruistes. A Richardson (2015) es reflexiona àmpliament sobre les 
diferents tipologies d’activitats que es desenvolupen en el marc analític de 
l’economia col·laborativa, amb les seves característiques, contradiccions i dife-
rents accepcions del terme.

AIRBNB a Barcelona: formació de preus i distorsions a les 
plataformes digitals
Antoni Meseguer-Artola i Josep Lladós-Masllorens
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El gràfic que s’acompanya, extret d’Oskam i Boswijk (2016), indica les diferents 
tipologies de xarxes generadores de valor que operen sobre la base de plata-
formes digitals. Com es pot observar, situa Airbnb en l’àmbit de capitalisme de 
xarxa junt amb altres operadors principals d’Internet, com seria el cas de Face-
book o Uber.

Gràfic 1. Tipologies de xarxes que operen com a plataformes digitals

Font: Oskam i Boswijk (2016).

La companyia, creada fa només 10 anys, és un cas paradigmàtic d’organització 
exponencial que ha tingut una evolució molt ràpida a mesura que també ho feia 
el seu mercat (Ismail et al., 2014). Al darrere del seu creixement espectacular cal 
analitzar els factors principals del seu èxit, que caracteritzen el model de negoci 
de l’allotjament en xarxa. Es tractaria d’un mercat bilateral en el qual la plata-
forma facilita les transaccions entre individus i afegeix valor als dos costats del 
mercat posant en contacte en un entorn de confiabilitat usuaris i proveïdors de 
béns o serveis que, d’altra forma, no podrien participar de les transaccions.

Òbviament, l’element econòmic juga un paper crucial tant des de la perspecti-
va de l’usuari, que sovint obté un millor preu i una major flexibilitat, com tam-
bé del propietari, que aconsegueix optimitzar la renda generada per uns im-
mobles econòmicament ociosos (Botsman i Rogers 2011, Hamari et al., 2016). A 
aquest interès financer caldria afegir-hi també una dimensió més social, sus-

001-646 ponenciasEIX3.indd   240 16/07/2018   15:19:33



241

Antoni Meseguer-Artola i Josep Lladós-Masllorens

tentada en el fet de viure experiències de turisme més autèntiques, en el con-
text d’una economia col·laborativa (Ikkala i Lampinen 2015).

En realitat, l’empresa aprofita els avantatges competitius basats tant en l’estalvi 
de costos fixos i consums de serveis (ja que aquests estan coberts per qui pro-
porciona l’allotjament) com en una estructura de gestió mínima, alhora que 
l’augment en la dimensió de mercat li proporciona els guanys de les economies 
de xarxa associades al major atractiu que té per als proveïdors dels allotjaments 
la major visibilitat que ofereix la plataforma digital. L’extensió de la xarxa pro-
porciona així rendiments creixents a escala (Eisenmann et al., 2006). Probable-
ment, l’element més crític rau en la necessitat de crear un entorn de confiança 
als usuaris, ja que l’avantatge comparatiu de la indústria hotelera rau en la mini-
mització de riscos mitjançant la regulació i la reputació. D’aquesta manera, la 
confiança acaba sent l’element crucial per a la creació de valor (Liang et al., 
2017), a causa de la major incertesa existent sobre el comportament dels agents 
en el cas de les transaccions online (Riegelsberger et al., 2005). Aquest capital 
reputacional àdhuc pot permetre a la companyia aconseguir un major rendi-
ment econòmic. En aquest context cal emmarcar les iniciatives d’Airbnb per a 
l’establiment d’un sistema propi d’avaluació per part dels usuaris (Finley, 2013).

El seu ràpid desenvolupament i implantació en algunes de les ciutats més em-
blemàtiques per al sector turístic ha generat, però, controvèrsies considerables 
sobre l’existència d’externalitats econòmiques negatives originades per la seva 
actuació en un context de regulació ineficaç. Barcelona no ha estat una excep-
ció a les crítiques, acusant la companyia de generar competència deslleial, in-
duir una acceleració en el preu dels lloguers, encarir el cost dels serveis bàsics o 
expulsar la població resident del centre de la ciutat (Arias Sans, 2015; EY Es-
paña, 2015; Quijones, 2015; Croft, 2015). Alguns autors indiquen fins i tot que a 
Barcelona s’ha generat una perfecta tempesta política i regulatòria (Dredge et 
al., 2016). Al seu torn, la companyia ha aportat estudis alternatius que evidenci-
en millores d’eficiència i benestar per al conjunt de la societat, que compensari-
en amb escreix les pèrdues ocasionades a alguns residents i als operadors do-
minants en el mercat (Airbnb, 2013; Guttentag, 2013; Lehr, 2015). En qualsevol 
cas, el seu focus eminentment comercial i l’absència d’expectatives de recipro-
citat fa que alguns autors posin la companyia com a exemple d’un model poc 
sostenible de pseudoeconomia col·laborativa (Belk, 2014; Martin, 2016).

L’objectiu central d’aquesta recerca preliminar és conèixer amb més detall les 
característiques de la formació de preus, la localització i les característiques 
dels allotjaments a la ciutat de Barcelona publicats per Airbnb. La utilització de 
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la informació disponible a la web http://insideairbnb.com ens permetrà carac-
teritzar i comprendre millor els punts clau del model de negoci de la platafor-
ma digital en l’activitat desenvolupada a la ciutat. La recerca s’efectua amb les 
dades corresponents a l’any 2016.

2. Anàlisi empírica

2.1. Evolució recent i localització

L’evolució temporal del nombre acumulat d’allotjaments oferts en la platafor-
ma ens ofereix una primera evidència del desafiament que representa la irrup-
ció de l’operador digital per a la indústria hotelera local. A mesura que la plata-
forma és més coneguda també és molt més utilitzada.

Gràfic 2. Evolució de l’oferta d’allotjaments a Airbnb

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.

La col·lisió es fa encara més fefaent quan es compara la distribució geogràfica 
dels allotjaments inclosos a la plataforma amb la corresponent a l’oferta hote-

001-646 ponenciasEIX3.indd   242 16/07/2018   15:19:33



243

Antoni Meseguer-Artola i Josep Lladós-Masllorens

lera a la ciutat. Airbnb sempre ha intentat justificar que el seu objectiu és com-
plementar l’oferta regulada existent sense entrar-hi en competència directa, ja 
que sovint argumenta que la seva oferta d’habitatges acostuma a situar-se en 
barris on la presència d’allotjament hoteler és limitada.

Una primera anàlisi ens permet posar de manifest que, en el cas de Barcelona, 
aquesta no semblaria ser la realitat. Si analitzem la correlació entre les dues 
ofertes per districtes urbans, podrem veure com és molt elevada (92,7%), ja 
que l’oferta més elevada d’Airbnb se situa en les dues ubicacions més cèntri-
ques i on hi ha també l’oferta hotelera més elevada.

Taula 1. Distribució d’allotjaments (%)

Districtes urbans Airbnb Hotels

Eixample 29,51 32,60

Ciutat Vella 26,05 33,42

Sants-Montjuïc 11,63 6,03

Sant Martí 10,91 9,04

Gràcia 10,01 1,37

Sarrià Sant-Gervasi 3,75 8,77

Horta-Guinardó 3,44 2,47

Sant Andreu 1,79 0,55

Les Corts 1,73 5,48

Nou Barris 1,17 0,27

Font: Inside Airbnb i infotur.barcelona (2013).

2.2. Dispersió de preus i dimensió dels habitatges

A continuació, iniciem l’estudi dels determinants del preu de l’allotjament trac-
tant de descriure el seu comportament en la mostra seleccionada. L’anàlisi 
descriptiva de la variable ens permet inferir, a partir de la desviació estàndard 
(73,26), que hi ha una elevada dispersió en el preu a la ciutat de Barcelona. A 
més, l’elevada asimetria detectada (6,22) ens posa de manifest que el preu 
dels pisos oferts a la plataforma se situa, en general, sensiblement per sota del 
valor mitjà. De fet, la mediana (55,0) és sensiblement inferior al valor mitjà 
(74,06).
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Aquesta elevada dispersió podria ser la conseqüència d’una gran disparitat en 
la tipologia d’allotjaments oferts per al lloguer vacacional. D’aquesta manera, 
s’efectua una anàlisi descriptiva de la variable preu en funció del nombre de 
llits que ofereix cada habitatge.

Taula 2. Anàlisi descriptiva del preu mitjà per nombre de llits a l’allotjament

Llits Preu d.e. IQR 0% 25% 50% 75% 100% n

1 45,29 30,57 28,00 9,00 26,00 37,00 54,00 600 3.639

2 77,54 66,78 54,00 10,00 41,00 69,00 95,00 1.800 1.587

3 103,34 72,16 56,00 10,00 65,00 90,50 121,00 1.170 806

4 119,69 83,97 72,00 10,00 74,00 100,00 146,00 1.170 529

5 132,64 78,88 79,00 21,00 80,00 110,00 159,00 500 229

6 164,00 137,61 110,00 16,00 90,00 127,00 200,00 1.150 155

7 169,78 95,06 152,25 15,00 99,25 145,00 251,50 380 46

8 232,05 171,17 160,00 35,00 135,00 200,00 295,00 1.000 44

9 291,33 147,21 74,75 100,00 233,50 251,00 308,25 708 12

10 258,35 203,71 175,50 20,00 140,00 200,00 315,50 750 23

11 377,33 173,40 248,50 170,00 235,00 402,00 48350 600 6

12 223,00 164,19 125,75 9,00 136,75 245,00 262,50 600 12

13 390,00 NA 0,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390 1

14 235,25 204,21 127,25 16,00 157,75 207,50 285,00 510 4

15 20,00 NA 0,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20 1

16 369,40 448,26 400,00 20,00 20,00 277,00 420,00 1.110 5

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.

A la primera columna s’observa la variable “nombre de llits”, que van des d’1 
fins a 16. Es posa de manifest com la immensa majoria d’allotjaments ofereixen 
entre 1 i 2 llits. A efectes de l’estudi s’eliminen els habitatges amb més de sis 
llits, a causa de la seva escassa presència. També s’evidencia que el preu de 
lloguer evoluciona a l’alça amb el nombre de llits oferts i que el nivell de disper-
sió és més elevat entre els allotjaments més grans.

A fi de confirmar la rellevància de la dimensió de l’habitatge com a determi-
nant de la dispersió observada en el nivell de preus es procedeix a efectuar una 
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anàlisi de la variància de la variable de preu segons la tipologia d’habitatge. Els 
resultats corroboren que les diferències observades entre grups, en funció de 
la dimensió de l’habitatge, són estadísticament significatives entre grups.

Taula 3. Anàlisi ANOVA per la diferència de preu segons el nombre de llits

 Graus de Llibertat Suma de quadrats Mitjana quadràtica F valor-p

Llits 5 6779859 1355972 414.10 0.000

Residus 6939 22720854 3274   

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.

A continuació, es procedeix a validar si el fet que hi hagi una relació positiva 
entre el nombre de llits i el preu de l’habitatge ofert per Airbnb és el principal 
determinant de l’elevada variabilitat observada en els preus dels allotjaments a 
la ciutat de Barcelona. Amb aquest objectiu, es realitza una anàlisi de regressió 
lineal simple entre ambdues variables.

Taula 4. Anàlisi de regressió entre el preu i el nombre de llits

 Coeficients d.e. t valor-p

Constant 25,22 1,19 21,20 0,000

Llits 23,42 0,45 52,42 0,000

Error estàndard residus: 62,21 (7098 g.ll.)

R-quadrat: 0,2791, R-quadrat ajustat: 0,279

F: 2747 (1 i 7098 g.ll.), valor-p: 0,000

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.

L’estimació ens confirma la influència significativa de la dimensió, si bé l’ajust 
del model és limitat, en la mesura que només un 27,91% de la variabilitat del 
preu queda explicat a partir del nombre de llits.

Aquest resultat convida a cercar altres factors explicatius de la formació de preus. 
D’aquesta manera, s’han incorporat a l’anàlisi altres variables relacionades amb el 
nombre d’usuaris (persones que l’allotjament pot hostatjar), la dimensió (nom-
bre de dormitoris) o la qualitat (nombre de cambres de bany) de l’allotjament.

El resultat de l’anàlisi de regressió múltiple posa de manifest com el nombre de 
llits deixa de ser rellevant a l’hora d’explicar la variabilitat del preu quan s’in-
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corporen aquestes tres dimensions. L’ajust del model també millora sensible-
ment (fins al 38,85%).

Taula 5. Factors explicatius de la formació de preus

 Coeficients d.e. t valor-p

Constant -22,28 1,91 -11,66 0,000

Hostes 13,08 0,73 17,82 0,000

Lavabos 22,25 1,45 15,31 0,000

Dormitoris 20,60 1,35 15,27 0,000

Llits -1,54 0,87 -1,76 0,078

Error estàndard residus: 57,37 (7076 g.ll.)

R-quadrat: 0,3885, R-quadrat ajustat: 0,3881

F: 1124 (4 i 7076 g.ll.), valor-p: 0.000

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.

2.3. La influència de la credibilitat

Tal com s’ha indicat en l’apartat anterior, un element clau en el model de nego-
ci d’Airbnb és la credibilitat, ja que una de les principals motivacions de la com-
panyia és crear un entorn de confiança reconeixible per a usuaris i clients de la 
plataforma. Amb aquest objectiu, analitzarem la transcendència que té en el 
preu de l’habitatge de lloguer el fet que la identitat de l’amfitrió estigui o no 
verificada per la plataforma.

Amb aquest objectiu es duu a terme un contrast d’hipòtesis per a la diferència 
de mitjanes. El resultat obtingut ens indica que hi ha diferències estadística-
ment significatives entre el preu dels pisos d’usuaris amb identitat verificada i 
els que no (estadístic t = -6,676, valor-p = 0,000). En concret, els usuaris amb 
identitat verificada ofereixen pisos amb un preu sensiblement superior (75,44) 
que els que no la tenen (65,15).

Alternativament, el mateix operador aspira a reforçar aquest entorn de confia-
bilitat entre usuaris i proveïdors mitjançant estratègies basades en la reputació 
dels allotjaments. D’aquesta manera, Airbnb defineix un sistema de revisions i 
de valoracions sobre diferents àmbits relacionats amb els habitatges oferts. A 
partir de la informació, es vol inferir la valoració que fan els usuaris (d’acord 
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amb les seves expectatives inicials) dels següents aspectes relacionats amb el 
pis i el servei donat:

• precisió de la informació donada sobre el pis i el seu funcionament (“In-
formació”),

• sobre el registre (“Registre”),

• sobre les condicions de l’habitatge (“Neteja”),

• sobre les opcions de connectivitat (“Connectivitat”), i

• sobre la ubicació (“Ubicació”).

Com a punt de partida, es vol validar si la valoració que els usuaris fan dels ha-
bitatges està relacionada amb la seva localització geogràfica.

Taula 6. Valoracions mitjanes per barris dels usuaris sobre diferents aspectes 
del servei

Barri Informació Registre Neteja Connectivitat Ubicació

Ciutat Vella 9,11 9,45 8,91 9,49 9,53

Eixample 9,25 9,49 9,14 9,47 9,49

Gràcia 9,25 9,58 9,07 9,58 9,43

Horta-Guinardó 9,28 9,45 9,04 9,47 8,78

Les Corts 9,36 9,45 9,28 9,56 9,25

Nou Barris 9,33 9,42 9,18 9,57 8,72

Sant Andreu 9,27 9,49 9,16 9,46 8,83

Sant Martí 9,14 9,44 9,08 9,47 9,06

Sants-Montjuïc 9,12 9,46 8,97 9,46 9,16

Sarrià -Sant Gervasi 9,37 9,49 9,16 9,60 9,29

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.

La comparació dels valors mitjans entre els diferents barris de la ciutat ens 
mostra que els resultats són generalment molts positius. La percepció dels 
usuaris en tots els aspectes i per a tots els districtes és molt positiva, ja que 
està per sobre de 9 (a excepció de la neteja als districtes de Ciutat Vella i 
Sants-Montjuïc, i la localització als barris d’Horta-Guinardó, Nou Barris i Sant 
Andreu). És a dir, ens avança que les variables relacionades amb la reputació 

001-646 ponenciasEIX3.indd   247 16/07/2018   15:19:33



248

AIRBNB a Barcelona: formació de preus i distorsions a les plataformes digitals

probablement tindran una escassa capacitat de discriminació en la configura-
ció del preu. Al final de l’experiència de consum a la ciutat, la marca Barcelona 
sembla absorbir tots els aspectes relacionats amb les diferències en les carac-
terístiques dels habitatges o la seva ubicació dins la ciutat.

Per tal de facilitar l’anàlisi elaborarem un indicador sintètic (“Indicador 1”) que 
integri les valoracions de les diferents característiques i serveis dels allotja-
ments, agregant la informació disponible en un únic indicador mitjançant el 
mètode de la mitjana ponderada. Es selecciona Ciutat Vella com a districte de 
referència per a la normalització (valor 1) i s’atorga el mateix pes a cadascun 
dels cinc indicadors.

Els resultats ens mostren que la situació a tots els districtes de Barcelona és for-
ça similar. De totes maneres, agafant com a referència les valoracions de Ciutat 
Vella, observem com Eixample, Gràcia, Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi estan per 
sobre de la mitjana, mentre que altres localitzacions mostren un resultat inferior.

A fi de reforçar la capacitat discriminatòria de l’efecte de localització, es refor-
mula l’indicador sintètic (“Indicador 2”) atorgant a la valoració de la localitza-
ció un pes clarament dominant: 10 punts sobre 14. La resta de variables es que-
den amb un pes d’1 punt sobre 14 cadascuna d’elles.

Taula 7. Indicadors sintètics

Barri Indicador 1 Indicador 2

Ciutat Vella 1,000 1,000

Eixample 1,008 1,000

Gràcia 1,009 0,996

Horta-Guinardó 0,991 0,946

Les Corts 1,010 0,985

Nou Barris 0,995 0,944

Sant Andreu 0,995 0,951

Sant Martí 0,994 0,966

Sants-Montjuïc 0,994 0,973

Sarrià -Sant Gervasi 1,010 0,987

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.
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Amb el canvi de ponderacions s’evidencia que només l’Eixample obté un resul-
tat similar al de Ciutat Vella, un resultat totalment esperat, en la mesura que 
parlem dels dos districtes més cèntrics de la ciutat. El desplegament heteroge-
ni d’Airbnb en el territori és habitual (Dredge i Gyimóthy, 2015), però presenta 
uns riscos de distorsió de la cohesió social i agreujament de les desigualtats 
dins la ciutat de Barcelona més elevats perquè:

• Es tracta de dos dels districtes més densament poblats, junt amb Gràcia.

• La renda familiar disponible per capita és un 37% inferior a Ciutat Vella 
que a l’Eixample

• En canvi, els lloguers per metre quadrat són un 16% més cars a Ciutat Ve-
lla, on ja s’assoleixen els preus més elevats de la ciutat.

2.4. Impacte de la localització en el preu

Cal preguntar-se, doncs, sobre l’efecte diferenciador d’una localització cèntri-
ca en el preu, més enllà de les característiques de l’immoble, per saber si els 
districtes centrals són aquells amb els preus dels lloguers més elevats i si cal 
cercar alhora altres elements que poden incidir en la configuració dels preus a 
la plataforma digital.

Amb aquest objectiu, es realitza una anàlisi discriminant per conèixer si les vari-
ables associades al preu, referides a les característiques de l’habitatge (varia-
bles 1 a 5) o a les valoracions subjectives dels usuaris (variables 6 a 10) perme-
ten identificar la localització de l’habitatge, en funció de si és cèntrica (valor 1) 
o no (valor 0). Per a aquesta anàlisi, es consideren cèntrics aquells habitatges 
localitzats a Ciutat Vella o l’Eixample de Barcelona.

1. Hostes
2. Lavabos
3. Dormitoris
4. Llits
5. Preu
6. Informació
7. Registre
8. Neteja
9. Connectivitat
10. Ubicació
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Taula 8. Anàlisi discriminant sobre el preu dels allotjaments

Mitjana per grups Funció discriminant

No cèntric Cèntric Coeficients

Hostes 3,15 3,28 0,256

Lavabos 1,22 1,29 0,365

Dormitoris 1,42 1,43 -0,212

Llits 2,10 2,07 -0,333

Preu 67,52 79,30 0,004

Informació 9,21 9,18 -0,222

Registre 9,48 9,47 -0,084

Neteja 9,07 9,03 -0,142

Connectivitat 9,51 9,48 -0,277

Ubicació 9,16 9,51 1,261

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.

La taxa d’èxit obtinguda en l’anàlisi discriminant és del 62,85%. A partir 
d’aquests resultats es pot veure que, del conjunt de variables analitzades, la 
que mostra una diferència de mitjanes més elevada és clarament el preu, ja 
que el preu mitjà dels pisos cèntrics és superior (55,6 vs. 44,4 euros) al dels 
que no ho són. Pel que fa a les valoracions, es pot observar que gairebé to-
tes les valoracions mitjanes són inferiors per als pisos cèntrics, a excepció 
(com no podia ser d’una altra manera) de la variable corresponent a la valo-
ració de localització. Ara bé, també es detecta que algunes característiques 
d’aquests immobles localitzats als districtes centrals, en termes de nombre 
d’usuaris, dimensió o qualitat també són més favorables en la configuració 
del preu.

2.5. Paper dels operadors múltiples

En conseqüència, es posa de manifest que el negoci d’Airbnb a la ciutat de Bar-
celona està localitzat als districtes centrals, que és on hi ha més oferta i on els 
preus són més elevats. Malgrat que la plataforma es vulgui emmarcar en l’àm-
bit de l’anomenada economia col·laborativa, el fet que entri en competència 
directa amb l’oferta hotelera existent, també situada principalment al centre, 
fa que s’hagi de pensar més que es tracta d’una empresa orientada al negoci 
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de plataforma que dona grans beneficis. En la línia indicada pel treball d’Oskam 
i Boswijk (2016), la plataforma entraria clarament en l’àmbit del capitalisme de 
xarxa, basat en plataformes hiperconnectades i distribuïdes que tenen un ob-
jectiu nítidament comercial.

Aquest fet fa que no siguin només els particulars els atrets per oferir el seu pis 
mitjançant l’ús de la plataforma digital, emergint el rol d’intermediaris o la pre-
sència indirecta d’altres operadors dels mercats immobiliaris i d’allotjaments 
turístics, que aprofiten la presència d’aquest mercat bilateral per ampliar les 
seves oportunitats de negoci i optimitzar la rendibilitat dels seus immobles dis-
ponibles. D’aquesta manera, la plataforma pot estar acollint activitats comerci-
als d’allotjament en xarxa que no es corresponen estrictament amb els models 
de negoci basats en el P2P ni amb la mateixa naturalesa de l’economia col·la-
borativa.

Ens preguntarem, doncs, si hi ha alguna relació entre la localització de l’allotja-
ment i el fet que sigui ofert o no per un particular. Amb aquest objectiu analit-
zem el comportament d’aquells usuaris que estiguin oferint més de dos habi-
tatges alhora a través d’Airbnb. En aquests casos parlarem del cas d’amfitrions 
múltiples (multiple-host).

El primer pas serà elaborar una taula de contingència entre la localització 
(cèntrica o no) i els amfitrions múltiples (o no). Obtenim uns resultats que 
ens confirmen que les dues variables no són independents (Chi-quadrat = 
46,67, valor-p = 0,000). Si bé la majoria d’habitatges oferts a Barcelona són 
de particulars (un 64,2%), tant els particulars com també els altres operadors 
no es distribueixen de forma aleatòria entre els districtes sinó que clarament 
se situen de forma preferent en el districte central (55,6% dels habitatges), la 
qual cosa pressiona l’oferta hotelera existent i els residents en aquesta zona 
de la ciutat.

Taula 9. Taula de contingència entre la localització i el tipus d’amfitrions (%)

Amfitrions simples Amfitrions múltiples Total

No cèntric 30,50 14,00 44,50

Cèntric 33,70 21,80 55,50

Total 64,20 35,80 100,00

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.
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Localització i professionalització de l’oferta dels habitatges oferts a Barcelona 
mitjançant l’ús d’Airbnb serien, doncs, dos elements clau que podrien tenir un 
impacte disruptiu en el model de negoci de l’operador dominant existent, al-
hora que podrien posar en qüestió el fet que la plataforma fos un exemple pa-
radigmàtic d’economia col·laborativa.

Caldria preguntar-se, doncs, com aquests dos factors interaccionen i impacten 
en el preu del lloguer dels habitatges per a ús vacacional. Per poder respon-
dre-ho, realitzarem una anàlisi de dependència de la variable preu en relació 
amb la localització i la tipologia d’amfitrió, mitjançant una metodologia de de-
tecció automàtica d’interaccions.

Gràfic 3. Arbre de segmentació segons tipologia d’amfitrió i localització

Font: Elaboració pròpia a partir d’Inside Airbnb.

Els resultats revelen que la professionalització determina més les diferències en 
el preu que la localització. Tot i que el preu mitjà al centre és clarament superi-
or al dels habitatges localitzats en altres districtes, es pot veure que hi ha una 
diferència encara molt més elevada entre el preu mitjà dels particulars i el llo-
guer dels allotjaments proporcionats per propietaris amb oferta múltiple. En 
conseqüència, les tensions sobre el preu del lloguer de l’habitatge a la ciutat 
de Barcelona sembla que estarien relacionades amb la localització central, 
però encara molt més amb la presència a la plataforma digital d’operadors 
múltiples.
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3. Conclusions preliminars

De forma creixent, Airbnb està esdevenint tant un competidor directe com un 
element de disrupció per a la indústria hotelera tradicional localitzada a la ciu-
tat de Barcelona i el seu entorn metropolità.

Però el seu impacte transcendeix de l’àmbit del mercat d’allotjament vacacio-
nal i afecta àmbits relacionats amb alguns àmbits de les polítiques, regulacions 
i objectius de les administracions locals. Al capdavant d’aquestes preocupaci-
ons rau l’augment del preu dels lloguers a la ciutat i els riscos d’expulsió dels 
residents dels districtes centrals de la ciutat.

La nostra investigació apunta alguns resultats preliminars. En primer lloc, con-
tradiu parcialment el panorama dibuixat per l’intermediari digital, tant pel que 
fa a les característiques de la seva presència al mercat com també als aspectes 
autoreguladors del seu model de negoci. D’una banda, s’evidencia una distri-
bució geogràfica dels allotjaments oferts que entra en competència directa 
més que no pas complementa l’oferta dels operadors hotelers existents, que 
intensifica la pressió turística i de provisió de serveis sobre els districtes cen-
trals de la ciutat. De l’altra, es posa de manifest que els mecanismes de cons-
trucció d’entorns de confiança entre les dues parts del mercat a la pràctica no 
es sustenten en els aspectes reputacionals, que esdevenen senyera de la com-
panyia, sinó més aviat en la confiança que genera als usuaris la capacitat 
d’identificació del propietari aparent de l’immoble. D’aquesta manera, el preu 
del lloguer a la plataforma òbviament es relaciona directament amb les carac-
terístiques de l’habitatge i la seva localització dins la ciutat, però la confiança 
generada pel fet de poder posar un nom a l’altre extrem del mercat permet 
gaudir a la companyia d’una millor oportunitat de negoci.

En segon lloc, no es discuteixen les bondats potencials de la plataforma digital 
associades a esmenar situacions que els mercats convencionals no resolen 
adequadament, a la reducció dels costos de transacció, a la mobilització de re-
cursos ociosos o a l’accés a uns serveis per part de col·lectius exclosos. Però és 
en les característiques d’aquest intercanvi comercial on més semblen empal·li-
dir les característiques d’Airbnb com a economia purament col·laborativa. No 
només per l’absència d’alguns aspectes relacionats amb els atributs d’expecta-
tives de reciprocitat i sentiment de comunitat, sinó amb la participació d’ope-
radors que desvirtuen el caràcter merament bilateral i entre iguals de l’inter-
canvi que semblarien reforçar, si més no a la ciutat comtal, més les 
característiques d’economia de xarxa, de naturalesa comercial i extractiva, 
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que no pas col·laborativa. En qualsevol cas, apuntaria la necessitat de proveir 
sistemàticament informació detallada sobre l’empremta social, econòmica i 
mediambiental de la seva actuació en el territori.
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Abstract

En aquest estudi s’aborden aspectes relacionats amb la mesura del pes econòmic de 
l’esport, amb la pràctica esportiva, i amb la despesa en béns i serveis esportius a Ca-
talunya, tot destacant prèviament què s’entén per sector de l’esport i per indústria 
de l’esport. La facturació de les empreses de la indústria de l’esport a Catalunya s’es-
tima en 1.500 milions d’euros i el pes del VAB esportiu sobre el total català és d’un 
1,2%. D’altra banda, els catalans que practiquen esport almenys un cop a la setmana 
superen el 50% i la despesa anual en productes esportius supera els 840 milions d’eu-
ros.

1. Introducció

L’esport té una important vessant social per la participació de la ciutadania en 
les activitats esportives, tant d’una manera activa com passiva. Aquesta parti-
cipació facilita les relacions, canalitza la necessitat de confrontació, desperta la 
creativitat, millora el clima social i afavoreix la integració social. És important 
reconèixer aquesta rellevància social de l’esport, ja que té, al seu torn, una tra-
ducció econòmica en tant que les activitats del sector de l’esport generen pro-
ducció de béns i serveis, distribueixen rendes i creen ocupació.

En aquest article es vol posar en relleu la importància creixent de l’esport com 
a sector econòmic, en base a la informació disponible. En el primer apartat es 
contextualitza, a partir de la seva definició, què s’entén per indústria de l’es-
port i la seva evolució recent, tant a escala mundial com catalana, així com la 
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seva interrelació amb la resta de sectors. En el segon apartat s’analitza el pes 
econòmic de l’esport a Catalunya i la comparativa amb altres territoris. Al ma-
teix temps, i emfatitzant la seva relació amb altres sectors de l’economia, 
s’aporten estimacions de l’efecte d’arrossegament i de suport que l’esport té 
envers altres sectors de l’economia catalana. El tercer apartat tracta del “con-
sumidor esportiu”, analitzant tant la pràctica esportiva, com la despesa en 
béns i serveis esportius, passant per una activitat en alça com són els jocs elec-
trònics vinculats a l’esport (eSports). Finalment, l’article es tanca amb unes 
breus conclusions.

2. La indústria de l’esport

2.1. Esport: sector econòmic i indústria

L’esport genera un conjunt d’activitats econòmiques molt divers, tant pel que 
té a veure amb els productes i serveis oferts com per les característiques, perfils 
i expectatives dels demandants. En aquest sentit, la definició àmplia d’esport 
com a sector econòmic, segons s’esmentava a la declaració de Vilnius (2007) 
aplega totes les activitats que requereixen l’esport com a input, és a dir, tots els 
béns i serveis relacionats amb l’activitat esportiva però que no són estrictament 
necessaris per a la pràctica esportiva (productes connexos), més la definició en 
sentit estricte, que recull tan sols el conjunt de les activitats que són inputs per a 
l’esport, és a dir, tots els béns i serveis que són necessaris per a la pràctica de 
l’esport (productes característics). A la mateixa declaració de Vilnius es reco-
neix, també, una manera de definir l’esport emprant una aproximació estadísti-
ca, és a dir, identificant el codi de la CCAE-2009 931 de les activitats esportives.

En aquest apartat fem servir el terme indústria a partir de la definició àmplia. 
Entenem per esport o, més concretament per indústria de l’esport, el conjunt 
de les operacions i activitats productives i de prestació de serveis que transfor-
men materials en productes elaborats o semielaborats fent servir qualsevol ti-
pus de recurs, no tan sols l’energia com resulta habitual a la indústria manufac-
turera, que posen a l’abast dels que fan activitat física i practiquen esport, així 
com per a totes aquelles altres persones que gaudeixen i participen dels espec-
tacles esportius en el sentit més ampli del terme.

De fet, la Carta Europea de l’Esport de maig de 1992 assenyala, en el seu article 
2, què és el que cal entendre per esport: “Esport és tot tipus d’activitat física 
que, mitjançant la participació, organitzada o no, té per finalitat l’expressió o 
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millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions soci-
als o l’assoliment de resultats esportius en qualsevol tipus de competició”.

Ni en el Tractat de Roma (1957) de constitució de la Comunitat Econòmica Eu-
ropea, ni a l’Acta Única Europea (1987) ni tampoc al Tractat de Maastricht 
(1992) l’esport mereix una consideració rellevant. No és fins al Tractat d’Ams-
terdam (1997) i, poc després, a la Declaració de Niça de l’any 2000, que el Con-
sell d’Europa no es pronuncia clarament en favor del reconeixement de la fun-
ció social (identitat i inclusió), cultural i educativa de l’esport. En aquest mateix 
sentit, l’annex a la declaració es refereix al món federatiu i de totes les altres 
entitats esportives en l’àmbit de l’esport no professional, la importància de les 
polítiques públiques i, en el context que ara ens ocupa, la dimensió econòmica 
de l’esport.

El Llibre Blanc de l’esport de la Unió Europea insisteix en la importància de la 
presència social de l’esport i, des del punt de vista de la seva dimensió econò-
mica, en destaca dos aspectes fonamentals: la necessitat de comptar amb més 
informació estadística a escala agregada i la capacitat de dinamització del sec-
tor per la seva contribució al creixement i la creació d’ocupació.

Les empreses i entitats esportives tenen finalitats diverses, des de la fabricació 
i distribució de material, maquinari, equipament esportiu i nutrició, passant per 
la prestació de serveis personals, la consultoria, participació i organització 
d’esdeveniments, entre altres (figura 1). La seva naturalesa jurídica també és 
prou diversa ja que dins del conglomerat del que anomenem indústria de l’es-
port apareixen societats anònimes, societats anònimes esportives, clubs de 
socis, associacions, federacions, lligues professionals, empreses d’apostes es-
portives i, fins i tot, els agents que operen en els eSports. També caldria tenir 
en compte en aquesta relació els patrocinadors dels esportistes, competicions, 
lligues i esdeveniments esportius, sigui que ho facin com a proveïdors de mate-
rial i productes esportius o bé, senzillament, com a empreses que cerquen en 
l’esport una finestra immillorable per comunicar les seves marques. El sector 
públic intervé també en el sector de manera rellevant, ja sigui en el disseny de 
les polítiques de l’esport, com en la regulació del sector des del punt de vista 
dels ensenyaments i titulacions, com amb aportacions per a la construcció, 
manteniment i gestió d’instal·lacions i equipaments esportius, així com també 
en l’organització i gestió d’esdeveniments.

Des del punt de vista de la demanda, el consumidor de productes i serveis es-
portius ho fa en tant que practica, esporàdicament o habitualment, esport i/o 
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consumeix espectacles esportius i tota la informació que se’n deriva, sigui as-
sistint en directe a qualsevol esdeveniment esportiu, o bé seguint-ho pels mit-
jans de comunicació i intervenint a través de les xarxes socials, apostant o lle-
gint la premsa escrita o digital.

Figura 1. Indústria de l’esport: agents i cadena de valor
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Font: www.indescat.org.

La presència de l’esport i de la seva indústria és creixent tant per l’interès que 
desperta en els agents econòmics, com per la seva dimensió econòmica i abast 
territorial. Als mercats més madurs (Europa i Amèrica del Nord) s’afegeixen 
ara la pràctica totalitat de les economies emergents i, molt especialment, dels 
països asiàtics, fet que es tradueix en un augment sostingut del volum de fac-
turació de les entitats i empreses esportives i, en definitiva, en la despesa per 
persona en articles i serveis relacionats amb el fet esportiu. Segons un informe 
d’A. T. Kearney Inc. (2011), la indústria de l’esport genera, amb dades del 2009, 
480 milers de milions de dòlars, un 48% dels quals correspon a la facturació de 
les empreses fabricants de material i instrumental per facilitar la pràctica es-
portiva, tant dels esportistes d’alt nivell com dels que ho fan de manera ama-
teur, el 23% és el valor de les infraestructures, el 17% la facturació de clubs i as-
sociacions, i la resta (12%) és la part que generen els esdeveniments esportius.
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La taxa de creixement de la indústria es mostra més dinàmica que el conjunt 
de l’economia mundial. Els esdeveniments esportius (A. T. Kearney Inc., 2014) 
suposen un total de fins a 80 milers de milions de dòlars l’any 2014; amb una 
previsió de 91 milers de milions de dòlars per a l’any 2017, amb taxes de creixe-
ment sostingut del 6% en els darrers 10 anys.

Aquest creixement és el resultat de tres elements. En primer lloc, el creixent inte-
rès que genera l’esport en tota la geografia mundial. Els esdeveniments esportius 
i l’extensió de la pràctica esportiva a qualsevol persona, independentment de la 
seva edat, gènere i condició física o psíquica, fan que l’esport estigui cada vegada 
més present a la vida de la majoria de la població. Per una altra part, la pràctica de 
l’esport, i també la forma de gaudir d’un espectacle esportiu, han impulsat un 
canvi en l’oferta de productes i serveis. En les dues darreres dècades, s’ha viscut 
un canvi important en aquest sentit amb la incorporació de nous productes i ser-
veis esportius per satisfer els canvis en les necessitats, tant dels esportistes com 
dels espectadors que assisteixen –o segueixen pels diferents mitjans de comuni-
cació– als esdeveniments esportius. Els materials i els processos de fabricació han 
canviat i, sovint, es pot veure com el cautxú és substituït per materials sintètics, i 
els polímers han anat substituint la fusta, el cordill i altres materials tradicionals; 
en aquest sentit, Adidas fou un dels primers exemples de millora tecnològica en 
la fabricació de material esportiu. Adi Dassler, el fundador d’Adidas, va incorporar 
l’any 1954 la sola de niló i els tacs de rosca a les botes dels futbolistes, de manera 
semblant al que va fer Aqualab amb Speedo en el món dels esports aquàtics.

L’experiència única i irrepetible que suposa per al practicant, l’espectador i el 
seguidor dels esdeveniments esportius, sigui en directe o per qualsevol dels 
mitjans audiovisuals, és un altre dels factors de canvi en el sector esportiu. Re-
sulta cada cop més habitual que la pràctica esportiva i l’assoliment de reptes 
personals, en forma de marques, rendiment o vivències, sigui compartit pel 
protagonista amb els seus amics i coneguts a través de les xarxes socials. De la 
mateixa manera, l’espectador d’una competició o espectacle esportiu viu cada 
cop més intensament l’esdeveniment. Les dades generades pels esportistes i 
els seus equips produeixen milers de variables que, amb un senzill dispositiu 
electrònic, es posen a l’abast de l’espectador de manera immediata; les imat-
ges es comparteixen com també es gaudeix opinant i veient les opinions dels 
experts i dels seguidors a les xarxes. Aquesta realitat, i el desig de disposar de 
més informació i coneixement dels fenòmens relacionats amb l’esport, genera 
tota una interessant indústria, amb un fort component d’emprenedoria, amb 
forta presència tecnològica en forma d’aplicacions (apps) dedicades a facilitar 
la tasca dels entrenadors i tècnics, del practicant esportiu i de l’espectador.
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Un tercer element d’impuls a la dinamització del sector és el que resulta de la 
participació d’empreses en l’esport per qualsevol de les fórmules del patrocini 
i de la comunicació del fet esportiu. Tant és així que la llista de les marques es-
portives més reconegudes i amb major valor econòmic, que publica anualment 
Forbes, aplega en el top 5 a Nike, Adidas i Under Armour, a més d’ESPN (Enter-
tainment and Sports Programming Network) i Sky Sports. Els fabricants i distri-
buïdors de roba, calçat i complements per a la pràctica esportiva i el lleure, 
juntament amb els mitjans de comunicació, han aprofitat millor que ningú la 
presència massiva de l’esport a la vida del practicant esportiu i del seguidor de 
les competicions esportives.

Finalment, cal destacar la distribució del conjunt del valor afegit de l’esport en-
tre els diversos sectors que el componen. Per al global dels països de la Unió 
Europea (figura 2), els serveis esportius, culturals i recreatius suposen el sub-
sector més important, mentre que per al conjunt de l’estat espanyol (figura 3) 
són els serveis relacionats amb la salut i el treball social els que aporten més al 
valor afegit total de la indústria esportiva. A continuació, en ordre decreixent 
d’importància econòmica en termes, insistim, de valor afegit, trobem el sector 
educatiu, el de la restauració i hostaleria, per al cas europeu, i el de la construc-
ció per al cas espanyol.

Figura 2. VAB esportiu per sectors (definició àmplia)
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Font: SpEA, 2012.

Figura 3. VAB esportiu per sectors (definició àmplia)

243

277

281

410

415

448

478

1.114

2.767

2.822

0 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

Sanitat i serveis socials

Serveis educa�us

Construcció

Transport terrestre

Cuir i productes de cuir

Hostaleria i restauració

Altre equipament de transport

Serveis recreacionals, culturals i d'esport

Intermediació financera

Mobles, altres productres manufacturats

Espanya

500

VAB (milions €)

Font: SpEA, 2012.

Pel que fa a l’esport professional, presidit per les grans competicions, Catalu-
nya hi participa de manera destacada, ja sigui amb la presència de clubs dis-
putant les competicions nacionals i internacionals i, per altra banda, essent la 
seu d’associacions i lligues professionals com és el cas, per exemple, de l’As-
sociació Espanyola de Bàsquet (ACB), l’Eurolliga de Bàsquet, la lliga d’hand-
bol (ASOBAL), la Federació Espanyola de Patinatge, entre altres. També acull 
moltes competicions nacionals i internacionals de destacades disciplines es-
portives, i les competicions de motor al més alt nivell al Circuit de Barcelo-
na-Catalunya a Montmeló. La figura 4 mostra la cadena de valor de les com-
peticions professionals en la qual, com a agents principals, intervenen –a 
més de les entitats a les quals ens acabem de referir– les empreses que tro-
ben en l’esport professional la finestra ideal per exposar les seves marques, 
els esportistes i els seus agents i representants, els espectadors i els mitjans 
de comunicació.
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Figura 4. L’ecosistema esportiu: el flux de diners

Font: Adaptat de Kearney (2014).

2.2. El clúster de la indústria de l’esport a Catalunya

L’any 2010, per iniciativa de la Secretaria General de l’Esport, es crea el Clúster 
de la Indústria de l’Esport de Catalunya (INDESCAT) amb la intenció de millorar 
la seva competitivitat amb la creació de productes i serveis innovadors. INDES-
CAT compta, avui en dia, amb més de 75 entitats associades: empreses fabri-
cants de productes, entitats esportives (clubs i associacions esportives), orga-
nitzadors d’esdeveniments, propietàries i gestores d’instal·lacions i 
equipaments, centres de formació i recerca, i, també, entitats locals amb una 
forta implicació amb el fenomen esportiu.

La facturació global de les entitats i empreses membres d’INDESCAT s’estima 
en gairebé 1.500 milions d’euros l’any 2015. INDESCAT, com els altres clústers 
de Catalunya, és una associació privada sense finalitat de lucre que té per objec-
te identificar i facilitar les oportunitats de negoci en el sector de l’esport, gene-
rant ocupació i reforçant el paper de la indústria de l’esport en l’economia cata-
lana. En aquest sentit, INDESCAT agrupa la seva activitat en un conjunt d’eixos 
com ara, per exemple, la internacionalització, la innovació, la formació i l’impuls 
al coneixement i la modernització. INDESCAT està present en el panorama del 
sector esportiu mitjançant l’organització de tallers de debat i discussió, jorna-
des temàtiques, col·laborant en l’ajut a les iniciatives emprenedores, partici-
pant en projectes europeus i en missions comercials, entre d’altres (taula 2.1).
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Taula 2.1. Eixos del Pla d’actuació d’INDESCAT

Eixos Objectius Instruments

Innovació Identificar oportunitats i 
encetar projectes innovadors

Estudis de mercat i tendències
Grups de treball
Cerca de partners i accés a línies d’ajut

Emprenedoria Contribuir a la creació de 
noves empreses i atraure 
capital i emprenedors

Assessorament i suport als emprenedors
Connexió d’emprenedors amb la 
indústria
Accés al finançament

Visibilitat Posicionar l’esport com a 
sector estratègic a Catalunya i 
aquesta com a referent al món

Web, newsletter i twitter
Aparicions en premsa
Dinars INDESCAT
Jornades
Premis Empresa i Esport

Talent Contribuir a millorar el talent i 
facilitar-ne l’accés a empreses 
i professionals

Programa IKL
Participació en Màsters en Gestió de 
l’Esport
Borsa de treball

Internacional Promoure la 
internacionalització de la 
indústria

Actuacions conjuntes (fires i missions)
Serveis individuals per a empreses
Projectes internacionals

Networking Propiciar relacions entre tots 
els integrants de la indústria 
per aconseguir generar 
oportunitats de negoci

Activitat INDESCAT
Participació a fòrums sectorials (locals i 
internacionals)

Font: www.indescat.org.

3. Pes econòmic de l’esport

Qualsevol mesura de la repercussió del sector de l’esport en una economia ha 
de partir, prèviament, de definir si el que es vol mesurar és el seu pes econòmic 
o bé el seu impacte. El pes econòmic es pot definir com el valor econòmic del 
volum d’activitats que, de manera directa i indirecta, estan lligades a les activi-
tats esportives i a la pràctica de l’esport. L’impacte econòmic de l’esport és un 
concepte més ampli i té a veure amb els efectes d’expansió que aquest sector 
promou dins del teixit econòmic global (SGE, 2010a: 26-33). Per tant, és evident 
que per valorar l’impacte es necessita un model econòmic en el qual el com-
portament del sector i els seus lligams amb la resta de sectors estiguin adequa-
dament representats. En la literatura, l’impacte econòmic s’utilitza general-
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ment en el cas de la valoració d’esdeveniments esportius de certa rellevància i 
el model econòmic que es fa servir són les taules input-output.

D’altra banda, els estudis de pes econòmic de l’esport se centren en l’estima-
ció dels principals agregats econòmics del sector (producció, valor afegit, con-
sums intermedis, ocupació) des de la perspectiva de l’oferta, o de les despeses 
en esport de famílies i institucions des del vessant de la demanda. En tot cas, la 
manera òptima de valorar el pes d’un sector com l’esportiu és a través de l’ela-
boració d’un compte satèl·lit que permeti abordar l’estimació de les macro-
magnituds del sector, i que possibiliti l’encaix amb la informació dels comptes 
econòmics generals, esdevenint així part de l’estadística oficial. És clar que si 
es disposés d’un compte satèl·lit del sector de l’esport, aleshores el problema 
de mesura del sector de l’esport estaria resolt. En efecte, tant a escala relativa 
(participació del valor afegit (VAB) del sector), com absoluta (producció efecti-
va), aquest compte satèl·lit incorporaria tota la informació comptable necessà-
ria. Hi ha exemples de comptes satèl·lit en altres sectors com la cultura, el tu-
risme o la salut, però encara no s’ha fet per al sector de l’esport, ni a Catalunya 
ni a la resta de l’estat espanyol, tot i que hi ha exemples per a diferents països 
europeus i per al conjunt de la Unió Europea (SpEA, 2012).

Tres factors donen suport a l’elecció del VAB com la magnitud econòmica de 
referència per determinar el pes del sector de l’esport en una economia. El pri-
mer és que el VAB és l’indicador que més s’utilitza en les comparacions de la 
dimensió econòmica de les diferents branques d’activitat d’una economia. El 
segon factor és que el VAB permet evitar duplicitats de comptabilització, ja 
que descompta els consums intermedis. Finalment, cal remarcar que la xifra 
del VAB d’un sector d’activitat és una bona mesura del seu resultat econòmic.

En definitiva, en termes relatius el pes d’un sector en el conjunt de l’economia 
es mesurarà per la seva participació en el VAB, ja que és aquest concepte de 
producció el que té sentit a escala agregada. Ara bé, en termes absoluts, és 
perfectament possible i legítim mesurar la producció efectiva d’un sector com 
a indicador del seu volum global d’activitat. De fet, això és el que rutinàriament 
succeeix en la construcció dels comptes de resultats (pèrdues i guanys) de les 
empreses.

En condicions ideals de disponibilitat d’informació es pot valorar, per a un perí-
ode determinat, la contribució del sector de l’esport al conjunt de l’economia. 
Amb un ordre incremental de mesura d’aquesta contribució es poden distingir:
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• L’aportació neta del sector de l’esport mesurada pel valor afegit i el pes 
percentual que aquest representa en el VAB de l’economia catalana. 
Aquesta mesura relativa lliga l’activitat del sector a la producció neta que 
ha tingut lloc a Catalunya durant el període d’estudi.

• La producció efectiva del sector de l’esport, que resulta de sumar el VAB 
i els consums intermedis que indiquen, al seu torn, els lligams dels pro-
ductors esportius amb ells mateixos i amb la resta de sectors com a pro-
veïdors. Aquesta xifra és, des de la perspectiva de l’oferta, un indicador 
del consum total realitzat en béns i serveis proveïts pels productors.

• La despesa total (turnover) del sector de l’esport, que parteix del con-
sum total i afegeix les inversions realitzades pels productors esportius, 
que s’entenen com l’adquisició de nous actius que contribueixen a man-
tenir i millorar l’estoc de capital del sector de l’esport (infraestructures 
esportives). Aquesta xifra és un indicador, de nou des de la perspectiva 
de l’oferta, del volum total de recursos que mou el sector de l’esport.

En aquest article presentem els resultats per al 2013 d’avaluació del pes econò-
mic de l’esport a Catalunya (Bosch et al., 2015) i a la província de Barcelona 
(Bosch et al., 2017), fruit de dos estudis realitzats, respectivament, per al Con-
sell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i per a la Gerència de Ser-
veis d’Esports de la Diputació de Barcelona.

La metodologia utilitzada en aquests estudis es basa en l’estimació dels princi-
pals agregats econòmics del sector de l’esport: producció, consums intermedis, 
VAB, remuneració dels assalariats i excedent brut d’explotació. Per tant, la valo-
ració econòmica del sector de l’esport es fa des de la perspectiva de l’oferta (pro-
ducció), i el primer pas consisteix a identificar els productors de béns i serveis as-
sociats a l’esport, tant des de la vessant privada com des de la vessant pública.

Els productes poden ser béns i serveis propis o característics de l’esport o béns 
i serveis derivats o connexos. Els productes propis són els que estan vinculats 
directament a l’activitat esportiva d’un productor (fabricació de materials per 
a la pràctica esportiva, proveïment de serveis esportius, etc.). El productes 
connexos es manifesten com a conseqüència de l’existència d’una activitat es-
portiva, però no són intrínsecs a aquesta, sinó oferts per sectors econòmics no 
catalogats específicament com a esportius però que són complementaris a 
l’existència i a la pràctica de l’esport (mitjans de comunicació, apostes esporti-
ves, serveis de transport, allotjament i restauració, assegurances, etc.).
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Un cop identificats els productors, s’han d’analitzar per a cadascun d’ells els 
comptes de resultats (estat d’ingressos i despeses), que ofereixen la informa-
ció econòmica per estimar els agregats econòmics del sector. Per a la valoració 
d’aquests agregats es poden utilitzar les definicions i conceptes de la compta-
bilitat nacional, que ofereix una representació quantificada de la realitat eco-
nòmica referida a àmbits territorials i temporals determinats.

En la classificació dels productors esportius la primera distinció que s’ha plan-
tejat és la que correspon a sector privat i sector públic, la qual respon òbvia-
ment a un criteri de personalitat jurídica, però té al mateix temps un contingut 
informatiu rellevant ja que els procediments comptables d’ambdós tipus de 
productors difereix lleugerament.

En el cas dels productors privats, es distingeix entre els que participen en el 
mercat per tal d’obtenir beneficis i les institucions privades sense finalitat de 
lucre (IPSFL). Entre els primers cal diferenciar entre:

• Les persones jurídiques o societats, que integren tots els productors l’ac-
tivitat principal dels quals està lligada a la provisió de béns i serveis es-
portius, incloent els mitjans de comunicació. Les fonts d’informació utilit-
zades per valorar aquests productors han estat les enquestes de l’INE: 
Encuesta Industrial de Empresas, Encuesta Anual de Servicios i Encuesta In-
dustrial de Productos, l’explotació de les quals per a Catalunya, i per als 
codis CCAE-2009 relacionats amb l’esport, ens ha facilitat l’Idescat.

• Les persones físiques, que integren tots els productors de béns i serveis 
esportius que no constitueixen societats. La font d’informació més ade-
quada és la corresponent a les declaracions de l’IRPF, de les donades 
d’alta en els epígrafs de l’IAE relacionats amb l’esport, dades que ens ha 
proporcionat l’Instituto de Estudios Fiscales.

En relació amb el segon bloc, les IPSFL inclouen en el cas del sector de l’esport:

• Les federacions esportives, que són agrupacions privades que represen-
ten un col·lectiu particular de clubs vinculats a una determinada pràctica 
esportiva. Els comptes de pèrdues i guanys d’aquestes institucions ens 
els ha facilitat el Consell Català de l’Esport.

• Els consells esportius, que són agrupacions formades per associacions 
comarcals que es dediquen al foment, la promoció i l’organització de l’ac-
tivitat esportiva en edat escolar. Com en el cas de les federacions, la in-
formació d’aquestes institucions procedeix del Consell Català de l’Esport.
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• Els clubs esportius pròpiament dits, incloent el FC Barcelona i les socie-
tats anònimes esportives. La informació per al 2013 s’ha estimant a partir 
del creixement nominal del VAB del sector d’activitats artístiques, recrea-
tives i esportives aplicat als resultats de l’any 2007 de l’estudi elaborat 
per Itik Consultoria Esport i Lleure (SGE, 2010b).

Pel que fa als productors públics, hi ha una varietat d’institucions que proveei-
xen béns i serveis esportius:

• Les institucions i organismes que pertanyen a la Generalitat de Catalunya 
a través de la Secretaria General de l’Esport, la informació dels quals ens 
l’ha proporcionat el Consell Català de l’Esport o les mateixes empreses.
– Consell Català de l’Esport.
– Centre d’Alt Rendiment.
– Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC).
– Altres institucions (Ports de la Generalitat, Equacat, Circuit de Barcelo-

na-Catalunya, Circuit de Motocròs i estacions d’esquí gestionades per 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya).

• Les diputacions provincials, la informació de les quals s’ha extret de les 
dades de pressupostos liquidats de les entitats locals que publica el Mi-
nisteri d’Hisenda i Administracions Públiques.

• Els ajuntaments, la informació dels quals prové també del Ministeri d’Hi-
senda i Administracions Públiques.

• Els mitjans de comunicació de titularitat pública, la informació dels quals 
prové de la liquidació dels seus pressupostos, ponderada pel pes de l’es-
port dins de la programació.

• Les institucions dedicades a l’educació esportiva no universitària i les uni-
versitats. La valoració de l’ensenyament no universitari i universitari, tant 
públic com privat, s’ha calculat a partir de les retribucions salarials brutes 
del professorat i de les cotitzacions a la Seguretat Social que realitza 
l’ocupador. D’altra banda, la valoració dels serveis esportius de les uni-
versitats s’ha obtingut a partir d’enquestes als responsables d’aquests 
serveis de totes les universitats catalanes.

El pes del VAB del sector esportiu sobre el VAB català va ser d’un 1,2% el 2013, 
mentre que en termes absoluts, el VAB del sector de l’esport a Catalunya va 
ser de més de 2.070 milions d’euros el mateix any. Cal assenyalar que el 85,8% 
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del VAB esportiu corresponia als productors del sector privat, mentre que la 
resta era producció pública. D’altra banda, la producció efectiva total del sec-
tor de l’esport català, la qual s’obté de sumar els consums intermedis al VAB, 
suposava gairebé 3.870 milions d’euros.

La taula 3.1 mostra els agregats del sector de l’esport a Catalunya l’any 2013 per 
productor, sense tenir en compte en aquest cas la distinció entre sector públic i 
privat. Cal indicar que en els mitjans de comunicació i en l’educació esportiva hi ha 
tant productors públics com privats. Com es pot comprovar, les institucions pri-
vades sense finalitat de lucre (IPSFL) són el principal productor esportiu, amb un 
pes del seu VAB sobre el total del 49,2%, seguides pel sector privat amb ànim de 
lucre amb el 35,5%, l’educació esportiva amb el 9,4% i el sector públic amb el 5,9%.

Taula 3.1. Agregats econòmics del sector de l’esport a Catalunya (2013)

VAB Consums intermedis Valor de producció

Milers € % Milers € % Milers € %

Sector privat 737.329 35,5 724.844 40,4 1.462.173 37,8

Societats 533.114 25,7 506.196 28,2 1.039.310 26,9

Persones físiques 20.015 1,0 - - 20.015 0,5

Mitjans de comunicació 184.200 8,9 218.648 12,2 402.848 10,4

IPSFL 1.020.961 49,2 808.723 45,1 1.829.684 47,3

Federacions esportives 29.752 1,4 45.606 2,5 75.358 1,9

Consells esportius 7.193 0,3 5.135 0,3 12.328 0,3

Clubs esportius 984.017 47,4 757.981 42,2 1.741.998 45,0

Sector públic 121.395 5,9 253.700 14,1 375.095 9,7

Generalitat 30.507 1,5 70.626 3,9 101.133 2,6

Consell Català Esport 6.214 0,3 19.414 1,1 25.628 0,7

Centre Alt Rendiment 6.025 0,3 6.594 0,4 12.619 0,3

Ports Generalitat 3.097 0,1 3.498 0,2 6.595 0,2

Equacat, SA 1.123 0,1 516 0,0 1.639 0,0

Circuit de Catalunya 4.803 0,2 34.167 1,9 38.970 1,0

Circuit de Motocròs 41 0,0 51 0,0 92 0,0

La Molina 5.239 0,3 3.349 0,2 8.587 0,2
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VAB Consums intermedis Valor de producció

Milers € % Milers € % Milers € %

Vall de Núria 2.173 0,1 806 0,0 2.979 0,1

Espot i Port Ainé 1.793 0,1 2.231 0,1 4.024 0,1

Diputacions 2.925 0,1 8.663 0,5 11.588 0,3

Ajuntaments 87.963 4,2 174.411 9,7 262.374 6,8

Educació 194.619 9,4 7.864 0,4 202.483 5,2

No universitària 176.309 8,5 - - 176.309 4,6

INEFC 7.832 0,4 2.541 0,1 10.373 0,3

Universitats 10.418 0,5 4.807 0,3 15.225 0,4

Ensenyaments esport 5.289 0,3 1.744 0,1 7.033 0,2

Serveis d’esport 5.129 0,2 3.063 0,2 8.192 0,2

TOTAL 2.074.244 100,0 1.794.615 100,0 3.868.859 100,0

Font: Elaboració pròpia.

Entre els productors del sector privat són les societats les més rellevants, ja 
que suposen un 72,3% del total del VAB d’aquests productors. Pel que fa a les 
IPSFL, destaquen els clubs esportius, amb el 96,4% del VAB d’aquestes institu-
cions i un 47,4% del total del VAB esportiu català. En el sector públic sobresur-
ten els ajuntaments, amb un 72,4% del total del VAB esportiu públic, mentre 
que en l’educació esportiva, el productor més destacat és l’ensenyament no 
universitari amb un 90,6% del total.

D’altra banda, el total d’ocupats en el sector de l’esport l’any 2013 a Catalunya 
va ser de 73.825 persones, xifra que representa un 2,5% del total de l’ocupació a 
Catalunya el mateix any (gairebé 3 milions de persones segons dades de l’EPA). 
Les IPSFL són les que concentren un nombre major d’ocupats, un 56,7% del to-
tal, seguides pel sector privat amb ànim de lucre que suposa gairebé el 30,8% 
de l’ocupació, l’educació esportiva, el 7,6%, i el sector públic, el 4,9%. Entre els 
productors del sector privat amb ànim de lucre són les societats les més relle-
vants, ja que representen un 70,5% de l’ocupació d’aquests productors. Pel que 
fa a les IPSFL, destaquen els clubs esportius amb un 53,7% del total de l’ocupa-
ció esportiva catalana. En el sector públic sobresurten els ajuntaments, amb un 
85,1% dels ocupats en aquest sector, mentre que en l’educació esportiva el pro-
ductor més destacat és l’ensenyament no universitari amb un 90,6% del total.

001-646 ponenciasEIX3.indd   271 16/07/2018   15:19:34



272

La dimensió econòmica i social de l’esport a Catalunya

Si es disposés d’un compte satèl·lit del sector de l’esport català, aquestes xi-
fres serien segurament una mica diferents (probablement més elevades) per-
què, primer, es podrien incloure sectors connexos que no s’han pogut tenir en 
compte per manca d’informació (turisme esportiu, medicina esportiva, etc.), i 
segon, es podria valorar l’impacte econòmic de l’esport. Per tal d’aproximar 
aquest impacte, i fent servir la Taula Input-Output de Catalunya (TIOC) del 2011 
(Idescat, 2015), s’ha calculat l’impacte econòmic que té el sector de l’esport a 
Catalunya a través dels multiplicadors, així com la seva capacitat d’arrossega-
ment i de suport d’altres activitats (Bosch i García, 2015).

En l’estudi es van identificar, a partir de la CCAE-2009, una sèrie de sectors en 
els quals es podien trobar productes esportius, tant característics (fabricació 
de roba esportiva, gestió d’instal·lacions, etc.), com connexos (mitjans de co-
municació i apostes esportives). A través de la seva correspondència amb els 
82 sectors de la TIOC, s’ha elaborat la taula 3.2, en què es recullen els multipli-
cadors tipus I (directes + indirectes) i tipus II o totals (directes + indirectes + in-
duïts) de producció, valor afegit i ocupació. Quant més elevat sigui el multipli-
cador, més gran és l’impacte que un determinat sector té sobre la resta de 
sectors. En aquest sentit, els multiplicadors del sector de l’esport català en 
conjunt són molt semblants als d’activitats esportives: 1,47 i 2,21 els de produc-
ció, 0,81 i 1,24 els del VAB, i 13,32 i 20,05 els d’ocupació.

A més, s’inclouen els coeficients de Dietzenbacher-Van der Linden (1997) que 
mesuren, a través dels vincles entre els sectors de la TIOC, la capacitat d’arros-
segament i de suport dels mateixos. En concret, aquests coeficients mesuren 
les caigudes en la producció total de l’economia com a conseqüència que un 
sector concret deixés d’atendre les seves necessitats de consums intermedis 
dins de l’economia catalana (vincles d’arrossegament o cap enrere), o que dei-
xés de satisfer les necessitats de consums intermedis d’altres sectors (vincles 
de suport o cap endavant). Els corresponents al sector de l’esport en conjunt 
són -0,42 (arrossegament) i -0,22 (suport). És a dir, l’esport és un sector amb 
més vincles d’arrossegament que de suport.

També es realitza una estimació dels efectes directes, indirectes i induïts que 
els consums intermedis del sector esportiu català i el valor afegit que genera té 
en el conjunt de l’economia catalana, tant en el VAB com en l’ocupació. Un cop 
calculats els impactes de tipus I i tipus II, s’obté que el VAB associat al sector 
esportiu representa l’1,9% (tipus I) i el 3,3% (tipus II) del total. En el cas de l’ocu-
pació, aquests percentatges són del 4% (tipus I) i del 5,2% (tipus II) del total. 
Com es pot comprovar aquests pesos, que aproximarien els resultats d’un 
compte satèl·lit, són superiors als calculats directament.
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Taula 3.2. Multiplicadors i coeficients de Dietzenbacher-Van Der Linden

Multiplicadors DvL

Producció VAB Ocupació* Arrossegament Suport

I II I II I II

Productors característics

Indústries tèxtils 1,66 2,20 0,58 0,89 11,86 16,83 -0,45 -0,21

Confecció 1,50 1,91 0,58 0,82 10,36 14,10 -0,47 -0,04

Cuiro i calçat 1,62 2,12 0,56 0,85 10,15 14,73 -0,14 -0,03

Fab. productes 
metàl·lics

1,63 2,25 0,63 0,99 11,68 17,37 -1,10 -0,88

Fab. vehicles motor 1,42 1,74 0,35 0,54 5,44 8,45 -1,37 -0,36

Fab. altre material 
transport

1,47 2,00 0,47 0,77 9,78 14,58 -0,09 -0,02

Ind. manufactureres 
diverses

1,54 2,12 0,66 1,00 12,77 18,05 -0,37 -0,07

Comerç al major 1,55 2,13 0,77 1,11 11,12 16,41 -3,83 -2,98

Comerç al detall 1,41 2,05 0,86 1,23 19,92 25,78 -1,48 -0,55

Hotels 1,48 2,10 0,81 1,17 14,22 19,95 -0,36 -0,74

Serveis lloguer 1,59 2,01 0,78 1,03 8,70 12,55 -0,35 -1,02

Educació no superior 1,17 2,34 0,95 1,63 17,82 28,57 -0,24 0,00

Educació superior 1,21 2,32 0,92 1,56 15,35 25,55 -0,07 -0,01

Altres act. educació 1,41 2,32 0,90 1,43 25,55 33,92 -0,14 -0,15

Activitats esportives 1,48 2,21 0,84 1,26 12,91 19,62 -0,30 -0,18

Productors connexos

Arts gràfiques 1,62 2,26 0,66 1,03 13,14 18,96 -0,35 -0,75

Edició 1,66 2,25 0,65 0,99 9,53 14,93 -0,40 -0,15

Cine, vídeo 1,63 2,23 0,72 1,06 9,62 15,13 -0,13 -0,09

Radio i TV 1,74 2,46 0,78 1,19 9,69 16,24 -0,13 -0,14

Apostes esportives 1,48 1,86 0,82 1,05 7,02 10,57 -0,15 0,00

* Per milió d’euros.

Font: Elaboració pròpia.
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Pel que fa a les dades de la demarcació de Barcelona, el pes del VAB del sector 
de l’esport barceloní sobre el total se situava en un 1,3% l’any 2013, mentre que 
el pes dels ocupats sobre la població ocupada a la província de Barcelona va 
ser d’un 2,2%. El VAB del sector de l’esport a la província de Barcelona va ser de 
1.612 milions d’euros el 2013, dels quals un 87% corresponia als productors del 
sector privat i el 13% restant als productors del sector públic. D’altra banda, la 
producció efectiva total del sector de l’esport barceloní suposava més de 2.950 
milions d’euros. Com en el cas de Catalunya, les IPSFL són el principal produc-
tor esportiu, amb un pes del seu VAB sobre el total superior al 50%, seguides 
pel sector privat amb ànim de lucre amb un 34,2%, l’educació esportiva amb un 
8,4%, i el sector públic amb un 5,0%. Si, per contra, els càlculs es fan amb els 
consums intermedis, s’observa com disminueix el pes de les institucions priva-
des sense finalitat de lucre, fins al 45,5%, mentre que augmenta el del sector 
públic, fins al 13,6%. Aquest fet és conseqüència d’una major importància de les 
transferències corrents en les administracions públiques que en les societats 
privades, magnituds que computen en el valor de la producció però no en el 
VAB. Si es té en compte que un dels objectius principals del sector públic en 
relació amb l’esport és facilitar la pràctica esportiva en qualsevol de les seves 
vessants, les transferències es converteixen en el principal instrument de què 
disposen les administracions públiques per garantir el compliment d’aquest 
objectiu.

El total d’ocupats en el sector de l’esport a la província de Barcelona l’any 2013 
va ser de 47.991 persones, amb un pes superior del sector privat que en el cas 
del VAB (88,1%). En aquest aspecte, cal destacar que la xifra no inclou la impor-
tant tasca del voluntariat en l’esport, és a dir, de les persones que treballen un 
nombre d’hores a la setmana sense rebre remuneració i, per tant, no compu-
ten ni en el total d’ocupats ni en el càlcul del VAB. Dels gairebé 48.000 ocupats 
en el sector de l’esport barceloní l’any 2013, un 51% treballava a les institucions 
privades sense finalitat de lucre, un 35,4% al sector privat amb ànim de lucre, 
un 5,4% al sector públic, i el 8,1% restant a l’educació esportiva, en la qual la 
gran majoria corresponia al professorat no universitari.

Si es comparen les dades de la demarcació de Barcelona i les de Catalunya, es 
pot observar que la diferència en el pes de l’esport sobre el VAB a ambdós ter-
ritoris és d’una dècima percentual, un 1,3% per un 1,2%. Aquesta diferència pot 
ser deguda a una major presència del sector privat en l’esport barceloní, en 
concret dels clubs esportius, motor principal d’aquest sector. D’altra banda, el 
pes del VAB del sector de l’esport de la demarcació de Barcelona sobre el con-
junt català se situa en un 77,7% l’any 2013.
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Per bé que la quantificació de l’aportació del sector de l’esport a l’economia de 
diferents territoris ha estat objecte d’interès, els exercicis s’han realitzat amb 
metodologies diferents, fet que dificulta la comparació de resultats. A més, 
molts dels estudis, tant a nivell internacional com per comunitats autònomes, 
són bastant antics atès que daten de la dècada dels 90 del segle passat o de 
principis d’aquest.

Més recentment, l’any 2012 es va presentar el treball de SpEA, mencionat ante-
riorment, que impulsat per la Comissió Europea omple un buit en el camp dels 
estudis del sector de l’esport. Tot i que les dades utilitzades són del 2005, 
aquest treball, a banda de l’esforç de quantificar tots els països, garanteix que 
la metodologia que s’aplica és la mateixa per a tots ells. Aquesta metodologia 
utilitza una adaptació específica de la comptabilitat nacional dels països mem-
bres, així com dades de comerç intracomunitari, per fer una taula input-output 
multiregional del sector de l’esport, basada en les 27 taules input-output de 
l’esport de cada país. Aquest fet significa que els resultats són consistents amb 
les comptabilitats nacionals, d’una banda, i amb el comerç intracomunitari, de 
l’altra. Actualment, s’està treballant en una actualització d’aquest estudi amb 
xifres corresponents a l’any 2012.

L’estudi parteix de la definició de Vilnius d’esport, comentada anteriorment, 
sent l’estricta la que més s’apropa a la utilitzada en els estudis de pes econò-
mic de Catalunya i Barcelona, però sense els mitjans de comunicació i les apos-
tes esportives. Així, sense aquests dos productors el VAB esportiu de Catalu-
nya tindria un pes de l’1,06% del total, xifra lleugerament inferior a la mitjana de 
la UE, que és d’un 1,13%. D’altra banda, el pes de l’ocupació relacionada amb 
l’esport a Catalunya es va situar en un 2,10%, mentre que la mitjana europea va 
ser d’un 2,12%. Les xifres corresponents a la demarcació de Barcelona són d’un 
1,14% del VAB i d’un 2,20% en el cas de l’ocupació, mentre que les corresponents 
al conjunt de l’estat espanyol són d’un pes de l’esport del 0,90% en el VAB i 
d’un 1,33% en el cas de l’ocupació, ambdues xifres per sota de la mitjana de la 
UE i de les corresponents a Catalunya i a la província de Barcelona.

4. El “consumidor esportiu”

L’activitat que es genera en la indústria de l’esport depèn de la pràctica de 
l’esport i de l’activitat física en general, bé sigui pràctica activa o bé com a 
conseqüència de consumir productes o serveis generats per la pràctica espor-
tiva de tercers: assistència en viu o a través de mitjans audiovisuals a especta-
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cles esportius, seguiment informatiu dels mateixos o participació en apostes 
vinculades a aquests esdeveniments, per exemple. Això fa rellevant disposar 
de la informació relativa a la “pràctica” esportiva en aquestes dimensions 
com una aproximació a la importància del sector des d’una perspectiva, no 
només econòmica, sinó també social. En la mesura en què la pràctica esporti-
va representa un ús del temps que incideix sobre la qualitat de vida i el benes-
tar dels individus, es transforma en un element a tenir en compte a l’hora de 
mesurar adequadament el progrés econòmic i social de les societats, tal com 
queda recollit en l’informe de Stiglitz, Sen i Fitoussi (2009), que ha estat el re-
ferent de com s’ha d’afrontar adequadament la mesura del progrés de les so-
cietats.

En aquest sentit, i malgrat la seva rellevància, les estadístiques sobre la pràcti-
ca d’activitat física i esport no formen part del conjunt de les estadístiques ofi-
cials a escala europea, la qual cosa fa que la seva producció no estigui estan-
darditzada entre països, ni tampoc en el temps, quant a definicions i 
metodologia, i que ni en molts casos siguin responsabilitat de les oficines d’es-
tadística oficials o tinguin una periodicitat establerta. Consegüentment, estan, 
si més no des d’un punt de vista formal, allunyades del que serien els principis 
del codi de bones pràctiques pel que fa a la producció estadística (Eurostat, 
2011).

En el cas de Catalunya, la informació estadística més recent sobre la pràctica 
esportiva es pot trobar a l’Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 
(EHD-2015), elaborada conjuntament pel Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte i el Consejo Superior de Deportes, i que és continuació d’iniciatives ante-
riors de característiques similars. Una primera evidencia que derivada de la 
informació d’aquesta enquesta (taula 4.1) és que el 58,2% dels catalans majors 
de 15 anys van practicar algun esport l’any 2015, mentre el 50,6% ho van fer 
amb una periodicitat d’almenys un cop a la setmana. Xifres que comparen 
amb els percentatges del 53,5% i 46,2%, respectivament, per al cas d’Espanya. 
En l’àmbit europeu les darreres xifres publicades per a l’any 2013 (European 
Commission, 2014) situen aquests percentatges a la Unió Europea en el 58% i 
41%, respectivament, els quals s’haurien de comparar amb el 56% i 46% que 
s’assignen a Espanya en la mateixa font, lleugerament diferents a les de 
l’EHD-2015.

Aquestes taxes de pràctica esportiva, com a mínim setmanal, es poden compa-
rar amb les que corresponen a l’any 2010 a partir d’una font metodològicament 
similar (García i Llopis, 2011). En concret, aquestes taxes han augmentat 11,4 
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punts percentuals en el cas de Catalunya i 9,2 punts percentuals en el cas d’Es-
panya entre 2010 i 2015. Així mateix, és de destacar que si també comptabilit-
zem com a practicants d’esport o activitat física aquells que “caminen o passe-
gen més o menys ràpid, almenys deu minuts seguits, amb el propòsit de 
mantenir o millorar la seva forma física”, aquests percentatges associats a una 
periodicitat com a mínim setmanal passarien a ser del 83,5% en el cas de Catalu-
nya i del 81,0% en el cas d’Espanya.

Una lectura més detallada de la informació de la taula 4.1 posa de manifest 
una diferència significativa entre homes i dones quant a la pràctica esportiva 
(com a mínim setmanal llevat que es digui el contrari), 53,5% i 47,9%, respecti-
vament a Catalunya. Aquesta diferència és menys acusada com més intensa 
és la pràctica esportiva, atès que és de poc més de dos punts percentuals 
quan es fa referència a la pràctica diària, i augmenta fins a més d’onze punts 
percentuals si considerem qualsevol tipus de periodicitat. Pel que fa referèn-
cia a la relació entre pràctica esportiva i edat, aquesta és marcadament nega-
tiva oscil·lant entre el 79,6% per al grup de 15 a 24 anys i el 23,9% per als més 
grans de 65 anys. Cal destacar que la proporció de practicants que ho fan de 
manera més intensa (diàriament) és més elevada entre els més joves (42,8%) i 
els més grans (34,6%) que entre els d’edats intermèdies (30,6%), mantenint-se 
fins i tot amb periodicitats com a mínim setmanals, probablement com a con-
seqüència de la major disponibilitat de temps i, en el cas dels joves, la millor 
condició física.

Taula 4.1. Taxa de pràctica esportiva (%)

Últim any Diàriament Almenys un cop 
a la setmana

Almenys un 
cop al mes

Almenys un cop 
al trimestre

ESPANYA 53,5 19,5 46,2 51,0 52,3

CATALUNYA 58,2 19,0 50,6 56,0 57,1

Homes 64,1 20,1 53,4 61,5 63,0

Dones 52,7 18,0 47,9 50,7 51,6

15-24 85,1 36,4 79,6 83,8 84,3

25-44 69,6 20,5 60,5 67,6 68,9

45-64 57,4 17,8 47,3 53,5 55,6

65 i més 26,4 9,2 23,9 25,8 25,8

Font: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 i elaboració pròpia.
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Com s’ha esmentat anteriorment, l’EHD-2015 no analitza les pràctiques espor-
tives dels menors de 15 anys. A Catalunya, recentment el Consell Català de 
l’Esport va realitzar un estudi sobre “Els hàbits esportius dels escolars de Ca-
talunya 2016” en el qual s’analitzen les pràctiques esportives organitzades i no 
organitzades fora de l’horari escolar dels alumnes que estan cursant primària 
o ESO. El 72,8% dels escolars realitzen aquest tipus d’activitats, percentatge 
que és del 68,1% entre les noies i del 78,0% entre els nois, patró similar a l’ob-
servat per als adults. Aquesta xifra (72,8%) representa un augment de 4,5 
punts percentuals respecte dels resultats per a Catalunya corresponents a un 
estudi de característiques similars fet a tot Espanya (Consejo Superior de De-
portes, 2011). En aquest sentit, cal esmentar que en l’estudi de García i Suárez 
(2017), fet amb les dades de l’estudi de 2011, s’estima un efecte significatiu del 
paper que la capacitat organitzativa de les associacions de pares juga en la 
major pràctica esportiva dels escolars, així com la rellevància de la definició 
d’un projecte de pràctica esportiva per part de l’escola. Així mateix, com s’in-
dica en l’estudi del Consell Català de l’Esport, un 41,5% dels escolars catalans 
compliria amb els requisits de l’Organització Mundial de la Salut, que recoma-
nen un mínim de 60 minuts diaris d’activitat física per a les persones entre 5 i 
17 anys.

La significació de la pràctica esportiva entre els escolars va més enllà del curt 
termini, quan observem que la major part dels practicants esportius a Catalu-
nya (69,3%) van començar aquesta pràctica quan eren menors de 15 anys, tal 
com queda reflectit a la taula 4.2. En el cas de les dones la iniciació en la pràcti-
ca esportiva és més tardana, un 16,7% ho fa més tard dels 25 anys per un 8,1% en 
el cas dels homes. Així mateix, la combinació de l’augment esmentat de la taxa 
de participació esportiva dels escolars entre 2011 i 2016, juntament amb la dife-
rència de 19,1 punts percentuals entre la taxa dels que tenen 15 i 24 anys i els 
que tenen entre 25 i 44 anys (taula 4.1), i el fet que només un 5,6% dels que 
pertanyen a aquest últim grup d’edat hagin iniciat la pràctica esportiva quan 
eren més grans de 25 anys (taula 4.2), dona a entendre la importància que té la 
pràctica en edats escolars de cara a consolidar els hàbits esportius al llarg de 
tota la vida. En aquest sentit, en el treball de García i Suárez (2017) es detecta 
una certa caiguda en les taxes de participació esportiva escolar després que 
hagin passat uns tres anys des de l’inici d’aquesta, la qual cosa porta a contem-
plar la necessitat de dissenyar actuacions per consolidar-la un cop passat el 
període inicial, atesa la seva incidència en els comportaments posteriors quan 
siguin adults.
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Taula 4.2. Distribució dels que practiquen esport segons l’edat d’inici (%)

0-14 anys 15-24 anys 25 anys i més

ESPANYA 68,2 19,1 12,7

CATALUNYA 69,3 18,6 12,1

Homes 73,5 18,4 8,1

Dones 64,5 18,8 16,7

15-24 88,7 11,3

25-44 76,2 18,2 5,6

45-64 60,1 21,4 18,5

65 i més 36,5 23,4 40,1

Font: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 i elaboració pròpia.

Evidentment, el disseny de polítiques per fomentar la pràctica esportiva 
passa per conèixer quines són les motivacions que porten els individus a 
practicar esport i quines hi ha darrere de no fer-ho o, si més no, fer-ho 
menys del que desitjarien. L’EHD-2015 inclou dues preguntes vinculades a 
aquests dos aspectes motivacionals. A la taula 4.3 es presenta la distribució 
dels practicants esportius segons el motiu, entre els dos principals, pel qual 
fa esport. S’han destacat els cinc cadascun dels quals suposa més del 10% de 
casos que, per aquest ordre, tant a Catalunya com a Espanya, són els se-
güents: per mantenir o millorar la forma física, per diversió o entreteniment, 
per motius de salut, per relaxar-se, perquè li agrada l’esport. Els altres qua-
tre motius (com a forma de relació social, perquè li agrada la competició, 
per superació personal i per professió) no acumulen més del 7% de casos. 
Aquestes motivacions semblen centrar-se més en el que en l’estudi de l’any 
2017 d’INDESCAT, sobre el practicant esportiu, s’entén el segment dels que 
consideren l’esport com un estil de vida i, en menor mesura, l’esport com a 
addicció.

D’altra banda, es pot observar que els patrons no són totalment coincidents 
entre homes i dones. Aspectes vinculats amb l’estat de forma, la salut i el fet de 
relaxar-se semblen ser més rellevants entre aquestes últimes. Així mateix, els 
patrons semblen ser força canviants segons l’edat. Els motius de diversió, el fet 
que agradi fer esport i l’esport com a forma de relaxació semblen perdre pes, 
sobretot en el cas del primer, a mesura que la gent es va fent més gran. Per 
contra, els motius vinculats amb la salut guanyen pes amb l’edat, mentre que 
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mantenir o millorar l’estat de forma mostra un grau d’estabilitat força evident.

Taula 4.3. Distribució entre els practicants dels motius principals per fer 
esport (%)

Forma Diversió Salut Relaxament Agradar Altres

ESPANYA 29,9 23,0 14,8 13,7 11,9 6,6

CATALUNYA 28,8 22,3 17,3 12,6 12,0 7,0

Homes 26,0 26,5 15,8 10,0 14,6 7,1

Dones 32,0 17,4 19,0 15,6 9,1 6,9

15-24 27,6 31,3 4,2 10,3 15,7 10,9

25-44 29,8 24,0 17,0 11,2 11,6 6,4

45-64 29,4 17,9 22,4 15,4 10,6 4,3

65 i més 27,7 13,0 23,0 12,2 9,9 14,2

Font: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 i elaboració pròpia.

D’altra banda, a la taula 4.4 es presenta la distribució dels diferents motius 
darrere el fet de no practicar esport o no fer més esport, d’acord amb el llistat 
que figura a la corresponent pregunta feta a tots els enquestats en el marc de 
l’EHD-2015. Clarament, la manca de temps és el motiu més citat (47% a Catalu-
nya), seguit en aquest ordre per la manca d’interès, motius de salut, motius 
econòmics, l’edat i amb menor pes la manca d’instal·lacions adequades pro-
peres i no disposar d’algú amb qui practicar. En aquest apartat, les diferències 
entre homes i dones no són particularment marcades, però sí segons l’edat. 
Òbviament, els motius de salut i l’edat guanyen pes com més gran és l’indivi-
du, però en el cas de l’edat es fa més palès per al grup de majors de 65 anys. 
Així mateix, cal remarcar el fet que la manca de temps és poc rellevant per a 
aquells en edat de jubilació i que aquest motiu és particularment més relle-
vant per als que tenen entre 25 i 44 anys, les obligacions laborals dels quals 
s’acostumen a combinar amb la dedicació al fills, probablement menors 
d’edat. Els altres motius semblen tenir un pes decreixent amb l’edat, excepte 
en el cas de la manca d’interès que també sembla ser més present entre els 
majors de 45 anys.
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Taula 4.4. Motius principals per no fer esport o fer-ne menys del desitjat (%)

Temps Interès Salut Edat Econ. Instal. Acomp.

ESPANYA 43,8 20,0 11,9 9,9 5,7 5,1 3,5

CATALUNYA 47,0 16,4 12,3 8,8 9,2 3,1 3,1

31,6 22,5 19,9 13,9 6,6 2,8 2,8

Homes 50,1 15,6 10,0 9,2 8,9 3,6 2,8

Dones 44,2 17,2 14,5 8,5 9,5 2,7 3,4

15-24 54,0 15,6 6,6 1,4 11,4 5,4 5,7

25-44 63,0 12,7 4,1 0,3 12,2 3,9 3,8

45-64 50,2 19,2 11,9 4,7 9,1 3,1 1,7

65 i més 12,2 18,6 29,5 33 3,5 0,6 2,5

Nota: En cursiva els percentatges corresponents només al grup dels que no són practicants esportius.

Font: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 i elaboració pròpia.

Finalment, cal destacar que, si centrem la nostra atenció només en aquells que 
no practiquen esport (informació en cursiva a la taula 4.4), la distribució entre les 
diferents motivacions canvia de manera significativa. La manca de temps perd 
importància compensada en part per l’augment explicable de les motivacions 
vinculades a l’edat i a la salut. La manca de temps és un motiu més associat a no 
poder dedicar més temps a la pràctica esportiva del que actualment es dedica.

Com s’ha indicat anteriorment, l’activitat productiva vinculada al sector de l’es-
port també té a veure amb el que podríem qualificar de participació passiva, 
com seria el cas de l’assistència a espectacles esportius o l’interès en la infor-
mació generada pel món de l’esport. En aquest sentit, l’EHD-2015 inclou unes 
preguntes relatives al nivell d’interès, en una escala de 0 (mínim) a 10 (màxim), 
sobre un conjunt d’activitats esportives: esport en general, pràctica esportiva, 
assistència a espectacles esportius, visió o audició d’espectacles esportius per 
mitjans no presencials, informació sobre esport per mitjans no presencials i ju-
gar a videojocs vinculats a l’esport. A la taula 4.5 es presenten per a cadascuna 
d’aquestes activitats les mitjanes del grau d’interès, així com la proporció 
d’aquells que han dut a terme la corresponent activitat passiva en relació amb 
l’esport, d’acord amb la resposta a altres preguntes del qüestionari de 
l’EHD-2015, amb excepció de l’esport en general i jugar a videojocs per a les 
que no hi ha preguntes específiques.
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Taula 4.5. Interès (0-10) i pràctica (%) en diferents activitats esportives

Gen. Pràctica Assistència Visió i Aud. Informació Jocs

Mitj. Mitj. % Mitj. % Mitj. % Mitj. % Mitj.

ESPANYA 6,4 5,6 46,2 4,3 37,1 5,4 79,5 4,9 58,8 1,6

CATALUNYA 6,6 5,7 50,6 4,3 41,3 5,6 83,9 5,1 63,3 1,6

Homes 7,1 6,1 53,4 4,9 53,4 6,6 91,8 6,2 80,5 2,3

Dones 6,1 5,3 47,9 3,7 29,9 4,7 76,4 4,0 47,0 1,0

15-24 7,6 7,7 79,6 5,6 52,3 5,9 88,1 5,3 58,0 4,1

25-44 7,0 6,4 50,5 4,7 46,3 5,6 87,1 5,2 65,4 2,2

45-64 6,5 5,7 47,3 4,1 45,4 5,4 83,4 5,2 65,5 0,9

65 i més 5,5 3,5 23,9 3,1 21,1 5,4 77,1 4,7 59,3 0,4

Font: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 i elaboració pròpia.

No es troben diferències molt significatives entre les mitjanes del nivell de sa-
tisfacció a Catalunya i Espanya en relació amb les activitats relatives a esport 
en general, pràctica, assistència i informació, malgrat que en aquells casos en 
què hi ha diferència, aquesta és marginalment favorable a Catalunya. Aquest 
fet marginal podria explicar, en part, que les taxes de participació en les activi-
tats de les quals es disposa d’informació són en tots els casos una mica més de 
quatre punts percentuals més alts a Catalunya que a Espanya. D’altra banda, la 
visió i audició d’espectacles esportius és, amb diferència, l’activitat esportiva 
que té una taxa de pràctica més elevada (83,9% a Catalunya), mentre que la de 
l’assistència presencial és la més baixa (41,3%). El nivell d’interès segueix un pa-
tró similar al de les taxes de participació excepte en el cas de l’interès en la 
pràctica esportiva, que té una mitjana més alta. Probablement sigui conse-
qüència del caràcter actiu d’aquest tipus de participació esportiva en compara-
ció amb la resta.

La comparativa entre homes i dones, tant en nivell d’interès com en taxa de 
participació, es tradueix en valors més alts d’ambdues magnituds per als pri-
mers. Cal destacar que aquestes diferències són més acusades pel que fa a la 
visió i audició d’espectacles esportius i, sobretot, en el cas de la informació. 
Així mateix, la condició física fa que el nivell d’interès i la taxa de participació 
en aquelles activitats que comporten un major o menor cost físic, sigui decrei-
xent amb l’edat. En el cas de l’assistència presencial, aquest decreixement és 
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més marcat en el grup de majors de 65 anys. Les activitats més passives també 
mostren un cert patró de decreixement amb l’edat encara que menys acusat, 
amb una excepció destacable com és la menor taxa de participació en activi-
tats vinculades a la informació entre els més joves.

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, una de les activitats esportives a les 
quals es fa referència a l’EHD-2015 és la de jugar a videojocs vinculats a l’esport. 
En un moment en què els eSports (jocs electrònics) estan a l’alça i que els res-
ponsables de les grans competicions futbolístiques, com la Liga de Fútbol Pro-
fesional i alguns grans clubs com el FC Barcelona han decidit entrar en aquest 
món, sembla oportú analitzar aquesta dimensió de l’activitat esportiva, mal-
grat que el tipus de joc que domina aquest esport (o pseudoesport per a al-
guns) no té temàtica esportiva. Així, segons el II Estudio de audiencia de los eS-
ports en España, realitzat per ESL i Movistar l’any 2017, el joc més preferit per 
ser vist en canals d’eSports és el Counter Strike:GO (62% dels enquestats), se-
guit per la League of Legends a força distància (39,2%), apareixent el FIFA en la 
setena posició.

Segons l’esmentat estudi d’ESL i Movistar, l’edat mitjana d’aquells que veuen 
eSports és de 24 anys, gairebé el 80% tenen entre 15 i 29 anys, essent molt ma-
joritària la presència masculina (97%), i és habitual l’interès simultani a veure i 
també jugar a eSports (gairebé el 90% dels enquestats). D’altra banda, els re-
quisits tecnològics i d’equipament per jugar a aquest nou esport suposen una 
despesa en aquests béns superior a la mitjana de la població, i és creixent l’ús 
dels dispositius mòbils, malgrat que l’ordinador de taula encara és la platafor-
ma més utilitzada.

De la informació que es presenta a la taula 4.5, elaborada amb la informació de 
l’EHD-2015, podria interpretar-se que l’interès a jugar a videojocs esportius és 
molt escàs atès que la mitjana d’interès és d’1,6, més alta entre els homes i, com 
seria d’esperar atesa la component tecnològica, decreixent amb l’edat. Si bé és 
cert que a Catalunya un 70% de població no mostra cap interès a jugar a video-
jocs esportius, aquests percentatges canvien amb l’edat, essent del 33,4% entre 
els que tenen entre 15 i 24 anys. La mitjana de l’interès en aquesta activitat per 
als que expressen un valor positiu és de 5,4 i està per sobre de 6 en el cas dels 
més joves, tot apuntant a una consolidació d’aquesta pràctica esportiva amb el 
pas dels anys. En aquest sentit, el treball de García i Murillo (2017) realitzat amb 
dades de l’EHD-2015, assenyala que aquells que mostren interès a jugar a video-
jocs tenen un interès més alt que la resta en qualsevol de les altres activitats de 
participació esportives, al mateix temps que el percentatge d’interessats a ju-
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gar a videojocs entre aquells que mostren interès positiu en cadascuna de les 
activitats de participació esportiva és més alt que per al total de la població. Tot 
això apunta a una certa complementarietat entre aquesta relativament nova 
activitat esportiva (jugar a videojocs) i les més tradicionals. Això queda corro-
borat en el treball esmentat per l’efecte positiu que l’interès en qualsevol de les 
activitats de participació té en l’interès a jugar a videojocs, estimat a través d’un 
model economètric en el qual es controla per l’efecte d’altres possibles factors 
de caràcter sociodemogràfic que puguin influir en aquesta variable.

A part de les activitats esmentades, que tenen un comú denominador que és el 
potencial benefici directe que té per a l’individu que practica aquesta activitat, 
l’esport, com a conseqüència de la seva dimensió social, ha donat peu a una 
altra activitat de la qual se’n beneficia el mateix esport, igual com també ho fa 
el practicant (voluntari), no des d’una perspectiva monetària sinó de satisfac-
ció personal. Es tracta del voluntariat esportiu, molt rellevant en el desenvolu-
pament de l’esport de base i no professional, i fins i tot en activitats més vincu-
lades a l’esport professional, com és el cas dels Jocs Olímpics o dels campionats 
mundials, per la repercussió econòmica i social en el lloc on es duen a terme.

De la informació de l’EHD-2015 relativa a la participació en activitats esportives 
a través del treball com a voluntari, i tal com queda recollit a la taula 4.6, a Ca-
talunya un 10,9% de la població major de 15 anys participa en activitats de vo-
luntariat en comparació amb el 7,4% que es dona en el cas d’Espanya. Aquesta 
participació és més elevada entre els homes i és decreixent amb l’edat, desta-
cant que les diferències entre Catalunya i Espanya es donen sobretot entre el 
majors de 25 anys que no pas entre els més joves.

Taula 4.6. Taxa de voluntariat esportiu (%)

ESPANYA CATALUNYA

TOTAL 7,4 10,9

Homes 9,5 12,6

Dones 5,3 9,3

15-24 14,3 14,6

25-44 9,3 12,4

45-64 6,9 13,4

65 i més 1,1 2,8

Font: Encuesta de Hábitos Deportivos en España 2015 i elaboració pròpia.
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Possiblement, l’àmbit en el qual la informació sobre la indústria de l’esport és 
més limitada, ateses les característiques de la mateixa, és el que fa referència a 
la despesa en productes i serveis, generats per la indústria del sector, per part 
dels consumidors. L’enquesta rellevant en l’àmbit de les despeses de les llars 
és l’Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) que elabora l’Instituto Nacional 
de Estadística anualment. Fins a la darrera enquesta disponible, la de l’any 2016, 
el detall de la informació de despeses en béns i serveis vinculades a la indústria 
de l’esport era menor que l’actual, malgrat que segueixen existint algunes 
mancances, en particular pel que fa a la despesa en roba i calçat esportiu, que 
està inclosa en categories més àmplies.

A la taula 4.7 es presenta la informació per a Catalunya relativa als cinc grups 
de béns i serveis que es poden considerar com a esportius i que són assimila-
bles a un sol grup de la classificació a cinc dígits de la COICOP (Classification of 
Individual Consumption according to Purpose): (07.1.3.0) Bicicletes; (09.3.2.1) 
Equips per a esport (tant a l’aire lliure com a cobert); (09.3.2.2) Equips per a 
acampada i lleure a l’aire lliure; (09.4.1.1) Serveis recreatius i esportius: assis-
tència; i (09.4.1.2) Serveis recreatius i esportius: participació. Les variables a les 
quals es fa referència són: la despesa total i la despesa per llar i per persona. 
Aquestes ràtios es presenten segons el càlcul amb el total de les llars o amb 
aquelles que tenen una despesa positiva (Y>0).

Taula 4.7. Despesa anual en béns i productes esportius (2016)

Desp. total 
(milions €)

Desp./llar 
(€)

Desp./llar 
(€) (Y>0)

Desp./pers. 
(€)

Desp./pers. 
(€) (Y>0)

Bicicletes 72,5 24,4 336,3 9,9 101,9

Equipament esportiu 112,7 38,0 124,2 15,4 39,6

Equipament acampada 11,5 3,9 44,0 1,6 2,0

Assistència 109,4 36,9 287,3 14,9 88,6

Participació 535,1 180,3 618,6 72,9 200,0

Apostes gestió privada 101,5

Marge 19,6

Apostes gestió pública 56,0

Marge 15,4

Font: Encuesta de Presupuestos Familiares (2016), Cases et al. (2017) i elaboració pròpia.
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La despesa total en aquests cinc grups de béns representa 841,2 milions d’eu-
ros, és a dir, el 0,93% de la despesa total de les llars catalanes, lleugerament 
superior, en termes relatius, al 0,91% que representa a Espanya. El grup de 
serveis recreatius i esportius (participació) és el que té un pes més impor-
tant, representant el 63,6% d’aquesta despesa esportiva. Aquest grup inclou 
els lloguers per a l’ús d’instal·lacions esportives, pagaments federatius, quo-
tes a clubs i associacions esportives, i alguns serveis que tenen condició més 
cultural que no esportiva. Aquesta despesa esportiva traslladada a cada llar 
suposa anualment 283,5 euros i per persona 113,7 euros. Ara bé, si calculem la 
despesa mitjana per a les llars que efectivament fan una despesa positiva, 
atès que en principi no són béns i serveis catalogables com de primera neces-
sitat –alguns són força específics (acampada) o tenen diferent condició com 
a béns duradors–, llavors la despesa mitjana per llar augmenta, en alguns ca-
sos significativament. Per exemple, la despesa mitjana en bicicletes passa de 
24,4 euros a 326,3 euros, o la d’equipament d’acampada de 3,9 euros a 44 
euros.

Una de les despeses en productes vinculats a l’esport que no es pot identificar 
en els grups a cinc dígits de la COICOP a l’EPF és la corresponent a les apostes 
esportives. A l’EPF aquestes despeses estan incloses en el grup (09.4.3.0) Jocs 
d’atzar. A la taula 4.7 es reporten les xifres obtingudes de Cases et al. (2017), 
referides a les apostes esportives de gestió privada presencials i les apostes de 
gestió pública (La Quiniela, Quinigol i la Quintuple Plus) a Catalunya l’any 2016. 
La despesa total és de 156,5 milions d’euros, però el marge de joc o joc real 
(vendes menys premis) va ser de 35 milions d’euros. Cal destacar la creixent 
importància de les apostes de gestió privada enfront de les de gestió pública, 
que han vist decréixer significativament el seu pes en els darrers anys. En les 
xifres anteriors no estan incloses les apostes esportives online, entre les quals 
les vendes en els webs d’àmbit nacional van representar més de 5.100 milions 
d’euros i el marge de joc va ser de 238,1 milions d’euros, que va representar un 
increment del 32,4% respecte a l’any 2015.

Finalment, una altra despesa que no es pot aïllar amb la informació de l’EPF és 
la corresponent a les despeses associades amb el turisme esportiu. Per contra, 
la informació de l’Encuesta de Turismo de Residentes elaborada per l’Instituto 
Nacional de Estadística ha permès al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
elaborar unes xifres de viatges i despeses fetes pels residents a Espanya en vi-
atges per motius vinculats a l’esport que apareixen a l’Anuario Estadístico del 
Deporte. Malauradament, aquestes xifres estan referides a tot Espanya, i no hi 
ha detall per comunitats autònomes. En qualsevol cas, aquesta informació 
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possibilita tenir una idea de la creixent importància d’aquest tipus d’activitat 
vinculada a la pràctica esportiva.

Així, l’any 2016 hi van haver poc més de 4 milions de viatges d’aquesta mena 
(4,7% del total de viatges d’oci i vacances), xifra que representa un creixement 
del 8,2% respecte a l’any 2015. Aquests viatges van portar associada una des-
pesa just per sobre dels 1.000 milions d’euros (un 4,7% de la despesa total en 
viatges d’oci i vacances), dada que representa un creixement del 18,1% respec-
te a l’any anterior. Més del 80% d’aquests viatges són de curta durada, repre-
sentant el 5,9% del total de viatges d’oci i vacances d’aquest tipus i un 8,4% del 
total de la seva despesa associada.

D’altra banda, els viatges d’estrangers a Espanya per motius vinculats a l’es-
port van estar per sobre d’1,4 milions l’any 2016, xifra que va representar un 
increment del 46,5% respecte a l’any anterior, amb una despesa associada de 
gairebé 1.400 milions d’euros i un increment del 58,4% respecte a l’any 2015. 
Aquesta tendència creixent és fàcilment extrapolable a Catalunya, destinació 
estretament vinculada a la pràctica esportiva en les seves diferents dimensi-
ons. Cal tenir present, per posar en context aquestes xifres, que la despesa re-
alitzada en viatges a Catalunya per part dels residents a Espanya representa el 
9% del total de la despesa en viatges l’any 2016, tenint en compte que el 32% 
correspon a despeses fetes en viatges a l’estranger, amb un creixement del 
10,1% respecte a l’any 2015. Pel que fa als turistes internacionals, la despesa feta 
a Catalunya representa el 22,6% de la total feta a Espanya.

Vista l’anàlisi de la despesa en béns i serveis vinculats a l’esport, es fa necessà-
ria la disposició d’informació sobre la mateixa de manera més detallada, tot 
recollint la situació actual, així com les tendències futures d’acord amb l’estudi 
d’INDESCAT, esmentat anteriorment.

5. Conclusions

En aquest estudi s’aborden aspectes relacionats amb la mesura del pes econò-
mic de l’esport, amb la pràctica esportiva, i amb la despesa en béns i serveis 
esportius a Catalunya, destacant prèviament què s’entén per sector de l’esport 
i per indústria de l’esport. El gran creixement del sector de l’esport en els úl-
tims anys es deu a tres elements fonamentals: l’augment de l’interès que gene-
ra l’esport, tant pel que fa a la pràctica com pels esdeveniments esportius; el 
canvi en l’oferta de productes i serveis esportius que s’ha produït en les últi-
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mes dècades; i l’augment de la participació d’empreses en l’esport a través del 
patrocini.

A Catalunya, el pes econòmic de l’esport mesurat a partir del VAB es va estimar 
en un 1,2% l’any 2013, mentre que l’ocupació esportiva representava un 2,5% del 
total català, xifres que se situen per sobre de les del conjunt de l’Estat i en la 
mitjana europea. Cal tenir en compte, també, que les empreses agrupades en 
el clúster d’INDESCAT van facturar a prop de 1.500 milions d’euros. A més, l’es-
port és un sector dinàmic en la seva vinculació amb la resta de sectors econò-
mics, amb més notorietat per als vincles d’arrossegament d’altres sectors com 
a demandant d’inputs. Aquesta informació, però, es podria mesurar més acu-
radament si es disposés d’un compte satèl·lit del sector de l’esport.

Un dels elements dinamitzadors de la competitivitat de les empreses i entitats 
esportives catalanes és el clúster de la indústria de l’esport a Catalunya (INDES-
CAT) que impulsa la presència exterior de les empreses fabricants de produc-
tes i proveïdores de serveis esportius, de la mateixa forma que recolza i incen-
tiva experiències de partenariat, especialment entre el sector públic i privat, a 
més de l’emprenedoria amb base tecnològica al sector. 

D’altra banda, els catalans que practiquen esport almenys un cop a la setmana 
superen el 50% l’any 2015, amb un creixement de més d’11 punts percentuals en 
relació amb cinc anys abans, xifres que també se situen per sobre de la mitjana 
de l’estat espanyol. Els motius per a la pràctica esportiva són canviants en fun-
ció de l’edat i el sexe, però mantenir l’estat de forma física és el més important 
en tots els casos, mentre que la manca de temps és el motiu més esmentat per 
no fer esport o fer-ne menys del desitjat.

Pel que fa a la despesa anual en béns i serveis esportius, tot i que la informació 
és limitada i pateix certes mancances, s’estima que va superar els 840 milions 
d’euros l’any 2016, un 64% dels quals correspon al grup de serveis recreatius i 
esportius (participació).

En els reptes estratègics del sector econòmic de l’esport, recollits en l’estudi 
d’Acció sobre la indústria de l’esport a Catalunya l’any 2015, hi juguen un paper 
rellevant aspectes i dimensions com la tecnologia, l’alimentació, els nous equi-
paments, els productes vinculats a la salut, l’oferta personalitzada i flexible de 
serveis, els nous formats d’esdeveniments i espectacles esportius amb implica-
ció dels practicants i, sobretot, dels espectadors a través de la tecnologia, i el 
desenvolupament i la creixent importància del turisme esportiu. Per tal de po-
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der afrontar amb garanties d’èxit aquests reptes de futur cal conèixer acurada-
ment el sector, la qual cosa passa per millorar la informació referida al mateix, 
creant noves estadístiques i millorant les ja existents.
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Abstract

La entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, pone de 
relevancia, todavía más, la importancia de la correcta elaboración de dichos contra-
tos. Nos centraremos en aquellos que afectan a los servicios deportivos municipa-
les, de competencia propia de las corporaciones locales.
Abordaremos las diferentes fases necesarias en esos contratos y estudiaremos ini-
ciativas de innovación en la redacción de estos nuevos contratos, para poder pro-
fundizar en la necesidad de la confianza mutua y de compartir objetivos y resultados 
entre la administración pública y las empresas privadas, como base de la colabora-
ción público-privada.

1. El volumen de negocio de los servicios públicos deportivos.

La legislación vigente en España en los últimos años en materia de modelos de 
gestión de servicios públicos ha permitido desarrollar diferentes modelos en 
función de la tipología del propio servicio a ofrecer, pero sin duda, también en 
función del tipo de administración pública que los debía llevar a cabo. La ges-
tión indirecta, y sobre todo el modelo concesional, ha tenido un papel protago-
nista especial y ha sido una de las metodologías más utilizadas en el ámbito de 
la gestión pública en general.

Precisamente, en base a dicha legislación vigente, la administración pública de 
carácter local, es quizás, la que ha utilizado esta metodología de gestión, exis-
tiendo modelos tanto de éxito como de fracaso. El estudio pormenorizado 
previo, la propia planificación, el análisis pormenorizado de los indicadores que 
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configuraban la propia concesión administrativa, el estudio y evolución del 
propio mercado, los contextos sociales y políticos, etc., han sido elementos 
clave a la hora de poner un servicio público bajo el modelo concesional, y que 
han provocado precisamente, que esa evolución haya sido de éxito o de situa-
ciones que en ocasiones, han sido de auténtico drama para alguna administra-
ción pública española, sobre todo de índole local.

El modelo concesional se ha mostrado siempre como un modelo en el que la 
administración pública pone en manos de unos operadores privados un servi-
cio público, siempre con la máxima supuesta que, en cada caso, dicho opera-
dor privado está más capacitado, o tiene más recursos, o tiene más experien-
cia o solvencia técnica, o simplemente que realizará una gestión más eficiente 
y más eficaz de ese servicio público que la que la propia administración pública 
realizaría con sus propios medios. En ocasiones, el modelo concesional se ha 
visto como la solución para poder prestar depende qué servicio público a la 
ciudadanía, a través de supuestos expertos, en lugar de contemplarlo como 
una herramienta para llegar a esa solución.

Evidentemente, si en su origen se interpretó como un libro blanco para el ges-
tor, y no se contemplaron modelos y sistemas de control y seguimiento de las 
concesiones administrativas, el final de estas concesiones, en ocasiones, pue-
de haber sido traumático tanto para los gestores como para las administracio-
nes. Para los gestores, porque en ocasiones han visto como el modelo previsto 
y presentado para ganar el concurso público correspondiente se ha convertido 
en un modelo no viable a lo largo de la vida de la concesión, por diferentes ra-
zones. Y dramático para las administraciones porque se han encontrado con 
situaciones jurídicas y técnicas de difícil solución, que casi siempre llevaban de 
la mano un gran equipamiento que acababa recayendo en las manos de la cor-
poración, sin capacidad técnica ni económica para hacerla funcionar de mane-
ra óptima. Los modelos de gestión indirecta para llevar a cabo la prestación de 
servicios deportivos municipales, a través de concesiones administrativas, son 
modelos frecuentes y que conllevan que el concesionario asume la gestión, la 
explotación y por tanto, el riesgo (Fanega, 2013).

Partiendo de esa máxima, la realidad a veces puede distar bastante de la desi-
derata inicial de la administración, creada antes de iniciar precisamente ese 
proceso concesional. A pesar de ello, parece evidente que el modelo concesio-
nal es un modelo de colaboración público-privada para proveer una serie de 
servicios que parece imprescindible, en la coyuntura actual, para conseguir ser-
vicios de calidad y sostenibles económicamente (Ramió, 2009). De hecho, una 
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concesión de servicios públicos deportivos se basa en un contrato a título one-
roso y celebrado por escrito, en virtud del cual uno o más poderes o entidades 
adjudicadores confían la prestación y la gestión de estos servicios, con una 
contrapartida, a un tercero (Luna Quesada, 2014). El objetivo es intentar deta-
llar aquellos puntos clave en el proceso de externalización de un servicio públi-
co a través de un modelo concesional, centrándonos en el modelo de instala-
ciones deportivas.

El último censo de instalaciones deportivas de España editado cuenta con un 
total de 79.059 instalaciones deportivas, dentro de las cuales existen 176.201 
espacios deportivos y 107.549 espacios complementarios (106.555 espacios 
complementarios y 994 espacios complementarios específicos), en los 8.110 
municipios existentes. Cataluña es la comunidad con mayor número de espa-
cios deportivos, con un total de 31.560, que representan el 17,91% del total del 
Estado. En todo el Estado, se da una casuística importante, referida a la propie-
dad de la mayoría de los espacios deportivos: el 65,69% de las instalaciones de-
portivas existentes son de propiedad pública, y un 34,31% son de propiedad pri-
vada (Gallardo Guerrero, 2007).

La tipología de estos espacios deportivos es amplia y diversa; en muchos casos 
estos espacios están destinados a la práctica deportiva de competición tradi-
cional, llevada a cabo por los clubes y entidades deportivas. Pero existe tam-
bién un amplio número de espacios deportivos destinados al ciudadano que no 
milita en ningún club y que no realiza deporte de competición. El 46,2% de la 
población española practica algún tipo de actividad física a la semana, y de 
este tanto por ciento, solo el 16,2% lo hace vinculado a alguna federación (Sub-
dirección General de Estadística y Estudios, 2016).

Con un prisma más economicista, y por qué no, consumista, vemos como los 
hogares españoles gastaron una media de 91,6 € en materiales o servicios de-
portivos (Subdirección General de Estadística y Estudios, 2016). En un princi-
pio, parece evidente que cuando aproximadamente la mitad de la sociedad de 
un país declara ser practicante regular de actividad física y/o deportiva, el sec-
tor puede tener una cifra de negocio interesante. Ligando este último concep-
to con el de la propiedad de las instalaciones deportivas en España, parece 
también obvio que las administraciones públicas deben, y así lo hacen, plan-
tearse sus modelos de gestión para ese parque de instalaciones deportivas 
que no van destinadas al deporte de competición, sino a la ciudadanía en gene-
ral. Eso sí, siempre bajo el prisma de lo público y partiendo de la base que la 
administración pública tiene como competencia marcada la promoción del de-
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porte y de las instalaciones deportivas, en todas sus leyes troncales, como la 
Constitución Española, el Estatut de Autonomía de Cataluña (en el caso de esta 
comunidad autónoma), en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionaliza-
ción y sostenibilidad de la Administración Local, etc. Eso sí, en ninguna de estas 
leyes indica que estas instalaciones o estas políticas deban ser económicamen-
te rentables. O al menos no lo decía antes de la aparición precisamente de la 
Ley 27/2013. Es bien cierto que el mercado privado atiende una parte de esta 
demanda de práctica deportiva, con un amplio parque de instalaciones depor-
tivas de gran calidad, pero el sector público no solo provee estos servicios, 
sino que además los garantiza.

En el año 2014, las concesiones administrativas de instalaciones deportivas en 
España representaban una media de 6.405 metros cuadrados por instalación 
concesionada, con unas 4.560 personas abonadas pagando una cuota media 
de 30,55 € + IVA, con una relativa equidad de género entre sus clientes. Ade-
más reflejaban una cifra superior a 1.600.000 € de ingresos por concesión, que 
ayudaban a unas cifras de negocio con unos EBIT (beneficios antes de impues-
tos) de más de 325.000 € por instalación (Santacruz Lozano et al., 2015).

El año 2017, la obra pública deportiva llegó casi a los 480 millones de euros, la 
mejor cifra desde el año 2010, en contratos tanto de construcción como de re-
modelación de centros deportivos, según un informe de Seopan, la patronal 
española de la construcción, del que se hacía eco la revista Palco23. Eso sí, las 
cifras siguen lejos de las que marcaban el año 2007, cuando las licitaciones fue-
ron superiores en un 40%. El mercado parece ser que ahora se orienta más a la 
rehabilitación de edificios que empiezan a ser obsoletos, más que a grandes 
construcciones.

Con los datos y cifras reflejados, puede llegar a comprenderse que el mercado 
que afecta al sector de concesiones deportivas en España parece ser de gran 
interés tanto para el sector privado como para el público. Para los primeros 
por los datos y volúmenes que las cifras indican, y para el segundo porque, a 
priori, parece ser una manera óptima de gestionar un servicio público de estas 
características.

En una sociedad globalizada y altamente cambiante, al igual que los entornos 
sociales y económicos, en el mercado de las concesiones administrativas, na-
die contemplaba la aparición de una gran crisis económica, financiera e incluso 
social. A partir del año 2012, una gran parte de ayuntamientos debieron apro-
bar por sus órganos colegiados, una serie de planes de ajuste para poder aco-
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gerse a una medida instada por el gobierno central, destinada a garantizar el 
pago a proveedores de las propias administraciones, proceso regulado en el 
Real decreto ley 4/2012, de 24 de febrero. Este hecho dictó una nueva manera 
de reorganización de todos los servicios municipales, proceso que sufrió una 
nueva vuelta de tuerca con la aprobación de la Ley 27/2013 de Racionalización y 
Sostenibilidad Financiera de la administración local, con la obligación por parte 
de los ayuntamientos de una gestión sostenible y eficiente de sus servicios pú-
blicos con competencia decretada. Es precisamente a partir de este momento, 
cuando aparece la necesidad por parte de los ayuntamientos de controlar de 
otra manera esos servicios concesionados, y es a partir de aquí, cuando apare-
cen los indicadores de crisis en aquellas concesiones que no habían sido debi-
damente controladas. También en esta línea, la aprobación por parte del Parla-
mento Europeo, el pasado 15 de enero de 2014, de una directiva europea sobre 
concesiones administrativas, tiene como objetivo analizar los medios absolu-
tos de los que dispone la administración pública, para controlar el cumplimien-
to de las obligaciones y responsabilidades tanto para el concesionario como 
para la propia administración, por lo que las administraciones deberán prepa-
rarse para este proceso de seguimiento continuo. El punto y seguido viene con 
la nueva Ley de contratos del sector público, que entra en vigor el próximo día 
9 de noviembre. Cabe destacar que esta ley modifica la del año 2007; quiere 
decir, que en poco más de 10 años, y obviamente por las directrices europeas 
que requerían a España adaptarse a las reglas de juego de la zona euro, una ley 
tan importante como la de contratos del sector público se haya modificado 
considerablemente. No podemos olvidar que el peso específico del gasto pú-
blico en nuestro país representa aproximadamente el 50% del PIB. Como tam-
poco podemos olvidar que el sector deportivo representa aproximadamente 
un 2,4% del PIB, por encima de otros sectores tan importantes como el del au-
tomóvil (Subdirección General de Estadística y Estudios, 2016).

Con la crisis, también llegaron las denominadas nuevas políticas. Es en estas 
nuevas políticas en las que se empieza a hablar de las “remunicipalizaciones” 
para evitar las “privatizaciones”. Es importante destacar que no hablaremos 
sobre estos conceptos, más que nada porque entendemos que no se puede 
remunicipalizar aquello que siempre ha sido municipal: los servicios concesio-
nados nunca han dejado de ser municipales. Sí que nos centraremos en aquello 
que entendemos prioritario para poder ejecutar correctamente, por parte de 
la administración pública, una concesión administrativa, en este caso de insta-
laciones deportivas municipales.
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Fases para una correcta implantación de una concesión administrativa, o de 
cualquier contrato de la prestación de servicios

Diferentes autores han citado qué aspectos deben incluir los pliegos de conce-
siones de servicios deportivos concesionados o no (Almeida Cerreda y Martín 
Delgado, 2014; Calvo González, 2016, 2017; Luna Quesada, 2014). En el caso de 
los contratos vinculados a instalaciones deportivas, Luna Quesada (2014) cita 
que en cualquier caso debe aparecer como mínimo este clausulado:

– Servicio objeto del contrato

– Obras o instalaciones a realizar

– Obras e instalaciones que la corporación entrega al adjudicatario

– Duración del contrato

– Situación entre la parte pública y la privada durante la duración del con-
trato

– Tarifas que hubieran de percibirse si fuera el caso, con definición de ca-
lendario, plazos, etc.

– Cánones necesarios

– Deberes del adjudicatario

– Otras obligaciones de ambas partes

– Relaciones con usuarios

– Sanciones por incumplimientos

– Reversión al final del contrato

– Casos de resolución, caducidad, secuestro o intervención.

Nosotros entendemos que no solo nos podemos quedar con el clausulado del 
propio contrato. Complementando a Luna (2014), entendemos que, en cual-
quier tipo de concesión administrativa, o cualquier contrato que represente 
unas prestaciones de servicio, pero muy especialmente en el ámbito de las ins-
talaciones deportivas, destaca la necesidad de establecer y definir un mínimo 
de 3 fases claramente tipificadas.

Una primera fase, que catalogaríamos como de Planificación, en la que deberá 
redactarse un pliego de condiciones de manera clara. Deberá reflejarse tanto 
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el objeto, como la necesidad, la idoneidad, la naturaleza, el o la responsable 
del contrato, y como no, el régimen jurídico y económico del contrato. Los plie-
gos deberán tener en cuenta aspectos como la durabilidad del mismo, y, por 
tanto, de la manera más amplia posible, deberán reflejar que la realidad del 
momento de la redacción no será la misma al final del contrato, sobre todo en 
aquellos de larga duración. Esa duración también deberá estar clara, incluidas 
las posibles prórrogas, además de los criterios de adjudicación, condiciones mí-
nimas y acreditación de solvencia técnica, económica, financiera o profesional. 
Obviamente, deberán aparecer claramente tanto los derechos como las obli-
gaciones, tanto del contratista como de la propia administración.

Desde el punto de vista económico, deberá aparecer también la fórmula para 
detectar las posibles bajas desproporcionadas y el sistema de cálculo de las 
mismas, en el caso de que aparezcan en el proceso de adjudicación. Este tipo 
de bajas, de no ser detectadas pueden llevar la viabilidad de la concesión a si-
tuaciones de difícil reversión. También deben quedar definidas las garantías 
necesarias que el adjudicatario deberá afrontar. Un aspecto muy importante 
es la claridad en la fórmula para el mantenimiento del equilibrio económico fi-
nanciero y régimen de pagos y cobros, y las fórmulas de revisiones de precios. 
Todo ello, vendrá definido por un amplio y detallado estudio económico y de 
viabilidad tanto de la propia concesión como de la propia instalación deporti-
va, en este caso. Es importante resaltar que la nueva ley de contratos destaca 
claramente que, para existir este tipo de contrato debe haber una transferen-
cia de riesgo al operador privado. Esta transferencia de riesgo, si no viene so-
portada por una acertada previsión de la cuenta de explotación inicial, puede 
ser arriesgada para ambas partes.

Uno de los aspectos clave de esta fase es la definición también de los aspectos 
relativos a la reversión de la instalación, y de las causas de una posible inter-
vención o rescate de la concesión. La administración deberá garantizar la no 
asunción por su parte del riesgo de un final de concesión con el retorno de un 
activo, con un valor que refleje la obsolescencia del mismo.

Para un correcto control de los aspectos definidos en esta fase, será necesaria 
una pulida definición de lo que será la Comisión de Seguimiento de esta conce-
sión, su régimen de convocatoria, su formación, etc. Es de gran importancia 
que en estas comisiones de seguimiento aparezca como mínimo un represen-
tante de los órganos responsables del control económico financiero de las cor-
poraciones locales, es decir de la Intervención Municipal.
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Una segunda fase que podríamos denominar de Explotación. Es la fase en la 
que la administración debería realizar el máximo control posible dentro, obvia-
mente, del marco contractual establecido. Es en esta fase en la que se deberá 
realizar, con un correcto método de control y sistema de recogida de datos, el 
seguimiento de los indicadores a controlar, de la estructuración de los equipos 
humanos asignados a la concesión en relación a su dimensión, formación y he-
rramientas, etc. También se deberán diseñar y establecer los correspondientes 
sistemas de alarmas y de metodología de transmisión de información.

En esta segunda fase se pueden establecer una serie de dimensiones o pers-
pectivas a controlar, que nos ayudarán a definir los indicadores clave a la hora 
de diseñar un sistema de alertas:

• Perspectiva contractual:

– Control de los correspondientes certificados de Seguridad Social y Ha-
cienda, teniendo en cuenta realidades del momento. Por ejemplo, un 
aplazamiento de los pagos correspondientes a las cuotas de estas ad-
ministraciones, puede ser legal, pero sin duda, es un indicador de que 
la situación de la empresa debe ser controlada de cerca.

– Pólizas y recibos de los seguros necesarios contratados. Importante 
será controlar no solo las pólizas, sino también los correspondientes 
comprobantes de pago que correspondan al período analizado.

– Justificación de becas anuales, en el caso de que el contrato muestre 
la obligación de establecer un número determinado de ellas.

– Prevención de riesgos laborales: deberán existir tanto los protocolos, 
como formaciones y elementos de protección establecidos para cada 
concesión, y será importante su seguimiento y control.

– Etc.

• Perspectiva técnica:

– Control de la oferta de servicios deportivos ofrecida a los usuarios.

– Ocupación porcentual de la oferta regular para los abonados y clientes 
de la concesión, para detectar aquellos que puedan ser deficitarios, y 
por lo tanto, pueda ser un elemento de distorsión en la cuenta de ex-
plotación.

– Control del tanto por ciento de inscripciones por cada una de las catego-
rías establecidas, y tanto por ciento de asistencia, también por tipologías.
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– Control sobre las diferentes ratios usuario/monitor, sobre todo para 
garantizar la calidad del servicio, y la propia legislación vigente en los 
casos que exista.

– Seguimiento y control del correspondiente Plan de Uso. Aquí debere-
mos conocer y controlar aquella ocupación establecida en contrato 
para la oferta municipal, ya sea para ciudadanos o para entidades.

– Ratios y volumen de alquileres puntuales de espacios y servicios de-
portivos.

– Calendarización y memoria de gestión del año anterior.

– Relación de diferentes contratos en uso y funcionamiento.

– Etc.

• Perspectiva del cliente y/o usuario:

– Evolución de altas y bajas de clientes, tanto en general, como por cate-
gorías.

– Evolución y ratios de devolución de recibos y facturación total de la 
concesión.

– Evolución de listas de espera en el caso de que existan, y protocolos 
para su gestión.

– Trato y gestión de las quejas y sugerencias.

– Etc.

• Perspectiva de los recursos humanos de la concesión:

– Estricto seguimiento presupuestario del catálogo de personal, para 
evitar posibles distorsiones, sobre todo en momentos finales de la 
concesión.

– Seguimiento de las sustituciones de personal y rotación del mismo.

– Memoria del catálogo de personal.

– Seguimiento del Plan de Formación y Mejora continua del personal.

– Etc.

• Perspectiva financiera:

– Estudio económico justificativo de los precios públicos o tarifas a apro-
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bar, comprobando el cumplimiento de la legislación vigente en cuanto 
a la libre competencia, y observando las posibles desviaciones que 
puedan existir, sobre todo en concepto de gastos estructurales.

– Memoria de inversiones y previsión de nuevas, además de la corres-
pondiente memoria de amortizaciones.

– Memoria del correspondiente fondo de reposición que garantice la re-
versión de la instalación a la administración en idéntico estado al que 
se encontraba cuando esta la concesionó.

– Auditoria sobre los estados contables, balances y cuentas de explota-
ción, haciendo especial énfasis en aspectos como la evolución de los 
fondos propios, e incluso de los grados de apalancamiento por parte 
de la empresa concesionaria.

– Etc.

• Perspectiva normativa:

– Normativas de uso e información a los usuarios, publicitadas y aproba-
das por los órganos competentes.

– Seguimiento de los correspondientes Planes de Autocontrol del edifi-
cio, de acuerdo con la legislación vigente, además de los contratos 
normativos de obligado cumplimiento, en función de la tipología de 
instalación concesionada.

– Relación de titulaciones obligatorias para servicios específicos depor-
tivos (socorrismo, etc.) además de los correspondientes detalles de 
inscripción en los registros de profesiones vinculadas al deporte, en 
aquellas comunidades que así esté legislado.

– Control seguimiento de tecnologías de mantenimiento, o de sistemas in-
formáticos de control del mantenimiento de los edificios concesionados.

– Evolución de consumos energéticos como control sobre posibles ano-
malías de funcionamiento, juntamente con los equipos de alta y baja 
tensión.

– Etc.

• Perspectiva medioambiental:

– Seguimiento del cumplimiento de aquellas ordenanzas o directrices le-
gislativas que afecten a la sostenibilidad del equipamiento y al medio 
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ambiente en general, como utilización de energías renovables, de sis-
temas de ahorro energético.

– Etc.

Para una correcta ejecución de esta segunda fase, es vital la reflexión previa, la 
argumentación y justificación, y el propio redactado del correspondiente plie-
go de condiciones y el contrato de la concesión. En la línea de estos aspectos, y 
siempre ligada a ellos, estará la propia oferta presentada por el licitador que en 
este caso ha sido adjudicatario. Así, parece evidente que los pliegos de condi-
ciones, tanto administrativos como técnicos, siendo el documento contractual 
que regirá toda la vida de la concesión, son una pieza clave para el control de la 
administración (Luna Quesada, 2014).

Es importante destacar la máxima confianza y responsabilidad que debe ser 
ejercida por ambas partes. Un control eficiente por parte de la administración 
es una garantía para la correcta evolución de los contratos y de las concesio-
nes. La empresa privada debe entender que el papel de la administración es 
controlar y garantizar que el servicio público sea prestado con todas las garan-
tías y con la máxima eficacia y eficiencia. Precisamente para no tener que ha-
blar de remunicipalización, es necesario que la administración, por su parte, 
asuma que es un servicio público externalizado y que en todo momento debe 
ser responsable de él. También deberá entender que las empresas que se pre-
sentan a un concurso público, además de para prestar ese servicio, adquirir 
experiencia y cartera de clientes, e incorporar nuevos servicios y/o productos a 
su cartera, deberá obtener beneficios. Creemos que no hace falta recordar que 
las empresas lo que buscan es obtener beneficios, de todo tipo, pero también 
económico. La clave estará en qué se entiende por beneficios coherentes por 
ambas partes.

El papel de la administración pública también debe ser innovador y debe pro-
poner alternativas que se adapten a la realidad del mercado. Una iniciativa que 
algún ayuntamiento ya ha puesto en marcha en grandes contratos no solo de 
concesiones, sino también de prestaciones de servicios, es incorporar en los 
pliegos de condiciones, no solo elementos de penalización si no se cumplen 
determinadas cláusulas; en el caso del ayuntamiento de l’Hospitalet, en sus 
grandes contratos de prestaciones de servicios deportivos de grandes comple-
jos deportivos ha añadido cláusulas basadas en indicadores de calidad, que 
premian e incentivan económicamente a la empresa adjudicataria, si el ayunta-
miento cumple sus objetivos, no solo sociales, sino también económicos.
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La tercera y última fase, que denominaremos de Final de la Concesión, es la 
que se producirá o bien por finalización del propio contrato, o por su muerte 
anticipada precisamente por el incumplimiento de una o varias dimensiones 
tratadas en la fase anterior.

Será en esta fase cuando se abordará la correspondiente liquidación del con-
trato y la valoración del correspondiente fondo de reposición y el valor de los 
bienes revertidos. Además se producirá el análisis detallado de lo establecido 
en el contrato como el inventario de bienes, la relación, estructura y dimensión 
de los recursos humanos afectos a la concesión, etc.

Estos últimos aspectos serían teniendo en cuenta una finalización natural del 
contrato. Pero ¿qué ocurre si esa finalización llega antes de tiempo? ¿Cómo se 
afronta una situación de liquidación prematura de un contrato de estas carac-
terísticas? De hecho, si esta situación llega a producirse, será, casi con toda se-
guridad, debido a todo lo controlado en la fase anterior; a mayor control en la 
segunda fase, menor traumatismo en la última. De nuevo, en este proceso, la 
redacción del pliego de condiciones, se vuelve capital. Una correcta definición 
de los motivos de esa anticipación forzada del contrato ayudará a afrontar el 
proceso con algo más de garantías, siempre y cuando haya datos e indicadores 
objetivos detallados en el proceso de seguimiento de la propia concesión, que 
avalen esta situación.

El artículo 285 TRLCSP, al regular el contrato de gestión de servicios públicos, 
detalla y redacta el secuestro como una manera de responder, temporal y de 
manera alternativa a una resolución, por parte de la administración, ante una 
situación de incumplimiento del contratista, que conlleva una perturbación 
grave para el servicio, no reparable por otros medios distintos (Arimany La-
moglia, 2011). La nueva ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directi-
vas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/ UE, de 26 de 
febrero de 2014, vigente a partir de marzo de 2018, también se orienta de ma-
nera similar en sus artículos 263 y 264. El secuestro o la intervención se presen-
tan como sistemas de intervención administrativa del servicio público conce-
sionado, mientras dura la perturbación.

El secuestro o intervención de una concesión administrativa pública en gene-
ral, y por tanto, también en una deportiva, como los supuestos que estamos 
tratando, se rige como una metodología que correspondería a un proceso san-
cionatorio provocado o bien por desobediencia o bien por incumplimiento del 
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propio contrato por parte del concesionario, de manera que, con su modo de 
actuación, ponga en riesgo la correcta prestación del servicio público, y/o, 
cuando por fuerza mayor el desarrollo de la misma se ve alterado de manera 
que el concesionario no pueda continuar con la ejecución de la misma, y la nor-
ma que rige este proceso es el Decreto 179/1995, de 13 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los entes locales, 
concretamente en sus artículos.

En cualquier caso, la duración máxima de la intervención será o bien la que se 
hubiera establecido en el pliego de cláusulas, o en defecto de lo anterior, la 
que determinase la entidad local interesada, sin que pueda exceder de tres 
años. Este último aspecto es muy importante, debido a que puede darse el 
caso de finalizar una intervención y tener que dejar al mismo gestor a cargo de 
la concesión, si durante el proceso no se ha diseñado un recorrido para o bien 
rescatar la concesión, o bien liquidar el contrato a través de una resolución cul-
pable para el contratista, a la vez que se ha estipulado una nueva metodología 
de gestión del equipamiento en cuestión.

2. Penalizaciones y estímulos en los contratos públicos

No entraremos a comentar las diferentes tipologías de penalizaciones y san-
ciones que las administraciones públicas relatan en sus contratos ante los in-
cumplimientos por parte de las empresas en la prestación del servicio público. 
Tampoco en las autosanciones que algunas administraciones se autoimponen 
en el caso de que los incumplimientos sean producidos desde su lado de la 
mesa. Son aspectos ampliamente conocidos por todas las partes, tanto su re-
dacción en los contratos como la complejidad de aplicación de los mismos. 
Unas penalizaciones que a veces se basan en incumplimientos de objetivos, en 
incumplimientos parciales o totales del servicio, penalizaciones económicas o 
de recursos, etc. Estos aspectos siempre deberán aparecer en los contratos, 
como garantía de la propia prestación del servicio público, y como garantía de 
que los objetivos públicos se cumplan por la parte privada, según lo estableci-
do en el contrato firmado por ambas partes.

Lo que no está tratado tan ampliamente, por no decir que no existe literatura 
al respecto, es el control de las empresas prestadoras de servicios públicos, 
sean de concesión o simplemente que presten dichos servicios, a través de es-
tímulos. Puede parecer que es una incoherencia por tratarse, en teoría, de con-
ceptos antagónicos.
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El planteamiento propuesto, de manera innovadora, por parte del Servicio de 
Deportes y Juventud del Ayuntamiento de l’Hospitalet, en sus grandes contra-
tos de prestación de servicios deportivos en los complejos deportivos munici-
pales, es un sistema que se basa en estimular a las empresas para que consigan 
objetivos municipales, pero que además les repercuta en las cuentas de explo-
tación.

Intentando resumir este proceso, consiste en incluir en el valor estimado del 
contrato a licitar una cuantía destinada a conseguir unos objetivos cuantifica-
bles mediante indicadores. En el caso de contratos de prestación de servicios, 
en los que el riesgo para la empresa es mínimo, y la garantía del modelo de ne-
gocio está más que clara, el hecho de reflejar un estímulo económico por llegar 
a objetivos como por ejemplo el aumento de clientes, la disminución de consu-
mos energéticos, o cualquier otro objetivo basado en indicadores claros que 
encajen con la filosofía pública y que ayuden al final a la eficiencia en la distri-
bución de recursos públicos, son un claro estímulo para que las empresas se 
alineen con los objetivos de las corporaciones. Y si además en ese clausulado la 
administración exige que como mínimo un tanto por ciento destacable de ese 
complemento por objetivos se repercuta directamente en los trabajadores de 
la propia prestación, convierte a esos trabajadores en veladores y prescripto-
res del propio servicio público. En el caso del Servicio de Deportes y Juventud 
del Ayuntamiento de L’Hospitalet, esos incentivos se han denominado Indica-
dores de Calidad, entendiendo que son precisamente eso: unos indicadores 
que se transforman en repercusión económica pero que significan una mejor 
distribución, eficacia, eficiencia, y en resumen, calidad, de la implantación y 
aplicación de los servicios públicos por parte de trabajadores de empresas pri-
vadas.

Es una línea abierta que permite explorar nuevas relaciones en ese concepto 
tan amplio, complejo y a veces disperso que se denomina colaboración públi-
co-privada.

3. Conclusiones

En cualquier caso, la gestión de un contrato de las características como los que 
hemos comentado implicará la disposición de un manual de cuadro de man-
dos, dotado de indicadores, que enciendan, modifiquen o apaguen los semáfo-
ros de diferente color, en función de la evolución de la prestación o de la con-
cesión. Sobre todo, teniendo en cuenta que de no hacerlo puede llegar a 
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provocar que se deba abordar un proceso de intervención o secuestro, que 
siempre tendrá diferentes impactos. Un primer impacto relacionado con los 
usuarios de la instalación, sobre los que deberíamos garantizar que sigan reci-
biendo un servicio, y que la alteración en la relación administrativa entre con-
cesionario y administración, no les afecte en absoluto. Tendrá un impacto co-
yuntural en la empresa concesionaria, porque pasará a funcionar con una 
fiscalización, control y disposición absoluta de todos sus bienes y herramientas 
asignadas a la concesión que hará que pierda su libertad operativa. También lo 
tendrá sobre la propia administración, que iniciará un proceso que no será có-
modo, y sobre la que no siempre se tienen los recursos, ni materiales, ni econó-
micos, ni humanos necesarios o adecuados para afrontarlos con unas mínimas 
garantías. Y un impacto político, que puede llevar el proceso a la deriva si apa-
rece la traslación de este tipo de problema al ámbito de la discusión política.

Es clave el diseño del pliego de condiciones y el contrato, y es clave también el 
seguimiento que se haya hecho de él. Una concesión administrativa no debe ni 
puede ser una delegación de responsabilidades a un tercero, confiando en la 
buena fe del mismo. Un seguimiento de una concesión administrativa obliga a 
poner de manifiesto los problemas que se detecten justo en el momento que 
se detectan, precisamente para tener margen de maniobra para solucionarlos. 
Si no se abordan, y se dejan pasar, pueden producir un efecto de bola de nieve 
que arrase con la concesión administrativa, y con la instalación, y que amplifi-
que precisamente esos impactos económicos, sociales y políticos.

Para evitar llegar a esos procesos traumáticos, la valentía y la innovación por 
parte del sector público hacia el sector privado en sus relaciones contractua-
les, a través no solo de modelos controladores y sancionadores (que deberán 
seguir existiendo), sino a través de estímulos de diferente índole para conse-
guir implicar en la implantación de servicios públicos de calidad no solo a las 
empresas contratadas para este efecto, sino también a los propios trabajado-
res de esas empresas que, al fin y al cabo, son los que dan la cara delante del 
ciudadano en la propia prestación del servicio público. Es quizá un cambio de 
paradigma, que debe ser estructurado y objetivizado para no ser pervertido 
por ninguna de las partes. Cualquier alternativa que ayude a mejorar esta im-
plantación de servicios públicos por parte de empresas privadas siempre será 
bienvenida, sobre todo teniendo en cuenta que cuando una administración 
plantea una externalización de servicios públicos es, en teoría, por su imposibi-
lidad de prestarlos con medios propios.
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Economista

1. Introducció

L’economia del segle xxi és l’economia de les ciutats, l’economia de les mega-
lòpolis mundials. La revolució digital i mòbil va fer pensar durant un temps que 
aniríem cap a la deslocalització del treball, de la innovació i de la presa de deci-
sions. Segons aquests plantejaments, el coneixement fluiria sense obstacles 
d’un lloc a l’altre perquè les TIC havien convertit la Terra en plana i la localitza-
ció cada cop era menys rellevant en termes de creixement econòmic. El Silicon 
Valley actuava com a referent territorial d’aquests pronòstics i el teletreball 
apareixia com a solució als problemes de transport, de congestió i d’encari-
ment del sòl a les grans aglomeracions urbanes.

Tanmateix, els 107.000 congressistes de la darrera edició del Mobile World 
Congres són només un exemple més de la importància que en el sector TIC per 
excel·lència té el contacte personal i la comunicació informal. De fet, són nom-
brosos els especialistes que consideren que la concentració de persones i la 
seva creativitat són determinants per al creixement econòmic (1).

Aquesta comunicació pretén reflexionar sobre la importància del fet urbà en la 
competitivitat i el creixement actuals i futurs de l’economia catalana. Aquesta 
reflexió repassa com les darreres transformacions de l’estructura productiva 
dels països de tradició industrial reforcen el paper de les ciutats i com, per tant, 
el funcionament eficient de Barcelona i del sistema de ciutats de Catalunya re-
sulta cada cop més determinant per a un desenvolupament sòlid i durador de 
l’economia del conjunt del país.

2. Barcelona i el sistema de ciutats català en el context mundial

Avui, el 54% de la població mundial ja resideix en àrees urbanes. A Europa, aquest 
percentatge arriba al 73%, però encara és superat per Nord-amèrica (82%) i Amè-
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rica del Sud (80%). Les Nacions Unides preveuen que totes les regions del món 
augmentaran el grau d’urbanització, especialment les que ara estan menys ur-
banitzades, com Àsia i Àfrica, que al 2050 s’espera que assoleixin el 65 i el 50% 
respectivament. Per al 2030, les Nacions Unides consideren que el món passarà 
de les 28 megalòpolis de més de 10 milions d’habitants actuals fins a 48 (2).

Catalunya és una de les regions europees més urbanitzades. El 55% de la pobla-
ció viu en ciutats de més de 50.000 habitants, percentatge que arriba al 72% si 
el llindar el posem en els 20.000 habitants. La regió metropolitana de Barcelo-
na –entesa com els municipis que integren les tres corones de transport me-
tropolità– suma 5,4 milions d’habitants, el 72% també de la població de Catalu-
nya. El nucli d’aquesta regió, l’àrea metropolitana de Barcelona, en canvi, ha 
perdut pes demogràfic en el conjunt de Catalunya i ara se situa en el 43%, deu 
punts menys que el 1975. Podem dir, doncs, que Catalunya és un sistema de 
ciutats articulat al voltant d’una regió metropolitana de Barcelona que cada 
cop més s’estén més àmpliament pel territori, de Blanes al Vendrell, passant 
per Vic, Manresa i Igualada.

Al seu torn, diversos estudiosos consideren que Barcelona i Catalunya s’inse-
reixen en una megaregió que abraçaria l’arc mediterrani occidental i es prolon-
garia per l’eix del Roine fins a Lió, en la que seria l’onzena megaregió econòmi-
ca del món i comptaria amb 25 milions d’habitants (3).

3. Transformacions productives i influència del fet urbà

L’augment de la importància de les ciutats en el desenvolupament econòmic, 
malgrat les oportunitats descentralitzadores que generen les TIC, està estreta-
ment vinculada a la creixent importància dels elements immaterials en els pro-
ductes i serveis que les societats avançades produeixen i consumeixen. Podrí-
em associar aquest fenomen al que habitualment es denomina terciarització 
de l’economia. Però aquestes transformacions econòmiques van més enllà de 
l’auge dels serveis o de l’externalització empresarial de les activitats terciàries 
en els processos industrials. Té també molt a veure amb les economies exter-
nes que pot generar la concentració en termes de capital humà i les variables 
que més estretament hi estan associades, innovació i creativitat. Igualment re-
sulta determinant la transformació de la funció productiva en què la sobre-
capacitat d’oferta transforma els mercats en mercats de demanda, una de-
manda que es concentra i es transforma a les ciutats. És a les ciutats on es 
guanya o perd la batalla pel consumidor.
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És a les ciutats on s’ubiquen els centres de decisió econòmica i política, on es 
genera la innovació i on es concentra cada cop més la producció i el consum. 
Quan parlem de territoris més propicis a la innovació i d’empreses emergents 
–es parla fins i tot en termes d’ecosistema– ho fem sempre en termes de ciu-
tats (4). Quan les grans companyies que proveeixen serveis a la població i béns 
de consum, és a les ciutats on s’originen i es contrasten les tendències que se-
ran hegemòniques en un futur immediat (5).

Per tant, l’èxit econòmic i la prosperitat dels països es juga principalment a les 
seves ciutats. El funcionament adequat de les ciutats serà decisiu perquè pu-
guin exercir de forma eficient aquest paper de motor econòmic.

4.  Les transformacions en la funció productiva i la creixent 
immaterialitat de l’oferta

A les societats desenvolupades, el component físic de la demanda és cada cop 
més reduït. Més enllà del debat indústria vs. serveis, que ha tingut un cert pre-
dicament a Catalunya i a Europa, tots els sectors tenen un component de ser-
veis, encara que aquest component sigui més elevat en uns que els altres. Però 
el més important és que aquest component immaterial, que evidentment va 
més enllà dels serveis, és a l’alça.

Un cop satisfetes les necessitats bàsiques de forma àmplia per una gran majo-
ria de la població, la demanda s’adreça cap als atributs i les prestacions no ma-
terials, per als quals no hi ha sostre aparent. El suport físic dels productes és 
cada cop més irrellevant en la funció productiva, la qual cosa empeny les grans 
empreses manufactureres a deslocalitzar la producció física a la recerca de 
costos de fabricació més reduïts. Per contra, els elements diferencials de cada 
producte enfront de la competència van associats bàsicament als seus compo-
nents immaterials: prestacions, programari, disseny, marca, atributs (reputa-
ció, sostenibilitat, RSC)... De fet, cada cop menys les preferències dels consu-
midors no obeeixen només a raons objectives, sinó que tenen una gran dosi de 
subjectivitat, a vegades en contradicció amb l’estricta lògica econòmica (6).

5. La servitització

Aquesta és l’estratègia emprada per la gran majoria d’empreses manufacture-
res occidentals per poder lluitar amb èxit davant la competència dels països 
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emergents i els seus menors costos de producció. Aquesta estratègia està co-
mençant a donar un pas més amb la servitització. És a dir, la incorporació de 
serveis associada al producte perquè les empreses manufactureres puguin 
aconseguir millorar la competitivitat i el valor afegit als seus productes. Aques-
tes empreses volen generar propostes de valor per als clients que inclouen 
productes i serveis associats, intangibles. Quan des de SEAT es manifesta que 
els preocupa més com a competidor Blablacar que no pas Tesla, és perquè vo-
len passar de fabricants d’automòbils a proveïdors de serveis de mobilitat (7).

La servitització és un concepte que promou una estreta col·laboració entre fa-
bricant i usuari en base a un intercanvi intensiu d’informació. Les innovacions 
tecnològiques associades al que s’acostuma a denominar indústria 4.0 –amb la 
connectivitat sistèmica associada– permet reforçar la interacció entre fabri-
cant i usuari i innovar en models de negoci (8).

Cal entendre la servitització com una de les respostes a la transformació d’uns 
mercats on tradicionalment era l’oferta qui marcava les pautes i els ritmes en 
el consum a una hegemonia cada cop més intensa de la funció de demanda. La 
sobreproducció i la intensa competència a escala mundial entre empreses ma-
nufactureres provoca que bona part del seu èxit es fonamenti en la capacitat 
de connectar amb els interessos i els gustos de l’usuari i el consumidor.

El fet que l’èxit entre el consumidor final sigui cada cop més determinant per al 
futur de les empreses provoca no tant que el consumidor final tingui poder, 
sinó que esdevé el centre de la seva atenció i el que pugui fer específicament 
per satisfer les seves necessitats o els seus desitjos és el que generarà valor.

6. La integració vertical

La principal resposta a aquest repte es tradueix en la integració vertical, que 
cada cop abasta més sectors i que prové tant dels fabricants que cada cop op-
ten més per vendre els seus productes a través de xarxes comercials pròpies 
(9) com, i sobretot, d’empreses d’origen comercial que s’integren cap endarre-
re amb diversos sistemes de producció pròpia. Fins i tot el nou gran gegant 
comercial mundial, Amazon, opta per fabricar, o fer fabricar amb la seva mar-
ca, aquells productes que tenen més sortida a la seva xarxa de vendes (10). La 
integració vertical afecta pràcticament tots els sectors, però especialment els 
que tenen més pes en la despesa dels consumidors, l’alimentari i l’equipament 
personal.
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La integració vertical atorga a la logística i a la comercialització un paper deter-
minant en la funció de producció. Fins i tot, en el negoci de la venda per inter-
net, l’element determinant de l’èxit es troba en la cobertura eficient de l’última 
milla, és a dir, de l’últim pas de la distribució fins al consumidor final, especial-
ment complexa perquè es desenvolupa en un medi tan saturat com és el de la 
trama urbana de les ciutats (11).

7. Ús vs. propietat. Les plataformes digitals

Un altre fenomen emergent dins el consum, especialment de béns duradors, 
és l’ascensió de la demanda d’ús en detriment de la demanda de propietat. Un 
altre cop, la facilitat de comunicació de l’era d’internet possibilita realitzar a 
gran escala –de fet, a escala mundial– un fenomen tradicional entre petites co-
munitats d’usuaris que és el de compartir l’ús, el servei que et presta, d’un de-
terminat bé durador, sigui una eina, un habitatge, un automòbil o qualsevol al-
tre. L’impacte de la crisi econòmica en els països de tradició industrial ha 
reforçat aquesta tendència. La reducció d’ingressos, la precarietat, la mobilitat 
i l’empitjorament de les expectatives estimulen el gaudi versus l’adquisició de 
béns duradors i l’aparició de noves formes de negoci que tendeixen a ocupar 
nínxols de mercat fins ara abastats per sectors tradicionals, sovint en formes 
monopolístiques més o menys encobertes. L’ús d’un immoble o d’un vehicle es 
transforma en servei (d’allotjament turístic, de mobilitat) i la gran batalla que 
es desenvolupa a hores d’ara té com a marc de referència el seu impacte a les 
nostres ciutats.

És el que sovint es denomina economia col·laborativa que, de fet, esdevé eco-
nomia de plataforma digital que, tot i que és més coneguda i possiblement de-
senvolupada en la funció de consum, és cada vegada més important en la ma-
teixa funció de producció (12).

8. Terciarització convencional i ús de l’espai urbà

No cal estendre’s gaire, perquè és sobradament conegut, el fenomen de la ter-
ciarització convencional, a partir de l’augment de demanda de serveis per part 
de la població quan ja té raonablement cobertes les seves necessitats de béns 
materials. Els serveis convencionals al consumidor no només tenen unes ne-
cessitats limitades d’espai per generar-se –si més no en relació amb la indústria 
convencional–, sinó que la seva prestació, el seu consum sovint és molt més 
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eficient quan es produeix de forma concentrada, sigui en àmbits com l’educa-
ció superior o l’atenció mèdica especialitzada, mentre d’altres tendeixen a con-
sumir-se cada cop més de forma massiva i concentrada, com l’oci.

Un dels serveis que experimenta una transformació més profunda i polivalent 
–especialment pel que fa a l’ús de l’espai urbà– és el del comerç i altres serveis 
personals al detall, especialment per l’emergència de nous operadors que pre-
nen com a base el comerç electrònic. El model nord-americà clàssic dels cen-
tres comercials perifèrics que proveeixen una població suburbialitzada i alta-
ment motoritzada entra en crisi arreu i va acompanyat sovint d’una regeneració 
i un ressorgiment de les ciutats i els seus espais centrals. Per la seva banda, 
Europa, especialment la continental, disposa d’una xarxa de ciutats molt més 
densa i el model suburbà s’ha implantat més tard i amb molta menor intensi-
tat. Els centres comercials urbans recuperen amb diferents ritmes, segons el 
país i les seves circumstàncies i tradicions específiques, el rol tradicional de 
proveïment del consum de béns materials i de serveis.

L’auge del comerç electrònic, que encara hem de veure quina penetració asso-
leix i quin impacte genera en els hàbits i en l’oferta comercial a peu de carrer, 
comença a transformar la funció de les vies urbanes i de l’establiment comerci-
al tradicional. A hores d’ara tot apunta a una concentració de la funció comer-
cial en els centres urbans més grans i més densos.

Dins la terciarització convencional també hi podem incloure l’accelerat creixe-
ment del turisme urbà, especialment rellevant a Europa i a les ciutats occiden-
tals (13). Si l’esclat del turisme com a producte massiu després de la Segona 
Guerra Mundial va tenir en el contacte amb la natura, platja i muntanya el fac-
tor determinant, en els darrers anys assistim a un augment d’interès exponen-
cial per les ciutats i per tots els atributs materials –patrimonials– i cada cop 
més immaterials –estil de vida, convivència amb els autòctons, activitats cultu-
rals...–. En definitiva la ciutat i el fet urbà esdevenen també una mercaderia a 
usar i a consumir per part d’una nova demanda sobrevinguda, la dels visitants 
per motius de lleure que s’afegeixen als més tradicionals per motius de feina.

En aquest context, les ciutats esdevenen determinants en el creixement eco-
nòmic perquè la desmaterialització de la producció i el consum afavoreix la 
concentració física i genera unes necessitats d’espai molts més reduïdes que la 
producció i el consum propis de la revolució industrial. Aquest ús molt més li-
mitat de l’espai contribueix de forma decisiva a limitar el principal hàndicap in-
herent a les ciutats, l’encariment sense límits del sòl i el sostre urbans.
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9. Els ecosistemes urbans

Malgrat la desmaterialització de les funcions de producció i de consum, o pre-
cisament per la seva causa, l’espai urbà cada vegada és més cobejat per a tota 
mena d’usos. Per això tota anàlisi que pretengui identificar les variables que 
afavoreixen o limiten el creixement econòmic ha d’incorporar els principis de 
l’economia urbana, que empra com a variable determinant l’espai, el seu rang 
urbà, el seu ús i la seva accessibilitat. L’ús intensiu de l’espai urbà provoca con-
flicte i externalitats negatives que cal gestionar de forma eficient com ara con-
gestió, segregació i canvi d’usos, inseguretat o gestió de subministraments (ai-
gua, energia, telecomunicacions) i de residus i emissions. La minimització 
d’aquestes externalitats negatives a través d’una correcta gestió serà determi-
nant per mantenir i accentuar la capacitat de la ciutat per atreure i retenir ta-
lent, emprenedors i capacitat d’innovació.

Perquè, l’economia de les ciutats avui ha de contemplar encara nous i més 
complexos i sofisticats fenòmens com són principalment l’estímul i la gestió 
dels ecosistemes urbans. És a dir, els membres, la cooperació i les relacions 
formals i informals entre els membres de la comunitat urbana que interactuen 
entorn d’un determinat objectiu, sigui la creativitat i la innovació, la generació 
de noves iniciatives empresarials o l’art i la cultura (14).

10.  La correcta gestió de l’espai i de l’economia urbana, factor decisiu per 
al desenvolupament econòmic: els reptes de la regió metropolitana 
de Barcelona

Per tot el que hem exposat fins aquí, sembla evident que l’èxit de Barcelona i la 
seva regió metropolitana és decisiu per al creixement i benestar del conjunt de 
Catalunya. Els problemes que ha de resoldre Barcelona, les potencialitats que 
ha de desenvolupar i les amenaces que ha de superar són determinants per al 
futur del país. A continuació intentem identificar i agrupar els més rellevants 
d’aquests reptes organitzats en sis grans blocs que, per motius expositius, pre-
sentem de forma lineal però que en realitat tenen un caràcter matricial en el 
qual tots estan interrelacionats i caldrà trobar la fórmula que en maximitzi no 
només alguns en detriments dels altres, sinó tot el conjunt alhora.

1.- Accessibilitat. L’accessibilitat interna i externa són valors especialment relle-
vants a les àrees urbanes. Una accessibilitat interna eficient, que doti de caràc-
ter central no només el nucli sinó tots els nodes de la xarxa urbana regional, 
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amb una dotació de transport col·lectiu adequada i amb tarifes raonables i ni-
vells de congestió limitats és imprescindible per al bon funcionament intern 
d’una ciutat i una regió metropolitana. Complementàriament, unes infraes-
tructures i serveis de transport de persones i mercaderies suficients i ben gesti-
onats, que rendibilitzin al màxim la posició estratègica de Barcelona i la seva 
vinculació internacional, especialment amb la resta de la megaregió i dels prin-
cipals nodes de producció i consum mundials, constitueix un factor estratègic 
determinant per a la competitivitat d’aquest espai urbà.

2.- Equilibri d’usos. La rapidesa de les transformacions i els canvis econòmics i 
socials provoquen que l’especialització excessiva de les ciutats esdevingui un 
factor de risc molt rellevant. Barcelona cal que vetlli per mantenir el caràcter 
polimòrfic de la seva activitat productiva i del seu capital humà, perquè és el 
que millor respon als requisits de flexibilitat i resiliència que requereix l’econo-
mia del segle xxi. En aquest sentit, cal vetllar per modular els processos natu-
rals d’especialització funcional del territori i els efectes perversos derivats del 
mateix èxit de la ciutat en forma de segregació i gentifricació.

3.- Costos. Entre els efectes no desitjats de l’èxit de les ciutats potser el més 
destacat és l’augment de costos que comporta accedir o desenvolupar una ac-
tivitat productiva o residencial a un espai altament cobejat. Aquests costos 
afecten el sòl i l’habitatge, però també, i en conseqüència, tendeixen a traslla-
dar-se al treball i a la fiscalitat. La correcta gestió de l’espai urbà hauria d’evitar 
un increment excessiu d’aquests costos dotant tota l’àrea urbana d’uns estàn-
dards de qualitat, d’accessibilitat i de prestigi que evitin la concentració exces-
siva en el nucli metropolità de les activitats amb més capacitat de suportar els 
costos de sòl i sostre especialitzats i que arrosseguin a l’alça els salaris i les 
rendes necessàries per viure-hi i les necessitats fiscals per compensar les exter-
nalitats negatives que aquesta concentració excessiva pot generar.

4.- Qualitat de vida. La qualitat de vida és un element determinant en la com-
petitivitat de les ciutats a l’hora de retenir els seus habitants i de captar el capi-
tal humà més qualificat i més dinàmic de l’entorn immediat i d’arreu del món. 
Aquesta capacitat d’atracció resulta especialment rellevant a l’hora de crear i 
desenvolupar ecosistemes vinculats a la recerca i la innovació, l’emprenedoria i 
les empreses emergents, i de reforçar l’atracció turística i la capacitat per 
atreure i retenir directius i funcions centrals. A banda dels condicionants geo-
gràfics i naturals –clima, mar, proximitat als centres de decisió europeus–, la 
correcta gestió dels problemes de congestió, de contaminació ambiental i de 
les desigualtats que generen inseguretat ciutadana –a més de pèrdua de talent 
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i d’oportunitats– constitueixen un requisit especialment rellevant per assolir 
aquests de captació i retenció de capital humà. A aquests elements, cal afe-
gir-hi el proveïment de forma eficaç i amb qualitat de serveis bàsics com la sani-
tat o l’educació.

5.- Ecosistemes. La generació d’ecosistemes propicis per al naixement i desen-
volupament de funcions econòmiques avançades té sempre un component es-
pontani fruit de l’atzar. Tanmateix, la política econòmica i la gestió urbana po-
den estimular de forma decisiva el desenvolupament d’aquests ecosistemes i 
contribuir a superar els inevitables colls d’ampolla que troba sempre el seu 
desenvolupament. A més de la formació, la creació o promoció d’infraestructu-
res capdavanteres i amb capacitat tractora –des d’instal·lacions de recerca fins 
a grans equipaments que generin demanda qualificada, des de grans conteni-
dors i centres culturals fins a xarxes de centres de creació o d’emprenedoria– 
pot ser decisiva per a l’emergència i consolidació d’aquests ecosistemes. Una 
gestió proactiva d’empreses capdavanteres amb capacitat tractora, de seus i 
instal·lacions centrals d’organismes internacionals, de celebració d’esdeveni-
ments especialitzats (fires, congressos) pot ajudar de forma decisiva a l’eclosió 
d’aquests ecosistemes.

6.- Valors i cultura col·lectiva. Un dels intangibles més rellevants a l’hora de 
promoure el creixement i el desenvolupament econòmic està vinculat als va-
lors i a la cultura col·lectiva. Cal reforçar valors tradicionals com ara la igualtat 
d’oportunitats i la meritocràcia, la previsió i el compromís. Alhora, cal desterrar 
pràctiques i acceptació col·lectiva de fenòmens vinculats a la manca de trans-
parència, l’especulació, el curtterminisme i el sectarisme.
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Abstract

Les explotacions agrícoles en els espais periurbans es veuen sovint afectades per la 
proximitat amb les ciutats i per les seves dimensions reduïdes. La seva viabilitat eco-
nòmica passa sovint per una especialització de la producció. Un exemple d’especia-
lització és la producció de flor tallada i plantes ornamentals.
El sector de la flor i planta ornamental és un sector molt competiu, en el qual les ex-
plotacions competeixen en un mercat global.
Els principals objectius d’aquest treball són: conèixer el grau de tecnificació del sec-
tor de la floricultura del Maresme i veure quin és el profit d’aquestes explotacions 
per situar-se dins un espai periurbà.

1. Introducció

La viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles es pot veure condicionada 
pels tipus de conreus que duen a terme i per les activitats agrícoles que s’hi de-
senvolupen. El factor sovint limitant és la superfície d’aquestes explotacions.

En el cas d’explotacions agrícoles amb poca superfície de conreu, una de les 
estratègies que fan servir és l’especialització de l’agricultura que duen a terme 
(Opitz et al., 2015). Aquesta especialització pot passar per la intensificació de 
l’agricultura mitjançant conreus hortícoles i plantes ornamentals (Korthals Al-
tes i Van Rij, 2013). Per a Graamans et al. (2018) una alta productivitat és neces-
sària, donat l’elevat valor del sòl urbà i la necessitat de la viabilitat econòmica 
de les explotacions agrícoles.
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Aquesta intensificació va acompanyada de l’ús de tecnologia, com ara conreus 
protegits, sistemes de reg i control del clima. Els conreus de planta ornamental, 
per la seva intensificació i pel seu ús de tecnologia, són intensius en mà d’obra al 
llarg de tot l’any i tenen una alta rendibilitat en termes de valor de la producció 
per m3 d’aigua consumida respecte d’altres conreus com ara els cítrics o els cere-
als Hernández et al., 2014). Ara bé, la intensificació o la tecnificació de l’agricultu-
ra dels espais urbans i periurbans sovint no és acceptada per part de la societat i 
aquesta prefereix els models agrícoles menys tecnificats (Specht et al., 2016).

El consum de les flors i les plantes ornamentals està relacionat amb la satisfac-
ció de necessitats emocionals (Huang i Yeh, 2009, Steen, 2010), amb els senti-
ments, amb la qualitat de vida, i amb aspectes culturals (Tzavaras i Tzimitra-Ka-
logianni, 2010). Tot i que les plantes ornamentals o la flor tallada no es 
consideren productes alimentaris, en els últims anys les flors es comencen a 
introduir a la dieta (Chen i Wei, 2017).

El valor mundial de les plantes ornamentals i la flor tallada s’estima entre 100 i 150 
bilions d’€/anuals (Chandler i Tanaka, 2007). Chandler i Brugliera (2011) defineixen 
tres grans regions al món consumidores i alhora productores de flors i plantes 
ornamentals. Aquestes grans regions són: Europa, els Estats Units i el Japó.

Per tant estem parlant d’una producció global en què els productes sovint viat-
gen entre continents o dins d’un mateix continent.

Els conreus ornamentals, ja siguin explotacions de flor tallada o planta en test, 
són conreus intensius, ja que sovint fan una producció continuada al llarg de 
l’any, més d’un conreu simultàniament i més d’un conreu a l’any dins la matei-
xa parcel·la. Aquesta intensitat en els conreus, l’ús òptim dels recursos, ser 
competitius en un mercat global i respectuosos amb el medi ambient fa que 
aquests siguin intensius en l’ús de tecnologia.

Aquesta tecnologia es pot dividir en: ús de material vegetal seleccionat, efici-
ència en l’ús del reg i la fertilització, i el Control del Clima.

L’ús de material vegetal millorat o seleccionat pot suposar un estalvi en els re-
cursos emprats per al conreu així com també una reducció en els fitosanitaris 
aplicats (Lütken et al., 2015).

En ser els conreus de planta ornamental intensius durant tot l’any precisen una 
quantitat important d’aigua si ho comparem amb conreus de secà. L’ús de sen-
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sors de reg per determinar la quantitat d’aigua en el sòl o en el substrat, les 
necessitats hídriques de les plantes i les condicions de clima (temperatura, hu-
mitat, radiació solar) són una forma d’estalviar en el consum d’aigua. El moni-
toratge dels conreus permet conèixer quines són les necessitats hídriques en 
cada moment de les plantes (Saavoss et al., 2016). El control dels sistemes de 
reg, a més de representar un estalvi en el consum d’aigua, també representa 
per al productor un increment de la productivitat i un estalvi en el consum elèc-
tric (Iersel et al., 2016; Saavoss et al., 2016). Un dels sistemes per reduir el con-
sum d’aigua i nutrients en conreus fora sòl, és la recirculació de la solució. La 
recirculació de la solució nutritiva permet reduir la penjada ecològica de siste-
mes agrícoles altament productius (Prenafeta-Boldú et al., 2017).

Molts dels conreus de plantes ornamentals es duen a terme sota conreus pro-
tegits, això permet mantenir una producció continuada al llarg de l’any sense 
que es vegi afectada pels canvis de clima estacionals. Per a Kolokotsa et al. 
(2010) el que es persegueix, mitjançant el conreu sota conreus protegits, és 
optimitzar la producció per unitat d’energia consumida.

En tractar-se, el mercat de la flor i la planta ornamental, d’un mercat global, hi 
ha diverses etiquetes i certificacions que permeten acreditar el bon maneig de 
les pràctiques que duen a terme els productors de planta ornamental (Prover-
de, 2010). Les etiquetes i certificacions són un procediment pel qual un tercer 
dona fe que el producte compleix uns estàndards de qualitat, de bones pràcti-
ques respecte al medi ambient i de compromisos o fites socials.

L’agricultura urbana és definida a grans trets com l’agricultura que es du a ter-
me dins les ciutats o en els seus voltants, Mougeot (2000) i COST - Urban Agri-
culture Europe (2016). Si bé cap de les definicions exclou, per se, els conreus no 
alimentaris, la majoria de la literatura es centra en la producció d’aliments. Tre-
balls més recents, com ara el de Pölling et al. (2017), centren el seu estudi en els 
models de negoci d’agricultura urbana d’aliments a la regió del Ruhr (Alema-
nya), o a Berlín (Hirsch et al., 2016). Raj et al. (2016), i Angotti (2015) analitzen 
els efectes que pot tenir l’agricultura urbana com a productora d’aliments a la 
ciutat de Nova York. Zasada (2011) menciona la producció de productes alimen-
taris regionals com a estratègia per a les explotacions agrícoles periurbanes.

Les explotacions agrícoles periurbanes es troben amb fortes pressions antro-
pogèniques, la majoria relatives a altres usos alternatius del sòl. La viabilitat 
d’aquestes explotacions va condicionada a l’adaptació de les mateixes a les 
oportunitats que els presenta la proximitat de la ciutat i els seus ciutadans 

001-646 ponenciasEIX3.indd   319 16/07/2018   15:19:36



320

La producció de flor i planta ornamental en els espais periurbans. El cas del Maresme...

(Van der Schans et al., 2016). Les explotacions agrícoles periurbanes necessi-
ten adaptar-se i innovar per agafar avantatge a la seva localització prop de 
les ciutats (Akimowicz et al., 2017) i el que això significa, ja sigui per la proxi-
mitat de consumidors potencials i per la proximitat a infraestructures de 
transport.

Com hem vist, el mercat de la planta ornamental i la flor tallada és un mercat 
global, en el qual els productes viatgen de continent a continent des dels pro-
ductors fins als consumidors finals. Per tant, estem parlant d’un mercat molt 
competitiu en el qual l’eficiència en l’ús dels recursos pot ser clau per a la 
supervivència d’aquestes explotacions agrícoles. Aspectes com l’especialitza-
ció, l’ús de tecnologia que permeti un ús òptim dels recursos i aprofitar les 
oportunitats que ofereix la ciutat són clau per a aquest tipus d’activitats agrí-
coles.

Per això, les principals preguntes són:

Són el conreus especialitzats una alternativa en els espais agrícoles periurbans?

Quin és el grau d’ús de la tecnologia en les explotacions de flor tallada i planta 
ornamental?

Treuen profit aquestes explotacions agrícoles de situar-se en un espai 
periurbà?

2. Material i mètodes

Els materials i mètodes s’ha dividit en dues seccions:

• Àrea d’estudi

• Entrevistes.

2.1. Àrea d’estudi

La Regió Metropolitana de Barcelona (RMB) es localitza al nord-est de la pe-
nínsula Ibèrica. Té una població de 4.793.592 habitants amb una superfície de 
2.350,9 km2 i una densitat de 2.039 habitants/km2. Les principals ciutats són 
Barcelona (1.608.746 hab.), l’Hospitalet de Llobregat (254.804 hab.), Badalona 
(215.634 hab.), Terrassa (215.121 hab.), Sabadell (208.246 hab.) i Mataró (125.517 
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hab.). Els principals conreus de la regió són els cereals, les hortalisses, els con-
reus ornamentals i les vinyes.

A l’RMB, segons dades del Departament d’Agricultura de Catalunya, hi ha 534 
ha (2015) dedicades al conreu de plantes ornamentals i flor tallada. Més del 
50% de la superfície de conreus ornamentals es troben a la comarca del Mares-
me, amb 371 ha (2015).

El conreu de la planta ornamental i flor tallada a la comarca del Maresme data 
de 1832 (Llobet, 1955). Ara bé, la forta expansió dels conreus de flor tallada i 
planta ornamental s’inicia als anys 20 del segle xx (Llobet, 1955).

Al Maresme hi ha 151 explotacions dedicades a la producció de flor tallada i 
planta ornamental, això representa el 52% de les explotacions d’aquesta tipolo-
gia que hi ha a Catalunya, i el 4% de tot l’Estat espanyol, segons el cens agrari 
de 2009.

Figura 1. Situació de la zona d’estudi dins la Regió Metropolitana de 
Barcelona

Font: Elaboració pròpia.
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La comarca del Maresme es troba molt a prop de la ciutat de Barcelona. 
Està molt ben comunicada amb la ciutat de Barcelona per carretera i per 
ferrocarril.

El Maresme, segons Marfà (1982), presenta unes bones condicions climatològi-
ques per dur a terme conreus intensius. Una temperatura mitjana de 16 ºC i 
més de 900 hores-llum anuals.

2.1. Entrevistes

Per conèixer les empreses de flor i planta ornamental, s’han dut a terme entre-
vistes semiestructurades a explotacions situades al Maresme, dins l’RMB. Les 
enquestes semiestructurades permeten seguir un guió preestablert i ordenat, 
però també donen oportunitat als entrevistats d’expressar els seus punts de 
vista sobre els aspectes que creuen oportuns.

El model d’enquesta ha estat acordat pel grup de models d’emprenedoria de 
l’agricultura urbana, dins el marc del projecte europeu COST Action TD Urban 
Agriculture Europe (Pölling et al., 2016).

L’enquesta està estructurada en 49 preguntes organitzades en 10 parts: 1) 
Breu descripció de l’explotació (nom, situació, superfície conreada, any de 
fundació, tipus de conreu i maneig dels conreus); 2) Propòsits de l’activitat, 
saber quins són els objectius dels propietaris en dur a terme l’activitat agrà-
ria (comercial, autoconsum, subsistència, educatiu, ambiental, social, 
oci-benestar, mantenir la terra cultivada, recerca i desenvolupament); 3) 
Descripció de la situació de l’explotació agrícola (municipi, distància al sòl 
urbà, tipologia de sòl); 4) Descripció dels mercats i màrqueting per a la co-
mercialització dels productes (quins productes fa, a quins clients van diri-
gits, quines expectatives tenen els clients, com satisfà la necessitat dels 
seus clients, quines formes de comercialització fa servir, quin tipus de mer-
cat té i què fa diferent el seu producte si el comparem amb altres produc-
tors o altres zones); 5) Quina relació té l’explotació agrícola amb els dife-
rents agents implicats (ha rebut ajuts o suport de qualsevol dels nivells de 
l’administració, hi ha algun tipus de relació entre l’empresa i les altres em-
preses del sector o de la zona, i conèixer quin tipus de suport demanaria a 
l’administració); 6) Factors d’èxit; 7) Els principals problemes als quals s’en-
fronta; 8) Beneficis socials i econòmics (valor de la producció, creació de fei-
na, voluntaris, educatius, social, preservació de la superfície agrària, agrobi-
odiversitat i paisatge cultural); 9) Patrimoni Natural i Cultural; 10) Perfil del 
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propietari (tipus de propietari, edat, nivell d’educació, grau d’implicació de 
la família en el projecte i com va decidir entrar dins la producció agrícola 
periurbana).

La durada de l’entrevista ha variat entre els 25 i els 50 minuts, en funció de la 
disponibilitat de temps per dur-la a terme per part de l’entrevistat. Totes les 
entrevistes es van realitzar entre gener i juliol del 2017.

Figura 2. Situació de les explotacions agrícoles entrevistades
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El valor dels indicadors dels beneficis econòmics i socials s’indiquen a la taula 
següent:

Taula 1. Valors dels indicadors  
dels beneficis socials

Servei Valor  
de l’indicador

0 1 2 3 4 5

Valor de la 
producció: €/any

< 1.000 1.000 - 5.000 5.001 - 20.000 20.001 - 100.000 100.001 - 500.000 > 500.000

Treballadors a 
temps complet 
nombre/any

0 < 0,25 0,26 - 1 2 - 5 6 - 10 > 10

Voluntaris nombre/
any

0 < 0,25 0,26 - 1 2 - 5 6 - 10 > 10

Activitats 
educatives: 
persones hora/any

0 < 100 100 - 1.000 1.001 - 5.000 5.001 - 10.000 > 10.000

Activitats socials: 
persones hora/any

0 < 100 100 - 1.000 1.000 - 5.000 5.001 - 10.000 > 10.000

Gestió de l’espai 
obert: ha

0 < 0,1 0,1 - 1,0 1,1 – 10,0 10,1 - 50,0 > 50

Agrobiodiversitat: 
Nombre de 
varietats diferents

1 2 - 5 6 - 10 11 - 20 21 - 30 > 30

Cultural Landscape: 
maintenance costs 
of preserved 
historical buildings 
in €/year

0 < 5.000 5.001 – 20.000 20.001 – 50.000 50.001 – 100.000 > 100.000

3. Resultats

3.1. Característiques de les explotacions

A la taula següent es mostra una breu caracterització de les explotacions de 
planta ornamental entrevistades. De les 9 entrevistades, n’hi ha 6 que superen 
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els 40 anys d’existència i tres tenen menys de 40 anys. La mitjana d’edat dels 
propietaris, gerents o directors és de 48,44 anys. La mitjana de superfície total 
de les explotacions és de 38.133,33 m2, mentre que la mitjana de la superfície 
conreada és de 26.688,89 m2.

Taula 2. Taula de les característiques  
de les explotacions de planta ornamental  

i flor tallada entrevistades

Codi de 
l’explotació

Anys de 
funcionament

Edat del propietari/
gerent

Formació Superfície total 
(m2)

Superfície 
conreada (m2)

FBM 21 46 FP 60.000 20.000

JRM 10 47 Universitat 1.200 1.200

JV 77 61 FP 30.000 30.000

FN 47 48 Universitat 50.000 50.000

RLL 100 45 Universitat 20.000 20.000

JP 78 45 FP 27.000 27.000

JRV 45 51 Universitat 60.000 20.000

CR 32 53 Universitat 45.000 35.000

LLV 111 40 FP 50.000 37.000

Mitjana 57,89 48,44 - 38.133,33 26.688,89

Desviació 
estàndard

35,31 6,00 - 19.900,00 13.755,77

Màxim 111 61 - 60.000 50.000

Mínim 10 40 - 1.200 1.200

Com es pot veure en la taula següent, les explotacions entrevistades es dedi-
quen a quasi tota la gama de productes relacionats amb els conreus ornamen-
tals, fins i tot els més innovadors, la producció de flors i plantes aromàtiques 
comestibles.
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Taula 3. Producte produït i beneficis econòmics  
i socials per a cadascuna de les explotacions  

entrevistades

Codi de 
l’explotació

Productes Valor de la 
producció

Nombre 
treballadors

Educatives Socials Agrobio-
diversitat

FBM Flor tallada 4 4 0 1 2

JRM Flors comestibles 2 1 0 0 5

JV Flor tallada 4 5 1 1 4

FN Flor tallada/planta en test 5 5 2 1 2

RLL Flor tallada/verd de tall 3 3 0 0 3

JP Planta en test 5 4 0 1 5

JRV Planter en planta aromàtica/
plantes i flors comestibles

5 5 1 2 3

CR Planter planta ornamental 5 5 2 1 5

LLV Planta en test 5 4 1 0 3

Mitjana - 4,22 4,00 0,78 0,78 3,56

Desviació 
estàndard

- 1,09 1,32 0,83 0,67 1,24

Màxim - 5 5 2 2 5

Mínim - 2 1 0 0 2

El poder servir la demanda els obliga a produir una amplia gamma de produc-
tes, ja que aquesta sovint està associada a tendències o modes. De mitjana 
conreen més de 20 varietats diferents de plantes, ja sigui de flor tallada, planta 
en test o verd de tall.

Són empreses que empren una elevada quantitat de mà d’obra, la majoria es-
tan per sobre dels 6 treballadors equivalents/any. També presenten un elevat 
valor de la producció, per sobre dels 100.000 € anuals de mitjana, i amb 5 ex-
plotacions per sobre dels 500.000 € anuals. Una de les explotacions entrevista-
des, CR és la principal empresa amb més empleats del municipi on es troba 
ubicada, amb 100 treballadors equivalents contractats.
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Taula 4. Objectius de les explotacions  
agrícoles entrevistades

Sense 
importància

Poca 
importància

Alguna 
importància

Molta 
importància

Sense  
especificar

Comercial - - - 9 -

Autoconsum / 
consum social

9 - - - -

Subsistència 9 - - - -

Educatiu 3 3 3 - -

Protecció 
mediambiental/ 
àrea protegida

4 1 3 1 -

Social 4 3 2 - -

Oci/benestar 9 - - - -

Ús tradicional de la 
terra

1 - 3 5 -

Investigació i 
desenvolupament

- 1 5 3 -

Com es pot veure a la taula anterior, el principal objectiu de les explotacions 
de planta ornamental i flor tallada és la comercial, la venda de la seva produc-
ció. Es tracta d’explotacions que no produeixen per al seu autoconsum o per 
a la subsistència, ni explotacions que ofereixen activitats relacionades amb 
l’oci o el benestar. La majoria d’elles es troben fora d’espais protegits per as-
pectes naturals o mediambientals, i les que es troben dins són casos en què 
l’existència era prèvia a la creació de la figura de protecció. La majoria tenen 
més de 40 anys d’antiguitat i per tant l’ús agrícola de la terra o més ben dit el 
manteniment de l’activitat agrària és una de les seves prioritats. El sector de 
la planta ornamental i la flor tallada és un sector amb molta innovació, la qual 
cosa els fa estar adaptant-se a la nova tecnologia. Algunes de les explotaci-
ons tenen convenis d’investigació amb centres de recerca agrícola de la 
zona.
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3.1. Activitats complementàries a la producció agrícola

A la taula 3 es pot veure el baix nombre de visites que reben aquestes explo-
tacions agrícoles amb fins educatius o relacionats amb l’oci o el lleure. La mit-
jana del conjunt de les explotacions entrevistades és de menys de 100 perso-
nes a l’any. Algunes de les explotacions FN, JRV i CR sí que reben més de 100 
visites a l’any però més relacionades amb visites tècniques de clients o prove-
ïdors.

3.2. Tecnologia i inversió

A fi de caracteritzar el grau de tecnologia de les explotacions agrícoles entre-
vistades, hem fet servir l’ús de material vegetal, l’ús de conreus protegits, el 
mitjà de conreu, l’ús de la fertirrigació, l’ús de sistemes d’osmosi inversa, la re-
circulació de la solució nutritiva, l’ús de sensors per al control del clima, l’ús de 
software per al control del clima i la fertirrigació, l’ús de calefacció i el grau 
d’inversió anual en millores de les explotacions.

Com es pot veure en la taula següent, totes les explotacions fan servir material 
vegetal seleccionat, cap d’elles du a terme una millora vegetal pròpia. L’ús 
d’aquest material es correspon amb la incorporació de tendències i modes en 
el consum de plantes i flor ornamentals, així com amb la utilització de material 
lliure de plagues i malalties i que presenti una uniformitat en la producció i la 
qualitat.

Totes les explotacions fan servir conreus protegits, i així poden oferir una 
producció constant i de qualitat durant tot l’any sense dependre de la clima-
tologia. La majoria utilitzen hivernacles metàl·lics i plàstic o fins i tot metàl-
lics i vidre, tot i que encara hi ha explotacions que fan servir estructures de 
fusta.

El medi de conreu emprat per la majoria és el fora sòl, tot i que hi ha dues ex-
plotacions, JRM i JV, que encara conreen una part de la seva producció directa-
ment al sòl. La gran diversitat de productes que ofereixen fa que no hi hagi una 
uniformitat en el substrat inert emprat.
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Taula 5. Caracterització de la tecnologia emprada

Codi de  
l’explotació

Ús de material  
vegetal seleccionat

Conreus  
protegits

Tipologia  
de conreu

FBM Sí Sí Fora sòl

JRM Sí Sí 70% sòl i 30% fora sòl

JV Sí Sí 50% sòl i 50% fora sòl

FN Sí Sí Fora sòl

RLL Sí Sí Fora sòl

JP Sí Sí Fora sòl

JRV Sí Sí Fora sòl

CR Sí Sí Fora sòl

LLV Sí Sí Fora sòl

Pel que fa al maneig de l’aigua de reg, totes les explotacions, menys JRM, 
apliquen la fertilització mitjançant el reg. Això vol dir que injecten els adobs 
mentre reguen. El fet d’injectar-los, implica l’ús de sensors de pH i conductivi-
tat així com l’ús de luxímetres per establir quan s’ha de dur a terme aquest 
reg. Sovint, llevat de l’explotació RLL, usen un software específic. Aquest so-
ftware permet al productor determinar la quantitat d’adob a aplicar, quines 
condicions de pH i conductivitat té l’aigua de reg i en quin moment s’aplica en 
funció de la radiació solar, el temps o la quantitat d’aigua drenada. Cada pro-
ductor ho programa en funció de l’espècie que cultiva, el cicle vegetatiu en 
què es troba, el medi de conreu que fa servir, la qualitat de l’aigua de reg i la 
seva experiència.

Només dues explotacions, CR i LLV, fan servir osmosi inversa a fi d’obtenir una 
qualitat d’aigua que els permeti regar els seus conreus. I també dues explotaci-
ons, FN i JRV, duen a terme la recirculació de la solució nutritiva.
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Taula 6. Caracterització de la tecnologia emprada

Codi de 

l’explotació

Ús de 

material 

vegetal 

seleccionat

Conreus 

protegits

Tipologia 

de 

conreu

Fertirrigació Osmosi 

Inversa

Recirculació 

de la solució 

nutritiva

Control 

del 

clima

Calefacció Ús de 

maquinària

Nivell 

d’inversió 

anual

FBM Sí Sí Fora 
sòl

Sí No No Sí Sí Sí 25.000 €

JRM Sí Sí 70% sòl 
i 30% 
fora 
sòl

No No No No No No 1.000 €

JV Sí Sí 50% sòl 
i 50% 
fora 
sòl

Sí No No Sí Sí No 20.000 
€

FN Sí Si Fora 
sòl

Sí No Sí Sí Sí Sí 60.000 
€

RLL Sí Sí Fora 
sòl

Sí No No No No No 1.000 €

JP Sí Sí Fora 
sòl

Sí No No Sí Sí Sí 30.000 
€

JRV Sí Sí Fora 
sòl

Sí No Sí Sí Sí Sí 18.000 €

CR Sí Si Fora 
sòl

Sí Sí No Sí Sí Sí 80.000 
€

LLV Sí Sí Fora 
sòl

Sí Sí No Sí Sí Sí 60.000 
€

Un dels aspectes destacats per part dels productors és poder dur a terme una 
producció constant al llarg de l’any. L’ús d’hivernacles per controlar el clima és 
un pas per aconseguir-ho. Un bon control del clima s’aconsegueix amb l’ús de 
sensors tèrmics i higromètrics que permeten mantenir les temperatures dins 
un rang òptim per al creixement de les plantes i uns nivells d’humitat que en 
minimitzin la presència de fongs. A més del control de temperatura i humitat 
es pot fixar el nivell de radicació que entra a l’hivernacle. Totes les explotaci-
ons duen a terme un control del clima, sovint també controlat per un software 
que permet al productor fixar humitat, temperatura i radiació dins l’hivernacle 
en funció de la planta que conrea (veure taula anterior). Tot i el clima benigne 
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de la zona d’estudi, cal fer servir calefacció durant el mesos d’hivern. Totes les 
explotacions, llevat de JRM i RLL, fan servir sistemes de calefacció. Aquesta 
varia en funció de les espècies conreades i si precisen una temperatura unifor-
me dins l’hivernacle durant tot el dia o només en casos que la temperatura da-
valli d’un llindar crític per a la planta.

L’ús de maquinària específica per reduir la mà d’obra és majoritari en les ex-
plotacions entrevistades. Totes, llevat de JRM, JV i RLL, fan servir maquinà-
ria en algun dels processos. Aquesta maquinària pot ser un sistema automà-
tic de classificació de les flors, de plantació de les plantes en test, de 
confecció del tac de sembra i de pinçament de les plantes. L’ús de maquinà-
ria els permet reduir les necessitats de mà d’obra i ser més eficients a l’hora 
de produir.

Com podem veure en la taula anterior, els nivells d’inversió varien molt en 
funció del grau de tecnificació de les explotacions. Per a les explotacions 
menys tecnificades la inversió és de 1.000 € anuals, mentre que per a les més 
tecnificades varia entre els 18.000 € i els 80.000 € anuals. Algun dels produc-
tors varen comentar que l’any 2008 els nivells d’inversió eren més elevats 
que els actuals.

3.3. Comercialització i beneficis de trobar-se en un espai periurbà

Com hem pogut veure en l’apartat 3.1, el principal objectiu de les explotacions 
entrevistades és el comercial. Totes les explotacions volen vendre la seva pro-
ducció.

Podem distingir dos grups de productors, els que venen producte no acabat a 
altres productors, com JRV i CR, i la resta, que venen producte acabat.

Dels productors que venen producte acabat, els seus clients majoritàriament 
són floristes o majoristes de planta i flor ornamental. Els canals que fan servir 
poden ser des del tracte directe amb el florista o majorista, ja sigui en els Mer-
cats de la Flor o a la finca mateix. També hi ha productors, com ara FN, JP i LLV, 
que fan servir una empresa comercialitzadora, ja sigui associada amb altres 
productors, o una cooperativa per vendre la producció. JP ven el 100% de la 
seva producció a través de la cooperativa, que és també la que els planifica la 
producció al llarg de l’any.
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En el cas dels productors de flors comestibles, la seva venda és directa a res-
taurants o a través de botigues especialitzades o supermercats.

No hi ha un patró per a les vendes, hi ha productors que venen el 100% de la 
seva producció a Catalunya, com ara FBM, JRM i JRV-flors comestibles. Per a JV 
i RLL, les vendes en un àmbit local, a Catalunya, representen un 50% o més del 
seu volum de vendes.

Els altres productors venen part de la seva producció a la resta de l’Estat espa-
nyol i a l’estranger; aquestes vendes poden arribar a més del 50% com en el cas 
de JV, FN, JP, JRV-planter, CR i LLV.

Per a les vendes a l’estranger o a la resta de l’estat, es pot donar el cas que flo-
ristes o majoristes de planta i flor ornamental estrangers o de comunitats prò-
ximes a Catalunya es desplacin a comprar productes als mercats de la flor o di-
rectament als productors. En aquest cas, els productors permeten fer 
exportacions als productors que no tenen un xarxa comercial pròpiament dita. 
Un altre cas són FN, JP, LLV, JRV i CR que tenen o comparteixen amb altres 
productors una xarxa comercial que els permet vendre el seu producte fora 
d’un àmbit nacional o local. Les explotacions FN i LLV comparteixen la mateixa 
xarxa comercial.

Només hi ha una sola explotació que disposi del distintiu de producció ecològi-
ca i quatre d’elles tenen una certificació de qualitat i de producció respectuosa 
amb el medi ambient, expedida per una empresa certificadora.
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Taula 7. Comercialització i etiquetatge  
de la producció a les explotacions agrícoles entrevistades

Codi de 
l’explotació

% Catalunya % Espanya % Estranger Canals de venda Distinció de qualitat 
o medi ambient

FBM 100% 0% 0% Mercats de la Flor i directa al 
florista

No

JRM 100% 0% 0% Venda directa a restaurants No

JV 50% 30% 20% Mercats de la Flor, directa al 
florista i majoristes de flor

No

FN Flor tallada: 
50%/planta 

en test: 30%

- Flor tallada: 50% 
Planta en test: 

70%

Mercats de la Flor, directa al 
florista i comercialitzadora 

compartida amb altres 
productors

Sí (BtoB)

RLL 70% 10% 20% Mercats de la Flor No

JP 40% 30% 30% Una cooperativa 
comercialitzadora

Sí (BtoB)

JRV Planter: 25%/
flors 

comestibles: 
100%

Planter: 
20%

Planter: 45% Planter: directa al productor i 
xarxa comercial

Flors comestibles: 
Supermercats, botigues 

especialitzades, restaurants

CCPAE

CR 13% 57% 30% Directa al productor i xarxa 
comercial

Sí (BtoB)

LLV 40% 10% 50% Directa a floristes i xarxa 
comercial compartida amb 

altres productors

Sí (BtoB)

Llevat de JRM que es va instal·lar l’any 2007, la resta porten més de 20 anys a la 
zona. Molts dels entrevistats comentaven que ells o els fundadors de l’em-
presa no es van instal·lar en un espai periurbà, més aviat la ciutat va anar crei-
xent cap a les seves finques. FBM comenta que els seus avis es van veure obli-
gats a traslladar la seva explotació de flor tallada de la ciutat de Barcelona cap 
al Maresme pel creixement de l’espai urbà de Barcelona.

Tots estaven d’acord que la proximitat de Barcelona, amb la seva demanda 
de plantes i flors, és un avantatge per a ells. Dins de la zona d’estudi hi ha un 
mercat de productors de la flor i planta ornamental. Aquest mercat fou creat 
l’any 1983 a Vilassar de Mar. FBM, JV, FN i RLL venen part de la seva produc-
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ció en aquest mercat. També prop de la zona d’estudi hi ha un altre mercat de 
la flor, aquest té els seus orígens a principis del segle xx a la ciutat de Barcelo-
na. Actualment es troba integrat dins el principal mercat de majoristes d’ali-
ments de Catalunya, Mercabarna. FBM i RLL venen la seva producció en 
aquest mercat.

La bona comunicació via carretera amb la resta de Catalunya i amb Europa són 
factors que tenen en compte FN, JP, JRV, CR i LLV. Algun productor ha comen-
tat que malgrat tenir un aeroport internacional prop de les seves instal·lacions, 
molt del material vegetal importat de fora de la Unió Europea, segueix entrant 
per altres aeroports del nord i centre d’Europa i arribant per carretera fins a la 
zona d’estudi.

4. Discussió

Els tres conreus tradicionalment més representatius del Maresme són els con-
reus d’horta, les plantes ornamentals i les vinyes. En el decurs dels últims 33 
anys tots els conreus han sofert una davallada en superfície (veure taula se-
güent). Aquestes variacions poden representar entre el 45% i el 69% de la su-
perfície conreada. Dels tres conreus característics, el que ha patit la davallada 
més forta és la vinya, seguit de l’horta i en tercer lloc el conreus ornamentals. 
Paral·lelament a aquesta reducció de la superfície agrícola hi ha hagut un incre-
ment de la població, superior al 60%. Aquest creixement de la població ha por-
tat un augment de la superfície urbana i de les infraestructures i, per tant, una 
reducció de la superfície agrícola.

Taula 8. Evolució de la superfície conreada (ha) per als principals conreus del 
Maresme i de la població de la zona d’estudi

1982 2015 Variació %

Conreus ornamentals 676 371 -305 -45,12%

Vinya 663 204 -459 -69,23%

Hortalisses 2.981 1.390 -1.591 -53,37%

Població 256.189 433.404 177.215 69,17%

Font: Cens agrari, 1982; Pujolràs, 1982; Montasell, 1982; DARP, 2015; Idescat.
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La reducció de la superfície agrícola del Maresme es deu en bona part al creixe-
ment de l’espai urbà. Aquest creixement és fruit de l’increment de la població 
en els últims 35 anys. La població s’ha desplaçat fora de la ciutat de Barcelona. 
Segons Rubiales et al. (2012), l’RMB presenta una sortida de població de les 
grans ciutats (Barcelona, Badalona, l’Hospitalet de Llobregat, etc.), cap a altres 
municipis menys densos, com els de la zona d’estudi, amb més qualitat ambi-
ental i menys proporció de població de classes mitjanes-baixes. Veient les da-
des de reducció de la superfície conreada podríem pensar que aquest creixe-
ment s’ha dut a terme sobre els conreus de vinya. Però no hauria estat així, ja 
que segons Dupras et al. (2016) les vinyes ocupaven les zones amb pendent, 
mentre que l’horta i la planta ornamental s’estenien per les zones planeres i 
amb disponibilitat d’aigua. La ciutat, com l’agricultura, busca zones planeres 
per establir-se. Així que mentre bona part de la reducció de la superfície de 
conreus ornamentals i d’horta es poden explicar per un canvi d’usos d’agrícola 
a urbà, en la reducció de la superfície de vinya entren més factors com pot ser 
l’abandó dels conreus.

Com podem veure a la taula 2, estem parlant d’explotacions petites de menys 
de 3 ha de superfície conreada. Si ens fixem en el valor de la producció dels 
conreus típics de la zona –veure taula següent–, podem veure que els conreus 
amb una producció més elevada són els hortícoles i els ornamentals. Per tant, 
no és d’estranyar aquesta evolució cap a conreus intensius d’horta i planta or-
namental, conreus amb una elevada producció en €/ha.

Taula 9. Coeficients de producció estàndard 2014,  
expressats en €/ha, per a Catalunya, segons  

la Xarxa Comptable Agrària Nacional del Ministeri d’Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient

Conreus Producció 
estàndard (€/ha)

Hortalisses fresques, melons i maduixes - Conreus en terrenys agrícoles 10.264,70

Hortalisses fresques, melons i maduixes - Conreus hortícoles 9.630,13

Hortalisses fresques, melons i maduixes - Conreus protegits 86.421,82

Flors i plantes ornamentals - Aire lliure 106.181,58

Flors i plantes ornamentals - Conreu protegit 286.612,03

Vins amb denominació d’origen protegida DOP 2.827,00
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Els conreus ornamentals són els que han sofert una menor disminució en la 
seva superfície. Una explicació seria que el valor elevat de la producció fa que hi 
hagi menor grau d’abandonament de l’activitat agrícola per part de l’agricultor.

Al contrari del que descriuen Pölling (2016) i Zasada (2011), les explotacions en-
trevistades no ofereixen activitats relacionades amb l’agricultura, com pot suc-
ceir en el món del vi (Recasens et al,, 2016). Aquestes visites, però, no s’han de 
veure com diversificació en el model de negoci, ja que no reben cap tipus de 
remuneració econòmica, sinó que és més aviat obrir les explotacions agrícoles 
a centres de recerca, universitat, instituts o centres de formació agrícola o dur 
a terme jornades de portes obertes a clients i proveïdors.

La tecnificació del sector és clau per aconseguir els objectius que tots els pro-
ductors han expressat de “qualitat, producció sostinguda al llarg de l’any i 
preu”. Aspectes com l’eficiència en l’ús de l’aigua, la fertilització, el clima i en 
l’ús de maquinària per a processos específics dins la producció de planta i flor 
ornamental són claus per poder aconseguir aquests objectius Les petites dife-
rències observades entre les explotacions entrevistades es deu a les necessi-
tats del conreu específiques de les varietats que es conreen.

Hi ha un poc ús de sistemes de recirculació de la solució nutritiva en les explo-
tacions entrevistades. La recirculació no només representa una minimització 
dels impactes que poden tenir aquestes activitats sobre el medi, sinó també en 
l’estalvi d’aigua com a recurs i en l’estalvi en l’ús de fertilitzants. Van Oss (1999) 
va estimar un estalvi del 30% en aigua i un 40% en fertilitzants fent servir siste-
mes de recirculació de la solució nutritiva respecte als sistemes sense recircula-
ció de la solució nutritiva. Pel que sembla, aquesta infrautilització de la recircu-
lació de la solució nutritiva és comuna a tot el sector de la planta ornamental i 
la flor tallada.

El nivell d’inversió per a la modernització de les finques, com han comentat al-
guns dels productors, és actualment més baix que l’any 2008, i això s’explica 
per la caiguda en el consum de planta i flor ornamental que s’ha produït a l’Es-
tat espanyol en els últims 9 anys –veure taula següent–. La caiguda va ser de 
7,5 € per persona en el conjunt de l’Estat espanyol i 12,46 € per persona a Cata-
lunya. Aquest descens en el consum ha frenat moltes de les inversions en les 
explotacions del sector de la planta i flor ornamental. Per a Hernández et al. 
(2014), aquesta davallada en el consum es deu a la crisi immobiliària que ha pa-
tit el conjunt de l’Estat espanyol des de l’any 2007-2008. La crisi ha afectat tant 
al consum particular com de l’administració publica.
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Taula 10. Consum de jardineria, flor i planta ornamental (€/persona)

(€/persona) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Espanya 23,20 23,91 23,28 21,18 21,03 16,96 16,41 17,60 17,57 17,46

Catalunya 25,13 31,02 27,82 27,49 22,94 18,56 18,87 18,49 19,70 18,45

Font: INE.

L’ús de maquinària és desigual. Per un costat tenim les explotacions JP, LLV, 
JRV, CR i FN el tipus de producció de les quals, planta en test o esqueixos, els 
permet mecanitzar la feina de plantació i de pinçament (LLV), o altres explota-
cions, com ara FBM, que només tenen mecanitzada la classificació de la pro-
ducció. JV no pot mecanitzar la classificació pel tipus de flor que produeix. JRM 
i RLL no tenen cap tipus de mecanització en el seu procés productiu. La meca-
nització d’aquestes feines els permet reduir la mà d’obra o ser més eficients 
amb el temps.

Per a aquestes empreses que tenen un nivell d’exportació important, que so-
vint venen a majoristes d’arreu d’Europa sí que és important disposar d’una 
certificació que garanteixi la qualitat del producte i que aquest ha estat produït 
amb uns estàndards de respecte pel medi ambient.

Tot i trobar-se la zona d’estudi dins d’una regió densament poblada, només 
FBM per a flor tallada, i JRM i JRV per a flors comestibles, venen el 100% de la 
seva producció a Catalunya. La resta, ja sigui directament o indirectament ve-
nen part de la seva producció a l’exterior (Espanya o fora de l’Estat espanyol). 
La forta davallada en el consum intern –veure taula 10– de la planta ornamen-
tal i flor tallada en els últims anys per causa de la crisi és una de les causes que 
han fet que moltes explotacions exportin part de la seva producció.

La majoria de productors tenen com a clientes floristeries o majoristes, ja que 
tradicionalment el consum de flors i planta ornamental per part del consumi-
dor final és en botigues especialitzades com floristeries o centres de jardineria. 
Ara bé, comença a observar-se en alguns països europeus, com ara el Regne 
Unit, Dinamarca i Suècia, un consum en augment en botigues no especialitza-
des com ara supermercats, centres de fes-t’ho tu mateix o gasolineres (CBI - 
Ministry of Foreign Office of Netherlands, 2016).

Que el consum de flor tallada sigui principalment en floristeries fa que els pro-
ductors de flor tinguin com a clients floristes i majoristes de flors i que els seus 
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canals de venda siguin directes a la mateixa explotació o mitjançant els mer-
cats de la flor. Una altra cosa són els productors de planta en test, ja que la 
venda d’aquest producte ja no és exclusiva de floristes, sinó que entren altres 
llocs de venda com gardens o botigues no especialitzades, i això els fa unir-se 
entre ells per crear comercialitzadores pròpies o mitjançant cooperatives de 
productors.

La despesa més elevada per persona de planta ornamental i flor tallada en al-
tres mercats europeus, com ara l’alemany, que pot arribar als 37 €/persona/any 
(Schettler et al., 2016), fa que aquests siguin més atractius per als productors 
del Maresme. Els productors que més aprofiten el mercat europeu són els de 
planta en test, ja que tenen una competència menor de mercats de fora de la 
Unió Europea per la dificultat en el transport. Bona prova d’això es que els pro-
ductors de planta en test venen entre un 30 i un 50% de la seva producció fora 
d’Espanya.

La venda mitjançant comercialitzadores o cooperatives a l’estranger i a través 
de comerç no especialitzat fa que el producte hagi de complir un mínim de ga-
ranties mediambientals o compromisos socials o laborals (CBI - Ministry of Fo-
reign Office of Netherlands, 2016). En el cas del Maresme, tots els productors 
de planta ornamental o planter tenen una certificació que pot ser oficial 
(CCPAE) o Business to Business per poder vendre la seva producció

5. Conclusions

Tot i la forta davallada en la superfície dels conreus tradicionals de la zona, els 
conreus de planta ornamental i flor tallada són els que han presentat una me-
nor reducció si ho comparem amb els conreus hortícoles i la vinya. Tot i que la 
superfície planera dels conreus ornamentals també és idònia per al desenvolu-
pament urbà.

La petita superfície de les explotacions agrícoles de la zona d’estudi ofereix 
poques alternatives a aquestes explotacions. L’especialització en un producte 
concret, com ara la planta i la flor ornamental és una de les estratègies. Ens 
trobem amb explotacions amb un valor mitjà de la producció superior als 
100.000 €/any i que donen feina a més de 6 treballadors equivalents a l’any 
amb una superfície mitjana de 3,8 ha.
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Totes les explotacions entrevistades tenen previst invertir en les seves finques. 
Això és un bon indicador que volen mantenir l’activitat.

Són explotacions que per aconseguir els seus objectius de qualitat i producció 
continuada al llarg de l’any tenen un elevat grau de tecnificació. Tot i que hi ha 
poques explotacions que recirculin la solució nutritiva.

La seva situació és clau per a aquestes explotacions periurbanes, que es tro-
ben en una zona on el conreu de plantes ornamentals i flor tallada té quasi 100 
anys d’història. Tradicionalment havien subministrat la seva producció a la ciu-
tat de Barcelona per la seva proximitat i bona comunicació. Aquesta bona co-
municació és extensiva a la resta de l’estat i Europa. A la zona hi ha dos mer-
cats de la flor i la planta ornamental.

En ser una zona amb una gran tradició agrícola intensiva fa que hi hagi una 
bona xarxa de proveïdors de material de reg, hivernacles, calefaccions, adobs i 
fitosanitaris. La proximitat a la ciutat no només facilita una bona comunicació 
sinó també la facilitat d’accés a les xarxes elèctriques, de gas i de telefonia.
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Resum

Actualment estem en un període de grans canvis a les empreses, per la irrupció tec-
nològica i la necessària innovació que afecta diferents sectors d’activitat, i les em-
preses d’Osona no en queden excloses. Aquest estudi presenta la salut econòmica i 
financera de les empreses d’Osona, segons la diferent tipologia d’empreses de la 
comarca, com a indicador fonamental de la supervivència i competitivitat empresari-
al del territori en el període de crisi sistèmica 2008-2015.

1. Introducció

Actualment, estem en un període de transformació empresarial en què la situ-
ació econòmica i financera de les empreses és determinant per a la competiti-
vitat i supervivència de les mateixes. Aquest estudi analitza descriptivament la 
salut econòmica i financera de les empreses osonenques durant el període 
2008-2015 segons tipologia d’empresa (grans, mitjanes, petites i microempre-
ses). En concret, es valoren diferents indicadors financers en el període indicat 
(solvència a curt termini, endeutament, rendibilitat econòmica i financera, i ca-
pitalització) per diagnosticar la situació econòmica i financera d’aquestes em-
preses, a banda, de posar en relleu quines gaudeixen d’un creixement equili-
brat i s’adapten al canvi constant en què estem immersos com a factor clau per 
a la seva competitivitat.

Les dades utilitzades provenen dels estats comptables de les empreses oso-
nenques en el període 2008-2015, en concret, es recull una mostra de 2.224 em-
preses amb dades d’empreses mercantils osonenques i es porta a terme l’anà-
lisi econòmica financera, en els exercicis compresos entre l’any 2008 i 2015 (les 
dades d’exercicis posteriors al 2015 no estaven disponibles al SABI, base de da-
des utilitzada per disposar de la mostra objecte d’estudi), diferenciant les mi-
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croempreses, les petites, les mitjanes i les grans empreses de la comarca se-
gons classificació europea (Reglament UE n. 651/2014 de la Comissió), per 
arribar a uns resultats i unes conclusions. En l’estudi descriptiu s’incideix en les 
microempreses per ser majoritàries, de manera que s’analitza especialment 
com gestionen actius i despeses i si la seva gestió financera és prudent, a ban-
da de valorar la seva adaptació al canvi.

Així doncs, l’estudi parteix d’una mostra de 2.224 empreses osonenques, clas-
sificades en microempreses, petites empreses, empreses mitjanes i grans em-
preses actives en el període 2008-2015 per tal de diagnosticar-ne la salut eco-
nòmica i financera en aquest difícil període de crisi sistèmica. Per fer una anàlisi 
de la situació econòmica i financera en aquest període, es calculen els princi-
pals indicadors financers per diagnosticar la solvència a curt termini (liquidi-
tat), l’endeutament, les rendibilitats i la capitalització d’aquestes empreses. 
També s’analitza si el seu creixement és equilibrat per poder valorar la supervi-
vència de les mateixes.

En concret, els indicadors financers analitzats han estat: fons de maniobra (ac-
tiu corrent - passiu corrent); solvència a curt termini (actiu corrent/passiu cor-
rent); endeutament (total deutes/patrimoni net i passiu); qualitat del deute 
(deutes curt termini / total deutes); cash flow (benefici + amortitzacions eco-
nòmiques); valor afegit (ingressos explotació - despeses explotació); rendibili-
tat financera (ROE = Resultat net / Patrimoni net - resultat net); rendibilitat 
econòmica (ROA = BAIT / Actiu) i l’evolució en aquest període mitjançant per-
centatges horitzontals del resultat net i del patrimoni net per tal de valorar la 
capitalització d’aquestes empreses.

Per realitzar l’estudi, partim de l’anàlisi de la situació financera a curt termini, 
seguim amb l’anàlisi financera a llarg termini i l’anàlisi dels resultats, incidint 
també en l’anàlisi de les variacions patrimonials, per valorar la capitalització 
d’aquestes empreses en aquest període i les garanties que representen.

2. Anàlisi de les microempreses

Les microempreses, segons el que disposa el Reglament UE n. 651/2014, són 
empreses de menys de 10 treballadors, amb un volum de negoci o balanç gene-
ral inferior a 2.000.000 d’euros.
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2.1.  Anàlisi de la situació financera a curt termini de les microempreses 
d’Osona

El principal objectiu de l’anàlisi de la situació financera a curt termini consisteix 
a determinar la capacitat que tenen les microempreses osonenques per fer 
front a les seves obligacions de pagament a curt termini. Es constata que en el 
període objecte d’estudi, 2008-2015, les mitjanes de les masses patrimonials de 
les microempreses osonenques presenten una estructura econòmica equili-
brada entre actiu no corrent i actiu corrent; respecte a l’estructura financera 
són empreses capitalitzades i moderadament endeutades, tal com reflecteix la 
figura 1.

Figura 1. Estructura de les masses patrimonials de les microempreses 
osonenques

L’evolució de les masses patrimonials en aquests set exercicis analitzats mos-
tra un creixement de l’actiu no corrent d’un 12,2% i una disminució de l’actiu 
corrent d’un 14,6%; d’altra banda, els passius disminueixen un 19,3% i el patri-
moni net creix un 17,2%. Es pot dir que hi ha equilibri financer, ja que l’estructu-
ra de les masses patrimonials és correcta.

Analitzant el fons de maniobra (actiu corrent menys passiu corrent) es constata 
que és positiu en tots els exercicis, tot i que, ha disminuït en el període entre 
2011 i 2013, tal com reflecteix la figura 2.
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Figura 2. Evolució del fons de maniobra en el període considerat

Respecte a la ràtio de solvència a curt termini, que mesura la capacitat de fer 
front als deutes a curt termini realitzant l’actiu corrent, en el període conside-
rat les microempreses presenten una acceptable solvència a curt termini (en-
tre 1,5 i 2), encara que en l’exercici 2011 disminueix considerablement, tal com 
es reflecteix en la figura 3, tot i que, els paràmetres són normals. Aquesta ràtio 
indica que les microempreses tenen suficient liquiditat en aquest període ob-
jecte d’estudi i la solvència a curt termini millora en els últims anys.

Figura 3. Evolució de la solvència a curt termini en el període considerat
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2.2.  Anàlisi de la situació financera a llarg termini de les microempreses 
d’Osona

L’anàlisi de la situació financera a llarg termini té per objectiu principal mesurar 
la capacitat de les microempreses per satisfer els deutes a llarg termini. Se-
gons el criteri aportat per Amat i Perramon (2012), en aquest període no hi ha 
una gestió eficient d’actius (Δ Vendes < Δ Actius) ni una bona gestió de despe-
ses (Δ Resultats < Δ Vendes); no obstant, hi ha una gestió financera prudent (Δ 
Actius > Δ Deutes). Però en no acomplir-se alhora la gestió eficient d’actius i 
despeses juntament amb una gestió financera prudent les microempreses ana-
litzades en aquest període no presenten un creixement equilibrat, tal com re-
flecteix la taula 1.

Taula 1. Creixement no equilibrat de les microempreses en el període 
objecte d’estudi

 
 

Gestió eficient dels actius Gestió financera prudent Gestió de les despeses

Δ Vendes Δ Actius Δ Actius Δ Deutes Δ Resultats Δ Vendes

Creixement no equilibrat -35,319% -1,62% -1,62% -19,26% -59,69% -35,19%

Seguint amb l’anàlisi a llarg termini, l’endeutament de les microempreses en 
aquest període és baix (inferior al 50% a partir de l’exercici 2012, tal com in-
dica la figura 4), cal tenir present que l’interval d’endeutament normal es 
considera entre un 50% i un 60%. Respecte a la qualitat dels deutes, hi ha 
pràcticament la meitat de deutes a curt termini i a llarg termini, de manera 
que no es tracta d’un endeutament de mala qualitat ja que els deutes a curt 
termini no superen excessivament els deutes a llarg termini, tal com eviden-
cia la figura 5.
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Figura 4. Evolució de l’endeutament de les microempreses en el període 
considerat

Figura 5. Evolució de la qualitat del deute de les microempreses en el 
període considerat

Per tant, podem dir que les microempreses d’Osona no estan massa endeuta-
des i en aquest període han reduït l’endeutament amb equilibri entre deutes a 
curt i llarg termini. D’altra banda, les microempreses han de millorar la gestió 
dels seus actius i de les despeses.
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2.3. Anàlisi econòmica de les microempreses d’Osona

L’anàlisi econòmica té per objectiu explicar com s’han produït els resultats 
d’aquestes microempreses identificant les causes que han provocat la varia-
ció de resultats en el període considerat. Una primera aproximació permet 
constatar que els ingressos d’explotació de les microempreses en aquest 
període han disminuït un 35,19% amb una reducció del cash flow (benefici 
més amortitzacions) d’un 45,94%, una reducció del valor afegit (ingressos 
d’explotació menys despeses d’explotació) d’un 43,91% i una disminució de la 
rendibilitat econòmica i financera d’un 42,99% i d’un 67,07% respectivament 
(figures 6, 7 i 8).

Figura 6. Evolució del cash flow de les microempreses en el període 
considerat
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Figura 7. Evolució del valor afegit de les microempreses en el període 
considerat

Figura 8. Evolució de la ROE (rendibilitat financera) i ROA (rendibilitat 
econòmica)

Quant a l’anàlisi de les rendibilitats, cal tenir present que sempre que la rendi-
bilitat financera supera la rendibilitat econòmica (ROE > ROA) l’endeutament 
no perjudica les microempreses. D’aquesta manera i segons la figura en els 
exercicis 2009, 2012 i 2013 l’endeutament, encara que no sigui molt elevat, per-
judica les microempreses.

És remarcable que el decreixement de les vendes (35,19%) i la disminució de la 
ROA (42,99%) en aquest període no assegura la supervivència de totes les mi-
croempreses en aquest difícil període de crisi sistèmica.
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2.4. Anàlisi patrimonial de les microempreses d’Osona

Per tal de valorar les variacions patrimonials de les microempreses, s’analitza 
quins són els resultats nets d’aquestes microempreses i si aquestes empreses 
han augmentat el seu patrimoni net en aquest període, és a dir, si s’han capita-
litzat, de manera que ofereixen més garanties als tercers implicats en les ma-
teixes i en definitiva presenten més riquesa empresarial.

El resultat net en el període considerat disminueix un 59,69% i els exercicis amb 
resultats nets negatius han estat el 2012 i el 2013, encara que a partir de 2013 les 
microempreses augmenten el resultat net (figura 9).

Figura 9. Evolució del resultat net de les microempreses en el període 
considerat

Respecte al patrimoni net de les microempreses cal tenir present que es capi-
talitzen en un 17,18%, especialment a partir de l’exercici 2013, de manera que 
caldrà valorar en exercicis posteriors al 2015 si segueix aquesta tendència a l’al-
ça del patrimoni net, que els permetrà una posició més ferma en el mercat em-
presarial (figura 10).
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Figura 10. Evolució del patrimoni net de les microempreses en el període 
considerat

3. Anàlisi de les petites empreses

Les petites empreses, segons el que disposa el Reglament UE n. 651/2014, són 
empreses de menys de 50 treballadors, amb un volum de negoci o balanç ge-
neral inferior a 10.000.000 d’euros.

3.1.  Anàlisi de la situació financera a curt termini de les petites empreses 
d’Osona

En el període objecte d’estudi, 2008-2015, les mitjanes de les masses patrimoni-
als de les petites empreses osonenques presenten una estructura econòmica 
equilibrada entre actiu no corrent i actiu corrent; respecte de l’estructura fi-
nancera són empreses capitalitzades i moderadament endeutades, tal com re-
flecteix la figura 11.
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Figura 11. Estructura de les masses patrimonials de les petites empreses 
osonenques

L’evolució de les masses patrimonials en aquests set exercicis mostra un crei-
xement de l’actiu no corrent d’un 12,34% i un augment de l’actiu corrent d’un 
13,93%; d’altra banda, els passius es mantenen estables amb un augment del 
0,39% i el patrimoni net creix un 28,10%.

Analitzant el fons de maniobra (actiu corrent menys passiu corrent) es constata 
que és positiu en tots els exercicis i augmenta un 45,39% en el període conside-
rat, tal com reflecteix la figura 12.

Figura 12. Evolució del fons de maniobra en el període considerat
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Respecte a la ràtio de solvència a curt termini, en el període considerat les peti-
tes empreses presenten una bona solvència a curt termini (entre 1,5 i 2), espe-
cialment a partir del 2010. Aquesta ràtio indica que les petites empreses tenen 
suficient liquiditat en aquest període objecte d’estudi i la solvència a curt ter-
mini millora a partir del 2013, tal com s’evidencia en la figura 13.

Figura 13. Evolució de la solvència a curt termini en el període considerat

3.2.  Anàlisi de la situació financera a llarg termini de les petites empreses 
d’Osona

Segons el criteri aportat per Amat i Perramon (2012), en aquest període no hi 
ha una gestió eficient d’actius (Δ Vendes < Δ Actius), ni una bona gestió de des-
peses (Δ Resultats < Δ Vendes), encara que la gestió financera és prudent (Δ 
Actius > Δ Deutes). Per tant, les petites empreses no presenten un creixement 
equilibrat (taula 2).

Taula 2. Creixement no equilibrat de les petites empreses en el període 
objecte d’estudi

 
 

Gestió eficient dels actius Gestió financera prudent Gestió de les despeses

Δ Vendes Δ Actius Δ Actius Δ Deutes Δ Resultats Δ Vendes

Creixement no equilibrat 6,048% 13,244% 13,244% 0,393% -15,710% 6,048%

Seguint amb l’anàlisi a llarg termini, l’endeutament de les petites empreses en 
el període considerat és baix (d’un 50% o inferior a partir de l’exercici 2009, tal 
com indica la figura 14), cal tenir present, que l’interval d’endeutament normal 
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es considera entre un 50% i un 60%. Respecte a la qualitat dels deutes, hi ha 
més deutes a curt termini que a llarg termini, de manera que es tracta d’un en-
deutament de mala qualitat ja que els deutes a curt termini superen amb es-
creix els deutes a llarg termini (figura 15).

Figura 14. Evolució de l’endeutament de les petites empreses en el període 
considerat

Figura 15. Evolució de la qualitat del deute de les petites empreses en el 
període considerat

Per tant, podem dir que les petites empreses d’Osona no estan massa endeu-
tades i en aquest període han reduït encara més l’endeutament, però és un 
endeutament de mala qualitat. D’altra banda, les petites empreses han de mi-
llorar la seva gestió d’actius i despeses.
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3.3. Anàlisi econòmica de les petites empreses d’Osona

L’anàlisi econòmica, referida als resultats d’aquestes petites empreses, identi-
fica les causes que han provocat la variació de resultats en el període conside-
rat. Una primera aproximació permet constatar que els ingressos d’explotació 
de les petites empreses en aquest període han augmentat un 6,05% amb una 
reducció del cash flow (benefici més amortitzacions) d’un 11,76% i del valor afe-
git (ingressos d’explotació menys despeses d’explotació) d’un 6,33% i una dis-
minució de la rendibilitat econòmica d’un 17,29%, juntament amb una disminu-
ció de la rendibilitat financera d’un 36,21% (figures 16, 17 i 18).

Figura 16. Evolució del cash flow de les petites empreses en el període 
considerat

Figura 17. Evolució del valor afegit de les petites empreses en el període 
considerat
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Figura 18. Evolució de la ROE (rendibilitat financera) i ROA (rendibilitat 
econòmica)

Quant a l’anàlisi de les rendibilitats, cal tenir present que sempre que la rendi-
bilitat financera supera la rendibilitat econòmica (ROE > ROA) l’endeutament 
no perjudica les petites empreses. D’aquesta manera, en l’exercici 2012 l’en-
deutament perjudica les petites empreses d’Osona.

És remarcable que el creixement de les vendes (6,05%) i la disminució de la 
ROA (17,29%) no afavoreix la supervivència de les petites empreses en aquest 
difícil període de crisi objecte d’estudi.

3.4. Anàlisi patrimonial de les petites empreses d’Osona

Per tal de valorar les variacions patrimonials de les petites empreses, s’analitza 
quins són els resultats nets d’aquestes empreses i si han augmentat el seu pa-
trimoni net.

El resultat net en el període considerat disminueix un 15,71% però a partir de 
2013 augmenta considerablement, tot i que cal valorar si es consolida en perío-
des posteriors (figura 19).
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Figura 19. Evolució del resultat net de les petites empreses en el període 
considerat

Respecte al patrimoni net de les petites empreses, cal tenir present que es ca-
pitalitzen en un 28,10%, especialment a partir de l’exercici 2013, de manera que 
caldrà valorar en exercicis posteriors al 2015 si segueix aquesta tendència a l’al-
ça del patrimoni net, que permet una posició més ferma en el mercat empresa-
rial (figura 20).

Figura 20. Evolució del patrimoni net de les petites empreses en el període 
considerat

4. Anàlisi de les empreses mitjanes

Les empreses mitjanes, segons el que disposa el Reglament UE n. 651/2014, són 
empreses de menys de 250 treballadors, amb un volum de negoci inferior a 
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50.000.000 € i un balanç general inferior a 43.000.000 d’euros.

4.1.  Anàlisi de la situació financera a curt termini de les empreses mitjanes 
d’Osona

En el període objecte d’estudi, 2008-2015, les mitjanes de les masses patrimoni-
als de les empreses mitjanes osonenques presenten una estructura econòmica 
amb més actiu corrent que actiu no corrent; respecte a l’estructura financera 
són empreses capitalitzades i més endeutades que les analitzades anterior-
ment, tal com reflecteix la figura 21.

Figura 21. Estructura de les masses patrimonials de les empreses mitjanes 
osonenques

L’evolució de les masses patrimonials en aquests set exercicis mostra un crei-
xement de l’actiu no corrent d’un 15,50% i un augment de l’actiu corrent d’un 
28,51%; d’altra banda, els passius augmenten un 23,96% i el patrimoni net creix 
un 23,20%. Analitzant el fons de maniobra (actiu corrent menys passiu corrent) 
es constata que és positiu en tots els exercicis, tot i que va disminuint fins a 
l’exercici 2013 i a l’exercici 2015 es recupera fins a arribar a superar els nivells de 
l’exercici 2008 (figura 22).

001-646 ponenciasEIX3.indd   361 16/07/2018   15:19:38



362

Situació econòmica i financera de les empreses d’Osona en el període 2008-2015

Figura 22. Evolució del fons de maniobra en el període considerat

Respecte a la ràtio de solvència a curt termini, en el període considerat les em-
preses mitjanes presenten una baixa solvència a curt termini (a excepció de 
l’exercici 2010), amb disminucions considerables en els exercicis 2013 i 2014, tal 
com es reflecteix en la figura. Aquesta ràtio indica que les empreses mitjanes 
no tenen suficient liquiditat en aquest període objecte d’estudi, amb proble-
mes de tresoreria en els últims exercicis del període analitzat (figura 23).

Figura 23. Evolució de la solvència a curt termini en el període considerat
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4.2.  Anàlisi de la situació financera a llarg termini de les empreses mitjanes 
d’Osona

Segons el criteri aportat per Amat i Perramon (2012), en aquest període no hi 
ha una bona gestió d’actius (Δ Vendes < Δ Actius), hi ha una bona gestió de 
despeses (Δ Resultats > Δ Vendes) però la gestió financera no és prudent (Δ 
Actius < Δ Deutes). De manera que les empreses mitjanes no presenten un crei-
xement equilibrat (taula 3).

Taula 3. Creixement no equilibrat de les empreses mitjanes en el període 
analitzat

 Gestió eficient dels actius Gestió financera prudent Gestió de les despeses

 Δ Vendes Δ Actius Δ Actius Δ Deutes Δ Resultats Δ Vendes

Creixement no equilibrat 11,932% 23,609% 23,609% 23,957% 70,733% 11,932%

Seguint amb l’anàlisi a llarg termini, l’endeutament de les empreses mitjanes en 
aquest període presenta un nivell normal, dintre de la franja considerada nor-
mal (figura 24; entre un 50% i un 60%). I al final del període l’endeutament és 
idèntic a l’inicial, de manera que podem indicar que aquestes empreses seguei-
xen amb un mateix nivell d’endeutament, amb un increment destacat a l’exer-
cici 2012. Respecte a la qualitat dels deutes, hi ha més deutes a curt termini que 
a llarg termini, de manera que es tracta d’un endeutament de mala qualitat ja 
que els deutes a curt termini superen amb escreix els deutes a llarg termini, 
especialment els últims anys (figura 25).

Figura 24. Evolució de l’endeutament de les empreses mitjanes en el període 
considerat
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Figura 25. Evolució de la qualitat del deute de les empreses mitjanes

Per tant, podem dir que les empreses mitjanes d’Osona estan endeutades din-
tre dels paràmetres considerats normals i en aquest període presenten més 
deutes a curt termini que a llarg termini, especialment en els últims tres exerci-
cis del període analitzat. D’altra banda, les empreses mitjanes han de millorar 
la seva gestió financera.

4.3. Anàlisi econòmica de les empreses mitjanes d’Osona

L’anàlisi de la variació dels resultats de les empreses mitjanes d’Osona en el 
període considerat identifica que els ingressos d’explotació en aquest període 
han augmentat un 11,93% amb un increment del cash flow (benefici més amor-
titzacions) d’un 42,19%, una disminució del valor afegit (ingressos d’explotació 
menys despeses d’explotació) d’un 30,39% i un creixement de la rendibilitat 
econòmica i financera d’un 5,48% i d’un 43,60%, respectivament (figures 26,,27 i 
28).
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Figura 26. Evolució del cash flow de les empreses mitjanes en el període 
considerat

Figura 27. Evolució del valor afegit de les empreses mitjanes en el període 
considerat
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Figura 28. Evolució de la ROE (rendibilitat financera) i ROA (rendibilitat 
econòmica)

Quant a l’anàlisi de les rendibilitats, cal tenir present que sempre que la rendi-
bilitat financera supera la rendibilitat econòmica (ROE > ROA) l’endeutament 
no perjudica les empreses mitjanes. D’aquesta manera i segons la figura en cap 
dels exercicis l’endeutament perjudica aquestes empreses.

És remarcable que el creixement de les vendes (11,93%) i l’augment de la ROA 
(5,48%) en aquest període no identifica dificultats per a la supervivència de to-
tes les empreses mitjanes en aquest difícil període de crisi sistèmica.

4.5. Anàlisi patrimonial de les empreses mitjanes d’Osona

Per tal de valorar les variacions patrimonials de les empreses mitjanes, s’analit-
za quins són els resultats nets d’aquestes empreses i si han augmentat el seu 
patrimoni net en aquest període, és a dir, si s’han capitalitzat, de manera que 
ofereixen més garanties als tercers implicats en les mateixes i, en definitiva, 
presenten més riquesa empresarial.

El resultat net en el període considerat augmenta un 70,73% i especialment a 
partir del 2013 (figura 29), de manera que cal valorar si es consolida en perío-
des posteriors aquest augment.

001-646 ponenciasEIX3.indd   366 16/07/2018   15:19:38



367

Núria Arimany-Serrat, Elisenda Tarrats-Pons i Albert Armisen-Morell

Figura 29. Evolució del resultat net de les microempreses en el període 
considerat

Respecte al patrimoni net de les empreses mitjanes, cal tenir present que es 
capitalitzen en un 23,20%, especialment a partir de l’exercici 2013, de manera 
que caldrà valorar en exercicis posteriors al 2015 si segueix aquesta tendència 
a l’alça del patrimoni net, que els permet una posició més ferma en el mercat 
empresarial (figura 30).

Figura 30. Evolució del patrimoni net de les microempreses en el període 
considerat

5. Anàlisi de les grans empreses

Les grans empreses, segons el que disposa el Reglament UE n. 651/2014, són 
empreses de més de 250 treballadors, amb un volum de negoci superior a 
50.000.000 € i un balanç general superior a 43.000.000 d’euros.
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5.1.  Anàlisi de la situació financera a curt termini de les grans empreses 
d’Osona

En el període objecte d’estudi, 2008-2015, les mitjanes de les masses patrimoni-
als de les grans empreses osonenques presenten una estructura econòmica 
dominada per l’actiu corrent i una estructura financera amb més endeutament 
que les altres tipologies d’empreses osonenques analitzades, tal com reflec-
teix la figura 31.

Figura 31. Estructura de les masses patrimonials de les grans empreses 
osonenques

L’evolució de les masses patrimonials en aquests set exercicis mostra un de-
creixement de l’actiu no corrent d’un 3,27% i un augment de l’actiu corrent d’un 
51,17%; d’altra banda, els passius augmenten un 19,55% i el patrimoni net creix 
un 41,49%.

Analitzant el fons de maniobra (actiu corrent menys passiu corrent) es constata 
que és positiu en tots els exercicis, i augmenta considerablement en tot el perí-
ode analitzat pel creixement de l’actiu corrent (figura 32).
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Figura 32. Evolució del fons de maniobra en el període considerat

Respecte a la ràtio de solvència a curt termini, en el període considerat les grans 
empreses presenten una baixa solvència a curt termini fins a l’exercici 2012, 
que millora a partir de l’exercici 2013 (entre 1,5 i 2), tal com es reflecteix en la 
figura 33. Aquesta ràtio indica que les grans empreses milloren en liquiditat els 
últims exercicis d’aquest període i la solvència a curt termini no és tan bona en 
els primers exercicis del període analitzat.

Figura 33. Evolució de la solvència a curt termini en el període considerat

001-646 ponenciasEIX3.indd   369 16/07/2018   15:19:39



370

Situació econòmica i financera de les empreses d’Osona en el període 2008-2015

5.2.  Anàlisi de la situació financera a llarg termini de les grans empreses 
d’Osona

Segons Amat i Perramon (2012), en aquest període hi ha una gestió eficient 
d’actius (Δ Vendes > Δ Actius), hi ha una bona gestió de despeses (Δ Resultats 
> Δ Vendes) i una gestió financera prudent (Δ Actius > Δ Deutes). De manera 
que les grans empreses de la comarca d’Osona en aquest període presenten 
un creixement equilibrat (taula 4).

Taula 4. Creixement no equilibrat de les grans empreses en el període 
objecte d’estudi

 
 

Gestió eficient dels actius Gestió financera prudent Gestió de les despeses

Δ Vendes Δ Actius Δ Actius Δ Deutes Δ Resultats Δ Vendes

Creixement equilibrat 34,453% 29,410% 29,410% 19,550% 186,951% 34,453%

Seguint amb l’anàlisi a llarg termini, l’endeutament de les grans empreses en 
aquest període és d’un 56% fins al 2012, i posteriorment es redueix fins a un 51% 
dintre de l’interval de normalitat (figura 34). Respecte a la qualitat dels deutes, 
en més d’un 80% són deutes a curt termini, de manera que no és un endeuta-
ment de qualitat (figura 35).

Figura 34. Evolució de l’endeutament de les grans empreses en el període 
considerat
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Figura 35. Evolució de la qualitat del deute de les grans empreses en el 
període considerat

Per tant, podem dir que les grans empreses d’Osona estan més endeutades 
que la resta de tipologies d’empreses d’Osona, encara que és un endeutament 
dintre dels paràmetres de normalitat, però excessivament a curt termini, de 
manera que pot suposar tensions en la tresoreria, que es poden gestionar cor-
rectament pel creixement equilibrat a què estan sotmeses les grans empreses 
osonenques en aquest període objecte d’estudi.

5.3. Anàlisi econòmica de les grans empreses d’Osona

Una primera aproximació de l’anàlisi de resultats permet constatar que els in-
gressos d’explotació de les grans empreses en aquest període han augmentat 
un 34,45%, amb un augment del cash flow (benefici més amortitzacions) d’un 
43,95%, un augment del valor afegit (ingressos d’explotació menys despeses 
d’explotació) d’un 29,74%, i un augment de la rendibilitat econòmica i financera 
d’un 0,25% i d’un 111,48%, respectivament (figures 36, 37 i 38).
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Figura 36. Evolució del cash flow de les grans empreses en el període 
considerat

Figura 37. Evolució del valor afegit de les grans empreses en el període 
considerat

001-646 ponenciasEIX3.indd   372 16/07/2018   15:19:39



373

Núria Arimany-Serrat, Elisenda Tarrats-Pons i Albert Armisen-Morell

Figura 38. Evolució de la ROE (rendibilitat financera) i ROA (rendibilitat 
econòmica)

Quant a l’anàlisi de les rendibilitats, cal tenir present que sempre que la rendi-
bilitat financera supera la rendibilitat econòmica (ROE > ROA) l’endeutament 
no perjudica les grans empreses de la mostra. D’aquesta manera, l’endeuta-
ment no perjudica aquestes empreses que presenten una alta rendibilitat fi-
nancera, especialment en l’exercici 2014.

És remarcable que el creixement de les vendes (34,45%) i l’augment de la ROA 
(0,25%) en aquest període assegura la seva supervivència en aquest difícil perí-
ode de crisi objecte d’estudi i en un futur proper si es mantenen aquests indica-
dors financers.

5.4. Anàlisi patrimonial de les grans empreses d’Osona

Per tal de valorar les variacions patrimonials de les grans empreses, s’analitza 
quins són els resultats nets d’aquestes empreses i si han augmentat el seu pa-
trimoni net en aquest període, és a dir, si s’han capitalitzat, de manera que ofe-
reixen més garanties als tercers implicats en les mateixes i, en definitiva, pre-
senten més riquesa empresarial.

El resultat net en el període considerat augmenta un 186,95%, tot i que l’exerci-
ci 2013 presenta una disminució puntual dintre del context ascendent dels re-
sultats nets de les grans empreses (figura 39).
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Figura 39. Evolució del resultat net de les grans empreses en el període 
considerat

Respecte al patrimoni net de les grans empreses cal tenir present que es capi-
talitzen en un 41,49%, especialment a partir de l’exercici 2013, de manera que 
caldrà valorar en exercicis posteriors al 2015 si segueix aquesta tendència a l’al-
ça del patrimoni net, que els permet una forta posició empresarial (figura 40).

Figura 40. Evolució del patrimoni net de les grans empreses en el període 
considerat

6. Conclusions

De l’estudi de la salut econòmica i financera de les empreses d’Osona en el 
període 2008-2015 es pot concloure el següent:
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1. Les microempreses d’Osona presenten una estructura financera equili-
brada amb una acceptable liquiditat que millora en els últims anys, i un 
endeutament baix i de bona qualitat gràcies a la gestió financera pru-
dent. Però les microempreses han de millorar en la gestió d’actius i des-
peses; a més a més, en aquest període disminueixen els ingressos d’ex-
plotació, els resultats nets i les rendibilitats, tot i que es capitalitzen en 
un 17%.

2. Les petites empreses d’Osona són empreses més capitalitzades (28%) i 
moderadament endeutades per la gestió financera prudent. Però no 
gestionen bé ni actius ni despeses i presenten disminucions en les rendi-
bilitats, encara que la liquiditat és suficient i millora a partir de 2013.

3. Les empreses mitjanes d’Osona són empreses capitalitzades (23%), més 
endeutades que les tipologies anteriors per la gestió financera poc pru-
dent que han portat a terme junt amb un deute de mala qualitat. El crei-
xement no és equilibrat (ja que tampoc presenten una bona gestió d’ac-
tius i despeses), i presenten una baixa solvència a curt termini. Val a dir 
que en aquest període les empreses mitjanes presenten un augment del 
12% dels ingressos d’explotació, un augment del resultat net d’un 70% i 
una capitalització del 23%.

4. Les grans empreses d’Osona disposen d’una estructura econòmica do-
minada per l’actiu corrent i una estructura financera amb més endeuta-
ment (de mala qualitat) que les altres tipologies d’empreses, però dintre 
dels paràmetres de normalitat. La seva liquiditat millora en els últims 
anys i presenten un creixement equilibrat (per la gestió financera pru-
dent i la bona gestió d’actius i despeses). L’augment dels ingressos d’ex-
plotació juntament amb l’augment de les rendibilitats avalen la seva 
supervivència, amb vendes creixents i increments de rendibilitats eco-
nòmiques. Són les empreses més capitalitzades (aproximadament un 
42%) de totes les analitzades.
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Resum

Es proposa caracteritzar el model productiu espanyol en base a la qualificació dels 
ocupats per tal d’explicar la debilitat de la seva productivitat en relació amb el de la 
resta de països d’Europa occidental.
Es constata que el model productiu espanyol utilitza més intensivament personal 
poc qualificat. Aquest biaix estaria relacionat amb els salaris relatius d’un i altre per-
sonal, els quals, per raons regulatòries, no es fixen de manera similar.
Es conclou amb una predicció sobre la productivitat i la creació de llocs de treball en 
l’actual fase expansiva del cicle econòmic i amb la proposta d’apujar significativa-
ment l’SMI.

1. El (mediocre) balanç d’un cicle, en quatre indicadors

Entre 1994 i 2013 l’economia espanyola i, dins d’ella, la catalana van experimen-
tar un cicle econòmic d’expansió-contracció. En aquest primer apartat ens pro-
posem establir un balanç d’aquest cicle. Van acabar l’economia espanyola i la 
catalana millor o pitjor de com van començar-lo?

Una primera qualificació ens la proporciona el PIB per capita, que constitueix 
l’indicador elemental de la prosperitat.

En termes reals, el PIB per capita espanyol era, l’any 2013, un 27,2% més elevat 
que el de l’any 1994; el català, un 26% més elevat. Es tracta d’increments impor-
tants en termes absoluts, però que no ho són gaire en termes relatius. Si consi-
derem només els països de l’Eurozona, i grosso modo, podem dir que Espanya i 
Catalunya van millorar en relació amb la resta de països meridionals (Grècia, 
Portugal i Itàlia), no van aconseguir escurçar distàncies respecte d’alguns paï-
sos més rics (França, Alemanya, Bèlgica), van perdre posicions respecte de la 
resta dels països més rics (Països Baixos, Àustria, Finlàndia) i van créixer molt 

Aquesta vegada, serà diferent? Ocupació, atur i pro-
ductivitat en el cicle econòmic espanyol
Miquel Puig Raposo
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menys que els països de l’Est (Estònia, Letònia, Eslovàquia i Eslovènia). Dit 
d’una altra manera: així com en el cicle anterior (1985-1994) Espanya i Catalu-
nya havien escurçat distàncies respecte dels països que els anaven al davant, 
en el cicle 1994-2013, això ja no va ser així. Els que anaven al davant van créixer 
tant o més, i la majoria dels que anaven al darrere, van créixer més.

Gràfic 1. Creixement del PIB per capita  
(€ constants, Eurostat excepte Catalunya/INE, 1994-2013)
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El balanç no és mediocre sinó dolent si considerem no la producció sinó la pro-
ductivitat; no el PIB per capita sinó per hora treballada.

El gràfic 2 posa de manifest que, en el context europeu, la productivitat espa-
nyola només va augmentar més que la italiana. El resultat és que el PIB per 
hora treballada va augmentar un 14% a Espanya al llarg del cicle, mentre que a 
Portugal i al centre d’Europa (França, Països Baixos, Alemanya, Suïssa, Àustria, 
Finlàndia, Suècia...) ho feia entre el 20 i el 40%, i als països de l’Est ho feia enca-
ra més.

En definitiva, quan acabava el cicle, en termes absoluts l’economia espanyola i 
catalana eren més productives que quan van començar, però en termes rela-
tius ho eren menys.
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Gràfic 2. Creixement de la productivitat 1994-2013  
(PIB/hora treballada, Eurostat)
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Considerem ara el balanç en relació amb el mercat laboral. Per fer-ho, ens ba-
sarem en les dades sobre ocupació facilitades per Eurostat, que corresponen, 
en el cas espanyol, a les de l’EPA.

El cicle va començar amb una taxa d’atur increïblement elevada, del 24,1% i del 
21,2% respectivament, i va acabar amb una taxa encara més elevada, del 26,1% i 
del 23,1%. Des d’aquest punt de vista, el balanç també és negatiu.

En el zenit del cicle, l’any 2007, la taxa d’atur va caure fins al 8,3% i 6,2%, que re-
presentava 1,8 milions d’aturats i 250.000 al conjunt espanyol i a Catalunya, 
respectivament. Com és sabut, a l’economia espanyola/catalana li resulta ex-
tremament difícil reduir l’atur per sota del 10%/7,5%.

S’ha repetit molt que la principal patologia de l’economia espanyola/catalana 
és la propensió a destruir molts llocs de treball durant les crisis. Tanmateix, el 
que no és tan freqüent és posar de manifest que, en el context europeu, les 
economies espanyola i catalana són les que, malgrat aquesta destrucció, més 
llocs de treball creen.

El gràfic 3 posa de manifest com, malgrat la intensa destrucció d’ocupació en 
el període contractiu –2008-2013–, si comparem el nombre de treballadors 
ocupats l’any 2013, en el nadir del cicle, amb els que hi havia dinou anys abans, 
en el nadir del cicle anterior, resulta que a Espanya i a Catalunya treballaven 
gairebé 5 milions i 850.000 treballadors més, respectivament, que dinou anys 
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abans, el que representa un 40% més en tots dos casos. En el context europeu, 
només Irlanda va superar aquesta proporció, i la resta de països en queden 
molt lluny: el Regne Unit en van crear un 17%, França un 14%, Alemanya un 13%...

Gràfic 3. Creació d’ocupació (Eurostat, 1994-2013)
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El gràfic 4 mostra com la destrucció del període 2007-2013, malgrat la seva in-
tensitat, va ser molt inferior a la creació que havia tingut lloc en el període 
1994-2007. Les dades corresponents a l’economia espanyola presenten exacta-
ment la mateixa forma, però en una escala diferent.

Gràfic 4. Ocupats (Catalunya, EPA, INE)
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Aquesta extraordinària creació neta de llocs de treball no es tradueix, com hem 
dit, en una reducció de la taxa d’atur, sinó en el seu augment. En el context 
d’una natalitat baixa, aquest resultat s’ha d’explicar per la immigració. L’any 
2013 treballaven a Espanya/Catalunya molts més treballadors que el 1994, però 
un 40% d’aquest augment havia estat absorbit per nous immigrants. A aquesta 
proporció s’arriba restant a partir de l’ocupació total proporcionada per Euros-
tat i dissociant-la per nacionalitats; en realitat, la immigració pot ser més eleva-
da en la mesura que al llarg del període s’hagi procedit a nacionalitzacions.

El resultat és que les economies espanyola i catalana presenten amb caràcter 
crònic una elevada taxa d’atur, tal com posa de manifest el gràfic 5.

Gràfic 5. Taxa d’atur (IMF)
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Finalment, considerem un quart indicador que ens ajudi a valorar el comporta-
ment de l’economia catalana al llarg del cicle 1994-2013 des del punt de vista de 
la seva estructura. Recordem que al començament del cicle anterior (1985-
1994), l’economia catalana era encara una economia fonamentada en una in-
dústria per al mercat espanyol. Les exportacions de béns i serveis (que exclouen 
els ingressos del turisme) representaven una proporció baixa del PIB, i no esta-
va gens clar que la indústria catalana fos capaç de sobreviure a la competència 
de la importació en el mercat espanyol. De fet, l’impacte de l’adhesió a la Unió 
Europea sobre el tèxtil o l’electrònica de consum havia resultat devastador.

Doncs bé, des d’aquest punt de vista, el balanç del cicle 1994-2013 és molt posi-
tiu. Catalunya ha continuat venent productes industrials a la resta d’Espanya i 
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el pes de les exportacions (a la resta del món) en el PIB no sols era molt elevat 
en finalitzar el cicle, sinó que es podia comparar satisfactòriament amb les eco-
nomies més obertes d’Europa. Efectivament, un país europeu gran, com Fran-
ça o Itàlia, exporta al voltant d’un 30% del seu PIB; Alemanya n’exporta el 50%. 
Els països mitjans, com Suïssa, Àustria, Bèlgica o Països Baixos, n’exporten en-
tre el 50 i el 88% (Eurostat). Pel que fa a Catalunya, considerada com a part 
d’un Estat gran (Espanya), n’exportava el 32% (Idescat); considerada com a 
economia mitjana (i comptant, doncs, també les vendes a la resta d’Espanya), 
n’exportava el 50% (a partir dades de C-Intereg).

A aquest comportament positiu de les exportacions cal afegir el desenvolupa-
ment del turisme, els ingressos del qual representaven el 2013 el 5% del PIB 
(Idescat). Entre una cosa i l’altra, i per primera vegada a la seva història moder-
na, l’economia catalana, que havia compensat els seus dèficits amb la resta del 
món amb superàvits amb la resta d’Espanya, ha passat a tenir un saldo comer-
cial positiu amb la resta d’Espanya i amb la resta del món (Idescat).

És a dir, que malgrat el que manifesten els tres indicadors que hem considerat 
abans, el període 1985-2013 mereix passar a la història com el marc d’un dels 
processos de transformació econòmica més profunds i més exitosos de la nos-
tra història.

Ara bé, aquest èxit en la transformació de l’estructura productiva no ens ha de 
fer oblidar els problemes que han posat de manifest aquells indicadors: en re-
lació amb la resta d’Europa, les economies espanyola/catalana eren, l’any 2013, 
menys productives i seguien presentant una profunda patologia laboral. La 
resta d’aquest exercici constitueix un esforç per explicar aquests problemes i 
per preveure el seu comportament en el cicle actual.

2. Les narratives habituals

En l’apartat anterior hem posat de manifest que el balanç de les economies 
espanyola/catalana en el cicle 1994-2013 presenta dues anomalies en relació 
amb la majoria dels països europeus: baixa productivitat i atur elevat.

Habitualment, aquestes anomalies s’expliquen en el context del model orto-
dox (el model neoclàssic), la qual cosa es tradueix en una narrativa que des-
cansa sobre tres conceptes:
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– la gravetat del cicle econòmic seria conseqüència dels desequilibris inter-
nacionals en general i alemanys en particular,

– la persistència de l’atur seria conseqüència de rigiditats en el mercat la-
boral,

– la baixa productivitat de les economies espanyola i catalana seria el resul-
tat d’una aposta excessiva per la construcció i la gravetat de la crisi.

Analitzem aquestes explicacions una a una.

Com és sabut, el model neoclàssic prediu que, en absència de xocs externs i de 
rigiditats internes, les economies tendeixen a l’equilibri. Les narratives conven-
cionals segueixen aquest guió. Es proclama, així, que els dèficits fiscals i comer-
cials alemanys que van seguir a la reunificació de 1989, la política monetària 
expansiva a partir de la crisi borsària de 2000, la confiança que havia desapare-
gut el risc canviari com a conseqüència de l’adopció de l’euro a partir de 2000 
(de facto, abans) i, pel mateix motiu, la confiança que els tipus d’interès a l’Eu-
rozona no podien divergir, van induir un boom a l’economia espanyola en els 
últims anys del segle xx i una entrada enorme de recursos financers en els pri-
mers del xxi que van acabar inflant una bombolla en el sector immobiliari. Se 
segueix argumentant que la crisi financera internacional, que va iniciar-se el 
2007-2008 i que va traduir-se en una sobtada interrupció dels fluxos financers, 
va arrossegar la nostra economia cap avall.

El model neoclàssic prediu també que, en absència de rigiditats interiors, els 
xocs exteriors tindrien un efecte petit sobre l’atur. Les narratives convencionals 
expliquen la persistència de l’atur a Espanya/Catalunya durant l’expansió, i el 
seu creixement durant la fase contractiva, com una conseqüència de la persis-
tència de rigiditats regulatòries en el mercat laboral. En particular, s’ha destacat 
el fet que el mercat espanyol seria dual, coexistint un col·lectiu de treballadors 
amb contractes flexibles i un amb contractes rígids. L’existència d’aquest se-
gon explicaria la gravetat de l’atur en finalitzar la fase contractiva. Una revisió 
de la bibliografia i dels arguments pot trobar-se a Cardoso et al. (2016).

Finalment (i això ja té poc a veure amb el model neoclàssic), s’explica l’escassa 
productivitat argumentant que el sector de la construcció és un sector necessària-
ment de baixa productivitat (per exemple, BBVA, 2017: 1) i que les economies es-
panyola/catalana haurien fet una aposta excessiva per aquest sector. Al seu torn, 
aquesta aposta s’explicaria amb raons financeres: pels baixos tipus d’interès indu-
ïts per la política monetària postcrisi de les “punt.com” i pels dèficits alemanys.
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3. Les limitacions de les narratives habituals

Hem destacat dues patologies de les economies espanyola/catalana al llarg del 
cicle 1994-2013: la baixa productivitat i la recurrència de taxes d’atur excepcio-
nalment elevades. Les narratives anteriors no donen una resposta satisfactòria 
a cap de les dues.

En primer lloc, el boom de la construcció que Espanya i Catalunya van viure no 
pot explicar la feblesa de la productivitat al final del cicle, perquè aquell any 
(2013), el pes del sector era el normal en el context europeu (menys del 6%) i, 
sobretot, perquè era més baix que a l’inici del cicle (9,3% el 1995). Si fos cert que 
el sector de la construcció és necessàriament poc productiu (cosa que, per altra 
banda, no té justificació teòrica), i concretament, que té una productivitat infe-
rior a la mitjana de l’economia espanyola, el seu impacte hauria estat positiu (i 
no negatiu) sobre la productivitat en comparar el final del cicle amb el seu inici.

Gràfic 6. Pes Construcció respecte VAB total (Eurostat)
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Si la productivitat de les economies espanyola i catalana era baixa (o no era 
prou alta) el 2013 es devia a les característiques dels sectors dominants en 
aquell moment, quan la construcció vivia mínims històrics.

Per altra banda, la debilitat de la productivitat l’any 2013 tampoc no pot ser con-
seqüència de la gravetat de la crisi econòmica, perquè, tal com posa de mani-
fest el gràfic 6, la productivitat va estancar-se durant els anys expansius (va 
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créixer al 0,3% acumulatiu en termes de PIB per hora treballada) i va augmentar 
durant la fase contractiva (1,9%). El gràfic 7 inclou els perfils de la productivitat a 
França i a Alemanya i posa de manifest que el nostre no és en absolut freqüent.

Gràfic 7. Productivitat (PIB/hora treballada, 1995 = 100, Eurostat)
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En definitiva, si volem entendre la debilitat de la nostra productivitat en el cicle 
1994-2013, hem d’oblidar-nos de la crisi i de la construcció i hem de centrar-nos 
en l’expansió i en la resta de sectors productius.

Una ràpida revisió de la bibliografia sobre la debilitat de la productivitat tam-
poc no ens aporta llum. En primer lloc, hem de fer referència a la que es refe-
reix a la caiguda de la productivitat als països occidentals, amb tres escoles 
dominants: la dels que consideren que l’envelliment de la població comporta 
un excés d’estalvi i, per tant una manca d’inversió; la dels que consideren que 
les característiques del canvi tecnològic que va tenir lloc entre mitjan segle xix 
i mitjan segle xx són irrepetibles; i, finalment, la dels que consideren que el 
problema és que els instruments estadístics (i concretament el PIB) no reflec-
teixen correctament l’impacte de les tecnologies TIC (una ràpida revisió de la 
bibliografia pot trobar-se a Mas, 2018-1). Tots aquests factors serien comuns a 
tot Occident, i, per tant, no ens ajuden a explicar la debilitat relativa de la pro-
ductivitat espanyola: per què creix més lentament que als països del nostre 
entorn, i, més concretament, dels que tenen un PIB per capita més alt (quan el 
fenomen del catch-up portaria a esperar el contrari).
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Hi ha una bibliografia sobre l’especificitat espanyola, la qual presenta una àm-
plia varietat d’explicacions: la dimensió (menor) de les empreses, el biaix cap a 
la inversió menys productiva, la inflexibilitat del mercat de treball, la manca de 
competència... (una ràpida revisió a Mas, 2018-2). Sense discutir els mèrits de 
tots i cada un d’aquests factors, és inevitable concloure que no resulten convin-
cents per explicar l’excepcionalitat espanyola, en primer lloc perquè aquesta és 
molt gran i aquells massa difusos (l’empresa espanyola és més petita, però, per 
què? per què invertirien més les empreses espanyoles en actius menys produc-
tius?). Però l’observació més demolidora contra aquesta bibliografia prové del 
fet que en el cicle anterior (1985-1994), la productivitat espanyola no es va com-
portar d’una manera tan anormal en el context occidental; encara que no va ser 
extraordinàriament elevada, va créixer més ràpidament que la de Suïssa, Suè-
cia, Països Baixos o els EUA, tal com posa de manifest el gràfic 8. Ara bé, és que 
la dimensió de l’empresa espanyola, les rigiditats del seu mercat laboral o els 
obstacles a la competència han empitjorat, en termes relatius, a partir de 1994?

Gràfic 8. Taxa de creixement de la productivitat 1985-1994 
(PIB/hora treballada, OCDE)
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Considerem ara el tema de la persistència de l’atur.

La narrativa ens diu que aquesta estaria motivada perquè la normativa –o les 
pràctiques en la negociació col·lectiva– faria que el mercat laboral espanyol si-
gui massa rígid, el que impediria que el mercat s’autoajustés. Dit d’una altra 
manera, se suposa que l’atur està causat per la inflexibilitat, i aquesta per la 
normativa (o per les pràctiques socials).
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És sabut que la flexibilitat del mercat laboral és un concepte pluridimensional, i 
que és difícil dir fins a quin punt un sistema és més flexible que un altre. No 
obstant això, el problema amb aquesta narrativa és que, siguin quines siguin la 
normativa i les pràctiques socials espanyoles en relació amb les d’altres països 
del nostre entorn, el mercat laboral espanyol no es comporta com si fos inflexi-
ble. El quadre 1 compara la magnitud de les variacions experimentades en les 
xifres d’ocupats al llarg del cicle en els nou països europeus on aquestes han 
estat majors. En concret, expressa la magnitud de les expansions laborals (en 
termes de creixement percentual de la xifra d’ocupats entre el nadir i el zenit), 
la magnitud de la contracció laboral (també en termes percentuals entre el ze-
nit i el nadir) i la suma dels valors absoluts d’ambdues magnituds.

Quadre 1. Variació % de l’ocupació entre zenit i nadir (Eurostat)
Expansió Contracció Suma (valors absoluts)

84,4% Ireland -23,0% Greece 98,0% Ireland

68,0% Spain -16,3% Spain 84,3% Spain

29,4% Netherlands -13,6% Ireland 46,0% Greece

26,8% Iceland -13,4% Portugal 33,6% Netherlands

25,6% Finland -5,8% Denmark 29,0% Iceland

23,1% Luxembourg -4,3% Netherlands 28,9% Finland

23,0% Norway -3,9% Italy 27,9% Portugal

23,0% Greece -3,3% Finland 20,7% France

20,1% France -2,2% Iceland 19,6% Italy

18,7% Belgium -0,5% France 18,2% Denmark

Com podem veure, Espanya va experimentar la segona expansió en magnitud 
(després de la d’Irlanda) i molt per davant de la tercera (Països Baixos). Pel que 
fa a la contracció, també va experimentar la segona (després de la de Grècia). 
Pel que fa a la suma, també presenta la segona magnitud després de la d’Irlan-
da i molt per davant de la tercera (Grècia). A efectes comparatius, cal dir que 
les tres xifres corresponents a Catalunya serien (amb dades de l’EPA) 65%, 
-15,4% i 80,4%, totes elles només lleugerament inferiors a la mitjana espanyola.

En conclusió, no té sentit atribuir la persistència de l’atur en les economies es-
panyola i catalana a la inflexibilitat del mercat laboral espanyol, perquè es trac-
ta d’un dels mercats laborals més flexibles, a la pràctica, d’Europa.
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4. Una pista

Podem començar a construir una narrativa que ens ajudi a explicar per què la pro-
ductivitat espanyola i catalana han crescut tan poc en el cicle 1994-2013 i el per-
què de la persistència de l’atur a partir d’una peculiaritat de la creació de llocs de 
treball a Espanya i a Catalunya: l’elevat pes dels ocupats amb estudis elementals.

El gràfic 9 expressa el percentatge de treballadors ocupats l’any 2013 que te-
nien com a màxim la titulació obligatòria (la secundària inferior). La primera 
columna inclou els treballadors d’entre 25 i 64 anys, és a dir, els que tenen edat 
d’haver acabat els estudis secundaris superiors i fins i tot els terciaris. Com que 
podríem suposar que una bona part d’ells són persones majors en la joventut 
de les quals els estudis postobligatoris no eren tan accessibles com en l’actuali-
tat, presenta més interès la columna segona, que es refereix exclusivament als 
ocupats d’entre 25 i 39 anys. No sols perquè es refereix a treballadors allunyats 
en el temps de les estretors que van patir els seus pares, sinó perquè es tracta 
de llocs de treball que en la seva pràctica totalitat han estat creats durant el ci-
cle que estem considerant, atès que els majors (els de 39 anys) tenien 20 anys 
quan va encetar-se (l’any 1994).

Gràfic 9. Ocupats amb màxim 1r cicle de la secundària (2013, Eurostat)
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Salta a la vista que, dels llocs de treball que havien sobreviscut a la contracció de 
2008-2013 i que estaven ocupats per joves, una proporció molt elevada (el 28%) te-
nien una titulació inferior o igual a l’obligatòria. Es tracta d’una proporció inferior a 
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la portuguesa i semblant a la italiana, però que està molt lluny de la de qualsevol 
país al nord dels Pirineus, que es mouen entre el 13% de Bèlgica i el 6,6% de Finlàn-
dia, i més lluny encara de les dels països de l’Est (amb l’excepció de Romania).

Aquesta elevada proporció de llocs de treball ocupats per personal poc qualifi-
cat està relacionada, lògicament, amb l’estructura productiva, la qual genera 
una o altra mena de llocs de treball. De manera molt imperfecta, Eurostat clas-
sifica els llocs de treball en 9 categories, des de “directius” fins a “treballadors 
elementals”. Les tres categories pitjor remunerades, de mitjana, són la 5 (tre-
balladors de serveis i del comerç), la 6 (treballadors qualificats del sector pri-
mari) i la 9 (“feines elementals”). El gràfic 10 presenta els països d’Europa occi-
dental en funció de la proporció que tenen les feines ocupades per personal 
poc qualificat (com feia el gràfic 9) i la que té el conjunt de les tres feines a què 
acabo de fer referència. Per a una discussió sobre alternatives a aquesta classi-
ficació i sobre les seves limitacions, pot consultar-se amb profit la comunicació 
d’Arcarons (2018) en aquest mateix Congrés.

Gràfic 10. Ocupacions i qualificacions inferiors (%, 2013, Eurostat)
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Un cop més convé recordar que aquesta elevada proporció no té res a veure 
amb la construcció, que l’any 2013 ocupava un mínim d’efectius laborals. En 
canvi, sí que és evident que aquesta proporció té a veure amb la baixa produc-
tivitat observada en finalitzar el cicle. Dit d’una altra manera, una de les carac-
terístiques de l’estructura productiva que ha sobreviscut a la crisi és que utilit-
za una proporció molt elevada (en el context europeu) de treballadors poc 
qualificats i que presenta una elevada proporció de feines poc qualificades.
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D’on provenien aquests treballadors poc qualificats que treballaven el 2013? 
De dues fonts: de l’abandonament escolar prematur si són autòctons i de la 
immigració si no ho són.

5. Abandonament escolar i immigració

En l’apartat anterior hem destacat que en el conjunt de joves (de 25 a 39 anys) 
ocupats l’any 2013, la proporció dels poc qualificats (fins a la secundària infe-
rior) era del 28%, una proporció molt superior a la de qualsevol país al nord dels 
Pirineus. També havíem vist que una part molt important (40%) de la creació de 
llocs de treball en el cicle es devia a la immigració. Ens interessa esbrinar si hi 
ha relació entre un fenomen i l’altre, és a dir, fins a quin punt aquella altíssima 
proporció està influenciada pel flux d’immigrants poc qualificats.

Si disposéssim de dades dels ocupats desagregades per edat, qualificació i na-
cionalitat (o, millor, país de naixement) corresponents a l’any 2013, tindríem la 
resposta. Dissortadament, l’INE només desagrega les xifres d’ocupats per ni-
vell de formació i per nacionalitat a partir de 2014, però no per edats. Aquell 
any, la proporció dels ocupats amb formació inferior (màxim primer cicle de la 
secundària) era la mateixa entre els espanyols que en el total, del 34%, la qual 
cosa suposa un primer indicador que la immigració no havia tingut un efecte 
determinant sobre la composició de l’ocupació espanyola a finals del cicle.

Disposem de les dades que busquem (també desagregades per edats i per país 
de naixement) pel que fa a l’any 2011 perquè procedeixen del cens d’aquell 
any, i hem de suposar que les proporcions no poden ser gaire diferents de les 
de l’any 2013. El quadre 2 expressa el nivell de qualificació dels ocupats espa-
nyols i els nascuts fora del territori espanyol, distingint el total i el segment si-
tuat entre els 30 i 34 anys. Com podem veure, i pel que fa al total dels ocupats, 
les proporcions dels poc qualificats són molt similars entre els nascuts a Espa-
nya i els nascuts fora d’ella (com ja havíem detectat pel que fa a l’any 2014); en 
canvi, la diferència és substancial entre el col·lectiu jove. Aquesta segona dife-
rència es concentra entre els provinents d’Àfrica (70%), Àsia (51%) i Amèrica Lla-
tina (30%); en canvi, els provinents d’Amèrica del Nord i els de l’Europa no co-
munitària estan millor qualificats que els autòctons. En qualsevol cas, les xifres 
corresponents als nascuts dins del territori espanyol no són significativament 
diferents del global: Espanya no té una ocupació pitjor qualificada que la dels 
països al nord dels Pirineus degut a la immigració, encara que la immigració 
agreugi la situació entre els joves.
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Quadre 2. Ocupats de 16 o més anys. Per titulació aconseguida i per país de 
naixement 2011 INE

Baixa Mitjana Alta

Total 17.514.550 38% 23% 40%

Espanya 15.276.155 38% 21% 41%

No Espanya 2.238.395 38% 32% 31%

Total 30-34 anys 2.625.030 27% 23% 50%

Espanya 2.226.275 26% 21% 53%

No Espanya 398.755 35% 34% 31%

Aquesta conclusió és coherent amb el fet que la taxa d’abandonament escolar 
prematur, que mesura la proporció de joves d’entre 18 i 24 anys que tenen una 
qualificació baixa i que no estan estudiant, va oscil·lar al voltant del 31% entre 
els anys 1996 i 2009, que correspon aproximadament al període en què els jo-
ves que el 2013 tenien entre 25 a 39 anys havien d’estar formant-se més enllà 
de la secundària inferior.

En conclusió, la immigració no explica l’alta proporció d’ocupats de baixa quali-
ficació a l’Espanya de 2013, ni entre els joves ni entre els adults. Com que el 
mercat laboral català es comporta d’una manera tan semblant a la mitjana es-
panyola, tampoc no tenim motius per pensar que la conclusió hagi de ser gaire 
diferent en aquest cas.

Considerem ara una paradoxa: com és que la proporció dels ocupats poc quali-
ficats és tan similar entre els nascuts dins i fora d’Espanya, quan identifiquem 
els segons amb les feines poc qualificades.

Una possible explicació podria ser que, a igual qualificació, el mercat laboral 
tractés els immigrants de manera diferent que als autòctons.

El quadre 3, aquest referit a l’any 2013 i per als ocupats de totes les edats desa-
gregats per nacionalitats, ens diu que, efectivament, encara que la proporció 
dels poc qualificats fos similar que la dels espanyols, la presència en feines poc 
qualificades era molt superior.
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Quadre 3. Ocupats per nivell d’ocupació. 2013

Total Espanyola
Doble 

nacionalitat
Estrangera: 

Total

Estrangera: 
Unió 

Europea

Estrangera: 
Resta 

d'Europa

Estrangera: 
Amèrica 

Lla�na

Estrangera: 
Resta del 

món i 
apàtrida

Superior 33% 35% 21% 15% 25% 13% 9% 7%
Mitjana 28% 30% 19% 20% 26% 28% 15% 17%
Inferior 38% 35% 58% 65% 49% 59% 76% 76%

Comparant els quadres 2 i 3, observem que si bé en el cas dels ocupats espa-
nyols la proporció dels que ocupen feines poc qualificades (35%) era molt simi-
lar a la dels que estaven poc qualificats l’any 2011 (38%), en el cas dels immi-
grants la realitat és molt diferent: si eren també un 38% els que estaven poc 
qualificats, en canvi són un 65% els que ocupen feines poc qualificades. Aques-
ta desproporció és especialment greu en el cas dels europeus i dels d’Amèrica 
Llatina. L’evidència anecdòtica (l’arquitecte argentí exercint de taxista, etc.) 
corrobora aquesta conclusió.

La conclusió és que l’escàs creixement de la productivitat a Espanya al final del 
cicle 1994-2013 estaria relacionat per una banda amb l’elevada proporció d’ocu-
pats espanyols poc qualificats (provinents de l’abandonament escolar prema-
tur), i, per una altra, amb l’encara més elevada proporció d’immigrants que, 
estiguessin o no poc qualificats, ocupaven feines de poca qualificació.

6. El sentit de la causalitat

La baixa productivitat, l’elevada proporció d’ocupats poc qualificats, l’abando-
nament escolar prematur i la immigració són quatre fenòmens interrelacio-
nats, perquè podem estar temptats d’explicar els dos primers com a conse-
qüència dels dos últims, d’acord amb l’esquema següent:
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L’anàlisi anterior permet descartar la hipòtesi de la immigració com a factor 
determinant, perquè si bé els immigrants ocupats estaven, de mitjana, una 
mica menys qualificats que els ocupats autòctons, el mercat laboral els ocupa-
va, de mitjana, molt per sota de les seves qualificacions acadèmiques.

Resta la hipòtesi de l’abandonament escolar com a determinant, la qual cosa 
implica dilucidar el sentit de la causalitat: és el mercat laboral –disposat a ocu-
par personal poc qualificat– el que arrossega l’abandonament, o bé és aquest 
el que determina que la força laboral disponible tingui tan baixa qualificació 
acadèmica?

El sentit de la causalitat ha estat estudiat a bastament, i l’evidència conclou 
que els factors predominants són els d’atracció: és el mercat laboral el que de-
termina el nivell d’abandonament i no al contrari (Puig, 2015). Com sentencia 
un dels estudis més importants sobre el fenomen a Espanya:

“En definitiva, todo lleva a pensar que, si el abandono escolar no es mayor, es más 
por la presión exterior y la falta de opciones fuera de ella, que por el atractivo in-
trínseco de la escuela.

[...] En el fondo, se puede contemplar la desescolarización como una forma de 
migración, de la escuela al trabajo, y como todas las migraciones tiene dos ca-
ras: push and pull, lo que expulsa del lugar de origen y lo que atrae al lugar de 
destino. Cuando el atractivo del destino aumenta, como sucede en las zonas de 
gran actividad turística, el movimiento se intensifica. Lo que hace de las Islas 
Baleares o la Comunidad Valenciana escenarios privilegiados del fracaso y el 
abandono no es, desde luego, la peor calidad de su escuela, sino las mejores o 
aparentemente mejores oportunidades fuera de ella”. (Fernández Enguita et 
al., 2010)

La conclusió és clara: que la productivitat espanyola hagi evolucionat de ma-
nera insatisfactòria durant el cicle 1995-2013 pot tenir a veure amb la baixa 
qualificació de la força laboral, però aquesta no ha estat determinada per fe-
nòmens externs, i concretament per la immigració o per l’abandonament es-
colar prematur. Tampoc, com hem vist abans, per fenòmens financers que 
haurien impactat sobre la construcció. Les causes cal buscar-les dins del mer-
cat laboral i del model productiu, i no fora d’ells, tal com mostra l’esquema 
següent:

001-646 ponenciasEIX3.indd   393 16/07/2018   15:19:41



394

Aquesta vegada, serà diferent? Ocupació, atur i productivitat en el cicle econòmic espanyol

7. Un model diferent del mercat de treball per a una narrativa diferent

Els models convencionals suposen, per simplicitat, que l’oferta laboral és ho-
mogènia i que el mercat laboral és únic. Aquest és un supòsit còmode, però 
poc realista.

És conegut el model amb què Arthur Lewis (1954) va explicar el pas d’una eco-
nomia tradicional a una de moderna, en el qual l’economia és “dual”, compos-
ta per un sector “tradicional” (agrícola de subsistència), en què els salaris no 
igualen la productivitat marginal del treball, i un de “modern” (indústria expor-
tadora), en el qual sí que ho fan. A partir d’aquell treball pioner, s’han generat 
multitud de models amb ofertes i mercats de treball heterogenis, alguns dels 
quals per explicar el fenomen de l’atur com a resultat de la fricció entre les de-
mandes canviants de tipus diferents de treballadors en mercats laborals hete-
rogenis (per exemple, Saint-Paul, 1997). La característica del model original 
era, en canvi, que l’oferta de treballadors era homogènia i il·limitada (per a una 
revisió del model, pot consultar-se Fields, 2004).

El que hem vist sobre el cicle anterior porta a concloure que cal una visió al-
menys dual del mercat de treball per entendre les peculiaritats del cicle espa-
nyol, distingint entre una oferta de treball poc qualificat (fins al primer cicle de 
la secundària) i una oferta mitjanament i altament qualificada. El que hem de 
tractar d’explicar és per què uns països (i concretament, Espanya) presenten 
una proporció de llocs de treball poc qualificats més elevada que en la majoria 
dels de l’entorn. Això porta a la intuïció que el model més prometedor per al 
tema que ens interessa seria un de mixt, que considerés que l’oferta de treba-
lladors poc qualificats és il·limitada (com en el model de Lewis) gràcies a la im-
migració i que hi ha dues menes de treballadors, la substitució entre els quals 
no es pot realitzar immediatament i sense cost.
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Per fer-ho, proposo un senzill model caracteritzat pels elements següents:

1. L’economia produeix un únic producte amb una funció de producció 
que depèn de la quantitat de treballadors poc qualificats i de la resta 
(que denominarem “qualificats”).

2. El mercat laboral no s’ajusta immediatament, sinó que l’economia està 
integrada per successius estrats d’unitats productives que es renoven 
amb la sortida de treballadors grans i l’entrada de treballadors joves. En 
la mesura que les unitats noves són diferents de les velles, el conjunt va 
canviant en direcció al model de les joves.

3. El que distingeix unes unitats de les altres és la proporció entre el perso-
nal poc qualificat i qualificat, que podem identificar amb la tècnica pro-
ductiva.

4. El que determina la tècnica productiva de les noves unitats productives 
és la relació entre el salari del personal poc qualificat i el qualificat.

5. La tècnica productiva determina la productivitat de cada unitat produc-
tiva (en termes de producció per hora treballada). En conseqüència, la 
proporció mitjana de personal poc qualificat en el conjunt de l’economia 
és el que determina la productivitat d’aquesta.

6. Els treballadors qualificats poden ocupar llocs de treball poc qualificats, 
però el contrari no és cert. Normalment es reserva la denominació de 
“sobrequalificació” al fenomen de treballadors altament qualificats ocu-
pant feines inferiors. Aquí em refereixo a personal altament o mitjana-
ment qualificat ocupant llocs de treball poc qualificats. Pel que hem vist 
a la secció 6, aquest fenomen ha estat molt freqüent a Espanya entre els 
immigrants.

7. El salari del personal poc qualificat s’estableix de manera exògena a 
través de la fixació del Salari Mínim Interprofessional o a través dels 
convenis col·lectius sectorials; el salari del personal qualificat és endo-
gen i igual a la seva productivitat marginal en les noves unitats produc-
tives.

8. A curt termini, l’oferta de treballadors de tota mena és poc sensible a 
variacions del salari. A mitjà termini, l’oferta d’immigrants poc qualifi-
cats és –gràcies a la immigració (sobretot subsahariana i centreamerica-
na, però no únicament)– il·limitada. En canvi, a mitjà termini l’oferta de 
treballadors qualificats respon a la diferència entre les taxes d’atur en 
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un i altre mercat laboral: si la diferència és petita, l’abandonament esco-
lar és alt; si és gran, l’abandonament es redueix.

9. L’abandonament escolar pot reduir-se fins una mica per sota del 10%.

Alguns del supòsits anteriors no són ni pretenen ser realistes, i la seva funció 
és només simplificar el model; és el cas d’1 i 2. Un supòsit crucial és el fet que 
els dos salaris es determinen de manera diferent, i, concretament, que el del 
personal poc qualificat és exogen. A Europa occidental hi ha 8 països amb sala-
ri mínim establert governativament (Alemanya, Bèlgica, Espanya, França, Gran 
Bretanya, Irlanda, Països Baixos i Portugal), i n’hi ha 6 on la negociació col·lecti-
va està molt centralitzada i cobreix la pràctica totalitat dels treballadors, espe-
cialment els poc qualificats (Àustria, Dinamarca, Finlàndia, Noruega, Suècia i 
Suïssa); en aquests 6 països s’ha practicat tradicionalment el principi de “com-
pressió salarial”, que implica que els salaris més baixos s’han fixat per sobre de 
la seva productivitat marginal (per exemple, Moene et al., 2006), el mateix que 
pretén, òbviament, la fixació d’un salari mínim governamental. Resta fora 
d’ambdues llistes Itàlia, com és habitual fragmentada territorialment i difícil de 
classificar.

Podem explorar el realisme de la resta dels supòsits a través del gràfics 11, 12 i 
13. El primer d’ells presenta com ha evolucionat el pes del personal poc qualifi-
cat en diferents economies i el pes entre els ocupats d’entre 30 i 34 anys. La 
primera xifra ens dona una indicació del caràcter del conjunt de l’economia i la 
segona ens dona el caràcter de les “noves” unitats que s’hi estan incorporant.

Gràfic 11. Proporció d’ocupats de baixa qualificació (Eurostat)
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Cada un dels països representats està caracteritzat de manera diferent:

– Portugal és un país on les unitats “noves” són cada cop més qualificades, 
de manera que la mitjana nacional va millorant la seva qualificació, però 
sempre per darrere de la de les “noves”. (Segueixen el mateix model 
Grècia i Itàlia.)

– Bèlgica és similar a Portugal amb la diferència que a partir d’un any (en el 
seu cas, 2009) la millora de les “noves” s’atura en la proporció de 10% de 
personal poc qualificat (mateix model: Àustria, Dinamarca, França, Gran 
Bretanya, Irlanda, Països Baixos i Suècia).

– Finlàndia és similar a Bèlgica amb la diferència que les unitats “noves” 
han estat des de l’inici de la sèrie al voltant o per sota del 10%, de manera 
que el conjunt nacional –que era més alt– ja ha abastat aquesta propor-
ció (mateix model: Suïssa).

El cas alemany (no representat al gràfic) és similar al finlandès amb la diferèn-
cia que tant la mitjana nacional com les unitats “noves” ja estan situades al 
voltant del 10% des de l’inici de la sèrie.

A la vista dels casos anteriors, seria temptador enunciar alguna mena de “llei” 
segons la qual totes les economies europees convergeixen en un model pro-
ductiu caracteritzat per un pes dels ocupats poc qualificats equivalent en el 
10%. De fet, pot observar-se com les taxes d’abandonament escolar a l’Europa 
no mediterrània convergeixen en el temps al 10%. Tanmateix, el cas espanyol és 
peculiar pel fet que aquesta “llei” no sembla estar-se complint (tampoc no es 
compleix a Noruega, que mostra un excepcional empitjorament de la qualifica-
ció dels joves al llarg del període).

Efectivament, i tal com posa de manifest el gràfic 12, en el cas espanyol, i des 
de l’inici de l’actual recuperació, les unitats “noves” no milloren, com en el cas 
portuguès, sinó que semblen haver-se aturat en el nivell del 30%. El gràfic pre-
senta també les dades globals de l’economia catalana, molt similars a les espa-
nyoles, i que permeten –sense disposar de la dada corresponent a les edats 
entre 30 i 34– suposar que la situació a Catalunya és molt similar a la mitjana 
espanyola.

001-646 ponenciasEIX3.indd   397 16/07/2018   15:19:41



398

Aquesta vegada, serà diferent? Ocupació, atur i productivitat en el cicle econòmic espanyol

Gràfic 12. Proporció d’ocupats de baixa qualificació  
(Total i 30-34 anys, Eurostat)
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El gràfic 13 ens pot ajudar a entendre el perquè de la resistència del model pro-
ductiu espanyol a base de comparar les taxes d’atur entre el personal poc qua-
lificat i el mitjanament qualificat. El cas belga és representatiu dels països de 
l’Europa no mediterrània, i en ell podem veure com la taxa d’atur entre els pri-
mers ha estat sistemàticament més elevada que entre els segons. En canvi, en 
el cas espanyol –que és representatiu de l’Europa mediterrània– les taxes 
d’atur han estat molt similars fins a l’inici de la crisi. És molt probablement 
aquest fet el que ha suposat un desincentiu per al perllongament dels estudis 
més enllà dels obligatoris a l’Europa mediterrània.

 Gràfic 13. Taxa d’atur per qualificacions (Eurostat)
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Podem passar ara a explicar com funciona el senzill model que hem caracterit-
zat més amunt amb ajuda del gràfic 14. En ell, i seguint el model clàssic dels 
models duals, representem en la part superior el mercat de treball poc qualifi-
cat i en la part inferior el qualificat. L’eix d’abscisses expressa la proporció 
d’ocupats poc qualificats en el total (ϒ), i va de 0 a 1. L’eix d’ordenades expres-
sa el salari poc qualificat dividit pel salari qualificat (ω), i mesura, doncs, el grau 
de “compressió salarial”. La productivitat marginal del personal poc qualificat 
en relació amb la del qualificat és la corba D, derivada de la funció de produc-
ció.

Gràfic 14. Mercat laboral dual

A curt termini, l’oferta de treball és la línia vertical que passa per ϒ1 (S1), que 
expressa la proporció existent al mercat de treball entre un i altre personal, i 
l’economia es troba en equilibri amb aquest model productiu i amb el salari re-
latiu ω1. Ara imaginem que el salari establert per al personal poc qualificat puja 
fins a ω2, sigui perquè les autoritats apugen el salari mínim legal, sigui perquè 
la negociació col·lectiva així ho estableix. L’oferta de treball a curt termini se-
gueix essent la vertical que passa per ϒ1, però com que la productivitat margi-
nal d’aquest personal és inferior a ω2, apareix un atur d’aquesta mena de per-
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sonal que s’expressa per la diferència ϒ1 – ϒ2 (i que s’anirà materialitzant a 
mesura que entrin en funcionament noves unitats productives).

A mitjà termini, i gràcies a la progressiva reducció de la taxa d’abandonament 
escolar, l’oferta de treball es desplaçarà en direcció a ϒ2 (vertical SQ2), reduint 
l’atur entre el personal poc qualificat i, alhora, millorant la productivitat de 
l’economia.

Els desplaçaments entre ϒ1 i ϒ2 no són simètrics. Cap a l’esquerra –millorant la 
productivitat– el camí és lent perquè exigeix la reducció del personal poc quali-
ficat a base de reduir la taxa d’abandonament escolar i la jubilació del personal 
poc qualificat. Cap a la dreta –empitjorant la productivitat– el camí és ràpid 
perquè a mitjà termini l’oferta de treball poc qualificat és –gràcies a la immigra-
ció– l’horitzontal situada al nivell del salari relatiu exogen (recta SB2). Això és 
tant com dir que la immigració és atreta per reduccions del salari mínim, la qual 
cosa és coherent amb l’observació que els migrants poc qualificats es dirigei-
xen a països amb salari mínim baix (Neumark et al., 2004: 26).

El model ens permet interpretar les diferències entre el comportament de l’Eu-
ropa no mediterrània i el d’Espanya.

En els primers països, la fixació d’un salari relatiu relativament elevat per al 
personal poc qualificat (via salari mínim legal o via negociació col·lectiva), ha 
suposat un incentiu persistent per a la reducció de la taxa d’abandonament 
escolar prematur, de la proporció d’ocupats poc qualificats, i per a l’augment 
de la productivitat, en un context d’una taxa d’atur persistentment més eleva-
da entre aquest personal. Que la productivitat és més dinàmica que en el cas 
mediterrani ho hem vist al gràfic 2, que la taxa d’atur entre el personal poc 
qualificat és més elevada que entre el qualificat ho hem vist al gràfic 13, i que 
les taxes d’abandonament escolar es situen al voltant del 10% en aquesta mena 
de països es pot comprovar al gràfic 15 (que també mostra, un cop més, la simi-
litud entre les dades catalanes, quan n’hi ha, amb la mitjana espanyola). En sín-
tesi, la compressió salarial redueix la proporció de personal poc qualificat, la 
taxa d’abandonament escolar i millora la productivitat.
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 Gràfic 15. Abandonament escolar prematur. (2007, Eurostat)
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En canvi, a Espanya, on les taxes d’atur entre el personal poc i mitjanament quali-
ficat van ser molt similars al llarg del cicle (com també ho van ser a Portugal i a 
Itàlia), el que hi va haver no va ser una pressió de la regulació sobre el salari rela-
tiu, sinó l’impacte de les peculiars condicions financeres, que van induir un boom 
a la construcció i, per tant, un desplaçament cap amunt de la corba de demanda 
(en el gràfic 14, la línia discontínua D’), la qual, al seu torn, va fer augmentar el sa-
lari relatiu del personal poc qualificat i va induir una forta immigració de personal 
poc qualificat (o que, essent qualificat, ocupava llocs de treball poc qualificats), 
sense generar atur diferencial. Un cop desaparegut l’impacte, i retornada la cor-
ba a la seva posició original, l’economia torna a l’equilibri ϒ1, amb una reducció del 
salari relatiu, aparició d’atur entre el personal poc qualificat (com posa de mani-
fest el gràfic 13) i millora de la productivitat (com posava de manifest el gràfic 7).

En l’apartat següent explorarem què podem esperar del cicle expansiu que vi-
vim en relació amb l’absorció de la bossa d’aturats que s’ha generat.

8. Aquest cop serà diferent

Fins aquí hem estat considerant el cicle 1994-2013. És el moment d’analitzar 
què pot ensenyar-nos aquella experiència sobre el cicle que va iniciar-se el 
2014, ara que ja disposem de les xifres corresponents als primers quatre anys 
de la recuperació.

La situació a l’inici de 2018 és similar en alguns aspectes a la de la recuperació 
anterior, i és lògic que ens preguntem fins a quin punt és probable que es repe-
teixi l’experiència que vam viure a partir d’aquell any.
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Comencem per les similituds amb el cicle anterior:

– Vivim un altre cop un procés molt ràpid de creixement d’ocupació. L’any 
1998 (quart any de la recuperació) s’havien creat a Espanya 1,7 milions de 
llocs de treball respecte del mínim de 1994, la qual cosa representava un 
creixement del 14%; l’any 2017 s’han creat 1,8 milions respecte del mínim 
de 2013, que representa un creixement de l’11%.

– Si bé la productivitat per hora treballada està creixent més ràpidament 
en aquesta ocasió, encara ho està fent a un ritme insuficient i inferior al 
dels països del nostre entorn. En el període 1994-2007 la productivitat 
per hora treballada va créixer al 0,3% anual, una taxa molt inferior a la de 
Dinamarca (1,2%), França (1,5%) o Alemanya (1,7%), per exemple. En els 
tres anys que van de 2014 a 2016 hem estat creixent al 0,5%, inferior al 
0,8%, 0,9% i 0,9% dels tres països esmentats. No disposem de dades referi-
des a productivitat per hora treballada al llarg de 2017, però la relació en-
tre PIB i nombre d’ocupats ha crescut en els tres primers trimestres al 
0,3%.

– Com en l’ocasió anterior, Espanya és dels poquíssims països on el nom-
bre d’ocupats amb baixa qualificació està pujant, encara que ho està fent 
lentament. Com mostra el gràfic 16, la norma a Europa és que aquesta 
xifra decreixi (en el cas català, del qual no disposem de la xifra correspo-
nent a 2013, el creixement entre 2014 i 2017 és també positiu, encara que 
significativament menor: de l’1,7%).

Gràfic 16. Variació en nombre d’ocupats poc qualificats  
(2013-2016, %, Eurostat) 
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Considerem ara les diferències. La principal, des del punt de vista d’aquest tre-
ball, és la disparitat entre les taxes d’atur segons qualificacions. Tal com posa 
de manifest el gràfic 17, si l’any 1998 la diferència entre la del col·lectiu mitjana-
ment qualificat i la del menys qualificat era d’1 punt, ara és de 8. Resulta impos-
sible fer la mateixa comparació per al cas català perquè l’INE només proporcio-
na les dades desagregades a partir de 2014; no obstant això, la dada de 2017 
presenta una estructura molt similar a l’espanyola, la qual cosa indueix a pen-
sar que, un cop més, les conclusions referides a la mitjana espanyola són extra-
polables al cas català.

Gràfic 17. Taxa d’atur per qualificacions (Espanya/Catalunya, INE)
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Hem dit que la creació de llocs de treball a Espanya (i a Catalunya) en aquesta 
recuperació està molt més esbiaixada cap als llocs de treball ocupats per per-
sones poc qualificades que a l’Europa no mediterrània. Concretament, hem 
vist al gràfic 12 que al voltant d’un 30% dels joves ocupats tenen una qualifica-
ció inferior. Aquesta proporció és massa elevada per aconseguir una economia 
més productiva, però, paradoxalment, és massa baixa en relació amb els es-
tocs de personal desocupat que cal absorbir, de manera que, si es manté 
aquest patró, el creixement econòmic es veurà limitat per la disponibilitat de 
personal amb qualificació superior a la inferior. Una europeïtzació del patró 
(en el sentit que la proporció es reduís per sota del 30%), implicaria que s’esgo-
taria abans l’estoc de personal més qualificat.
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Per posar de manifest aquest coll d’ampolla, podem fer l’exercici de suposar 
que l’economia espanyola creix fins que la taxa d’atur dels col·lectius mitjana-
ment i altament qualificats es redueix fins al 5%, i que ho fa a base de crear llocs 
de treball que són ocupats en un 30% per personal poc qualificat, i en el 70% 
restant per personal amb qualificació mitjana o alta. Aquesta composició, cal 
insistir-hi, es situa al voltant del 10 i el 90%, respectivament, a qualsevol país al 
nord dels Pirineus.

El 5% com a límit de reducció de la taxa d’atur està justificat per raons històri-
ques: 5% és el límit mínim que va abastar, l’any 2007, la taxa d’atur entre el per-
sonal altament qualificat. Ara estem establint el límit referit al conjunt dels col-
lectius altament i mitjanament qualificats, que aquell any van arribar al seu 
límit mínim en un 6%. Estem fixant, doncs, un objectiu millor que el que es va 
assolir en el cicle precedent.

L’exercici requereix alguns supòsits més sobre els efectius que entren i surten 
del mercat de treball i sobre la proporció dels que hi entren que tenen baixa 
qualificació. Cap d’aquests supòsits ofereix gaires dificultats, i s’expliciten a 
l’Annex.

El resultat de l’exercici és que l’economia espanyola es trobaria, l’any 2021, i 
després d’haver creat 1,6 milions de llocs de treball addicionals, amb una taxa 
d’atur global del 10% però amb taxes d’atur molt diferents per als col·lectius en 
funció de la seva qualificació: seria del 17% per al personal poc qualificat i del 5% 
per als dos col·lectius restants considerats conjuntament.

A partir d’aquell punt, l’economia espanyola necessitaria un flux d’immigració 
qualificada per poder seguir absorbint els aturats poc qualificats. En la mesura 
que aquesta immigració qualificada és escassa, aquest procés serà cada cop 
més difícil de prosseguir. Això és tant com dir que sembla difícil que l’economia 
espanyola pugui reduir la seva taxa global d’atur per sota d’aquell 10% per al 
conjunt de la força laboral i del 17% per al col·lectiu poc qualificat, corresponent 
a un total d’1,4 milions d’aquesta mena d’aturats.

El quadre 4 mostra les principals xifres de l’exercici.
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Quadre 4. Previsió d’evolució fins abastar el 5% d’atur entre els actius 
qualificats

 2000 2007 2013 2017 2021 (p)

Actius 17.341 22.412 23.190 22.724 22.724

Ocupats 15.031 20.580 17.001 18.825 20.440

Aturats 2.310 1.832 6.189 3.899 2.284

Taxa d’atur 13% 8% 27% 17% 10%

Actius AMQ 8.147 12.485 14.307 14.289 14.739

Ocupats AMQ 7.167 11.683 10.928 12.501 13.937

Atur AMQ 980 802 3.380 1.788 802

Taxa atur AMQ 12% 6,4% 23,6% 12,5% 5%

Actius BQ 9.194 9.927 9.421 8.435 7.865

Ocupats BQ 7.864 8.897 6.074 6.324 6.503

Atur BQ 1.330 1.030 3.348 2.111 1.362

Taxa atur BQ 14,5% 10,4% 35,5% 25% 17,3%

Pes BQ 52% 43% 36% 34% 32%

AMQ: col·lectiu amb qualificació alta i 
mitjana

   

BQ: col·lectiu amb baixa qualificació (fins al primer cicle de 
la secundària)

 

Pes BQ: nombre d’ocupats amb BQ respecte 
del total

 

Xifres en milers      

Aquest resultat és inquietant, i contrasta amb l’experiència del cicle anterior.

En aquell, la manca de personal qualificat no va representar un obstacle tan 
clar perquè les taxes d’atur eren similars i perquè s’estava creant una propor-
ció més elevada de llocs de treball poc qualificats, de manera que l’economia 
espanyola va poder absorbir immigració poc qualificada (i qualificada per ocu-
par posicions que no ho exigien) sense que s’experimentés una escassedat 
aguda de personal qualificat. De fet, en tota la llarga fase expansiva, entre 
1994 i 2007, la taxa d’atur entre el personal poc qualificat mai no va arribar a 
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estar més de 3,5 punts per sobre de la de la resta del personal, tal com havíem 
vist al gràfic 13.

Això va permetre que l’any 2007, quan finalment la taxa d’atur entre el perso-
nal més qualificat va assolir el 5%, l’economia espanyola hagués creat la increï-
ble xifra de 8,2 milions de llocs de treball des del nadir de 1994, i la taxa d’atur 
entre el personal poc qualificat, malgrat l’enorme immigració, es situava molt 
poc per sobre del 10%. Ara, s’abastaria la plena ocupació del personal mitjana-
ment i altament qualificat després d’haver creat 3,4 milions de llocs de treball 
des del nadir de 2013; es tracta d’una quantitat molt gran de llocs de treball, 
però que, com hem dit, implicaria el manteniment d’1,4 milions d’aturats poc 
qualificats, amb una taxa d’atur del 17%.

Aquest límit seria assolit quan el pes dels ocupats poc qualificats en el conjunt 
hagués caigut del 36% que tenia el 2013 a un 32%, encara elevadíssim en el con-
text europeu (com recordem del gràfic 8).

En síntesi, l’economia espanyola segueix tenint un patró de creixement molt 
esbiaixat cap a la creació de llocs de treball poc qualificats, la qual cosa impac-
ta negativament sobre la productivitat, però la bossa d’aturats poc qualificats 
és tan alta, que sembla impossible absorbir-la fins i tot amb el patró actual.

9. Conclusions

1. Els països europeus han anat reduint la proporció d’ocupats poc qualifi-
cats en el conjunt de la seva ocupació. Aquesta reducció ha tingut lloc a 
través de la incorporació de cohorts de joves amb una proporció menor 
que la del conjunt, amb el benentès que aquesta reducció sembla atu-
rar-se una mica per sota del 10%.

2. Espanya, que partia d’un nivell molt alt, ha anat reduint el pes dels ocu-
pats poc qualificats al llarg del cicle anterior, però des que s’ha iniciat la 
recuperació, els joves s’incorporen amb una proporció de moment cons-
tant al nivell del 30%, que, per tant, triplica la que és habitual a Europa 
occidental.

3. Si la relativament baixa millora de la productivitat per hora treballada a 
Espanya en el cicle anterior estava relacionada amb l’alta proporció 
d’ocupats poc qualificats, les xifres del cicle present auguren que aques-
ta debilitat es mantindrà.
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4. L’alta proporció d’ocupats poc qualificats en les cohorts més joves ha de 
ser explicada –en un context de racionalitat– per una diferència en els 
preus relatius de les diferents menes de treballadors. Per tant, hem de 
concloure que si Espanya vol millorar la seva productivitat ha d’encarir a 
llarg termini el cost del personal poc qualificat en relació amb la resta. A 
la pràctica, això passa per un augment del Salari Mínim Interprofessio-
nal. Actualment, l’SMI equival al 40% del PIB per capita espanyol, mentre 
que l’equivalent als països del nostre entorn que en tenen és molt supe-
rior: Alemanya (46% del seu PIBpc), Regne Unit (48%), Bèlgica (49%), 
França (52%). Homologar-lo a aquests nivells exigiria, doncs, augmen-
tar-lo entre un 15 i un 30% en termes reals.

5. Totes les xifres de què disposem referides a Catalunya –que no són tan-
tes com en el cas espanyol– porten a pensar que l’economia catalana es 
comporta, pel que fa al que aquí ens interessa, de manera molt similar a 
la mitjana espanyola. Pel que fa a les mesures per corregir aquesta ten-
dència, i tenint en compte que el PIB per capita català és un 19% superior 
a la mitjana espanyola, l’homologació amb el salari mínim dels països del 
nostre entorn exigiria augmentar-lo entre el 37 i el 55%.

6. Tot i que la creació de llocs de treball a Espanya segueix un patró excep-
cionalment esbiaixat en favor dels treballadors poc qualificats, la bossa 
d’aturats d’aquesta mena a Espanya és tan elevada que és de preveure 
que la manca relativa de personal mitjanament i altament qualificat su-
posarà un fre per a la seva eliminació quan la taxa d’atur entre aquell 
col·lectiu estigui situada encara en un nivell molt elevat.

7. En el cas espanyol, i com a part del llegat del cicle anterior, hi ha un con-
flicte entre objectius: a curt termini, l’absorció de la bossa d’aturats de 
baixa qualificació aconsella reduir el salari relatiu d’aquests; a mitjà ter-
mini, la millora de la productivitat exigeix apujar-lo, avançant en la direc-
ció de la “compressió salarial”.

Annex. Exercici de prospectiva

Supòsits:

– El període ocupa quatre anys (2018-2021).

– S’incorpora al mercat de treball el 90% de la cohort corresponent als que 
el 2017 tenien entre 16 i 19 anys. Aquesta cohort és de 1,785 milions, i els 
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incorporats 1,607.

– Desapareix la mateixa quantitat de persones (per jubilació o defunció) 
per la part més alta del mercat. El nombre de persones entre 61 i 64 anys 
era de 2,097, però cal tenir present que l’edat de jubilació s’està endar-
rerint; per tant, la hipòtesi que el nombre d’entrants i el de sortints sigui 
igual és raonable. Aquesta hipòtesi no està afectada per la desigual taxa 
d’activitat per edats en la mesura que l’estructura es mantingui constant.

– La cohort que s’incorpora té una proporció de baixa qualificació del 21%, 
que és aproximadament la taxa d’abandonament escolar prematur pati-
da en el quadrienni anterior.

– Els sortints del mercat de treball tenen una proporció de baixa qualifica-
ció del 49%, que és la que presenta el col·lectiu entre 60 i 64 anys.

– Els llocs de treball que es creen són ocupats en un 29% per persones poc 
qualificades.

– La taxa d’atur entre la població activa molt i mitjanament qualificada, 
considerada conjuntament, cau fins al 5%.
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L’IMPACTE LABORAL DE LA INDÚSTRIA 4.0 A 
CATALUNYA

Joan Miquel Hernández Gascón i Jordi Fontrodona Francolí
Observatori de la Indústria

Abstract

La rèplica a Catalunya del treball que Frey i Osborne van fer per a l’economia 
nord-americana l’any 2017 estima que el 35% dels llocs de treball existents en l’actu-
alitat a la nostra economia tenen una alta probabilitat de ser automatitzats a mitjà 
termini. Paral·lelament, a partir del treball que Vogler-Ludwig, Dull i Kriechel van fer 
per a Alemanya l’any 2016 s’estima que l’economia catalana veurà un augment de la 
seva ocupació degut a la digitalització de 13.000 persones fins a l’any 2030, amb di-
ferències de signe entre els resultats de la indústria i dels serveis. Aquest resultat 
permet desdramatitzar l’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya i s’oposa a 
la idea que la digitalització s’hagi de traduir en importants pèrdues d’ocupació agre-
gada.
Aquesta contribució és un resum del treball que, amb el mateix títol, va ser elaborat 
per Joan Miquel Hernández Gascón, Jordi Fontrodona Francolí, Adrià Morron Salme-
ron, Laia Castany Teixidor, Manel Clavijo Losada i Belén Tascón Alonso, i que ha estat 
recentment publicat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya. La translació a Catalunya del treball de Frey i Osborne que forma part 
d’aquest document ha estat elaborada per Adrià Morron Salmeron i només es co-
menta succintament perquè el seu autor la presenta detalladament en una altra po-
nència d’aquest congrés.

1. La Indústria 4.0

La digitalització està comportant uns canvis de tal magnitud en l’activitat eco-
nòmica i una acceleració tan rellevant en l’avenç tecnològic que avui en dia es 
parla amb tota naturalitat que estem davant del que ja s’anomena la quarta 
revolució industrial, la qual es caracteritza per la utilització de tota una sèrie de 
tecnologies que permeten la hibridació del món físic i el digital (cyber physical 
systems), un fenomen que ha vingut a anomenar-se Indústria 4.0 i que possibi-
lita la connectivitat entre els diferents sistemes al llarg de la cadena de valor i 
més enllà d’una sola empresa, així com una nova interacció entre l’home i la 
màquina. Les tecnologies que hi ha més consens que formen part de la Indús-
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tria 4.0 són: Big data and analitics; robots autònoms; simulacions en 3D; inte-
gració horitzontal i vertical de sistemes; Internet de les coses industrial; ciber-
seguretat; tecnologies al núvol; fabricació additiva i realitat augmentada.

Històricament, el progrés tecnològic s’ha traduït en un augment de la renda 
per capita i del benestar social gràcies als guanys de productivitat, a la possibi-
litat d’obtenir més amb menys i, tot i que sempre s’ha vist acompanyat per la 
por a la destrucció de llocs de treball, mai no ha suposat una pèrdua d’ocupa-
ció agregada.

Tanmateix, hi ha un corrent analític que considera que l’actual revolució indus-
trial pot comportar una reducció dels llocs de treball actualment existents per-
què la digitalització suposa una acceleració del canvi tecnològic que també eli-
minarà tasques no rutinàries.

La preocupació per la destrucció de llocs de treball derivada de la implantació 
de la Indústria 4.0 es va multiplicar després del document que sobre el futur de 
l’ocupació va presentar a Davos l’any 2016 el World Economic Forum, un treball 
que quantifica un possible impacte mundial net de més de 5,1 milions de llocs 
de treball perduts en el període 2015-2020, resultat d’una pèrdua bruta de 7,1 
milions i un guany de 2 milions en llocs d’alta qualificació. Tanmateix, potser el 
ressò mediàtic hauria estat menor si s’hagués expressat l’impacte net en ter-
mes relatius (una disminució del 0,3% de l’ocupació mundial).

Aquesta preocupació es va manifestar també en el marc dels debats del Pacte 
Nacional per a la Indústria, especialment entre els representants sindicals, per 
la qual cosa una de les actuacions encomana a l’administració industrial catala-
na l’elaboració d’un estudi sobre l’impacte de la Indústria 4.0 en nombre de 
llocs de treball, qualitat de l’ocupació, seguretat i salut dels treballadors i les 
seves necessitats de formació. El treball que es resumeix en aquesta contribu-
ció al Congrés és la resposta a aquella demanda.

Les conseqüències econòmiques i empresarials de la revolució industrial en la 
qual estem immersos són enormes ja que la digitalització suposa el trànsit a 
una indústria més intel·ligent que produeix béns i serveis de més qualitat, de 
manera més ràpida i a un cost inferior, la qual cosa vol dir el trànsit a una indús-
tria més productiva que respon a les característiques següents: les línies de 
producció seran totalment automatitzades i integrades; el disseny dels pro-
ductes, dels processos i de l’automatització es farà de forma virtual i totalment 
integrada amb els proveïdors; les màquines i productes intel·ligents que es co-
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muniquen entre ells i prenen decisions incrementaran la flexibilitat; els proces-
sos de producció seran millorats per equips capaços d’aprendre i d’autoopti-
mitzar-se; i la logística, amb robots i vehicles autònoms, s’ajustarà 
automàticament a les necessitats de producció.

Ruessmann (2015:2) ha estimat que durant els propers 5-10 anys la productivi-
tat de la indústria alemanya augmentarà entre un 5% i un 8% addicional degut a 
l’extensió de la Indústria 4.0.

No obstant això, cal remarcar que el Digital Transformation Scoreboard 2017 
(Comissió Europea, 2017:4-6) posa de manifest que, si bé la gran majoria de les 
empreses europees ha adoptat una primera onada de tecnologies digitals, or-
dinadors, accés a Internet, etc., la Indústria 4.0 encara suposa un repte a supe-
rar. També resulta rellevant que la inversió en tecnologies digitals es troba en-
cara molt limitada malgrat que la major part de les empreses la consideren 
important i una oportunitat per créixer. Destaca el fet que la major part de tec-
nologies digitals són implementades per empreses de més de 250 treballadors, 
amb un estat de desenvolupament alt i dels sectors de l’automoció, la salut i 
indústria farmacèutica, i la maquinària i equips mecànics. Per països, Espanya 
es troba en una situació intermèdia a gairebé totes les variables, menys en e-le-
adership, en la qual és penúltima, i en cultura emprenedora, en què està per 
sobre de la mitjana.

Ara bé, la tendència és a una expansió creixent de la Indústria 4.0. L’informe 
World Robotics 2017 Industrial Robots (IFR, 2017:1-10) estima que l’estoc mundi-
al de robots industrials operatius era, a finals del 2016, d’1.828.000 unitats i que 
arribarà a les 3.053.000 el 2020, amb una taxa de creixement anual acumulatiu 
del 14% entre 2018 i 2020. Amb aquests creixements, els robots industrials ope-
ratius s’hauran més que doblat entre 2014 i 2020.

2. La Indústria 4.0 a Catalunya

En aquest entorn mundial, Catalunya té un potencial considerable per al des-
plegament de la Indústria 4.0 atès que és un país industrial, amb un sector TIC 
capaç d’acompanyar el conjunt de la indústria en el procés de transformació 
digital. Concretament, a Catalunya hi ha 365 empreses que ofereixen tecnolo-
gies directament lligades a la Indústria 4.0 (control i automatització, robòtica, 
impressió 3D, intel·ligència, dades i connectivitat, consultoria i serveis professi-
onals) i que facturen conjuntament més de 1.200 milions d’euros (ACCIÓ, 
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2017:43-60). El potencial del teixit empresarial es completa amb els 21 centres 
de la xarxa TECNIO; 8 universitats que tenen 74 grups de recerca; múltiples 
centres de formació professional; 10 clústers; 9 col·legis professionals i diver-
ses associacions empresarials, entitats, fires i esdeveniments. També cal desta-
car el Global 3D Printing Hub.

Com a Europa, els sectors catalans que tenen més avançat el procés de trans-
formació digital són, en un primer nivell, el de l’automoció; i en un segon nivell, 
el de maquinària, metal·lúrgia i béns d’equip, i el de salut i equipaments mè-
dics.

Tanmateix, la Indústria 4.0 encara és una realitat molt incipient a Catalunya. 
Una enquesta realitzada per la Cambra i l’IDESCAT estima que tot just una de 
cada sis empreses industrials ha iniciat actuacions en aquest camp. L’opinió 
majoritària és que els efectes sobre la competitivitat industrial i la flexibilitat 
de la producció seran positius i, pel que fa a l’impacte laboral, el 27% de les em-
preses enquestades creuen que “a curt termini la Indústria 4.0 destruirà llocs 
de treball però que, a mitjà termini, això es compensarà amb la creació de llocs 
de treball més qualificats”; un 63,2% hi estan parcialment d’acord. Les dues 
principals limitacions per avançar en la implantació de la Indústria 4.0 són les 
barreres d’entrada que tenen les PIMES per afrontar aquest canvi i la manca de 
treballadors amb perfils tecnològics.

Amb relació a la manca de personal amb formació adequada per a la Indústria 
4.0 a Catalunya, cal distingir entre formació professional i universitària. Pel 
que fa a la primera, el principal tret a destacar és el decalatge entre l’oferta i la 
demanda de titulacions. Tot i que la formació professional s’ha revalorat en 
general i ha vist incrementar el nombre de places i de matriculacions, els cicles 
formatius més relacionats amb la indústria (electricitat i electrònica, fabricació 
mecànica i instal·lació i manteniment) han experimentat en els darrers anys un 
manteniment o una disminució de les matriculacions que, fins i tot, ha compor-
tat el tancament d’alguns cicles. En contrast amb aquesta disminució de l’ofer-
ta, les empreses demanden cada cop més especialistes en les tecnologies ba-
sades en la Indústria 4.0 tal com ho evidencia el fet que els graduats en un cicle 
de la família de fabricació mecànica presenten un nivell d’inserció del 67%; els 
d’instal·lació i manteniment, del 61%, i els d’electricitat i electrònica, del 56%; 
tots ells per sobre del conjunt de graduats.

Quant a la formació universitària, cal destacar que Randstad Research (2016:32) 
estima que la digitalització generarà 1,25 milions de llocs de treball a Espanya 
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en els propers cinc anys (fins al 2022), 390.000 dels quals seran STEM –science, 
technology, engineering, mathematics–. Però preocupa que el nombre d’estudi-
ants matriculats en carreres STEM hagi baixat en més de 65.000 professionals 
en els últims set anys.

A Catalunya es pot estimar, a partir d’això, que en els propers cinc anys es cre-
aran més de 67.000 llocs de treball STEM (uns 13.500 a l’any), però el nombre 
de graduats que surten de les universitats és de només 9.933, per la qual cosa 
faltaran a l’entorn de 3.500 graduats cada any (en la realitat, aquest buit serà 
menor perquè podrà ser cobert per titulats procedents d’altres universitats es-
panyoles o estrangeres). En un càlcul més ambiciós, en faran falta 5.500 si es 
vol que la xifra de graduats STEM a Catalunya arribi progressivament fins a les 
15.500 persones, una xifra que permetria assolir el 32,6% de graduats STEM, 
igualant així el percentatge que assoleix Alemanya, que és el país de referència 
en la Indústria 4.0.

Amb una anàlisi de les contractacions laborals entre 2011 i 2016 a Catalunya es 
comprova que la demanda de perfils lligats a la Indústria 4.0 no només creixerà 
en el futur sinó que ja ho està fent. Entre les ocupacions que més creixen, n’hi 
ha diverses relacionades amb les TIC, com són els tècnics web; els tècnics de 
xarxes informàtiques; els tècnics d’enginyeria de telecomunicacions; els disse-
nyadors de bases de dades; els analistes de xarxes informàtiques; els analistes, 
programadors i dissenyadors de pàgines web; els especialistes en bases de da-
des i xarxes informàtiques o els administradors de sistemes i xarxes informàti-
ques. També hi destaquen altres ocupacions STEM (enginyers, arquitectes...).

En l’extrem contrari, entre les ocupacions que més es deixen de contractar en 
destaquen algunes de manuals i rutinàries (artesans del tèxtil, cuir i matèries 
similars i teixidors; engalzadors de maquinària mecànica; joiers, orfebres i ar-
genters; operadors de maquinària d’embalatge i etiquetatge; treballadors de 
conservació de fruites i hortalisses; sabaters; operadors de maquinària de mo-
viments de terres i similars) així com algunes ocupacions tècniques intermèdi-
es (tècnics de seguretat aeronàutica; supervisors d’enginyeria de mines; tèc-
nics de refineries de petroli).

3. Impacte laboral de la Indústria 4.0

Quan, als inicis de la primera revolució industrial, Nedd Ludd encoratjava els 
seus seguidors al Regne Unit a destruir la maquinària, que deia que deixaria 

001-646 ponenciasEIX3.indd   415 16/07/2018   15:19:42



416

L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya

sense feina els treballadors tèxtils de l’època, no es podia imaginar que el seu 
cognom s’utilitzaria en el futur per designar els que es resisteixen a adoptar les 
noves tecnologies perquè creuen que acaben amb la seva manera de gua-
nyar-se la vida (luddites). Però va ser així, i a finals del segle xx, amb la revolu-
ció digital, es va començar a parlar de neoluddisme, el raonament del qual es 
pot resumir de la manera següent: amb l’automatització de l’agricultura, la po-
blació va trobar feina a la indústria; quan es va automatitzar la indústria, van 
anar a treballar als serveis; però amb la darrera revolució tecnològica no hi ha 
nous sectors que generin ocupació.

Entre els economistes que relacionen tecnologia i destrucció de llocs de treball 
destaquen Brynjolfsson i McAfee (2012:1-8), els quals fonamenten la seva tesi 
en la coneguda Llei de Moore, segons la qual la capacitat dels microprocessa-
dors es dobla cada any i mig, un creixement exponencial que fa que, cada cop 
més, les màquines entrin a fer tasques que, fins en aquell moment, estaven re-
servades als humans. Això explica que les corbes de productivitat i ocupació 
als Estats Units, que anaven paral·leles des de la Segona Guerra Mundial, diver-
geixin a partir del 2000: la productivitat continua amb el seu creixement ro-
bust, mentre que l’ocupació es debilita. La separació entre les línies és ja signi-
ficativa i ho anomenen el gran desacoblament.

Figura 1. Productivitat i ocupació als Estats Units (1947=100)

Font: Brynjolfsson & McAfee, 2012.
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Barro (2017:1-14) sistematitza gràficament aquest procés a la figura 2, en la qual 
es representa la classificació de les tasques automatitzades. D’una banda, dis-
crimina entre tasques sistemàtiques i no sistemàtiques; de l’altra, entre capaci-
tats cognitives i manuals. Dels quadrants resultants, el primer a ser automatit-
zat va ser el de les tasques manuals i sistemàtiques. En una segona fase, els 
avenços informàtics van permetre automatitzar les tasques sistemàtiques i 
cognitives, com ara els sistemes experts per a l’anàlisi de riscos en la concessió 
de crèdits bancaris, popularitzats a la dècada dels vuitanta. És més fàcil auto-
matitzar tasques sistemàtiques, fins i tot si requereixen de capacitats cogniti-
ves (per exemple, és més fàcil automatitzar la docència d’un professor univer-
sitari que no pas la cura de bebès a una escola bressol). No obstant això, al 
llarg del temps s’ha anat avançant fonamentalment des del quadrant 1 fins al 4.

Figura 2. Exemples d’automatització de tasques

Capacitats requerides Tasques sistemàtiques Tasques no sistemàtiques

Manuals 1) Robots per a soldadura i muntatge 
en fàbriques

3) Conducció autònoma

Cognitives 2) Sistemes experts per a l’anàlisi de 
riscos en la concessió de crèdits 
bancaris

4) Diagnòstic mèdic

Font: Adaptat de Barro (2017:1-14).

Tot això ha estès entre els ciutadans la preocupació per la conservació dels 
seus llocs de treball, una preocupació que han fet seva els responsables polí-
tics, socials i sindicals. No obstant això, com passa sovint en les ciències socials, 
no hi ha unanimitat a l’hora de fer front a l’anàlisi de l’impacte laboral de l’ano-
menada quarta revolució industrial, un exercici summament complex perquè, 
per exemple, quan es parla de disminució de l’ocupació en els darrers anys és 
difícil saber quina es deu al factor tecnològic i quina a la crisi econòmica. Autor 
(2013:1553-1597) afirma que la caiguda de la creació d’ocupació és com un gran 
trencaclosques i que no hi ha massa evidències que la lliguin als ordinadors.

Entre els autors optimistes cal destacar Miller i Atkinson (2013:1-36), els quals 
critiquen els postulats neoluddites amb una argumentació que es podria resu-
mir de la manera següent: els guanys de productivitat derivats de la robotitza-
ció generen ocupació. Efectivament, els guanys poden anar destinats a benefi-
cis, a salaris o a reducció de preus. En els dos primers casos, l’augment de 
renda pot incrementar el consum (i generar ocupació en altres sectors per 
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aquesta via) o estalviar-se, cosa que serviria per invertir i generar, alhora, més 
ocupació. Si es redueixen els preus, també s’estimula la demanda i, per tant, 
l’ocupació (en el sector mateix).

També cal tenir en compte un possible procés de relocalització per mitjà del 
botsourcing (substitució del treball humà pel de robots), ajudat per la impres-
sió en 3D, el qual tindria avantatges importants, com ara el control directe de 
la fabricació, beneficiar-se de la innovació que aquesta pot produir a l’entorn, 
evitar la pirateria de productes i altres males pràctiques i generar ocupació 
d’alta qualificació.

A més, l’automatització substitueix tasques (no tant llocs de treball, que solen 
estar formats per diferents tasques), alhora que en crea de noves, normalment 
de més qualificació, de manera que, en determinats llocs de treball, es produ-
eix un efecte de complementarietat (l’automatització d’algunes tasques per-
met millorar la productivitat del lloc de treball i allibera temps per dedicar-lo a 
altres tasques).

Una altra cosa és la quantificació d’aquests efectes (guanys de productivitat, 
relocalització, complementarietat). En aquest marc, són molts els estudis que 
s’han realitzat en els darrers anys. Uns posen l’èmfasi a calcular les ocupacions 
que tenen una alta probabilitat de ser automatitzades, altres ofereixen xifres 
de creació i destrucció de llocs de treball, molts comenten les tipologies dels 
llocs de treball que es crearan i que es destruiran i quins seran els sectors eco-
nòmics més afectats, uns obtenen un saldo positiu i altres, negatiu, i entre tots 
ells hi ha diferències molt significatives que no fan sinó posar de manifest la 
complexitat de l’exercici que es realitza.

Entre els que calculen les probabilitats d’automatització dels llocs de treball, 
els més destacats són els estudis de Frey i Osborne (2017:254-280), Arntz, Gre-
gory i Zierahn (2016:1-35) i McKinsey (2017a:1-20). Aquest últim i altres, com 
Boston Consulting Group (2015:1-22), World Economic Forum (2016:3-32) i Vo-
gler-Ludwig et al. (2016:1-19), estimen els llocs que es poden crear i destruir, 
amb resultats diversos. Aquests sis estudis són els més citats a la literatura 
econòmica sobre l’impacte laboral de la Indústria 4.0.

Tanmateix, caldria afegir-hi un estudi que recentment ha publicat PWC (2018:9-
39), el qual estima la probabilitat d’automatització per als llocs de treball de 29 
països en tres onades superposades:
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• Onada d’algoritmes: ja s’està produint.

• Onada d’augment: ja ha començat però madurarà en la dècada del 2020.

• Onada d’autonomia: està en desenvolupament i madurarà en la dècada 
del 2030.

Per als Estats Units, estima que un 38% dels llocs tenen alta probabilitat d’auto-
matització en la tercera onada. Per a França i Alemanya, un 37%. Per al Regne 
Unit, un 30%. Per a Espanya, un 34%. També fa una estimació per sectors que, 
en el cas d’Espanya, dona els percentatges següents: 45% per a la indústria, 35% 
per al comerç, 26% per a salut i benestar social, 8% per a ensenyament i 42% per 
a construcció.

En aquest context, cal destacar l’absència d’estudis quantitatius per a Espa-
nya (o Catalunya), més enllà de l’exercici realitzat per l’Observatorio ADEI 
(2017:1-17) el qual, partint de la hipòtesi que l’economia espanyola convergís en 
ocupacions avançades (STEM, professionals...) amb els països de referència 
(EUA, Regne Unit i Alemanya), podria augmentar el nombre d’ocupats en 2,4 
milions de persones en l’horitzó 2030. La part proporcional d’aquest augment 
que correspondria a Catalunya serien 425.000 ocupats.

L’estudi seminal de Frey i Osborne (2017:254-280) calcula la probabilitat d’au-
tomatització de 702 ocupacions per als Estats Units. El punt de partida 
d’aquests investigadors passa per assumir que, sempre que hi hagi prou dades 
per permetre el reconeixement de patrons, només hi haurà tres grups de tas-
ques que la tecnologia encara no serà capaç de realitzar en les properes dèca-
des: la percepció i la manipulació en entorns desordenats, la intel·ligència crea-
tiva i la intel·ligència social. A partir d’aquí, analitzen la probabilitat que cada 
professió sigui automatitzada segons la dependència que tingui d’aquests tres 
grups de tasques, basant-se en entrevistes a experts en machine learning.

Exemples de feines amb una elevada probabilitat són les del transport i logísti-
ca (pel desenvolupament de vehicles computeritzats i la incorporació de sen-
sors); una bona part de les feines d’oficina i suport administratiu (sobretot pel 
que fa a tasques d’arxiu i accés a la informació que s’automatitzen gràcies al 
big data); o les feines de producció (continuant la tendència observada en els 
darrers anys de robots fent tasques rutinàries a la indústria, però també, cada 
vegada més, fent tasques no rutinàries o que requereixen destresa manual). 
De forma agregada, un 47% dels llocs de treball nord-americans tenen una pro-
babilitat d’automatització superior al 70% en un horitzó no concret, potser a 10 
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o 20 anys (és a dir, 2020-2030, atès que els autors van treballar amb dades del 
2010).

Dins d’aquest primer grup de treballs, Arntz et al. (2016:1-35) estimen la proba-
bilitat d’automatització de les tasques que conformen les diferents ocupaci-
ons, a diferència dels estudis esmentats fins ara, i obtenen que, als Estats 
Units, un 9% dels llocs de treball tenen una elevada probabilitat d’automatitza-
ció, xifra que contrasta amb l’obtinguda per Frey i Osborne però que, en reali-
tat, la complementa. Els resultats d’Arntz et al. (2016) suggereixen que la rees-
tructuració del mercat laboral que pot provocar l’automatització no implica 
que, al final del procés, la majoria dels treballadors siguin substituïts per ro-
bots.

En aquesta mateixa línia, el treball de la consultora McKinsey (2017a:1-20) esti-
ma la probabilitat d’automatització per a un conjunt de 800 ocupacions que es 
descriuen a partir de 2.000 tasques o activitats i que estan formades per 18 ha-
bilitats diferents. Aquest treball obté que, al conjunt dels 46 països analitzats, 
aproximadament un 27% dels llocs de treball té una elevada probabilitat d’au-
tomatització. A més, aquest treball obté resultats per sectors i països: un 45-
47% dels llocs de treball al sector manufacturer dels Estats Units tenen una ele-
vada probabilitat d’automatització.

A més, aquest treball afegeix que, si bé quan es parla d’automatització es fa 
atenent només la factibilitat tècnica, hi ha una sèrie de factors que condicio-
nen el ritme i l’extensió amb què es produirà l’automatització de llocs de tre-
ball; és a dir, que la probabilitat d’automatització no té en compte que l’aplica-
ció de les tecnologies 4.0 no és immediata i cal desenvolupar solucions que 
facin viables aquestes tecnologies dins els processos productius de cadascuna 
de les empreses; tampoc contempla si l’adopció d’aquestes tecnologies és as-
sumible des d’un punt de vista econòmic; ni tampoc si les empreses optarien 
per adoptar-les sobre la base d’una anàlisi cost-benefici (per exemple, en el cas 
de costos salarials molt baixos, a curt termini pot resultar més beneficiós no 
adoptar la tecnologia); finalment tampoc contempla les barreres socials i le-
gals que les empreses poden trobar a l’hora d’adoptar tecnologies 4.0 (com 
per exemple, pel rebuig social que pot causar la substitució de llocs de treball 
per robots).

En resum, les xifres proporcionades per aquest primer grup d’estudis s’obte-
nen a partir d’estimar la probabilitat d’automatització i en conseqüència con-
templen només l’efecte de substitució de llocs de treball per màquines des del 
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punt de vista de la factibilitat tècnica. Per tant, no inclouen els efectes dels 
factors que separen les possibilitats tècniques de les possibilitats efectives 
d’implementació de la Indústria 4.0 esmentades per McKinsey (2017a:1-20) ni 
tampoc la pèrdua de llocs de treball per altres raons (per exemple, una lenta 
adopció de tecnologia pot suposar un desavantatge competitiu enfront dels 
competidors); tampoc inclouen la creació de llocs de treball derivada del sorgi-
ment de noves oportunitats de negoci (nous productes o serveis) o de l’incre-
ment de la demanada de certs perfils professionals (TIC, RDI, perfils transver-
sals...).

Taula 1. Percentatge de llocs de treball amb elevada probabilitat 
d’automatització segons els principals estudis

Treballs que apliquen els càlculs de Frey i Osborne a diversos països:
• EUA: 47% i 61,7% (manufactures) (Frey i Osborne, 2017:254-280).
• Alemanya: 42% (Bonin, Gregory i Zierahn, 2015:8-17).
• Finlàndia: 37% (Pajarinen i Rouvinen, 2014:3-15).
• Regne Unit: 35% (Frey i Osborne, 2014:5).

Arntz, Gregory i Zierahn (2016:1-35):
• EUA i mitjana OCDE: 9%
• França: 9%
• Itàlia i Gran Bretanya: 10%
• Espanya i Alemanya: 12%

McKinsey (2017a:1-20):
• 46 països analitzats: 27%
• França i Gran Bretanya: <45%
• EUA: 45-47%
• Espanya i Alemanya: 47-49%
• Itàlia: 49-51%

Font: Elaboració pròpia.

En paral·lel, ha aparegut en la literatura un segon grup d’estudis que considera 
alhora la possible creació i destrucció de llocs de treball.

L’estudi de Vogler-Ludwig et al. (2016:1-19) estima una creació d’uns 263.000 
llocs de treball per al període 2014-2030 com a conseqüència de la implantació 
de la indústria 4.0 per al conjunt de l’economia alemanya, que suposen un in-
crement del 0,6%. A més, el treball proporciona estimacions de l’impacte de la 
digitalització per a 44 sectors. La metodologia emprada consisteix, en primer 
lloc, a construir uns números índexs que mesuren l’impacte de la digitalització 
sobre la demanda de tecnologia i sobre la productivitat a partir de les opinions 

001-646 ponenciasEIX3.indd   421 16/07/2018   15:19:42



422

L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya

dels experts i de literatura especialitzada (es construeixen números índexs per 
a cada parella sector/tecnologia).

En segon lloc, es quantifiquen els efectes laborals de la digitalització amb un 
model anomenat G3M (el qual recull tant el cicle productiu com el mercat labo-
ral i permet la interdependència entre els 44 sectors productius, així com la in-
teracció entre l’oferta i la demanda en el mercat laboral) que permet calcular 
l’impacte en els 44 sectors a través de dues equacions: la de demanda i la de 
productivitat, que es modifiquen per introduir-hi les expectatives sobre tecno-
logia calculades a partir dels números índexs.

El segon estudi dins d’aquest grup, elaborat per Boston Consulting Group 
(2015:1-22), estima un increment net dels llocs de treball a la indústria manufac-
turera alemanya d’un 5% (350.000 sobre uns 7 milions aproximadament) en el 
període 2015-2025.

El tercer estudi és l’esmentat del World Economic Forum (2016:3-32) i el dar-
rer, és l’elaborat per la consultora McKinsey (2017b:1-22), el qual es basa en els 
resultats previs del treball de McKinsey (2017a:1-20), publicat uns mesos abans. 
Aquest estudi proporciona una estimació de la destrucció d’ocupació en el 
període 2016-2030 per a 46 economies que suposen el 90% del PIB mundial, 
però no quantifica de forma sintètica la creació d’ocupació, sinó que ofereix 
informació sobre els principals col·lectius en què es preveu creació d’ocupació.

Taula 2. Percentatge de creació o destrucció de llocs de treball  
segons els principals estudis

Vogler-Ludwig, Düll i 
Kriechel (2016:1-19)

+0,6% i resultats detallats per 
a 44 sectors

Alemanya (2014-2030)

Boston Consulting Group 
(2015:1-22)

+5% i resultats per a 
determinats col·lectius 
professionals

Manufactures Alemanya 
(2015-2025)

World Economic Forum 
(2016:3-32)

-0,3% 15 economies (amb el 65% de 
la força de treball) (2015-
2020)

McKinsey (2017b:1-22) Destrucció 15% (23% a 
Espanya i 24% a Alemanya). 
La creació no es quantifica 
de forma global sinó per 
grups d’ocupacions

46 països (2016-2030)

Font: Elaboració pròpia.
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Un cop vist el ventall d’estimacions, el nostre treball ofereix la translació del 
càlcul de Frey i Osborne i de Vogler-Ludwig per al cas de Catalunya. El primer, 
degut al seu caràcter seminal i perquè permet oferir una llista d’ocupacions 
classificades segons la probabilitat d’automatització. El segon, perquè permet 
fer una estimació del nombre de llocs de treball perduts i creats.

Pel que fa al primer, s’ha obtingut una llista de 485 professions amb la seva 
probabilitat d’automatització associada. En aquesta llista es poden destacar, 
com a exemples d’ocupacions amb major probabilitat, les següents:

• Operador laboratori fotogràfic

• Operador telemàrqueting

• Operador màquines embalatge, embotellament i etiquetatge

• Model de moda, art i publicitat

• Assistent jurídic

• Muntador i engalzador

• Operador de màquines de calçat, marroquineria i guanteria de pell

• Operador màquines de blanquejar, tenyir i estampar

• Operador màquines de treballar la fusta

• Empleat de control de personal i nòmines

A l’altre extrem, destaquen com a ocupacions amb menor probabilitat, feines 
en les quals la interacció humana i la creativitat tenen més importància:

• Director i gerent d’hotel i altres empreses de serveis d’allotjament

• Dietista i nutricionista

• Metge de família

• Especialista en mètodes didàctics i pedagògics

• Logopeda

• Director de serveis socials

• Psicòleg

• Director i gerent de centres sanitaris

• Director de serveis d’educació

• Professor d’ensenyament secundari
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A partir de la llista de 485 professions i la informació del mercat laboral que 
proporciona l’EPA, també podem analitzar quina és la magnitud d’aquesta pro-
babilitat d’automatització per al conjunt dels treballadors catalans i espanyols: 
concretament, quants treballadors es dediquen a professions amb una proba-
bilitat d’automatització baixa, mitjana i elevada (utilitzem com a punts de tall 
el 30% i el 70%, com fan Frey i Osborne). La taula 3 presenta els resultats per a la 
mitjana del període 2016 T2 a 2017 T2 i els compara amb els que altres autors 
han obtingut per als EUA i el Regne Unit amb la mateixa metodologia.

Taula 3. Percentatge d’ocupació segons la probabilitat d’automatització

Catalunya Espanya EUA Regne Unit

Probabilitat baixa (<0,3) 30% 28% 33% 37%

Probabilitat mitjana (0,3-0,7) 36% 37% 19% 28%

Probabilitat elevada (>0,7) 35% 35% 47% 35%

Nota: Les probabilitats poden no sumar exactament 100% a causa de l’arrodoniment dels decimals.

Font: Càlculs propis per a Catalunya i Espanya, Frey i Osborne (2017:254-280) per als EUA i 
Haldane (2015:1-10) per al Regne Unit.

Les estimacions presentades suggereixen que un 35% dels treballadors cata-
lans es dediquen a professions que, des del punt de vista tècnic, són suscepti-
bles de ser automatitzades en les properes dècades amb una probabilitat ele-
vada. Ara bé, no hem de concloure que tots aquests treballadors seran 
substituïts per robots. Emfatitzarem dues raons, una d’econòmica i l’altra tèc-
nica, per les quals aquesta darrera interpretació és una lectura poc acurada 
dels resultats.

Des del punt de vista econòmic, cal recordar el que ja hem dit en començar 
l’estudi: la visió de Frey i Osborne és tecnològica. És a dir, estem avaluant el 
potencial de la tecnologia sense tenir en compte que seran les empreses, els 
governs, els treballadors i els consumidors els que decidiran si adopten o no 
aquesta tecnologia. És evident que, més enllà del potencial tecnològic, hi ha 
importants determinants econòmics en relació amb la seva adopció i amb el 
seu impacte social. Per exemple, les empreses adoptaran la tecnologia només 
si els incentius econòmics ho fan desitjable.

Des del punt de vista tècnic, hem de ser curosos a l’hora de distingir professi-
ons i tasques: Frey i Osborne assignen la probabilitat d’automatització al con-
junt de cada ocupació, però el que la tecnologia realment automatitza són les 
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tasques. De fet, tenim evidència que les xifres obtingudes amb la metodologia 
de Frey i Osborne (2017:254-280) són més una mesura de susceptibilitat de re-
formulació de les feines que no pas de probabilitat d’atur tecnològic.

Aquesta reflexió ens indica que una manera més acurada d’interpretar els re-
sultats del nostre estudi és dir que una fracció significativa dels treballadors 
catalans es dediquen a professions que es poden veure potencialment molt 
afectades pels canvis tecnològics de la quarta revolució industrial. Aquest no 
és un missatge apocalíptic de destrucció de les professions. Més aviat és un 
missatge d’alerta: hi ha un percentatge molt rellevant de professions que, po-
tencialment, poden redefinir-se dràsticament i és important que, com a socie-
tat, estiguem preparats per facilitar aquest procés, aprofitar-ne els beneficis 
socials i minimitzar-ne els impactes negatius (Mestres 2016:34).

Pel que fa al segon estudi, el de Vogler et al. (2016:1-19), la metodologia que 
s’ha seguit per traslladar els resultats a l’economia catalana és la següent: en 
primer lloc, s’assumeix que als sectors industrials i de serveis catalans es pro-
duiria el mateix percentatge de creació o destrucció neta de llocs de treball 
com a conseqüència de l’automatització que en el cas d’Alemanya. Aquest per-
centatge es trasllada al nombre d’ocupats que té cada sector per tal d’obtenir 
una quantificació de llocs de treball que es creen o destrueixen en cada sector 
a Catalunya. Aquest primer exercici té en compte, per tant, la diferent compo-
sició sectorial que tenen aquestes dues economies.

En segon lloc, com que no es pretén passar per alt que un mateix sector pot 
presentar una variació d’ocupació diferenciada en els dos països, s’analitzen 
els resultats sectorials atenent el comportament d’indicadors com la intensitat 
tecnològica, el nivell educatiu o la dimensió empresarial, com a elements que 
es poden considerar facilitadors de la creació de llocs de treball. En aquest se-
gon exercici es fa una valoració qualitativa de la creació o destrucció neta de 
llocs de treball als diferents sectors obtinguda en el primer exercici sobre la 
base d’aquests elements.

La taula 4 mostra els resultats per als grans sectors de l’economia (manufactu-
res, indústria, construcció i serveis) que s’obtenen en traslladar a Catalunya els 
percentatges (amb desagregació sectorial) de creació o destrucció neta de 
llocs de treball com a conseqüència de l’automatització obtinguts de Vogler et 
al. (2016:1-19). A les columnes sobre Catalunya (% i nombre de llocs) es mostren 
els resultats d’aquest exercici per al nostre territori, tot indicant si la xifra es 
veuria modificada a l’alça o a la baixa si relaxem el supòsit que els esmentats 
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percentatges són directament traslladables a Catalunya. Els valors que es mos-
tren per a Alemanya serveixen per establir comparacions amb Catalunya ja que 
inclouen els mateixos sectors, però no són valors directament extrets del tre-
ball de Vogler et al. (2016:1-19), sinó calculats també a partir de l’SBS (Structural 
business statistics d’Eurostat), com en el cas de Catalunya. L’esmentat estudi 
obté per a Alemanya una variació d’ocupació com a conseqüència de l’automa-
tització del +0,6% ja que es consideren alguns sectors dels serveis que en 
aquest treball no podem considerar perquè no hi ha dades a l’SBS.

Taula 4. Variació neta de l’ocupació com a conseqüència de  
l’automatització (2014-2030)

 Alemanya Catalunya Núm. llocs Catalunya

Manufactures (*) +1,7% -3,2% o inferior Pèrdua de 12.217 o més

Indústria (*) +1,5% -2,9% o inferior Pèrdua de 12.366 o més

Construcció -2,2% -2,2% Pèrdua de 3.674

Serveis +2,2% +2,0% Creació de 29.381

Total (*) +1,7% +0,7% o inferior Creació de 13.341 o menys

(*) Tenint en compte les valoracions qualitatives basades en la intensitat tecnològica, el nivell educatiu 
o la dimensió empresarial.

Font: Elaboració pròpia.

Els resultats de l’estimació per a Catalunya són els següents:

• El resultat global de l’automatització per a Catalunya és positiu (+0,7%), 
però inferior que en el cas d’Alemanya (+1,7%), com a conseqüència de la 
diferent estructura sectorial (a Alemanya tenen més pes els sectors que 
creen ocupació que no pas a Catalunya).

• Les manufactures perdran ocupació a Catalunya (-3,2%), al contrari que a 
Alemanya (+1,7%), fet que es deu a la diferent composició sectorial de les 
dues economies. Aquesta previsió (pèrdua de 12.200 llocs de treball) és 
conservadora en el sentit que, si tenim en compte alguns aspectes dife-
rencials entre les manufactures catalanes i alemanyes, com l’esforç tec-
nològic, el nivell educatiu o la dimensió empresarial, podria empitjorar.

• Destaca la creació de més de 3.000 llocs de treball a cadascun d’aquests 
sectors: vehicles de motor i altres materials de transport (3.727); equipa-
ment elèctric, informàtic, electrònic i òptic (3.233); i fabricació de maqui-
nària i equips (3.089). Aquestes són tres indústries molt potents a Alema-
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nya, que suposen conjuntament més d’un 40% de l’ocupació industrial, 
mentre que a Catalunya pesen la meitat (20,1%).

• La pèrdua més important de llocs de treball (6.559) es produeix a la in-
dústria del paper i arts gràfiques, que és un sector d’una dimensió mitja-
na al nostre país. També destaca la pèrdua de prop de 3.994 llocs de tre-
ball a la indústria química i farmacèutica i 3.763 a la indústria alimentària.

• Tampoc són menyspreables les pèrdues d’ocupació als sectors de la me-
tal·lúrgia, del plàstic i del tèxtil, amb reduccions que van entre els 2.000 i 
els 2.500 llocs de treball en cadascun.

• Els efectes positius de l’automatització previstos per a la indústria alema-
nya el 2030 (+1,5%) es veuen limitats a casa nostra (-2,9%) pel fet que els 
sectors que s’espera que creïn ocupació són aquells més grans a Alema-
nya (i no tant a Catalunya), mentre que la pèrdua d’ocupació es concen-
tra en bona mesura en alguns dels sectors amb major pes relatiu a Cata-
lunya. Així, un primer fet a destacar és que, d’acord amb la literatura 
(McKinsey, 2017b:1-12), les diferències en l’impacte laboral entre les dues 
economies es deuen en bona mesura a la composició sectorial de la in-
dústria.

• En termes generals, podem suposar que la realitat tecnològica de la nos-
tra indústria, el nivell educatiu dels seus treballadors i la dimensió de les 
seves empreses en comparació amb Alemanya, pot fer que la reducció 
de l’ocupació prevista fins a l’any 2030 sigui superior als 12.200 llocs de 
treball que s’han estimat. Només el sector alimentari podria tenir un im-
pacte menor de l’estimat degut a les bones ràtios en tecnologia, nivell 
educatiu i dimensió empresarial.

• Pel que fa al sector serveis, es preveu un increment net d’ocupació de 
29.400 llocs de treball entre 2014 i 2030, un 2,0%.

· Destaca la creació de 10.696 llocs de treball al sector de tecnologies de la 
informació i de 10.542 al sector de comptabilitat i consultoria. Per contra, 
es preveu una reducció d’11.567 llocs de treball al sector del comerç a 
l’engròs i al detall.

• En general, les activitats de serveis en les quals es preveu que creixi 
l’ocupació són aquelles més estretament lligades a la indústria, mentre 
que les activitats en què es preveu que disminueixi són aquelles més allu-
nyades de la indústria.

• L’increment de l’ocupació previst per al conjunt dels serveis no divergeix 
gaire entre les dues economies (+2,2% a Alemanya i +2,0% a Catalunya), 
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fet que es deu en bona part a què la composició sectorial no difereix gai-
re tampoc.

Però l’impacte laboral va més enllà de la probabilitat d’automatització i dels 
llocs de treball que es poden perdre o generar. Per aquest motiu, també s’han 
analitzat les repercussions de la Indústria 4.0 en les condicions de treball i en 
l’organització de la producció.

La Indústria 4.0 està provocant un canvi organitzacional que es pot simplificar 
en tres eixos:

• Major flexibilitat exterior i externalització del risc: crowdsourcing, sub-
contractació, contractes d’obra i servei, empreses de treball temporal.

• Major flexibilitat interior: modalitats més flexibles i àgils de treballar (i de 
contractar). Les plantilles tindran l’oportunitat de treballar de forma més 
autònoma i holística en equips més independents.

• Descentralització espacial i virtualització: teletreball, equips virtuals, es-
pais de coworking.

Aquesta major flexibilitat, així com els increments de productivitat derivats de 
la Indústria 4.0 seria desitjable que derivessin en millores salarials. Si fins ara 
l’automatització ha afectat més els ocupats de qualificació i salaris mitjans i ha 
portat a la polarització del mercat de treball, aquesta tendència podria estar a 
punt de canviar en el marc de la quarta revolució industrial en detriment dels 
treballadors menys qualificats, ja que els salaris i el nivell de formació mostren 
una correlació negativa amb la probabilitat d’automatització.

Pel que fa a la perspectiva de gènere, és impossible donar una resposta clara a 
la pregunta de quins efectes tindrà la digitalització sobre el potencial de l’ocu-
pació femenina.

Sí que sembla que hi ha prou consens que la Indústria 4.0 millorarà les condici-
ons de seguretat i salut laboral en tant que les tasques més perilloses, menys 
ergonòmiques, més exigents físicament o més estressants seran realitzades 
per màquines. Alhora, també hi ha un possible risc de degradació dels llocs de 
treball menys qualificats en un entorn molt automatitzat que només deixi peti-
tes activitats monòtones sobrants per ser desenvolupades per persones amb 
poca formació.
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Aquest document es completa amb un petit treball de camp realitzat a partir 
d’entrevistes a algunes empreses industrials catalanes que estan implantant 
l’automatització a les seves plantes o estan planificant dur-la a terme propera-
ment. En concret, es van prestar a col·laborar en aquest treball de camp les 
empreses següents: Avinent, Eurecat, Gestamp, Girbau, Meleghy, Nissan, Noel, 
Panreac, Promaut, Reig Jofre, Ripleg, Seat, Siemens i Tecnomatrix. Els resul-
tats han permès validar la major part de les informacions que es recullen en el 
present document i que es poden sintetitzar en els punts següents:

• En general, la introducció de la Indústria 4.0 a Catalunya es troba en una 
fase incipient, en què la punta de llança són les grans empreses del sec-
tor de l’automoció, mentre que les PIMES estan molt endarrerides.

• Invertir en Indústria 4.0 requereix, a més d’imports elevats, una decisió 
estratègica de dalt a baix, que implica canvis organitzatius i de revisió del 
model de negoci i ha de ser una eina per resoldre problemes i obtenir 
beneficis.

• En l’àmbit laboral, les empreses no preveuen pèrdua d’ocupació però sí 
una necessitat d’adaptar la força de treball als nous perfils mitjançant 
formació. Així mateix, estimen que hi haurà més seguretat i més flexibili-
tat, amb diferents variants, com el teletreball, treball autònom, etc.

• Finalment, quant a formació, preveuen increments de demanda de per-
fils STEM i de formació professional en IT, mecatrònica, electricitat i elec-
trònica, sistemes d’informació i tractament de dades, logística, química, 
automatització i robòtica. També d’habilitats relacionades amb la intel·li-
gència creativa i social, com ara la capacitat de síntesi, d’anàlisi, de persu-
asió, de raonament o de relació.

4. L’adaptació al canvi

Davant de tot el que s’ha exposat fins aquí, què cal fer? Els efectes laborals que 
han anat sorgint al llarg d’aquest treball, tot i que s’allargaran en el temps, es 
poden començar a afrontar amb actuacions a curt termini per tal de facilitar 
una adaptació al canvi en la qual hi hauran de tenir part activa tots els agents 
implicats. Com diu el World Economic Forum (2016:3-32), per al govern, el des-
afiament de la Indústria 4.0 implica innovar en educació i en política laboral per 
tal de facilitar l’evolució de les habilitats de la força de treball; per al sector 
educatiu, significa un gran ventall de noves oportunitats de negoci, amb nous 
serveis als individus, als emprenedors, a les grans corporacions i al sector pú-
blic; per a les empreses, si volen capitalitzar les oportunitats, caldrà que posin 
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el desenvolupament del talent i els recursos humans en el centre de la seva es-
tratègia de futur. Les companyies ja no poden ser consumidores passives de 
capital humà preparat externament.

Així mateix, sembla que és crític per a les empreses que l’adopció de la Indús-
tria 4.0 sigui una decisió estratègica corporativa que impliqui tota l’organitza-
ció, de dalt a baix, tal com en el seu dia va passar amb l’adopció de la innovació 
com a factor competitiu clau. Això comporta també cercar estructures, pro-
cessos i models de negoci que refermin els avenços tecnològics i les habilitats 
humanes.

En política laboral, seguint les propostes del Llibre Blanc alemany sobre el tre-
ball 4.0 (Federal Ministry of Labour and Social Affairs, Germany, 2017:98-187) 
cal, en primer lloc, equilibrar les necessitats de flexibilitat de les empreses i 
dels ocupats.

En segon lloc, cal tenir present que l’impacte laboral de la Indústria 4.0 també 
és molt important en activitats no estrictament industrials, com ara les plata-
formes de serveis compartits (Uber, Deliveroo, Cabify...). Aquestes platafor-
mes poden generar beneficis per als seus usuaris, però també poden deterio-
rar les condicions de treball dels seus empleats.

En tercer lloc, en l’àmbit de la salut i higiene en el treball hi ha un consens ge-
neralitzat que la Indústria 4.0 representarà una clara millora en les feines físi-
ques més dures, pesades i monòtones però, tot i així, caldrà desenvolupar acci-
ons de prevenció sobre la tensió psicològica a la feina. A grans trets, cal 
atendre aspectes com l’esvaïment dels límits entre temps de treball i d’oci, la 
intensificació del treball i l’augment de la flexibilitat i la mobilitat. De fet, ja ac-
tualment es detecta un augment de les patologies vinculades a l’estrès en pa-
ral·lel a la progressiva transformació del món del treball.

En quart lloc, davant l’esvaïment de la línia divisòria entre ocupació i autoocu-
pació, cal evitar buits en la protecció social.

Per últim, atenent el fet que la quarta revolució industrial és un fenomen que 
transcendeix les fronteres nacionals, seria desitjable iniciar un diàleg en l’àm-
bit europeu, emmarcat en l’Agenda Digital i com a part del debat sobre l’esta-
bliment del Pilar Europeu dels Drets Socials.
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Quant a les polítiques no laborals, McAfee (2015:1) proposa millores en les in-
fraestructures (de comunicacions i de telecomunicacions); suport a l’emprene-
doria de negocis creatius (els quals potencien la innovació i generen llocs de 
treball); suport a la immigració (especialment amb talent i ambició); i impuls a 
la recerca bàsica. Són mesures que beneficien el conjunt de l’economia per di-
ferents motius però que també són necessàries per al desplegament ràpid i 
eficient de la Indústria 4.0.

També amb un enfocament general, Méda (2016:27), en un treball per a l’Orga-
nització Internacional del Treball, proposa apostar per una revolució ecològica 
que compensi la pèrdua de llocs de treball deguda al canvi tecnològic.

Un tema molt rellevant que ha sorgit al llarg d’aquest treball és el del previsible 
increment de la desigualtat derivat de la desaparició de tasques rutinàries amb 
alta probabilitat d’automatització i que provocarà que hi hagi treballadors que 
no puguin ser reconvertits i perdin la seva feina o que, per conservar-la, hagin 
d’acceptar rebaixes salarials. Per combatre-la, a més de la millora de la forma-
ció, es proposen diferents instruments que s’expliquen a continuació.

Unicredit (2016:1-23) planteja que els empleats (alguns o tots) participin en el 
capital social de les empreses, ja sigui de forma directa o indirecta, parcial o 
total.

Tanmateix, l’establiment d’una renda bàsica universal és una mesura que al-
tres autors proposen per al debat (McKinsey 2017a:1-20) o fins i tot hi donen 
suport. Al nostre país hi ha treballs en aquest camp (veure Coll i Ferràs, 2017:1-
125 i Puig, 2016:158-172), però fan falta càlculs més precisos i aprofundits per tal 
de tenir un suport més consistent per validar o desestimar la bondat de la seva 
implantació.

En aquest context, autors com ara Rotman (2014:1-10), opinen que pregun-
tar-nos si la tecnologia causa desigualtat és equivocat ja que la pregunta hauria 
de ser com l’avenç tecnològic canvia la demanda relativa de treballadors amb 
alta i amb baixa formació i com ens estem adaptant a aquests canvis. Per 
aquest motiu, el focus principal hauria de ser la formació, l’educació i l’ense-
nyament de les habilitats correctes. És a dir, no es tracta només d’augmentar 
la quantitat de formació, a tots els nivells, sinó d’ensenyar habilitats no cogniti-
ves que ajudin a què les carreres dels estudiants siguin a prova de robots.
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La necessitat d’itineraris formatius amb habilitats rellevants i ganes d’aprendre 
de forma continuada serà més gran que mai en aquesta revolució de les habili-
tats, en què el focus haurà d’estar en el desenvolupament de carreres resi-
lients, enlloc de simplement ocupacions. Ajudar la gent a formar-se i adaptar-se 
a aquest món en ràpid canvi serà el repte laboral més important.

Per aquest motiu, caldria un seguiment regular de la demanda de mà d’obra 
qualificada, amb exercicis de prospectiva i amb una política de foment d’habili-
tats estratègiques que hauria de ser el pilar de la política d’ocupació davant la 
transformació digital.

Cal que, per tal de fer front a la desigualtat, bona part d’aquesta inversió sigui 
en educació pública de qualitat com a instrument que portaria cap a una socie-
tat en la qual l’èxit educacional no estigui tan estretament lligat al nivell de 
renda familiar com ho està ara.

Consegüentment, cal, d’una banda, fomentar les vocacions industrials, sobre-
tot entre les dones i, de l’altra, adaptar els continguts curriculars a la Indústria 
4.0.

Pel que fa concretament a perfils professionals, la Indústria 4.0 comportarà un 
canvi en la demanda: el nombre de personal no qualificat i semiqualificat anirà 
en descens i es crearan nous llocs de treball d’alta qualificació, sobretot vincu-
lats a les tecnologies de la informació i a les habilitats digitals. Analistes de da-
des, dissenyadors d’aplicacions i de robòtica, entre altres, són perfils que les 
empreses, tecnològiques i no tecnològiques, estan demandant cada vegada 
més. I sobretot cal augmentar l’oferta de perfils STEM (science, technology, en-
gineering, mathematics) ja que són més resilients a la commoció econòmica. En 
les recessions, se solen associar amb majors nivells de productivitat, de creixe-
ment de la productivitat i d’increment de l’ocupació. Les polítiques que poten-
cien l’ocupació STEM poden generar repercussions positives que afectin nom-
broses activitats, incloses les no STEM, i tenen, per tant, un efecte multiplicador.

En resum, i a risc de simplificar en excés, cal desdramatitzar l’impacte laboral 
de la Indústria 4.0 a Catalunya atès que, si bé el 35% dels llocs de treball tenen 
una alta probabilitat de ser automatitzats, això no vol dir que tots ells seran 
substituïts per robots. És més, en termes agregats, l’impacte pot arribar a ser 
fins i tot positiu, amb un increment de l’ocupació del 0,7% en l’horitzó 2030. 
Ara bé, hi haurà menys ocupats a la indústria (un -3,2%) i més als serveis (un 
2,0%) i desapareixeran moltes tasques, repetitives o no, manuals o no, per la 
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qual cosa els llocs de treball es transformaran i els ocupats s’hi hauran d’adap-
tar necessàriament. Això porta a les dues principals recomanacions d’aquest 
document: cal potenciar i millorar la formació (contínua, professional i univer-
sitària) per facilitar la transició del capital humà cap als nous requisits de la In-
dústria 4.0 i, per a aquelles persones que inevitablement es vegin expulsades 
del mercat de treball i no puguin adaptar-se als canvis, cal prendre en conside-
ració la posada en marxa de nous mecanismes de lluita contra la desigualtat.
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Abstract

Avenços científics i revolució digital han transformat sensiblement el ritme i abast 
del canvi tecnològic sense que, més enllà de les oscil·lacions característiques del ci-
cle econòmic, no s’hagi detectat un augment considerable dels nivells agregats de 
desocupació. Tot i que les noves tecnologies de producció han substituït treball, el 
seu efecte ha estat més que compensat per mecanismes que directament o indirec-
tament generen una nova o major demanda laboral.
Tot i això, la preocupació social sobre les conseqüències del canvi tecnològic és reac-
tiva per una nova onada d’automatització, basada en la intel·ligència artificial, la ro-
bòtica, l’aprenentatge automàtic, la impressió 3D i els algoritmes que milloren la 
capacitat lògica, de càlcul i de gestió de grans quantitats d’informació.
És ben conegut que les tecnologies digitals tenen la facultat no només de substituir 
habilitats manuals, també són capaces de reemplaçar algunes habilitats cognitives. 
L’experiència de canvi tecnològic recent ha evidenciat la seva naturalesa disruptiva, 
no pas pel que fa a l’ocupació sinó a la seva composició. Les tecnologies digitals ma-
nifesten un efecte de biaix, perquè en general es complementen millor amb el tre-
ball de major qualificació. Però, a cada lloc de treball, palesen també que, amb inde-
pendència de les habilitats del treballador, el biaix del canvi tècnic també perjudica 
les tasques rutinàries i més repetitives, que són més susceptibles de ser reproduïdes 
eficientment mitjançant un algoritme.
En aquest context disruptiu, relacionat amb el concepte Revolució 4.0, l’anàlisi dels 
canvis en la composició del mercat laboral català d’ençà de l’esclat de la recent crisi 
financera, pel que fa a les habilitats disponibles, les característiques dels llocs de tre-
ball oferts i les tasques que s’hi desenvolupen, ofereix una aproximació a l’impacte 
potencial d’aquesta nova fase d’automatització digital, a banda dels aspectes regu-
latoris i de viabilitat econòmica i tècnica que òbviament se’n derivin.

El mercat laboral català surfejant per les onades de l’au-
tomatització digital: una lectura...
Josep Lladós-Masllorens
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1. Deu idees centrals sobre la robotització: amenaça o oportunitat?

1.1. Una realitat més complexa del que sembla

Tot just albirem les primeres manifestacions d’un procés de creixent automa-
tització de l’activitat econòmica, que tindria en els avenços en la intel·ligència 
artificial i la robòtica els seus principals elements propulsors. Aquesta nova 
onada de canvi tecnològic es presenta com a potencialment disruptiva i de na-
turalesa diferent a les anteriors, perquè les tecnologies emergents tenen la 
capacitat per substituir habilitats tant manuals com cognitives i perquè els 
avenços en les aptituds relacionades amb la lògica, el càlcul, el processament 
d’informació i l’aprenentatge automàtic progressen molt ràpidament.

Tractar d’inferir els efectes de la nova onada de canvi tecnològic és una tasca, 
però, particularment complexa, perquè sota el concepte 4.0 s’hi aixopluga una 
col·lecció de tecnologies que són molt diferents, que sovint es combinen entre 
si i que configuren una relació que constantment es modifica i amplia. Recent-
ment, un informe de Boston Consulting Group (2015a) identificava, en el con-
text de la revolució 4.0, els nous pilars de progrés tecnològic.

• Big Data i anàlisis: fa referència a la recollida, processament i avaluació 
de grans quantitats de dades, procedents de diferents fonts i a una gran 
velocitat, per facilitar la presa de decisions estratègiques.

• Robots autònoms: es supera la utilització de robots per al desenvolupa-
ment de tasques rutinàries i repetitives i s’avança en la direcció d’una 
creixent autonomia, flexibilitat i cooperació entre aquestes màquines 
complexes.

• Simulació: les simulacions en tres dimensions de productes, materials i 
processos productius a les etapes de disseny i enginyeria evolucionaran 
cap a simulacions en les plantes de producció, que reproduiran el món fí-
sic en un entorn virtual, per tal d’optimitzar la programació de les mà-
quines i equipaments implicats en la producció real.

• Sistemes d’integració horitzontals i verticals: empreses, departaments, fun-
cions i capacitats estaran molt més cohesionats mitjançant xarxes d’integra-
ció de dades que permetran cadenes de valor plenament automatitzades.

• Internet de les coses: un nombre creixent de dispositius estaran inte-
grats al sistema informàtic i connectats en xarxa, de manera que es co-
municaran i interactuaran entre si sota un control centralitzat.
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• Ciberseguretat: amb la creixent connectivitat i ús de protocols de comu-
nicació estandarditzats, augmentarà la necessitat de protegir sistemes 
industrials i línies de producció crítiques de les amenaces a la seguretat 
informàtica, obrint pas a comunicacions més fiables i sistemes d’identifi-
cació i d’accés a la gestió dels equipaments més sofisticats.

• Computació al núvol: cada cop serà més necessari compartir dades, de 
forma ràpida i eficient, entre les diferents àrees de l’empresa i entre les 
diferents empreses implicades a la cadena de valor.

• Fabricació additiva: fins al moment, la impressió 3D s’ha utilitzar general-
ment per a l’elaboració de prototips o la producció de components indi-
viduals. Aquests mètodes seran àmpliament utilitzats en el futur per ge-
nerar productes personalitzats que ofereixen avantatges de construcció, 
essencialment si es basen en dissenys complexos i lleugers.

• Realitat augmentada: aquests sistemes donen suport actualment a una 
diversitat de serveis que s’ampliaran molt en el futur per tal de proporci-
onar als treballadors informació a temps real per a la presa de decisions i 
els procediments de producció.
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1.2.  Les noves tecnologies que emergeixen de la innovació tenen efectes que 
sempre són proporcionals a l’amplitud i extensió amb què s’adopten

En la mesura que les tecnologies 4.0 són d’ús general i no atenen estrictament 
necessitats productives concretes, és de preveure que el seu impacte serà 
transversal i potencialment disruptiu, en afectar un ampli ventall d’activitats 
socials i humanes.

Des d’aquesta perspectiva, i en l’àmbit de l’activitat productiva, es preveu que 
els efectes de l’aplicació d’aquestes tecnologies emergents es deixaran sentir 
al llarg de tota la cadena de valor empresarial, des del disseny dels productes o 
serveis fins a les prestacions de serveis posteriors a la venda. Els principals be-
neficis econòmics esperats s’associen a les millores d’eficiència i els avenços en 
productivitat derivats de les innovacions tecnològiques i dels canvis organitza-
tius que s’originen.

Aquests guanys previstos tindrien diferents procedències. La més important 
rau en l’optimització i flexibilització dels processos que afecten la logística i la 
producció, assolides mitjançant uns sistemes tecnològicament i cibernètica-
ment integrats que afavoririen la interconnectivitat de les màquines comple-
xes amb els components, els productes i els éssers humans. També hi contribu-
eixen positivament la major facilitat per a la modularització, la producció a 
mida i la resposta ràpida als canvis de mercat, la creixent complementarietat 
entre màquines i treball humà i l’obertura del procés d’innovació a proveïdors i 
usuaris finals. En el futur proper, la capacitat de comunicació entre màquines 
complexes i la seva progressiva autonomia ampliaria els beneficis potencials 
de l’automatització.

1.3. El canvi tecnològic sempre ha generat més treball del que substitueix

La incorporació de nous coneixements a l’activitat productiva és un dels princi-
pals factors de progrés econòmic. De fet, l’automatització no és pas un feno-
men nou i els seus efectes sobre el mercat laboral són ben coneguts. Certa-
ment, els avenços tecnològics i científics desenvolupats en l’últim segle no han 
tingut precedents i la seva aplicació generalitzada a l’activitat econòmica ha 
facilitat als països més avançats tecnològicament obtenir guanys de producti-
vitat considerables.

En les últimes dècades, la revolució digital ha accelerat fins i tot el ritme de can-
vi tecnològic, amb el desenvolupament de nombroses innovacions i aplicaci-
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ons, que han sofisticat els processos productius, les tecnologies emprades, els 
béns i serveis comercialitzats i el mateix procés de consum, al mateix temps 
que modificaven sensiblement els coneixements i habilitats necessaris en els 
llocs de treball.

D’aquesta manera, noves tècniques emergeixen i nous coneixements s’apli-
quen a l’activitat econòmica contínuament sense que, més enllà de les oscil-
lacions vinculades al cicle econòmic, aquesta transformació profunda de les 
tecnologies de producció hagi significat un augment considerable dels nivells 
agregats d’atur (Autor, 2015), alhora que augmentaven les possibilitats de 
producció i consum. El mercat laboral a Catalunya no n’ha resultat pas una 
excepció.

Evolució de la població ocupada (Catalunya)
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Però, certament, l’evolució precedent del mercat laboral i la influència que tin-
gueren en el passat els seus principals factors determinants no decideixen ne-
cessàriament el seu comportament futur (Mokyr et al., 2015). Aquest axioma 
general es fa més taxatiu en el context actual, perquè els efectes potencials de 
la nova fase d’automatització poden tenir una naturalesa més disruptiva que 
els anteriors. De manera que és legítim i raonable preguntar-se sobre les con-
seqüències que l’aplicació de les innovacions tecnològiques pot tenir en la 
quantitat i la qualitat de l’ocupació.
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És ben conegut que les tecnologies digitals no només substitueixen habilitats 
manuals, també són capaces de reemplaçar o reproduir algunes habilitats cog-
nitives. De manera que pretendre inferir les seves conseqüències en el mercat 
laboral del futur exigeix preguntar-nos si aquesta vegada l’impacte del canvi 
tecnològic serà diferent. És a dir, caldria preguntar-se si presenta algun caire 
diferent que pogués induir, en un futur pròxim, efectes potencials imprevisi-
bles en el mercat laboral.

1.4.  L’impacte de la tecnologia en l’ocupació s’explica a partir de quatre 
efectes diferents

La tecnologia tant pot substituir treball, en permetre desenvolupar tasques 
sense intervenció humana, com també complementar i fer més productiu el 
treball humà. En particular, l’impacte de la tecnologia en l’ocupació s’explica a 
partir de quatre efectes diferents:

• L’efecte substitució (o automatització pròpiament dita), procedent de 
l’aparició de noves tecnologies que reemplacen la quantitat necessària 
de treball.

• La creació directa d’ocupació en activitats productives que són l’origen 
de les innovacions o hi estan directament relacionades.

• L’efecte de complementarietat entre el canvi tecnològic i el capital humà, 
que no només aporta guanys de productivitat, també indueix la creació 
de noves ocupacions basades en coneixements especialitzats.

• L’efecte impulsor col·lateral en l’ocupació d’altres activitats econòmi-
ques derivat de la millora de les rendes i la demanda agregada.

El balanç existent entre aquests efectes, directes i indirectes, determina l’im-
pacte agregat del canvi tecnològic. L’evidència empírica mostra com, després 
d’un període d’avenços científics i tecnològics sense precedents, els efectes 
compensatoris han neutralitzat amb escreix l’impacte negatiu de l’automatit-
zació en l’ocupació.

En realitat, la innovació de base tecnològica sol emergir de manera abrupta, 
progressar desordenadament i disseminar poc sistemàticament entre les acti-
vitats econòmiques. És un trajecte de naturalesa més caòtica que meticulosa 
en el qual, amb el pas del temps, molts nous actors intervenen per redefinir, 
alterar i adaptar l’ús i naturalesa de la invenció original. No poques vegades els 
processos d’automatització es desenvolupen en cascada seguits per períodes 
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de progressió molt més lenta i fins i tot en ocasions l’acceleració de l’automa-
tització deriva cap a l’ús alternatiu de tecnologies que reverteixen la destruc-
ció d’ocupació inicial (Acemoglu i Restrepo, 2016). Per aquest motiu, molts 
dels efectes més profunds del canvi tecnològic en el mercat laboral són indi-
rectes i impredictibles, principalment aquells que poden acabar generant un 
major volum d’ocupació en activitats que originalment semblen distants de 
l’impacte tecnològic.

És important ressaltar també que el gruix de les investigacions efectuades so-
bre l’impacte de la nova onada de canvi tecnològic en el mercat laboral s’ha 
focalitzat essencialment en l’efecte substitució, ometent les conseqüències 
dels altres efectes directes i indirectes i atenent poc el fet que la diversitat i 
complementarietat de les tecnologies emergents pot generar un impacte desi-
gual entre economies similars (Frey i Osborne, 2013; Arntz et al., 2016; Marcolin 
et al., 2016; McKinsey Global Institute, 2017). Els resultats obtinguts en aques-
tes estimacions són molt dispars i depenen críticament del l’aproximació me-
todològica emprada i dels supòsits assumits en la recerca.

A banda d’aquestes discrepàncies, més important encara és reconèixer que la 
probabilitat d’automatització no significa en cap cas desaparició de treball 
humà, perquè es poden reconfigurar les ocupacions i orientar el treball humà 
cap a les tasques més productives amb el suport de les tecnologies emergents. 
De fet, un altre estudi de Boston Consulting Group (2015b), elaborat per a la 
indústria alemanya, estima en un 5-8% addicional les millores assolibles en pro-
ductivitat, un augment del 6% en l’ocupació i una contribució complementària 
de l’1% al creixement anual del PIB. De la mateixa manera, el darrer informe de 
la UNCTAD (2017) posava de manifest que a la majoria d’economies que han 
iniciat la robotització industrial, l’impacte sobre la productivitat ha estat favo-
rable.

Fins al moment, els estudis d’impacte en l’economia catalana són escadussers i 
s’assenten bàsicament en extrapolacions de l’impacte previst per al conjunt de 
l’economia espanyola o d’altres similars (Deloitte, 2015; Boston Consulting 
Group, 2015b; Caixabank Research, 2016; Randstad, 2016; Afi, 2017). D’aquesta 
manera, des de la perspectiva de la creació de treball, en general es prediu un 
augment de l’ocupació que podria situar-se a l’entorn d’una creació neta de 
60-70.000 llocs de treball en cinc anys, sempre i quan s’abracessin les inversi-
ons i estratègies més adients per adherir-se al nou paradigma 4.0.
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En general, les àrees identificades com a més afavorides per aquest canvi tec-
nològic serien les relacionades amb els àmbits del disseny i l’enginyeria de pro-
gramari, experts en ciberseguretat, matemàtics, científics de dades, arquitec-
tes de solucions tecnològiques, dissenyadors d’interfícies, experts en realitat 
augmentada, coordinadors de robots, experts en comercialització de nous 
productes i serveis d’alta intensitat tecnològica, serveis de cura i atenció a les 
persones, experts en regulació, seguretat, planificació urbana, arquitectura o 
experts en autorització, certificació, control, supervisió i manteniment dels 
nous desenvolupaments tecnològics, entre d’altres. Finalment, de la mateixa 
manera que en anteriors onades de progrés tecnològic, una part apreciable de 
l’augment de la demanda de treball probablement estarà relacionada amb no-
ves ocupacions que a hores d’ara encara no existeixen.

1.5. El canvi tecnològic afavoreix el treball més qualificat

L’impacte del canvi tecnològic es deixa sentir, però, en la composició de l’ocu-
pació perquè el canvi tecnològic no és neutral i té efectes heterogenis entre la 
força laboral, en funció de les habilitats dels treballadors, la seva capacitat 
d’adaptació flexible al canvi tècnic i si les tasques que desenvolupen al lloc de 
treball són o no automatitzables. Així doncs, el canvi tecnològic no només 
substitueix i crea ocupació, també en modifica la composició i el transforma.

La revolució digital recent ja va posar de manifest que el treball més qualificat 
és el que es complementa millor amb les noves tecnologies, les utilitza més in-
tensivament i n’extreu un major rendiment. Probablement, el fet de disposar 
d’un estoc de capacitats i habilitats més ampli i divers fa menys costós tant ad-
quirir els coneixements necessaris per adoptar una nova tecnologia com tam-
bé adaptar-se als canvis organitzatius que es deriven de la seva aplicació. Per 
aquest motiu, es considera que el canvi tecnològic és esbiaixat en funció de les 
capacitats dels treballadors (skill-biased technological change).

El cas català resulta paradigmàtic ja que, en els darrers quinze anys, el pes rela-
tiu del treball amb estudis superiors a Catalunya ha augmentat del 31 al 45% de 
l’ocupació, una participació àmpliament superior a la mitjana estatal (42%) i so-
bretot a la de la Unió Europea (34%). El biaix favorable a les qualificacions s’ha 
accelerat en el temps, ja que més del 60% dels llocs de treball creats en els dar-
rers tres anys a Catalunya han estat ocupats per persones amb estudis supe-
riors (el 47,7% en el conjunt d’Espanya).
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Ocupats amb estudis superiors (Catalunya)
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1.6. El canvi tecnològic digital no substitueix ocupacions sinó tasques

La realitat més recent ha posat de manifest també que les tecnologies emer-
gents no substitueixen ocupacions, el que fan és reemplaçar tasques laborals 
(Autor et al., 2003). I, al mateix temps, que el treball humà s’ha anat adaptant 
al canvi tecnològic modificant l’estructura de tasques que configuren el seu 
lloc de treball. En realitat, amb el pas del temps es percep que el canvi tecnolò-
gic afecta més tasques concretes que no pas qualificacions específiques, de 
manera que el que progressivament afrontem és un canvi tecnològic esbiaixat 
en funció de les tasques (tasks-biased technological change).

Tipologies de tasques

Complementarietat en les habilitats

Facilitat 
d’automa�tzació

Elevada Baixa

Elevada Ru�nàries cogni�ves Ru�nàries manuals
Baixa No-ru�nàries 

cogni�ves
No-ru�nàries 

manuals

Impacte esperat del canvi tecnològic

Tipus d’ocupació (segons intensitat 
d’habilitats)

Impacte esperat 
sobre l’ocupació

Impacte esperat 
sobre les rendes

No-ru�nàries cogni�ves Posi�u Posi�u
Ru�nàries manuals i cogni�ves Nega�u Nega�u
No-ru�nàries manuals Posi�u Nega�u001-646 ponenciasEIX3.indd   445 16/07/2018   15:19:43
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Tipologies de tasques

Complementarietat en les habilitats

Facilitat 
d’automa�tzació

Elevada Baixa

Elevada Ru�nàries cogni�ves Ru�nàries manuals
Baixa No-ru�nàries 

cogni�ves
No-ru�nàries 

manuals

Impacte esperat del canvi tecnològic

Tipus d’ocupació (segons intensitat 
d’habilitats)

Impacte esperat 
sobre l’ocupació

Impacte esperat 
sobre les rendes

No-ru�nàries cogni�ves Posi�u Posi�u
Ru�nàries manuals i cogni�ves Nega�u Nega�u
No-ru�nàries manuals Posi�u Nega�u

En la mesura que treballadors en les mateixes tipologies d’ocupacions i amb 
els mateixos nivells educatius poden desenvolupar tasques diferents, és més 
convenient, doncs, aproximar-se als efectes de la tecnologia en el treball ana-
litzant les tasques laborals que no pas les ocupacions o els nivells educatius. 
L’evidència empírica ens mostra com el canvi tecnològic està millorant les 
perspectives d’ocupació dels qui desenvolupen tasques no rutinàries (difícil-
ment reproduïbles mitjançant un algoritme) i que impliquen habilitats cogniti-
ves, ja que l’ús de les tecnologies digitals les fan més productives. En canvi, 
l’escenari és molt menys favorable per als que desenvolupen tasques rutinàri-
es i repetitives, que poden ser reemplaçades mitjançant l’automatització, tant 
si són manuals com cognitives. Finalment, els llocs de treball bàsicament con-
formats per tasques manuals però no rutinàries tenen poques perspectives de 
ser impactats pel canvi tecnològic, ja que no són fàcilment automatitzables ni 
tampoc poden aprofitar moltes complementarietats mitjançant l’ús de tecno-
logies digitals.

1.7.  A mesura que avança el canvi tecnològic es posa de manifest una 
polarització creixent al mercat laboral

El grau de qualificació laboral ha augmentat considerablement en l’estructura 
de l’ocupació a Catalunya, al mateix temps que també ho ha fet l’oferta de tre-
ball amb estudis superiors i fent sorgir alhora una apreciable prima salarial en 
funció del nivell educatiu. El canvi tecnològic està sent el determinant principal 
de la polarització observada al mercat laboral, tant en ocupacions com en re-
muneracions, i del fort descens dels llocs de treball intensius en tasques labo-
rals rutinàries.
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Evolució del guany mitjà anual per treballador (Catalunya)

2006-2014 2006-2010 2010-2014

Mitjana 9,84% 15,27% -4,71%

Sense Estudis 9,00% 12,13% -2,80%

Educació Primària 0,60% 9,96% -8,51%

Educació Secundària 2,10% 9,31% -6,60%

Formació Professional 12,52% 15,22% -2,34%

Estudis Universitaris 10,33% 13,53% -2,81%

Elaboració pròpia a partir de les dades d’Idescat.

1.8. La recuperació del mercat laboral català no s’està acompanyant d’una 
major complexitat en les tasques associades als llocs de treball

Alhora, el cas català confirma tant el biaix de la demanda laboral i la remunera-
ció en favor de l’oferta laboral més qualificada com també l’existència d’una 
polarització segons habilitats que persisteix en el temps. El desajust entre ofer-
ta i demanda laboral (mismatch) afavoreix també l’ocupabilitat de les titulaci-
ons intermèdies més especialitzades. La forta incidència de les activitats relaci-
onades amb el turisme a Catalunya fa que, tot i la major presència de treball 
qualificat, la distribució de l’ocupació segons habilitats requerides sigui poc 
distintiva en relació amb el conjunt estatal.

Estructura de l’ocupació segons habilitats requerides (Catalunya)
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Per tant, la recuperació del mercat laboral català, i en major mesura al conjunt 
de l’Estat, no s’està acompanyant d’una major complexitat en les tasques asso-
ciades als llocs de treball. Les contínues reformes reguladores del mercat labo-
ral han servit, però, de contrapès a aquest escenari advers. En afavorir la major 
flexibilitat en la contractació i remuneració del treball faciliten un cost laboral 
unitari més competitiu i fan que la robotització actualment confronti la compe-
tència de models de negoci sustentats en una forta contenció salarial. El remei 
és només temporal perquè la comparació amb els principals socis comercials 
europeus evidencia que treballadors amb els mateixos nivells educatius pro-
porcionalment desenvolupen més tasques que, amb el temps, seran potencial-
ment automatitzables.

1.9.  L’absència de lideratge tecnològic i organitzatiu limita la capacitat 
d’absorció i fa més atractiva la substitució de treball per capital

L’onada tecnològica en curs també ens posa de manifest que les economies 
amb major recorregut d’inversió en R+D i en l’aplicació de tecnologies digitals 
tenen menor risc d’automatització. En canvi, l’absència de lideratge tecnològic 
i organitzatiu limita la capacitat d’absorció i fa més atractiva la substitució de 
treball per capital. La conveniència de reduir ràpidament el gap existent en in-
versió empresarial en R+D, implementació de robots industrials o pes del sec-
tor TIC en l’economia és peremptòria si es pretén evitar una posició menys fa-
vorable de les empreses catalanes en les cadenes globals de producció i un gap 
advers en la qualitat dels productes i serveis comercialitzats als mercats inter-
nacionals .

Inversió empresarial en R+D (euros per habitant)
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El cas català, en el marc d’una economia espanyola amb registres molt menys 
favorables, evidencia que la distància entre el desenvolupament i l’adopció de 
les tecnologies emergents pot ser apreciable, la qual cosa apuntaria a una 
aclimatació i implementació més tardana i més dependent de la tecnologia 
exterior.

En el marc de l’Enquesta de Clima Empresarial de Catalunya (I/2017), la Cambra 
de Comerç de Barcelona i l’Idescat varen incloure un conjunt de preguntes es-
pecífiques que posen de manifest que el grau d’adaptació del teixit industrial 
català al paradigma 4.0 és encara incipient. Només un 2,3% d’empreses afirmen 
estar en una fase avançada d’adaptació mentre que un 13,4% addicional asse-
guren estar en una fase inicial, un altre 31,4% reconeix que aquesta adaptació 
no forma part de l’estratègia actual de l’empresa, si bé s’està considerant de 
cara al futur, gairebé un 30% proclama que no és factible per les condicions de 
l’empresa i el 23% restant no va proporcionar informació (Blanco et al., 2016). 
Les tecnologies relacionades amb la ciberseguretat són les més implantades 
fins al moment a la indústria catalana, mentre que seran els àmbits de la reali-
tat augmentada, la impressió i simulació en 3D i l’internet de les coses aquells 
en què es preveu avançar més ràpidament en un futur proper.

1.10. El model productiu no ajuda gaire

Aquest desajust entre les capacitats de l’oferta laboral i els requisits formatius 
als llocs de treball té molt a veure també amb les característiques del model 
productiu dominant i la qualitat de les ocupacions creades. Des del punt de 
vista retributiu s’evidencia com l’acceleració del canvi tecnològic està induint 
una creixent desigualtat en la distribució de la renda. En primer lloc, perquè el 
treball més qualificat té majors possibilitats d’accedir als treballs millor remu-
nerats, que tenen barreres d’entrada en funció dels coneixements i nivell edu-
catiu adquirits. En segon lloc, perquè el desajust laboral existent indueix un 
desplaçament al llarg de l’escala de qualificacions, amb una competència crei-
xent per a les feines menys complexes i pitjor remunerades, en què també par-
ticipa el treball qualificat que no pot accedir a les ocupacions adequades a la 
seva titulació. El passiu més important d’aquest procés de deskilling (desquali-
ficació) és que l’experiència laboral no millora el nivell competencial de la po-
blació adulta (Capsada i Valiente, 2015).
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España: Perfiles de tareas y organización de los lugares de trabajo (2014). 
Comparación con la media Unión Europea

+ = -
TAREAS MANUALES
TRABAJO FÍSICO
DESTREZA
TAREAS INTELECTUALES
PROCESAR INFORMACIÓ VERBAL
PROCESAR INFORMACIÓN NUMÉRICA
EVALUACIÓN INFORMACIÓN COMPLEJA
CREATIVIDAD
TAREAS SOCIALES
SERVICIO Y ATENCIÓN PERSONAL
FORMACIÓN
COMERCIALIZACIÓN
SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN
ORGANIZACIÓN DEL LUGAR DE TRABAJO
AUTONOMÍA
TRABAJO EN EQUIPO
TRABAJO RUTINARIO
USO DE LA TECNOLOGÍA
MÁQUINAS
TIC

Fuente: European Jobs Monitor (2016)

2. Conclusions preliminars

El canvi tecnològic no és un procés lineal i determinista. No acostuma pas a 
desenvolupar-se en el temps seguint pautes ben delimitades ni es dissemina 
sistemàticament entre els diferents sectors econòmics, sovint avança a batze-
gades i, en ocasions, ho fa de forma imprevista. La incidència de la nova onada 
d’automatització probablement també serà progressiva i facilitarà temps per 
adaptar-s’hi, adquirint els coneixements necessaris, i per acomodar-se satisfac-
tòriament als canvis laborals i organitzatius que se’n derivin.

Tot i amb això, cal tenir present que la tecnologia no és equitativa, que es com-
plementa millor amb unes habilitats que no pas amb unes altres i que aquestes 
habilitats no tenen per què ser exclusives del treball qualificat. Si l’experiència 
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ens ha posat de manifest que el progrés tecnològic indueix ajustos importants 
al mercat laboral, res no fa pensar que aquest cop hagi de ser diferent. Fins i 
tot, aquests ajustos poden ser més importants perquè les tecnologies emer-
gents poden substituir algunes tasques cognitives i per la major complexitat 
de la nova onada d’automatització digital, que pot tenir una velocitat, escala i 
intensitat superiors a les anteriors revolucions tecnològiques.

Tot i amb això, les innovacions tecnològiques no apareixen mai en l’espai buit 
sinó en un entorn normatiu i regulador concret. Els nous desenvolupaments i 
aplicacions exigiran canvis en el marc legal vigent i possiblement induiran no-
ves àrees normatives que acabaran definint la forma en què les noves tecnolo-
gies podran utilitzar-se. De la mateixa manera, la resposta social a un canvi que 
és potencialment disruptiu no només definirà els usos finals i delimitarà l’abast 
de les noves tecnologies, també influirà en l’orientació i els continguts regula-
dors. La viabilitat tècnica i econòmica no és suficient si no es promou l’adopció 
de noves regulacions que generin un major clima de confiança, seguretat i ac-
ceptació social.

Finalment, no tot el que percebem com a tecnològicament possible serà eco-
nòmicament viable, rendible o acceptable per a les empreses, que hauran 
d’afrontar les restriccions internes de recursos i gestionar els seus processos 
de presa de decisions estratègiques en el context de la seva pròpia cultura di-
rectiva i organitzativa. La velocitat d’adopció de les noves tecnologies sovint 
és més incerta i volàtil del que a priori representa.

En qualsevol cas, l’economia catalana certament presenta alguns factors de 
risc associats al canvi tecnològic. En particular, la menor intensitat de tasques 
cognitives i de recursos humans experts en ciència i tecnologia dins l’oferta de 
treball, els dèficits organitzatius i tecnològics en el teixit productiu i un mis-
match al mercat laboral que evita que l’experiència laboral millori sensible-
ment el nivell competencial dels ocupats. La composició actual de l’oferta la-
boral, amb presència rellevant de llocs de treball intensius en tasques manuals 
però no rutinàries, pot endarrerir l’impacte directe de l’automatització però no 
evitar la polarització de rendes salarials ni impedir l’efecte substitució en el fu-
tur.

Probablement, doncs, la societat catalana és a les portes d’una transformació 
gradual i profunda de l’economia i del seu mercat laboral. Sens cap mena de 
dubte, aprofitar les oportunitats derivades del paradigma 4.0 exigirà una rede-
finició àmplia dels llocs de treball afectats per l’onada d’automatització i, en 
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particular, saber complementar les habilitats de destresa manual amb l’ús de 
les tecnologies emergents. Al seu torn, també semblaria convenient reforçar 
les habilitats relacionades amb la creativitat, la intuïció, la interacció humana i 
social o la intel·ligència emocional.

Semblaria adequat també afinar en les prioritats i els continguts de les políti-
ques públiques i les estratègies empresarials, per tal de facilitar una atenció 
adequada a un repte que és complex i saber extreure’n el màxim profit social 
alhora mitjançant una aposta col·lectiva i que fos socialment més inclusiva. En 
el context català, la qualitat de les infraestructures tecnològiques i de recerca 
és elevada i ben orientat és el disseny de les polítiques públiques (el Pacte Na-
cional per a la indústria 2017-2020 o el Pla STEMcat en són una bona mostra), 
però és en la dotació de recursos on s’identifica el dèficit més apressant. L’eco-
nomia catalana és diversificada, està orientada prioritàriament a l’exterior, dis-
posa de treball expert i amb nivells educatius elevats, d’empreses ben posicio-
nades als mercats internacionals i de capacitat d’absorció de nous 
coneixements. Altre cop, és en la magnitud de les empreses nítidament orien-
tades cap al canvi tecnològic, organitzatiu i laboral on rau el principal marge de 
progrés.

Si la innovació tecnològica és font de progrés econòmic i motor de canvi social, 
i si la ciència i els coneixements d’avui esdevindran la tecnologia del demà, les 
línies de joc estan ben dissenyades perquè institucions públiques i teixit em-
presarial interactuïn amb habilitat per vèncer els obstacles, costos i dificultats 
inherents al canvi i transformar el desafiament 4.0 en un triomf per al conjunt 
de la societat catalana.

Referències bibliogràfiques

Acemoglu, D. i Restrepo, P. (2017). Robots and Jobs: Evidence from US Labor 
Markets. Working Paper Series 17/04. Department of Economics. MIT.

Arntz, M., Gregory, T. i Zierahn, U. (2016). The Risk of Automatization for Jobs 
in PECD Countries. A comparative Analysis. OECD Social, Employment and 
Migration Working Papers, 189.

Autor, D. H. (2015). “Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future 
of Workplace Automation”. Journal of Economic Perspectives, Vol 29 (3): 
3-30.

001-646 ponenciasEIX3.indd   452 16/07/2018   15:19:44



453

Josep Lladós-Masllorens

Autor, D. H., Levy, F. i Murname, R. J. (2003). “The Skill Content of Recent Tec-
hnological Change”. The Quarterly Journal of Economics, 118 (4): 1279-1333.

Blanco, R., Fontrodona, J. i Poveda, C. (2016). “La indústria 4.0 a Catalunya”, 
inclòs a la Memòria Econòmica de Catalunya, 2016: 154-190. Consell de Cam-
bres de Comerç de Catalunya.

Boston Consulting Group (2015a). Industry 4.0: The Future of Productivity and 
Growth in Manufacturing Industries.

Boston Consulting Group (2015b). Man and Machine in the Industry 4.0. How 
Will Technology Transform the Industrial Workforce Through 2025?

Caixabank Research (2016). Les noves tecnologies i el mercat de treball. Dossi-
er. Inclòs a Informe Mensual, 398.

Capsada, Q. i Valiente, O. (coord.) (2015). Els reptes en matèria de competènci-
es de la població adulta. Polítiques, 83. Fundació Jaume Bofill.

Deloitte (2015). From brawn to brains. The impact of technology on jobs in the UK.

Frey, C. B. i Osborne, M. (2013). The Future of Employment: How Susceptible 
are Jobs to Computerization?. Working Paper. Oxford Martin School. Univer-
sity of Oxford.

Marcolin, L., Miroudot, S. i Squicciarini, M. (2016). Routine Jobs, employment 
and technological innovation in global value chains. OECD Science, Technolo-
gy and Industry Working Papers, 2016/01. OECD Publishing.

McKinsey Global Institute (2017). “Artificial Intelligence: The Next Digital Fron-
tier?”. Discussion paper.

Mokyr, J., Vickers, C. i Ziebarth, N. L. (2015). “The History of Technological Anxi-
ety and the Future of Economic Growth: Is This Time Different?”. Journal of 
Economic Perspectives, Vol 29 (3): 31-50.

Randstad Research (2016). “La digitalización: ¿crea o destruye empleo?”. Infor-
me anual sobre la flexibilidad laboral y el empleo.

UNCTAD (2017). “Robots, Industrialization and Inclusive Growth”, inclòs a Tra-
de and Development Report 2017, Beyond Austerity: Towards a Global New 
Deal: 35-66.

 

001-646 ponenciasEIX3.indd   453 16/07/2018   15:19:44



001-646 ponenciasEIX3.indd   454 16/07/2018   15:19:44



455

LA POLÍTICA DE CLÚSTERS COM A EINA DE 
REFORÇAMENT DE LA COMPETITIVITAT A 

CATALUNYA

Alberto Pezzi
Director de clústers d’ACCIÓ – Generalitat de Catalunya

Joan Martí Estévez
Gerent de dinamització de clústers d’ACCIÓ – Generalitat de Catalunya

Resum

Els clústers com a fenomen espontani de l’economia són presents des de fa moltes 
dècades en la gran majoria de països i, més en aquells que, com Catalunya, compten 
amb un teixit productiu heterogeni i una gran tradició manufacturera.
Més recent és la seva utilització per dissenyar i implementar polítiques de reforça-
ment de la competitivitat centrades en el canvi estratègic, actuant en dos àmbits 
principals: l’estratègia empresarial i l’entorn competitiu.
Catalunya té una trajectòria de més de 25 anys en l’aplicació de les polítiques de clús-
ter i és un dels pocs territoris a escala mundial on aquestes polítiques no han tingut 
cap interrupció, alhora que han anat evolucionant i sofisticant-se.
El treball vol presentar i analitzar les fites més significatives d’aquesta evolució i els 
principals elements que caracteritzen la política de clústers en l’actualitat.

1.  Introducció: els orígens del concepte clúster i els determinants de la 
competitivitat territorial

El primer observador documentat del fenomen que avui generalment deno-
minem clústers de negoci (business clusters) va ser l’economista anglès Alfred 
Marshall quan en el seu llibre Principles of Economics (Marshall, 1890) descrivia 
com la industrialització incipient al nord d’Anglaterra no era uniforme en tot el 
territori sinó que presentava una concentració de determinades activitats en 
llocs concrets.
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Un segle més tard, els treballs d’altres estudiosos com el professor de la Uni-
versitat de Florència, Giacomo Becattini (Becattini, 1987) i sobretot la publica-
ció del llibre The Competitive Advantage of Nations del professor de la Universi-
tat de Harvard Michael E. Porter (Porter, 1990) consagraven el concepte de 
clúster com un element important en la teoria del desenvolupament econòmic 
regional.

L’aportació de Porter i d’altres autors pioners en el tema (Enright, 1993) consis-
teix no només a donar una definició clara del concepte de clúster i del paper que 
aquest juga en la competitivitat territorial, sinó, sobretot, a proporcionar exem-
ples pràctics en una gran varietat de sectors, obrint el camí a la utilització del ma-
teix com a eina de treball per millorar la competitivitat a escala microeconòmica.

La difusió del treball de Porter va generar, doncs, una gran quantitat d’iniciati-
ves de millora de la competitivitat per part de Governs en tots els àmbits (naci-
onal i local però, sobretot, regional) i arreu del món, com recull el mateix autor 
en un article de pocs anys després (Porter, 1998). En aquest mateix text, el 
professor escollia Catalunya com a exemple de territori on s’havien dissenyat i 
posat en marxa unes iniciatives de reforçament de la competitivitat basades 
en el clústers existents al país. Aquestes iniciatives, impulsades i liderades per 
l’aleshores conseller d’Indústria, Antoni Subirà, desaparegut recentment, te-
nien un enfocament molt pragmàtic i van utilitzar una metodologia de treball 
original basada en el foment del canvi estratègic com a vector principal de mi-
llora competitiva dels sectors, sovint tradicionals, de l’economia catalana, com 
així es recull en un estudi de la Generalitat de Catalunya de l’any 1997 (Conejos 
et al., 1997).

Aquesta metodologia, aplicada des d’aleshores, tot i que amb revisions constants, 
a més d’una cinquantena d’iniciatives de reforçament de la competitivitat en el 
camp dels clústers, es focalitza en les dues determinants principals de la competi-
tivitat a escala microeconòmica: l’estratègia empresarial i l’entorn de negoci.

L’estratègia empresarial es refereix a la manera de competir d’una determina-
da empresa i, tot i venir determinada per diferents factors, no pot prescindir 
de les tendències i de l’evolució del negoci de referència. Un clúster, de fet, 
també es podria definir com un grup d’empreses i els seus agents d’entorn que 
comparteixen uns mateixos reptes estratègics. No obstant, en un mateix clús-
ter sovint coexisteixen empreses amb posicionaments estratègics diferents.
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Respecte a l’entorn de negoci, ens referim al context de referència en el 
qual les empreses desenvolupen la seva activitat (infraestructures de su-
port, dotació de recursos humans, capital risc especialitzat, legislació exi-
gent...). Tot i que es podria argumentar que en el moment actual la ubicació 
física és cada cop menys important, en la realitat els determinants de la 
competitivitat d’un clúster segueixen tenint un arrelament local molt impor-
tant com documenten, des de fa anys, diferents autors com la professora 
Annalee Saxenian (Saxenian, 1994) o el professor Enrico Moretti (Moretti, 
2013), ambdós de la Universitat de Berkeley, que, prenent com a exemple el 
que probablement és el clúster més conegut a escala global, el Silicon Va-
lley, posen en evidència la importància de la proximitat física, tant en la 
competitivitat com en altres aspectes com la cultura o la generació de llocs 
de treball.

Quadre 1 Gènesi

Els orígens dels clústers són diversos i no solen estar associats a un únic factor. Tanmateix, es 
pot destacar la proximitat a un recurs natural estratègic, la presència d’una demanda local so-
fisticada, la disponibilitat de talent especialitzat, o la generació d’empreses derivades d’una 
empresa matriu, origen de clústers diversos, tant tradicionals com tecnològics.

Dos excel·lents exemples al respecte són, per un cantó el clúster de la maquinària per empa-
quetar de Bolonya articulat arrel de les diverses empreses generades per extreballadors 
d’una única empresa matriu, ACMA. El desenvolupament d’aquest clúster, que avui és un re-
ferent a escala mundial amb una facturació agregada de més de 6.000 M€, és realment para-
digmàtic i compta amb tots els elements clau presents en les denominades indústries emer-
gents.

En primer lloc, l’aprofitament d’un mercat creixent i d’un canvi de demanda determinat per la 
distribució organitzada en el sector alimentari amb la consegüent necessitat d’empaquetar. En 
segon lloc, el salt d’eficiència productiva representat per una innovació tecnològica disruptiva 
com fou la invenció de la popular “roda a z” a la base del funcionament d’aquest tipus de ma-
quinària. Finalment, les condicions d’entorn favorables com la presència d’una cultura em-
presarial oberta al risc, la confiança generada pel coneixement directe i la capacitat dels nous 
empresaris, i finalment la presència d’unes estructures de suport clau com les famoses Scuole 
Aldini Valeriani, especialitzades en formació mecànica amb mètode dual inspirades des del se-
gle xix en el model alemany (Curti & Grandi, 2002).
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Una història més recent però molt similar, tot i la distància geogràfica i cultural, és la del clúster 
farmacèutic de San Diego (USCD Connect, 2000), originat d’empreses derivades també en 
aquest cas d’una única matriu, Hybritech, de la qual molts empleats van marxar, després de ser 
venuda el 1985 (per 450 M$), per fundar la seva pròpia empresa.

Cal remarcar que, tot i tenir el gran mèrit d’explicar la connexió entre competi-
tivitat territorial i presència de clústers, el treball de Porter descriu un fenomen 
històric present en l’economia productiva de molts països. De fet, en l’època 
preindustrial, la tendència de les activitats manufactures i artesanals de con-
centrar-se en determinats barris o carrers de les principals ciutats europees ja 
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era observable, com encara es pot visualitzar a través dels seus noms lligats a 
oficis i activitats productives (Carrer dels Assaonadors, Carrer dels Sombrerers, 
Carrer de l’Argenteria, per citar-ne alguns de la ciutat de Barcelona).

Quadre 2. Arrels històriques dels clústers a Catalunya

L’observació de la història econòmica de Catalunya ens mostra que la concentració d’activitats 
industrials similars i relacionades en un territori relativament petit no es limita a la ciutat de 
Barcelona sinó que es produeix també en diversos indrets del país. Un cas paradigmàtic és el 
clúster de la pell d’Igualada, realitat documentada des del segle xiii, i activa en l’actualitat com 
a clúster especialitzat en el segment de la marroquineria i la moda de luxe.

2. La utilització dels clústers com a eina de reforç de la competitivitat

La part més valuosa del treball de Porter radica en oferir un marc teòric i unes 
eines ja introduïdes en treballs anteriors (com el diamant per a l’anàlisi de l’en-
torn, les cinc forces o la cadena de valor per a l’anàlisi estratègica), que perme-
tien convertir el clúster en una unitat d’anàlisi i d’implementació d’iniciatives 
de reforç de la competitivitat.

D’aquí que molts territoris (ja siguin països sencers, regions o ciutats) hagin 
decidit dibuixar una nova política industrial utilitzant el marc teòric que oferei-
xen els clústers per entendre els reptes d’un determinat negoci i implemen-
tar-ho en iniciatives i projectes de millora competitiva.
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Figura 1. Iniciatives clúster al món. Exemple il·lustratiu, no exhaustiu. Font: 
Anàlisi intern i TCI Network.

Catalunya va estar entre els pioners d’aquest moviment, iniciat ja fa més d’un 
quart de segle amb la publicació del treball Els Avantatges Competitius de Cata-
lunya l’any 1992 (Monitor Co., 1992). Aquest document va permetre dibuixar 
l’economia productiva des d’una perspectiva diferent respecte a la clàssica 
subdivisió sectorial, que a un nivell macro poc es prestava a una utilització 
pràctica per part dels responsables d’aquestes polítiques; el concepte clúster, 
en canvi, aportava una visió focalitzada en el negoci, la veritable unitat en la 
qual les empreses responen a unes regles del joc en clau competitiva, en base 
a una estratègia, rivals, proveïdors, cadena de valor i clients. D’aquí la necessi-
tat d’elaborar la idea fins a definir el concepte de “microclúster” amb un enfo-
cament molt més estret respecte a la unitat sector i una localització molt con-
creta. En definitiva, es va considerar més eficaç treballar en l’àmbit de negocis 
com el moble domèstic de la Sènia o l’electrònica de consum al Vallès. Aquest 
concepte original va ser la unitat de treball de la política de clústers a Catalu-
nya durant més d’una dècada (1992-2003) i es va utilitzar com a exemple per 
part de Porter en el primer balanç que publica de l’aplicació de les polítiques de 
clúster al món (Porter, 1998).
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Quadre 3. Pioners internacionals

En el seu llibre de referència de 1998 On Competition el professor de Harvard Michael E. Porter 
reconeixia l’esforç que Catalunya va realitzar des de principis dels anys 90, impulsat pel conse-
ller Antoni Subirà. En concret, emfatitzava el model dels “microclústers”, definits al voltant de 
la concentració local (municipi o comarca habitualment) d’un segment econòmic “estret” (mo-
ble domèstic, joguina de fusta o electrònica de consum). Alhora, remarcava que tot clúster era 
considerat igualment prioritari sempre que implementés les estratègies adequades.

En definitiva, el model català mai s’ha basat en llistes de sectors bons o dolents sinó en el fet 
d’entendre que tot sector té futur si disposa del plantejament estratègic adequat.

3. Elements clau de la política de clústers a Catalunya

Un dels factors que han permès a la política de clústers mantenir-se en l’agen-
da econòmica del Govern de la Generalitat durant més d’un quart de segle ha 
estat, de ben segur, la seva capacitat d’evolucionar i d’adaptar-se als canvis 
que s’anaven produint en l’economia productiva del país. Tendències destaca-
des com la globalització de les cadenes de valor, la deslocalització de la manu-
factura, la creixent importància dels serveis avançats a la indústria (terciaritza-
ció de l’economia) o, més recentment, la digitalització de la producció, són 
elements que han influenciat els canvis introduïts en la política de clústers en 
les últimes dues dècades.
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Tanmateix, tres elements essencials ja presents als inicis de la política de clús-
ters s’han mantingut inalterats, representant els pilars clau d’aquesta metodo-
logia de treball.

En primer lloc, la combinació d’anàlisi i procés. És a dir, la utilització d’una me-
todologia que comença amb un diagnòstic del clúster des d’un punt de vista 
estratègic però que, lluny de quedar-se en un mer estudi, tot seguit es tradueix 
en accions i iniciatives aplicades als actors principals de l’economia productiva, 
les empreses. En el primer llibre que recull l’experiència pràctica de la Generali-
tat en l’aplicació de la metodologia clúster, Canvi Estratègic i Clústers a Catalu-
nya (Conejos et al., 1997), ja es definia una metodologia específica i original 
que combinava aquests dos elements i que es desenvolupava en tres etapes 
seqüencials: la definició dels reptes estratègics del clúster, el consens sobre 
una visió de futur que impliqués un canvi estratègic i la determinació d’unes lí-
nies d’actuació concretes a implementar per anar en aquesta direcció. Aquesta 
manera d’actuar implica la necessitat de conèixer en profunditat un determi-
nat negoci/clúster abans de començar a implementar accions i projectes, i fa 
que cada iniciativa de clúster sigui única tot i que, com veurem més endavant, 
es desenvolupin en un marc conceptual comú.

El segon element troncal és, com ja s’ha anticipat, la focalització en el canvi es-
tratègic. El posicionament estratègic és un factor clau per a la competitivitat 
d’una empresa i la definició d’una estratègia clara i coherent amb les tendènci-
es de mercat d’un determinat negoci tenen una importància cabdal per a la 
seva competitivitat. El clúster representa, doncs, un entorn ideal (i més efici-
ent) per identificar nous models de negoci, analitzar el posicionament estratè-
gic dels diferents competidors i implementar projectes, tant a nivell individual 
com col·lectiu (sovint denominats de col·laboració horitzontal precompetitiva) 
que permeten a les empreses ajustar la seva estratègia i, sobretot, mantenir-la 
alineada amb els canvis creixents en l’actual entorn.

Finalment, les polítiques de clúster, incloent el cas de Catalunya, tenen en la 
col·laboració publicoprivada un element imprescindible. De fet, malgrat que el 
clúster és sovint present en un territori per raons lligades a la seva història eco-
nòmica, la iniciativa de posar en marxa un procés de reforçament de la compe-
titivitat en l’àmbit del clúster prové majoritàriament de l’administració de ma-
nera proactiva i no com a resposta a les reivindicacions d’un col·lectiu sectorial. 
En el cas de Catalunya, aquest lideratge s’ha exercit majoritàriament per part 
del Govern de la Generalitat, en concret des de la seva agència per a la compe-
titivitat de l’empresa, ACCIÓ (Hernández Gascón et al., 2010). Després d’un ini-
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ci caracteritzat per l’impuls públic, cal donar pas a la iniciativa privada, articula-
da mitjançant una organització (la forma jurídica habitual de la qual és 
l’associació empresarial, tot i que amb un posicionament, missió i governança 
específics) que disposa d’un equip especialitzat liderat pel que internacional-
ment s’anomena cluster manager.

Aquests tres elements, distintius però no exclusius, de la política de clústers a 
Catalunya, representen la base d’un marc metodològic més ampli que s’ha 
anat construint i modificant en les últimes dues dècades i ha tingut com a dar-
rera fita fonamental la creació d’un programa que recull tota l’experiència de 
treball dels anys anteriors i formalitza, per primer cop, un marc de funciona-
ment de la política de clústers al nostre país.

Cal remarcar que aquesta història clúster de vint-i-cinc anys s’ha basat en una 
premissa clara, l’objectiu no és crear clústers del no-res sinó incrementar la 
competitivitat de les empreses a través de realitats clúster ja existents, a les 
quals s’aplica una metodologia de treball especificada a posteriori. Planteja-
ment aquest alineat amb les recomanacions internacionals (Ketels, 2013).

4. Els grans protagonistes: les empreses

De tots els agents que solen intervenir en una iniciativa clúster (administració 
pública, cluster managers, centres tecnològics, universitats, consultors...) els 
realment indispensables són les empreses. La proposta de valor dels clústers 
per a una empresa és polièdrica com es desenvolupa a continuació.

4.1. Formar part d’un equip de líders enfocats al canvi

Els clústers a Catalunya responen a un enfocament altament humanístic ja que 
són liderats per persones concretes, persones clau amb voluntat de canvi, que 
se senten còmodes nedant a contracorrent, trencant amb les dinàmiques pre-
establertes, el que es coneix com el saber convencional del sector (metafòrica-
ment anomenats “salmons” (Martí Estévez, 2013). La junta directiva d’un clús-
ter està formada per empresaris creients que tenen la voluntat de liderar però 
també de treballar en equip, minimitzant els personalismes. Tot clúster s’acti-
va gràcies al lideratge i compromís d’aquests empresaris clau que desenvolu-
pen projectes transformadors, cercant la rendibilitat pròpia però alhora cons-
truint per al bé comú.
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4.2. Entendre el negoci

El clúster és una eina per entendre millor el negoci, qui forma part de la indús-
tria i com competeix, quins canals de distribució estan creixent, com hauria de 
segmentar-se el consumidor, quins nous jugadors estan apareixent des de 
fora, quins mercats específics eclosionen, quins són els criteris de compra dels 
clients avançats, o amb quins sectors s’estan difuminant les fronteres. Partici-
par en un clúster permet captar coneixement estratègic.

4.3. Impulsar projectes transformadors

Les economies en xarxa s’estructuren al voltant de la noció de reciprocitat ja 
que el que s’obté és proporcional al que s’ofereix. El treball en clau clúster n’és 
un bon exponent perquè les empreses, tot i ser sovint rivals directes, entenen 
que l’objectiu no és eliminar la competència ja que aquesta injecta pressió per 
innovar i diferenciar-se; alhora que és possible trobar una àrea de negoci on 
fins i tot cooperar amb els rivals, fenomen conegut com a coopetició. Sofisticar 
la demanda, impulsar infraestructures de suport crítiques o generar intel·ligèn-
cia col·lectiva esdevenen punts de trobada habitual (també) entre rivals.

4.4. Internacionalitzar-se com a camí d’aprenentatge

Penetrar en mercats internacionals sovint es planteja com un procés de venda 
que genera una facturació determinada per a les empreses. Aquest no és òbvi-
ament un plantejament negatiu però sí parcial, ja que la internacionalització 
esdevé un extraordinari instrument per aprendre. El clúster lidera activitats de 
benchmarking internacional per ajudar les empreses a realitzar un “viatge al 
futur” que permeti entendre els factors clau d’èxit de realitats més avançades.

4.5. Desenvolupar talent especialitzat

Resulta paradigmàtic que de forma creixent hi ha sectors en els quals, en para-
l·lel a la destrucció de llocs de treball en posicions “clàssiques”, les empreses 
que creixen demanden nous perfils i no hi ha suficient oferta formativa adapta-
da als mateixos. El clúster és un instrument per millorar les qualitats de l’en-
torn en disposició de talent especialitzat que permeti capacitar els professio-
nals del futur en base als reptes de negoci.
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4.6. Catalitzar innovació col·lectiva

El clúster és l’entorn òptim on generar innovació ja que les empreses compar-
teixen reptes tecnològics, disposen de relacions de confiança preestablertes i 
interaccionen amb els agents tecnològics clau (membres també del clúster). 
Compartir el risc implícit a tot procés d’innovació amb companys de viatge pot 
permetre que empreses, especialment petites i mitjanes, puguin endegar pro-
jectes d’impacte que individualment seria complicat d’abordar.

4.7. Contribuir a una organització dinàmica

L’organització clúster disposa d’un posicionament, missió, tipus de lideratge, 
perímetre i funcions específics. El clúster s’enfoca a la millora de la competitivi-
tat de les empreses, no al lobby sectorial; s’estructura de forma transversal en 
clau cadena de valor; en base al dinamisme, l’agilitat, que pivota en una estruc-
tura professionalitzada molt lleugera i costos variables. Un equip executiu amb 
altes dosis de proactivitat liderat per un nou model d’executiu, el cluster mana-
ger.

Respecte al perfil d’aquest professional clau en el desenvolupament del clús-
ter, a Catalunya el model conceptual utilitzat és el que s’ha anomenat perfil en 
forma de T (T-shaped talent, Harvard Business Review, 1991), que lluny de cercar 
experts en la indústria busca professionals amb una base transversal consis-
tent en visió estratègica, lideratge, autonomia, capacitat per generar confian-
ça, resiliència i pensament lateral, entre d’altres. L’especialització en la indús-
tria (part vertical de la T) s’aconsegueix amb la pràctica diària d’interacció amb 
les empreses del clúster. Alhora, la hipòtesi contrastada és que el canvi es pro-
mou amb major efectivitat si no es compta amb possibles biaixos previs.

4.8. Ser partícip d’un ecosistema de referència de 29 clústers

A Catalunya l’ecosistema clúster està altament connectat, de manera que una 
empresa que participa en un clúster té accés als altres 28 i a les més de 2.000 
empreses implicades amb el potencial de generació de negoci i dinàmiques de 
cocreació que això suposa. El treball interclúster permet creuar disciplines en-
tre mons paral·lels, sigui entre clústers conceptualment propers (Gour-
met-Packaging) o a priori allunyats (Bellesa-Tecnologies de la llum). En tots ells 
es pot obtenir una fertilització creuada de mercats i/o tecnologies.
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Quadre 4. Factors Clau d’èxit

La trajectòria exitosa d’una organització clúster és multifactorial, destacant-ne els aspectes 
clau següents:

Focus estratègic

El clúster disposa d’una identificació dels reptes estratègics. Alhora ha definit una visió de futur 
i una agenda estratègica d’activitats i projectes per aconseguir-la. Actua com a instrument de 
canvi estratègic, facilitant que les empreses entenguin les estratègies guanyadores i les posin 
en pràctica.

Clúster mànager

Perfil, dedicació i motivació adequats. El clúster mànager no és un expert en subvencions, ni un 
organitzador de jornades, sinó un veritable referent estratègic per a les empreses.

Robustesa de la governança

El colideratge es visualitza en la composició i funcions de la junta directiva, i de mecanismes in-
termedis com grups de treball o projectes col·lectius que compten amb líders empresarials im-
plicats. La junta directiva és representativa de la cadena de valor del clúster, s’enfoca a la com-
petitivitat i no al lobby.

Massa crítica

El clúster compta amb una representació significativa del seu potencial d’empreses, no única-
ment des del punt de vista quantitatiu sinó també qualitatiu, amb representativitat dels seg-
ments de negoci i agents d’entorn clau.

Model financer sòlid

Les finances del clúster se sustenten en unes bases sòlides (no depenent excessivament d’una 
única font de finançament, com els ajuts públics) que permeten una estructura professional 
estable, alhora que una agenda d’activitats i projectes transformadora.
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5. Filosofia de treball i desplegament del programa Catalunya Clústers

A finals de l’any 2013, després d’un extens procés de reflexió i de més de 20 
anys d’aprenentatge en el terreny per part del seus tècnics, el Govern de la Ge-
neralitat aprova el programa Catalunya Clústers amb l’objectiu de definir un 
marc estable i consistent per desenvolupar la política de clústers i, al mateix 
temps, com desenvolupa el mateix acord de Govern (GOV/172/2013): “impulsar 
la competitivitat de l’economia catalana, sistematitzar l’actuació de la Generali-
tat de Catalunya en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racionalitza-
ció del mapa de les associacions clúster existents a Catalunya”.

Analitzant les finalitats principals del programa es poden fer algunes impor-
tants observacions:

– En primer lloc, els clústers van ser des del principi, i continuen sent, un 
instrument de millora de la competitivitat de l’economia productiva, i no 
pas un fi en si mateixos; la competitivitat a escala microeconòmica és 
l’objectiu principal d’aquesta política.

– La massiva utilització de les iniciatives clúster, després de 20 anys de la 
seva posada en marxa, comporta, en alguns casos, un ús impropi del ter-
me per indicar realitats d’altra naturalesa i que poc tenen a veure amb la 
millora de la competitivitat. Es posava, doncs, de manifest la necessitat 
de crear un filtre adequat per focalitzar els esforços de l’administració 
cap a organitzacions clúster amb certes característiques i, sobretot, 
capaces de transmetre els beneficis d’aquesta metodologia de treball 
cap a les empreses i els altres actors socioeconòmics. Iniciatives de poca 
massa crítica, mal enfocades i amb poca eficiència des del punt de vista 
de la governança i la gestió, no podien aconseguir aquest objectiu i no 
haurien de ser objecte de recolzament públic.

– Finalment, el programa es posava l’objectiu de racionalitzar la tasca de la 
mateixa administració canalitzant totes les iniciatives clúster impulsades 
per diferents departaments de la Generalitat en un marc reglamentari i 
de gestió unificats.

Més enllà dels seus objectius, el programa Catalunya Clústers té uns atributs 
crítics per mantenir aquella flexibilitat de la política de clúster catalana que va 
ser la base de la seva consistència i longevitat.
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Una característica important i, alhora una part consistent, dels serveis oferts 
pel programa Catalunya Clústers consisteix a proveir serveis i assessorament 
especialitzat mitjançant, entre d’altres, un programa de capacitació dels equips 
de les organitzacions clúster. De fet, tal com recomanava la Comissió Europea 
en la seva primera comunicació sobre clústers (CE, 2008), la professionalitza-
ció i l’excel·lència en la gestió de les organitzacions clúster és, juntament amb 
la capacitat de crear vincles de cooperació internacional, un dels elements que 
més reverteix en la capacitat dels clústers d’esdevenir un veritable motor de 
creixement per a l’economia.

L’accés al programa requereix el compliment de 16 requisits que es poden 
agrupar en les gran àrees següents: la dimensió/massa crítica del clúster (per 
maximitzar l’impacte en el teixit empresarial, assegurar una certa capacitat de 
desenvolupar projectes i una excessiva fragmentació), la professionalització 
en la gestió i governança del clúster, el seu enfocament estratègic i trajectòria 
alineada amb l’objectiu últim de promoure la competitivitat de les empreses. 
Actualment (febrer de 2018) el programa esta integrat per 29 organitzacions 
clúster d’àmbits sectorials diversos, que reflecteixen la gran heterogeneïtat 
del teixit econòmic productiu català. Aquestes organitzacions integren més de 
2.200 agents (majoritàriament empreses) amb una facturació agregada superi-
or als 70.000 milions d’euros.

L’observació internacional ens mostra habitualment ecosistemes clúster arti-
culats al voltant de sectors tecnològics (biotecnologia, aeronàutica, TIC) o de 
sectors tradicionals (tèxtil, moble, alimentació). Addicionalment, i com s’ob-
serva en els exemples anteriors, les iniciatives clúster solen definir-se vertical-
ment agafant com a comú denominador el producte.

Tanmateix, el cas català és paradigmàtic en pivotar sobre un ecosistema clús-
ter divers, format tant per clústers definits d’una forma tradicional, és a dir, en 
base al producte (vi, moble, automoció), com d’altres que responen a un enfo-
cament innovador, definits al voltant d’un segment de mercat final (esports, 
bellesa), tecnologia facilitadora (materials avançats, tecnologies de la llum). 
Finalment, en algunes iniciatives l’element de cohesió del clúster és un deter-
minat segment estratègic dins d’un sector més ampli com és el cas del clúster 
d’empreses del denominat canal foodservice (hotels, restaurants i col·lectivi-
tats) o de l’alimentació gourmet.
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Figura 2. Organitzacions clúster acreditades al programa Catalunya Clústers 
(març de 2018). Font: ACCIÓ – Generalitat de Catalunya.

Quadre 5. De la carn de porc als productes infantils

L’aposta estratègica del programa Catalunya Clústers es basa a contribuir al desenvolupament 
de clústers de classe mundial, confiant tant en negocis tradicionals, com en d’altres més tecno-
lògics ja que l’experiència acumulada ha permès visualitzar que tota empresa té futur si comp-
ta amb el posicionament estratègic adequat.
A títol d’exemple, a l’ecosistema clúster català conviuen el clúster de la carn de porc (Innovacc) 
que compta amb una completa i complexa cadena de valor, i massa crítica de nivell internacional:

Font: Diagnosi Clúster Carn de Porc, ACCIÓ (2016).
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amb realitats clúster menys habituals des del punt de vista d’enfocament sectorial, com el 
KID’s clúster, iniciativa que aglutina les empreses que competeixen en el mercat de productes 
infantils.

Font: Diagnosi KID’s Clúster, ACCIÓ (2016).

En tot cas, la composició dels integrants del programa s’ha de considerar en 
contínua evolució tant per a l’entrada i sortida d’organitzacions, com per a 
d’altres operacions com és el cas de la fusió recent de dos clústers del sector 
salut: Cataloniabio i Health Tech Cluster. Fet que, lluny de ser habitual, repre-
senta un indicador de dinamisme que s’ha d’interpretar de forma positiva ja 
que els permet créixer en massa crítica sense perdre focus estratègic. Un eco-
sistema de clústers massa estàtic en el llarg termini pot reflectir un desajust 
entre la realitat del teixit economicoproductiu i la seva representació quant a 
organitzacions clúster i polítiques de suport a l’empresa.

En base a aquest marc general, cal destacar que l’estratègia del programa Ca-
talunya Clústers té quatre eixos principals que es retroalimenten per formar un 
cercle virtuós que permet l’evolució contínua que sustenta la base de la filoso-
fia de treball de la política de clústers a Catalunya.

1. Evolució contínua
2. Connexió internacional
3. Canvi estratègic i interclúster
4. Avaluació i visibilitat
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Figura 3. Eixos estratègics del programa Catalunya Clústers. Font: ACCIÓ – 
Generalitat de Catalunya

5.1. Evolució contínua

Malgrat l’elevada proliferació de països i regions que implementen polítiques 
de clúster tant a nivell europeu com global, no es pot afirmar que hi hagi un 
estàndard clar respecte a metodologia i enfocament de les mateixes. El com-
ponent d’aprenentatge mitjançant l’experiència és, doncs, encara molt elevat.

Segons una recent publicació de la Comissió Europea (European Commission, 
2016), les polítiques de clúster modernes han de seguir un enfoc sistèmic com-
binant diferents polítiques, programes i instruments. D’aquí que el primer ele-
ment de l’estratègia en la implementació del programa Catalunya Clústers si-
gui la seva evolució contínua, tant a nivell de disseny general com, sobretot, 
dels diferents instruments.

De fet, en els últims deu anys s’han anat introduint any rere any instruments 
dissenyats a mida i en línia amb els objectius de millora de l’efectivitat de les 
organitzacions clúster i, consegüentment, de millora de la competitivitat de les 
empreses que en formen part. A part dels serveis permanents com l’assessora-
ment individualitzat o la formació, el programa de capacitació d’equips clús-
ters ha introduït productes originals com una missió de clúster mànagers a en-
torns internacionals innovadors, de la qual ja se n’han fet 6 edicions, una 
trobada interclúster internacional amb altres programes de clústers de països i 
regions com Noruega, Dinamarca o d’Alvèrnia-Roine-Alps entre d’altres per 
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posar en contacte i fomentar projectes cooperatius entre organitzacions clús-
ter o la formació específica en àmbits dels projectes europeus o les finances 
per a organitzacions clúster, etc.

Quadre 6. Capacitació de talent especialitzat

El perfil, motivació i dedicació del principal executiu del clúster, el cluster mànager, és un factor 
clau d’èxit d’aquest tipus d’iniciatives. Aquesta figura juga un paper fonamental a l’hora de 
definir l’agenda del clúster i, sobretot d’identificar i prioritzar projectes i iniciatives que tinguin 
un impacte directe en la competitivitat de les empreses.

ACCIÓ, en el marc del programa Catalunya Clústers, desenvolupa un pla de capacitació especia-
litzat per contribuir a la contínua professionalització dels clúster mànagers i els seus equips. La 
principal finalitat és formar i crear oportunitats per generar projectes de millora competitiva 
mitjançant un programa d’activitats de formació i networking adreçat, que inclou diferents 
serveis a escala individual (suport estratègic, assessorament en projectes, suport a la gover-
nança del clúster, referències per benchmarking, etc.) o grupal (jornades de formació, troba-
des de networking, tallers interclústers...).

Entre d’altres, cal destacar les missions internacionals de clúster mànagers que permeten una 
experimentació “in vivo” en els territoris més competitius del món. Les sis edicions realitzades 
han permès connectar els clústers catalans amb Boston, Israel, Silicon Valley, Québec, Corea del 
Sud i Singapur, i alhora aprendre en institucions com Stanford, Berkeley, Yonsei University o 
HEC Montreal, i visitar empreses i centres de referència com la seu central del Cirque du Soleil, 
el departament d’innovació de Samsung, el MIT Media Lab o el centre de transferència tecnolò-
gica (Yissum) de la Universitat de Jerusalem.

Aquests benchmarkings cerquen la inspiració d’ecosistemes d’innovació paradigmàtics, al ma-
teix temps que una major professionalització i cohesió dels clúster mànagers, potenciant la in-
terrelació entre ells i la generació de sinergies a partir d’oportunitats compartides. Addicional-
ment, un major coneixement i confiança entre els membres del sistema s’ha traslladat en un 
creixement exponencial de les iniciatives interclúster impulsades a posteriori.

L’anàlisi comparada de referents en innovació com Israel o Corea permet visualitzar l’extraordi-
nària evolució d’aquests territoris, resultat de polítiques a llarg termini estables i pressupostos 
significatius. El context tecnològic, empresarial i social no és neutre sinó que incideix de forma 
evident, permetent que la riquesa d’agents d’innovació amb estratègies de creixement generin 
valor de forma col·lectiva.

La conclusió principal no és només comptar amb les peces clau de l’ecosistema sinó que aques-
tes encaixin de forma coordinada. Alhora, més que comptar amb infraestructures crítiques 
compten amb una concentració de capital intel·lectual extraordinària.

Finalment, i tot i que el suport a les organitzacions clúster es concentra en acti-
vitats de tipus soft, l’any 2016 es va posar en marxa un espai de co-working per 
a organitzacions clúster del programa amb l’objectiu principal d’afavorir el 
networking, l’intercanvi de bones pràctiques i les iniciatives de col·laboració in-
terclúster que es detallaran a continuació.
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Quadre 7. Facilitant la hibridació: Espai Catalonia Clusters

Un projecte transformador de l’ecosistema català de clústers ha estat l’Espai Catalonia Clus-
ters, un espai físic comú per als clústers que permet la interacció contínua dels equips per com-
partir experiències, ja que la casuística d’activitats, problemàtiques i oportunitats és molt simi-
lar.

El treball conjunt permet aportar idees que es podran aplicar en diverses empreses, genera un 
millor posicionament global de l’ecosistema clúster català, actua com a motor per generar 
nous projectes interclúster i permet compartir serveis especialitzats.

Addicionalment, els projectes interclúster no s’acostumen a generar de forma espontània sinó 
que és necessari un procés de facilitació en què el clúster mànager juga un rol essencial. Cal ge-
nerar l’atmosfera per a la cocreació de solucions entre clústers, posar les condicions per a 
l’aprofitament màxim de les virtuts del treball en xarxa. Aquest espai facilita l’articulació 
d’aquestes dinàmiques.

5.2. Connexió internacional

Les primeres iniciatives clúster dels anys 90 del segle passat tenien una dimen-
sió local i la internacionalització era, sovint, un dels aspectes a treballar conjun-
tament amb altres reptes importants com la millora de la qualitat dels produc-
tes, l’eficiència de la cadena de subministrament, la sistematització de la 
innovació o el posicionament estratègic.

En les dues dècades següents, el procés de globalització s’ha accelerat tant 
que avui en dia qualsevol clúster, malgrat que tingui una dimensió reduïda o 
sigui d’un sector molt tradicional, ha de tenir la internacionalització en la part 
destacada de la seva agenda. La clau rau a definir una estratègia d’internacio-
nalització consistent i desenvolupar-la mitjançant accions coherents amb la 
mateixa.

La mateixa Comissió Europea, després d’haver subratllat en diverses ocasions 
la internacionalització com un tema clau en la seva estratègia de suport als 
clústers (TACTICS, 2012, European Commission, 2008), ha previst en el marc del 
programa COSME diferents accions (Clusters Go International) i instruments 
com l’European Cluster Collaboration Platform (www.clustercollaboration.eu) 
arribant fins i tot a signar acords específics amb països tercers enfocats a afa-
vorir la internacionalització dels clústers europeus. Per aquests motius i tenint 
en compte que, com evidencien diferents autors (Meier Zu Köcker et al., 2011), 
els clústers tenen un paper rellevant en la internacionalització de les pimes, la 
connexió internacional de les organitzacions clúster mitjançant accions direc-
tes (missions, jornades de business matching, etc.), participació en iniciatives 
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europees o en xarxes especialitzades com el TCI Network (www.tci-network.
org), és un pilar fonamental del programa.

Quadre 8. La xarxa internacional de professionals dels clústers: TCI Network, 
www.tci-network.org

El novembre de 1998 un grup de pioners en l’aplicació de la metodologia clúster des d’entorns i 
països molt diferents, liderats per Emilià Duch (Catalunya, Competitiveness Group), Michael J. 
Enright (Xina, Hong Kong Business School), Ifor Ffowcs-Williams (Cluster Navigators, Nova Ze-
landa), Eric R. Hansen (ETG, New York) i Frederic Richard (UNIDO), impulsà la creació de la xar-
xa global de professionals dels clústers de referència, el TCI Network, a Barcelona,   on manté la 
seu central.

A través de les seves activitats, el TCI compta amb 9.000 professionals d’agències de desenvo-
lupament, departaments governamentals, organitzacions de clústers, institucions acadèmi-
ques, empreses i organitzacions multilaterals de més de 110 països.

L’objectiu fundacional d’aquesta organització no lucrativa, que encara es manté vigent, fou 
crear una plataforma d’intercanvi de bones pràctiques en desenvolupament de clústers per mi-
llorar el nivell professional dels que es dediquem a aquest àmbit. La idiosincràsia d’aquesta pro-
fessió, en la qual convergeixen capacitats de desenvolupament econòmic, estratègia empresa-
rial i facilitació del canvi, requereix d’un centre d’excel·lència en el qual es concentri el saber fer 
existent global i es posi a disposició dels professionals dels clústers.

Després de 20 anys, la xarxa ofereix un ampli ventall de serveis especialitzats per als professio-
nals dels clústers, com conferències internacionals, grups d’experts en avaluació de clústers, 
programes de mentoratge, connexió amb potencials aliats dels cinc continents o disposició de 
documentació de referència sobre la matèria. Es tracta, doncs, d’una plataforma de primer ni-
vell per generar connexions de valor, al mateix temps que capacitar els professionals de la com-
petitivitat (clúster mànagers, professionals del sector públic, consultores) i posicionar els clús-
ters i territoris en l’escala global.
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5.3. Canvi estratègic i interclústers

Com a instrument de millora de la competitivitat, la política de clústers pot co-
brir un ventall molt ampli de temàtiques, incloent la internacionalització, la in-
novació o l’estímul de l’emprenedoria, entre d’altres.

Així doncs, les motivacions per posar en marxa una iniciativa en l’àmbit dels 
clústers són molt variades, com ja descrivia un dels primers treballs sobre 
aquest tema de l’any 2003 (Sölvell et al., 2003), en què se’n van identificar una 
trentena, com una política d’atracció d’inversions o millorar la cadena de sub-
ministrament d’un determinat sector.

A Catalunya, un dels fets diferencials de la política de clústers ha estat des dels 
seus inicis el canvi estratègic. Com es remarcava ja en el primer treball de la 
Generalitat sobre l’aplicació de les iniciatives de reforçament de la competitivi-
tat en l’àmbit dels clústers (Conejos et al., 1997), el principal valor que s’ha 
aportat a les pimes no han estat solucions operatives o subvencions sinó la re-
flexió sobre les estratègies empresarials de futur i les respostes que es poden 
donar, tant a nivell de projectes individuals com d’iniciatives de col·laboració 
precompetitiva.

Tot i que, com s’evidenciarà a continuació, és molt difícil demostrar un nexe 
directe de les polítiques de clúster amb un canvi estratègic en el món de l’em-
presa, certament hi ha diversos exemples, alguns que han esdevingut casos 
d’estudi d’escoles de negoci de prestigi, com el clúster de la pell d’Igualada 
(Harvard, 1995), de canvis en el posicionament estratègic que han estat clau 
per mantenir la viabilitat de sectors tradicionals com és el cas del tèxtil-confec-
ció avui reconfigurat en un dinàmic clúster de la moda que inclou empreses de 
producció, retail, logística i serveis avançats.

Per treballar un aspecte tan important com l’estratègia, el programa Catalunya 
Clústers ofereix diferents instruments, des de l’anàlisi estratègica realitzada al 
començament d’una iniciativa clúster, les jornades d’immersió estratègica amb 
empreses o els viatges de benchmarking internacional. Ja en la primera etapa 
de la política de clústers el que van valorar més positivament les empreses par-
ticipants van ser els seminaris de reflexió estratègica. En definitiva, les decisi-
ons operatives tenen sentit si segueixen una estratègia consistent definida 
prèviament (Chandler, 1962).
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En l’actualitat, els processos de canvi estratègic es van succeint cada cop més 
ràpid, un pla de negoci innovador i exitós fa 4 anys pot haver quedat obsolet 
per l’emergència d’un nou competidor, un mercat clau que s’ha enfonsat o una 
tecnologia disruptiva que revoluciona la cadena de valor del sector. La natura-
lesa sistèmica del canvi ha d’incorporar-se a l’ADN organitzatiu per dotar-se de 
la capacitat d’adaptació imprescindible per evolucionar. Renovar-se i créixer, 
dues cares de la mateixa moneda. En definitiva, els avantatges competitius ja 
no són sostenibles sinó transitoris (Gunther-McGrath, 2013).

Quadre 9. Casos de canvi estratègic amb IESE

Catalunya té algunes de les millors escoles de negocis d’àmbit internacional, com l’IESE Bu-
siness School (Financial Times, 2018), que permet no només capacitar el talent local sinó actuar 
com a pol d’atracció de talent directiu d’arreu.

L’elaboració sistemàtica de casos d’anàlisi i discussió sobre processos de canvi estratègic d’em-
preses catalanes actives en clústers permet, per una banda, la sedimentació de coneixement 
pràctic sobre com abordar reptes clau, analitzant el lideratge i l’estratègia; per l’altra, posicio-
nar Catalunya a escala internacional, en general, i empreses concretes (moltes d’elles pimes) en 
particular, mitjançant els executius forans que venen a IESE a cursar màsters i similars.

Més recentment i com a conseqüència d’una cada cop més marcada interrela-
ció entre sectors, una línia de treball denominada interclústers ha emergit com 
a complementària al canvi estratègic, i alhora prioritària de la política de clús-
ters a Catalunya. De fet, la importància d’aquest fenomen d’“hibridació sectori-
al” i les seves conseqüències positives en termes de creació de nous sectors 
emergents en els quals els clústers juguen un paper fonamental, ha captat 
l’atenció dels experts i dels responsables de les polítiques d’innovació i desen-
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volupament regional a escala europea i mundial (TACTICS EI, 2012; European 
Cluster Observatory, 2014).

Recollint una metodologia original desenvolupada bottom-up per part d’al-
guns clústers del programa, en els últims 5 anys s’han posat en marxa dinàmi-
ques interclúster per buscar sinergies i projectes entre diferents clústers, so-
vint de sectors a primera vista llunyans però amb potencial per generar 
innovació d’alt impacte. De fet, l’elevada especialització permet generar diver-
sificació pivotant en les capacitats específiques preexistents (Hausmann et al., 
2010).

D’aquesta manera el clúster no representa només, segon la visió més clàssica, 
un element d’integració i d’optimització de la cadena de valor d’un determinat 
negoci, sinó que, tal com passa cada cop més sovint en la realitat, aquest tipus 
d’iniciatives permeten crear lligams de tipus transversal entre les cadenes de 
valor de negocis molt diferents, que en alguns casos generen innovació disrup-
tiva tot i que molt sovint fora dels cànons clàssics de la tecnologia.

En definitiva, el convuls entorn actual empeny les organitzacions cap a l’ambi-
dextrisme (March, 1991). Ja no es tracta (només) de ser rendible o adaptable, 
sinó de maximitzar ambdues característiques simultàniament. Cal tenir en 
compte que sovint les innovacions de major impacte sorgeixen del creuament 
entre tecnologies o negocis a priori desconnectats.

Si les empreses competitives tendeixen a l’ambidextrisme, les organitzacions 
clúster haurien d’anar en la mateixa direcció, aprofitant les seves característi-
ques diferencials com a territoris d’intersecció òptims:

• Estan enfocats a generar noves oportunitats de negoci sorgides de la in-
novació.

• Compten amb un lideratge enfocat al canvi dels potencials líders dels 
projectes interclústers.

• Les tecnologies i els negocis són cada cop més cross-sectorials impactant 
en diferents sectors d’activitat.

• La tendència en el perímetre dels clústers és a la transversalitat, evoluci-
onant de clústers enfocats a producte cap a clústers enfocats a mercat 
final o tecnologies facilitadores.
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• Els clúster mànagers treballen en xarxa buscant possibilitats de fertilitza-
ció creuada mitjançant les interconnexions entre ells.

5.4. Avaluació i visibilitat

L’últim quadrant de l’estratègia catalana representa l’element de tancament 
d’aquell cercle virtuós que vol ser la política de clústers. Tradicionalment l’ava-
luació d’aquestes polítiques presenta unes dificultats objectives addicionals 
respecte als desafiaments ja importants que implica tota avaluació de políti-
ques públiques.

En primer lloc, esdevé extremament complicat definir l’espai temporal en el 
qual mesurar els resultats. Sovint projectes emblemàtics que poden suposar 
una fita important per al canvi estratègic del clúster es materialitzen un perío-
de llarg de temps. Per altra banda, en altres casos el canvi es produeix més 
com un degoteig de petites però significatives transformacions que fan les em-
preses en la seva manera de competir. Avaluar quan i en quina mesura unes 
determinades polítiques i accions han determinat aquests canvis i els guanys 
en termes de competitivitat és molt complicat.

En segon lloc, si el canvi estratègic representa un element cabdal en aquest 
context, també és cert que els seus efectes recauen en el denominat àmbit 
immaterial, de molt difícil mesura. Avaluar quin impacte pot tenir un canvi im-
portant d’estratègia és un exercici complex, així com atribuir-ne el mèrit a les 
activitats realitzades en el marc de la política de clústers. Aquesta complexitat 
ve accentuada quan s’analitza l’“element humà”, per exemple, el capital soci-
al, entès com el grau de confiança que tenen els agents d’una comunitat (clús-
ter en aquest cas), incloent aspectes com la cooperació entre rivals, el senti-
ment de pertinença o el grau de socialització (Putnam, 2000).

No obstant aquest condicionant, la Generalitat de Catalunya, seguint l’exem-
ple d’altres administracions pioneres en aquest àmbit (bàsicament els països 
nòrdics com Noruega, Suècia i Dinamarca i, més al sud, el País Basc (veure Ara-
gón et al., 2010), ha implementat un sistema d’avaluació de la política de clús-
ters alineat amb les millors pràctiques internacionals format per dues parts. Un 
primer exercici d’avaluació adreçat als clúster mànagers amb l’objectiu de tenir 
una radiografia de les organitzacions clúster, del seu funcionament i dels resul-
tats de la seva activitat; i un segon dirigit a les empreses dels clústers, per tal 
d’avaluar els efectes de la política de clústers sobre la seva competitivitat, l’ob-
jectiu últim d’aquesta política.
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Respecte als resultats disponibles, cal destacar la importància que s’atribueix 
al paper que juguen els clústers, als efectes positius en la millora de la competi-
tivitat i en al grau de participació en les diferents activitats.

En general, es pot afirmar que les organitzacions clúster impliquen una mitjana 
de 75 empreses, compten amb una estructura molt lleugera (amb una mitjana 
de 2 persones) però amb una bona projecció exterior (el 90% dels clústers afir-
ma tenir alguna activitat de caràcter internacional) i amb una gran capacitat 
d’agregar tot els agents de la cadena de valor, tot i integrar majoritàriament 
pimes (70% dels socis).

Pel que fa a les empreses, les dades més positives a destacar es refereixen se-
gurament al valor que aporta la presència d’una organització clúster per al sec-
tor, destacat per la immensa majoria dels enquestats (amb un percentatge del 
92,7%) i la percepció que formar-ne part ha millorat la seva competitivitat (71%). 
De fet, les empreses ratifiquen la seva actitud participativa en les activitats del 
clúster en declarar que el 90% ha generat nous contactes i gairebé la meitat 
(44%) ha participat en algun projecte col·laboratiu.

Tot i aquests bons resultats, serà interessant veure’n l’evolució històrica, la 
comparativa amb un grup de control pel que respecta a les empreses i el creua-
ment de dades. El que resulta evident és que els inputs de l’avaluació constitu-
eixen una peça fonamental del quadrant estratègic de la política de clústers, 
esdevenint l’element clau per activar l’evolució contínua de la mateixa.

Quadre 10. Incentius a les iniciatives de reforç de la competitivitat

Tot i que el programa Catalunya Clústers no atorga cap finançament específic basal sí que en el 
marc de l’estratègia clústers d’ACCIÓ es disposa d’un incentiu específic per al desenvolupament 
d’iniciatives de reforç competitiu dels clústers. Partint de la base que la competitivitat d’una 
empresa depèn de la seva estratègia i de la qualitat de l’entorn on competeix, aquest instru-
ment permet el cofinançament en ambdós àmbits.

Les característiques essencials d’aquest incentiu es basen en:
– Ordre d’ajut regulada per concurrència competitiva. D’aquesta forma es genera compe-

tència pels recursos entre els clústers i la pressió indueix una major qualitat dels projec-
tes. Alhora que aporta, en general, el sistema més transparent de finançament públic (en 
comparació amb altres vies com els convenis bilaterals).

– S’evita invertir els recursos públics mitjançant plans sectorials genèrics enfocats a impul-
sar actuacions “habituals” quan el que calen són processos de canvi estratègic per tren-
car les dinàmiques preestablertes.

– Resoldre una fallada de mercat, fer el que el mercat no fa. No es recolzen projectes que ja 
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es desenvolupen de forma natural sinó projectes de risc, en què la intervenció pública ac-
tua d’efecte tractor, catalitzador per a projectes amb un grau d’incertesa representatiu, 
sigui tecnològica o de mercat.

– Impulsar projectes d’impacte. Com menys pressupost disponible més impacte cal cercar 
en els ajuts que s’atorguin. Sota aquest prisma no es recolzen milers, ni centenars de mi-
croprojectes sinó desenes de projectes transformadors.

– Efecte multiplicador. Règim de cofinançament que permet generar una inversió privada 
addicional. Alhora, l’equilibri entre diners públics i privats ha de permetre que ningú con-
dicioni excessivament l’agenda de la iniciativa clúster.

– Incentius flexibles que permeten recolzar els projectes alineats amb els diferents reptes 
de negoci. En actuar en diversos clústers, els reptes seran diferents per la qual cosa l’in-
centiu no ha de tancar-se a una definició predeterminada de tipologia de projecte.

– Efecte demostratiu. Es recolzen projectes que tinguin un impacte no únicament en els 
seus impulsors sinó que alhora puguin esdevenir la base material de referència mitjançant 
un coneixement específic sobre estratègies guanyadores i així facilitar l’evolució dels clús-
ters cap a models de negoci d’èxit, elaborant i difonent casos empresarials.

– El lideratge de l’avaluació tècnica dels incentius recau en els dinamitzadors (públics) de 
cada clúster, d’aquesta forma s’inverteixen els recursos públics amb coneixement dels 
reptes, les capacitats de lideratge i la tipologia de projectes que cal impulsar i les que cal 
evitar.

– Tots els clústers opten a les mateixes vies de finançament per no generar greuges compa-
ratius.

Tot i l’esmentat, els incentius faciliten l’impuls d’aquestes iniciatives però mai haurien de ser-ne 
els protagonistes. La quantitat d’ajuts aixecada no pot ser un indicador d’èxit del clúster.

6. Conclusions i reptes de la política de clústers a Catalunya i al món

Set grans reptes de futur es visualitzen en l’horitzó a curt i mig termini dels 
clústers: maximitzar l’impacte de les polítiques clúster, actuar com a instru-
ments d’intersecció de polítiques, incorporació del concepte de valor compar-
tit, interconnexió amb les start-ups, inserció dels clústers en les cadenes de va-
lor global, activació de clústers emergents, i apoderament dels ciutadans.

6.1. Maximitzar l’impacte de les polítiques clúster

Lluny del caràcter experimental que van suposar les primeres polítiques de 
clúster a principis dels anys 90, actualment aquest concepte ha esdevingut un 
corrent de pensament global. Els països més competitius del món impulsen la 
competitivitat de les seves empreses, entre d’altres instruments, a través dels 
clústers (Noruega, Singapur, Alemanya...).
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Això no obstant, el pensament crític ens ha de permetre establir nous escena-
ris que milloren la realitat precedent. En aquest sentit, es pot afirmar que cal 
seguir amb una aposta ferma de futur basada en l’excel·lència i no pas en la 
proliferació creixent d’iniciatives clúster, activades sovint com a resposta a 
programes de subvencions. En aquest sentit, probablement cal començar a 
parlar menys de l’objecte (clústers) i més de la seva funció essencial (canvi es-
tratègic).

Des del punt de vista del sector públic, per arribar al màxim potencial del seu 
rol en l’economia caldria evolucionar de simplement resoldre fallades de mer-
cat (paper tradicional) a actuar proactivament com a motor, compartint decisi-
ons i inversions de risc al costat de la indústria. En definitiva, actuant com a Es-
tat Emprenedor (Mazzucatto, 2013).

6.2. Intersecció de polítiques

Perquè els clústers arribin al seu màxim potencial com a instruments de com-
petitivitat cal una evolució de ser un instrument més del sistema, amb major o 
menor connexió amb els altres instruments en funció del país, a esdevenir la 
plataforma d’intersecció entre polítiques de suport a l’empresa. En països com 
Singapur, Dinamarca o Canadà els clústers tenen una elevada sincronització 
amb les infraestructures cientificotècniques, les polítiques educatives o l’atrac-
ció d’inversió estrangera, entre d’altres.

En l’entorn europeu, l’agenda de recerca i innovació que s’articula essencial-
ment mitjançant les estratègies d’especialització intel·ligent (RIS3 strategies) 
cal també que es connectin de forma creixent amb la realitat clúster dels paï-
sos membres. Essencialment perquè comparteixen filosofia (construir sobre 
capacitats diferencials preexistents), objectius (impulsar modes de transfor-
mació) i mètode (desenvolupar una agenda compartida entre els agents de 
l’ecosistema). Un dels desafiaments de futur de les polítiques públiques a Eu-
ropa rau, més que en generar nous instruments, en articular més i millor els 
existents per aconseguir un major efecte multiplicador.

6.3. Valor compartit

Una de les conseqüències de la crisi global iniciada el 2007 ha estat un replan-
tejament, des d’alguns dels centres de pensament socioeconòmic de rellevàn-
cia com la Universitat de Harvard, del sistema de valors en el qual se sustenta 
el capitalisme. En definitiva, cal una evolució de la responsabilitat social corpo-
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rativa cap a un concepte més holístic que impliqui que tota organització ha de 
passar de considerar la sostenibilitat (econòmica, laboral, social, mediambien-
tal) com a perifèrica al model de negoci a ser-ne nuclear. El concepte de valor 
compartit (Shared value, Kramer et al., 2011) ha emergit com a tendència trans-
formadora, entenent que la intersecció entre explotar noves oportunitats de 
negoci amb un impacte social positiu ja no esdevé un clar trade-off sinó una 
simbiosi indispensable. El repte majúscul és que aquesta nova visió del mana-
gement no sigui patrimoni únic de les multinacionals que ja l’han adoptat (Co-
ca-Cola, Nestlé, Patagonia...) sinó que esdevingui pràctica habitual en tot tipus 
d’organització, incloent les petites i mitjanes empreses. És en aquest context 
que els clústers esdevenen l’entorn ideal per sensibilitzar, aportar metodolo-
gia específica, casos d’èxit, i activar projectes transformadors que pivotin en el 
valor compartit. Des d’ACCIÓ, convençuts d’aquesta visió de futur, s’ha incor-
porat durant el 2017 el valor compartit com a eix estratègic de la política de 
clústers, alineant instruments com la capacitació als clústers i els incentius eco-
nòmics a projectes empresarials.

6.4. Connexió amb start-ups

La interrelació dels clústers amb la generació de noves empreses és una de les 
principals característiques d’aquest fenomen (Delgado et al., 2010). Una via 
clàssica de creació de noves empreses en el marc del clúster és la generació 
contínua d’empreses derivades provinents d’una empresa matriu ja que els 
seus integrants tenen experiència acumulada dins el sector, relacions preesta-
blertes amb agents de la indústria, la possible visualització de segments de 
mercats no coberts o la possibilitat de treballar com a proveïdor de l’empresa 
matriu. A més, els projectes de cooperació empresarial que s’activen en el 
marc del clúster solen derivar en noves empreses conjuntes coparticipades per 
les empreses preexistents, esdevenint font d’emprenedoria corporativa. Tan-
mateix, la irrupció a escala global de noves empreses amb elevat potencial de 
creixement, les start-ups, que basen els seus models de negoci en la innovació 
disruptiva, està actuant com a potent model substitutiu de multitud de nego-
cis. Paradoxalment, sovint els impulsors dels mateixos provenen de fora de la 
indústria que estan reconfigurant. Cal, en conseqüència, que els clústers actuïn 
com a vertaders ecosistemes d’innovació, responent a una visió holística, en 
què ja no només trobem empreses pimes rivals i el seus proveïdors, sinó també 
start-ups desenvolupant productes substitutius, multinacionals de referència, 
a més dels agents de l’entorn com centres tecnològics, universitats o fons de 
capital risc. Trencar el saber convencional des de dins és preferible a què un 
faci un nou jugador des de fora.
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6.5. Inserció en cadenes de valor globals

La creixent fragmentació internacional de les activitats econòmiques, des de 
l’R+D fins a la manufactura o logística, produïda per la globalització força a un 
replantejament dels avantatges competitius dels clústers locals (Gereffi et al., 
1994). Tot i que tecnologies com la impressió 3D poden reconfigurar de nou 
l’escenari de manufactura internacional, permetent que multitud de productes 
siguin fabricats de nou localment des de qualsevol punt del planeta (Anderson, 
2014), els clústers han de facilitar que les petites i mitjanes empreses s’inserei-
xin en les cadenes de valor globals, millorant la seva capacitat competitiva, ex-
plotant d’aquesta forma noves oportunitats de negoci, alhora que no essent 
substituïts per competidors més adaptables. Rarament un clúster de classe 
mundial operarà exclusivament a escala nacional.

6.6. Clústers emergents

L’elevada velocitat de canvi tecnològic de l’entorn actual, amb l’emergència de 
tecnologies disruptives com la robòtica avançada, la intel·ligència artificial, el 
blockchain, la computació quàntica o la genòmica de nova generació, que con-
viu alhora amb macrotendències socioeconòmiques com les divergències de-
mogràfiques, el canvi climàtic o la servitització de l’economia; impliquen la ne-
cessitat de transformar els sectors preexistents pivotant en capacitats 
disponibles per explorar nous horitzons. L’enfocament interclúster, creuant 
cadenes de valor complementàries, pot ser una bona manera de fer-ho. Addici-
onalment, però, caldrà conceptualitzar i recolzar un nou tipus de clúster “emer-
gent” amb certa massa crítica real però construïts sobre un elevat potencial de 
creixement al voltant d’una tecnologia de frontera o nou segment de mercat.

6.7. Apoderament dels ciutadans

La complexitat creixent dels grans reptes socioeconòmics ha facilitat l’eclosió 
d’una nova forma de poder, el provinent de l’autoorganització dels ciutadans. 
Reimaginar el poder ha permès que desafiaments majúsculs, com la reconver-
sió industrial de determinades ciutats americanes (Pittsburg, Indianapolis...) 
s’hagi pilotat des del lideratge cívic (Kats et al., 2018). L’evolució de la triple 
hèlix (administració, empreses, universitats) cap a la quàdruple (incorporant-hi 
els ciutadans) no ha de ser un mer exercici teòric sinó una pràctica habitual. En 
paral·lel, la democratització de la innovació permet que usuaris finals s’afegei-
xin al procés d’innovació, i que alhora puguin combinar i coordinar els seus es-
forços (Von Hippel, 2005). Els clústers no han de ser una excepció a aquest fe-
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nomen, maximitzant les iniciatives en què l’usuari és part nuclear. Aquesta 
realitat ja s’està experimentant en clústers catalans mitjançant processos com 
el design thinking en el sector salut (pacient al centre), la mobilitat (usuari 
transport) o el sector infantil (famílies), entre d’altres.

Com a conclusió final, en l’escenari europeu els països membres han transferit 
les polítiques macroeconòmiques a mans comunitàries, de manera que les de-
cisions sobre política monetària, fiscal, tipus de canvi i principals reformes ja no 
són pròpies dels estats. La microeconomia, el treball amb l’economia producti-
va, focalitzat en les empreses, esdevé un dels àmbits essencials en què països 
com Catalunya tenen capacitat de decisió per la qual cosa aconseguir el màxim 
potencial de les fonts locals de competitivitat és més rellevant que mai. Els 
clústers poden contribuir decisivament com un dels pulmons del desenvolupa-
ment econòmic, construint fonaments sòlids que permetin la generació de ri-
quesa i de llocs de treball d’alta qualificació.

Catalunya fou un dels primers països al món a iniciar el camí de la competitivi-
tat basant-se en els clústers. Després de vint anys queda molt per fer, tanma-
teix el camí el fixen les nostres capacitats diferencials, les nostres arrels.
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Resum

L’estudi analitza els resultats econòmics de les principals empreses no financeres 
amb seu a Catalunya, en funció de la tipologia d’empresa (cotitzades/no cotitzades; 
familiars/no familiars; segons origen del grup empresarial) i el sector d’activitat. A 
partir de la informació anterior s’exploren les relacions entre dimensió, productivi-
tat, rendibilitat i remuneració salarial. S’arriba a la conclusió que la relació entre re-
sultats econòmics i tipologies empresarials és significativa en la mesura que va asso-
ciada amb altres factors: dotació de capital i tecnologia, especialització productiva, 
posició en la cadena de valor i models de generació de valor dins d’un mateix sector.

1. Introducció i objectius

Aquest estudi es planteja un doble objectiu:

i) Analitzar els resultats econòmics de les principals societats no finance-
res amb seu social a Catalunya l’any 2015 (últim exercici amb dades 
completes de la font utilitzada), en funció de la tipologia d’empresa (co-
titzades/no cotitzades; familiars/no familiars; segons origen del grup 
empresarial: Catalunya/resta de l’Estat/estranger) i el sector d’activitat.

ii) A partir de la informació anterior, explorar les relacions entre la dimen-
sió empresarial i la productivitat (del treball), la rendibilitat (del capital) 
i la remuneració per empleat, per tipologies i sectors.

Hi ha altres informes que descriuen exhaustivament els resultats econòmics i 
financers de les empreses catalanes, enfocats a les PIMES (Ginjoan, Bonal i Ro-
magosa, 2017) i d’àmbit més general (Amat i Genescà, 2017). Però encara no hi 
ha un estudi que analitzi els resultats de les principals empreses no financeres 
amb seu a Catalunya per tipologies i sectors. El present estudi pretén cobrir 
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aquesta mancança, amb la particularitat addicional que per circumstàncies so-
brevingudes ja no serà possible replicar-lo amb el mateix nivell d’informació en 
posteriors exercicis.

La decisió de limitar l’estudi a l’àmbit de les principals empreses no financeres 
permet treballar amb una mostra representativa però acotada de poc més de 
300 societats mercantils, per a les quals s’ha obtingut informació més específi-
ca que la registrada a les fonts estadístiques habituals. Es tracta d’un segment 
estratègic del teixit empresarial català, amb una elevada densitat de relacions 
client/proveïdor, tant en l’àmbit domèstic com internacional, i amb efectes 
multiplicadors molt importants sobre la resta de l’economia catalana.

La relació entre dimensió i productivitat ha estat objecte d’una atenció prefe-
rent en entorns acadèmics, empresarials i amb poder de decisió sobre políti-
ques públiques. L’evidència empírica comparada entre països posa clarament 
de manifest que una major dimensió empresarial va generalment associada 
amb una major productivitat, una major propensió a la innovació i un major 
grau d’internacionalització. Agregadament, les economies del sud d’Europa 
mostren, en general, una menor dimensió empresarial en comparació amb les 
del nord d’Europa i també una menor productivitat relativa en els diferents 
sectors.

Aquesta evidència ha motivat un conjunt de propostes d’actuació dirigides a 
facilitar l’augment de la dimensió empresarial, com a instrument per impulsar 
el creixement de la productivitat i del benestar als països amb estructures pro-
ductives més atomitzades. En contra d’aquesta posició, Huerta i Salas (2014 i 
2017) argumenten que no hi ha una relació causa-efecte simple entre dimensió 
i productivitat, ja que aquestes dues variables estan determinades al seu torn 
per altres factors més estructurals. En la seva opinió, per millorar els registres 
de productivitat cal incidir en aquests factors estructurals –especialment en la 
qualitat de la gestió empresarial i del capital humà.

En la mateixa línia, un estudi de Moral-Benito (2016), elaborat a partir d’una 
àmplia mostra d’empreses espanyoles, troba evidència empírica favorable a la 
hipòtesi que és la productivitat la que determina la dimensió empresarial i no a 
la inversa. En opinió d’aquest autor, els principals factors explicatius tant del 
menor creixement de la productivitat, com també de la menor dimensió relati-
va de les empreses espanyoles, en comparació amb altres països europeus, 
són la inferior qualitat de la gestió empresarial i del capital humà, juntament 
amb una menor dedicació de recursos a l’R+D+i.
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Una qüestió subjacent a tots aquests treballs és la possible vinculació entre ti-
pologies d’empresa i qualitat dels models de gestió i organització empresarial. 
Per exemple, Huerta i Salas (2014, 188-189) apunten al fet que les empreses de 
propietat familiar, relativament més abundants en els trams de menor dimen-
sió, es caracteritzen per un menor nivell de professionalització dels equips di-
rectius –possiblement reflectint uns mecanismes d’accés a la direcció menys 
meritocràtics– amb incidència sobre la qualitat de la gestió.

Aquests autors focalitzen l’anàlisi en les diferències de dimensió i productivitat 
entre petites, mitjanes i grans empreses –mentre que el present estudi se cen-
tra en un grup relativament reduït de grans empreses–. Tanmateix, les diferèn-
cies relatives de productivitat i dimensió dins del grup de grans empreses són 
tan o més àmplies que les que es poden observar entre les grans com a conjunt 
i el conjunt de les PIMES. Per altra banda, la qüestió que plantegen Huerta i 
Salas és rellevant per a tots els trams d’empresa: fins a quin punt els resultats 
econòmics depenen dels models de gestió i organització presumiblement as-
sociats amb diferents tipologies d’empresa?

La pregunta es pot fer també per a les empreses no cotitzades, en comparació 
amb les cotitzades –en la mesura que aquestes últimes estan més subjectes a 
la disciplina dels mercats financers– i segons la ubicació dels centres de decisió 
dels grups empresarials als quals pertanyen les societats, considerant el con-
cepte d’empresa en el sentit d’unitat de direcció –més que com a persona jurí-
dica o unitat tècnica de producció.

El present treball intenta respondre aquestes preguntes, analitzant la relació 
entre les diferents tipologies d’empresa i els resultats econòmics de les princi-
pals societats no financeres amb seu a Catalunya. La conclusió és que la relació 
entre resultats econòmics i tipologies empresarials és significativa en la mesu-
ra que va associada amb altres factors determinants: la dotació de capital i tec-
nologia, l’especialització productiva, la posició en la cadena de valor i els dife-
rents models de generació de valor dins d’un mateix sector.

Finalment, cal advertir de les restriccions metodològiques que fan d’aquest es-
tudi un treball provisional, a contrastar amb més i millor evidència empírica. 
Entre aquestes restriccions cal citar els problemes i biaixos associats amb l’anà-
lisi de dades d’origen comptable, la reduïda dimensió de la mostra, la limitació 
als resultats d’un sol exercici i l’absència d’una anàlisi més aprofundida de la 
dispersió de resultats entre empreses d’un mateix sector.
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2. Fonts d’informació

La major part de les dades utilitzades provenen de SABI (Sistema de Análisis de Ba-
lances Ibéricos), distribuït per l’empresa INFORMA D&B, que fonamentalment uti-
litza la informació comptable dipositada per les societats als registres mercantils.

S’ha triat com a exercici de referència l’any 2015, ja que és el més recent amb 
informació completa per a la majoria de societats. S’ha fet una primera selec-
ció per a aquest any de referència de totes les societats mercantils amb seu 
social a Catalunya i almenys 250 empleats, obtenint un total de 540 societats.

A continuació s’han aplicat els següents filtres addicionals:

i) S’han eliminat de la mostra les empreses amb ingressos d’explotació 
inferiors als 50 milions d’euros.

ii) També s’han eliminat les empreses públiques, les societats holding i les 
que presenten informació incompleta de les variables seleccionades.

El resultat ha estat una mostra final de 313 societats mercantils, amb seu social 
a Catalunya, 250 o més treballadors i uns ingressos d’explotació superiors als 
50 milions d’euros. Els sectors immobiliari i financer estan molt infrarepresen-
tats a la mostra, ja que no s’ha trobat en la base utilitzada informació suficient 
de les empreses d’aquest sector per a l’any de referència. En particular, la mos-
tra seleccionada no inclou cap de les gran entitats financeres i d’assegurances 
amb seu a Catalunya l’any 2015. Per tant, l’anàlisi es focalitza essencialment en 
les empreses no financeres.

La informació referida a la naturalesa de la propietat, el control de la societat i 
la ubicació de la seu central del grup empresarial al qual pertany la societat 
s’ha obtingut consultant la informació pública divulgada per les mateixes em-
preses o pels mitjans de comunicació.

3. Definició de variables

3.1. Variables definides a partir de SABI

SABI proporciona informació completa referida a l’exercici 2015 de les se-
güents variables, per a cada una de les 313 empreses seleccionades:
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S = Ingressos d’explotació
E = EBITDA (beneficis empresarials abans d’impostos, interessos i amortitzacions)
WL = Sous, salaris i assimilats
K = Actiu total
FK = Actiu immobilitzat
L = Nombre d’empleats
I = Interessos pagats
D = Deute total
D/K = λ = Ràtio d’endeutament

3.2. Variables obtingudes d’altres fonts

i) Naturalesa de la propietat

COT = cotitzades o NCO = no cotitzades
FAM = control per part d’un grup familiar o NFA = control no familiar

ii) Ubicació del centre de decisió del grup empresarial

CAT = Catalunya / RES = Resta de l’Estat / EST = Estranger, diferenciant país

3.3. Indicadors principals

A partir de les variables bàsiques del punt 3.1 s’han construït els següents indi-
cadors:

Y = Valor Afegit Brut (VAB) = E + WL
Y/S = Relació entre el VAB i els ingressos d’explotació
y = Y/L = VAB per empleat (indicador de la productivitat del treball)
k = K/L = Actiu total per empleat (indicador de la dotació de capital per treballador)
m = E/S = Relació entre l’EBITDA i els ingressos d’explotació (indicador del mar-
ge de benefici brut)
v = K/S = Relació entre l’actiu total i els ingressos d’explotació (indicador de la 
intensitat de capital dels processos productius)
r = E/K = m/v = Relació entre l’EBITDA i l’actiu total (indicador de la rendibilitat 
bruta del capital)
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σ = FK/K
w = WL/L = Relació entre sous i salaris i nombre d’empleats (indicador de la re-
muneració salarial per treballador)
I/E = Relació entre els interessos pagats i l’EBITDA (indicador de la càrrega de 
deute)
i = I/D = tipus d’interès del deute

És important advertir que les grans empreses acostumen a tenir al seu balanç 
un volum elevat d’actius financers que en sentit estricte no s’haurien d’inclou-
re dins del concepte de capital com a recurs productiu per calcular la rendibili-
tat econòmica. La limitació de la informació disponible en l’elaboració d’aquest 
treball ha obligat a utilitzar un concepte de capital més ampli, que inclou tots 
els actius registrats, com a primera aproximació. En versions posteriors 
d’aquest estudi es procurarà ampliar la informació de base per tal de poder 
utilitzar una mesura d’actius dedicats a l’explotació i, per tant, potencials gene-
radors de valor afegit brut: actiu material fix + existències + tresoreria + comp-
tes a cobrar de clients – comptes a pagar de proveïdors.

3.4. Indicadors addicionals

A partir dels indicadors anteriors, aplicant determinats supòsits de treball, 
s’han elaborat dos indicadors addicionals:

ρ = taxa de rendibilitat neta del capital propi

Per calcular els valors d’aquest indicador s’ha aplicat una taxa fiscal efectiva 
sobre els beneficis declarats τ = 0,2 i una taxa de depreciació δ = 0,08 a totes 
les empreses.

gK = taxa potencial de creixement de l’actiu net amb equilibri financer (estabili-
tat a llarg termini de les ràtios d’endeutament, distribució de dividends i emis-
sió neta d’accions)

001-646 ponenciasEIX3.indd   492 16/07/2018   15:19:46



493

Joan-Ramon Rovira, Carme Poveda i Sandra Gutiérrez

La variable gK representa la taxa de creixement dels actius. El símbol θ és una 
constant que representa la proporció dels beneficis nets distribuïda com a divi-
dends (pay-out), menys el valor de les ampliacions de capital (equity) com a 
proporció dels beneficis nets, més el valor de les recompres d’accions (share 
buy-backs), també com a proporció dels beneficis nets. Per calcular el valor de 
gK s’assumeix una ràtio d’endeutament λ = D/K igual a la registrada a cada em-
presa l’exercici de referència i un valor de θ = 0,5 per a totes les empreses.

4. Resultats globals

En aquest apartat i en els següents es presenten els principals fets estilitzats 
que caracteritzen les empreses de la mostra. El signe i la intensitat de les inter-
relacions entre les variables rellevants s’analitzen calculant els coeficients de 
correlació. En aquest sentit, és important tenir en compte que correlació no 
implica causalitat. Per tant, en aquests tres apartats només s’identifiquen les 
principals interrelacions observades entre les variables, reservant per a l’apar-
tat 7 les interpretacions possibles dels resultats.

4.1. Principals agregats

Les 313 empreses de la mostra facturen en total 109.493 milions d’euros, que 
en relació amb el PIB català de 2015 (215.641 milions) representa un 50,8%, i 
ocupen un total de 367.350 treballadors (un 10,6% de tots els llocs de treball a 
Catalunya el 2015). No obstant, la mesura més comparable amb el PIB és el 
VAB, que per al conjunt de les empreses analitzades arriba a gairebé els 20.906 
milions d’euros, un 9,7% del PIB català.

La facturació mitjana per empresa és d’uns 350 milions d’euros, però el valor 
més freqüent se situa a l’entorn dels 150 milions. La mostra conté una elevada 
dispersió per rangs de facturació: hi ha 21 empreses amb facturacions supe-
riors a 1.000 milions, 22 entre 1.000 i 500 milions, 172 entre 500 i 100 milions i 98 
entre 100 i 50 milions.

Taula 1

S WL E Y L K I
Total 109.493.079 11.705.617 9.201.091 20.906.708 367.350 121.231.832 1.181.585
Mitjana 349.818 37.398 29.396 66.795 1.174 387.322 3.965
Mediana 152.373 20.602 10.168 31.386 551 117.157 623
Dispersió 336.010 29.473 37.829 63.030 1.023 433.872 5.125
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La línia “Total” recull els valors corresponents al conjunt de les empreses de la 
mostra per a cada una de les variables. La línia “Mitjana” resulta de la divisió 
entre els totals i el nombre d’empreses de la mostra. La línia “Mediana” mos-
tra les medianes o valors més típics o freqüents per a cada variable. Finalment, 
la línia “Dispersió” quantifica el grau de desviació respecte de la mitjana.

A la taula 2 es pot observar que per al conjunt de la mostra, considerada com si 
fos una única empresa, la productivitat del treball se situa en gairebé els 57.000 
euros, amb un capital per treballador d’uns 330.000 i un salari per treballador 
que s’apropa als 32.000. No obstant, aquests valors totals estan influïts per les 
xifres relativament més elevades de les empreses més grans de la mostra –
com posen de manifest els indicadors de dispersió i la diferència amb les medi-
anes, que indiquen els valors més freqüents.

Taula 2

Y/S y k w
Total 19,1 56.912 330.017 31.865
Mitjana 25,5 74.336 446.174 38.636
Mediana 21,1 53.166 212.922 34.499
Dispersió 13,5 52.144 411.282 13.613

A la taula 3 s’observa una rendibilitat bruta del capital per al conjunt d’empreses 
del 7,6%, amb una mitjana del 9,9% i una mediana del 8,8%. Per al conjunt, el mar-
ge d’explotació se situa en el 8,4% i l’actiu representa 1,1 vegades la facturació. El 
fet que les medianes presentin valors inferiors per a aquestes variables és indi-
catiu que les empreses de menor dimensió operen amb marges inferiors, però 
també amb processos productius amb una menor intensitat de capital, la qual 
cosa els permet obtenir rendibilitats superiors (r = m/v). La càrrega dels interes-
sos pagats representa un 12,8% de l’EBITDA per al conjunt de la mostra, però els 
valors molt inferiors de la mediana indiquen que la majoria d’empreses operen 
amb càrregues significativament inferiors. L’endeutament se situa a l’entorn del 
28% de l’actiu, sense gran diferències entre el total, la mitjana i la mediana.

Taula 3

r m v I/E λ
Total 7,6 8,4 1,1 12,8 28,2
Mitjana 9,9 8,5 1,1 9,7 28,2
Mediana 8,8 6,5 0,7 4,5 26,1
Dispersió 7,7 7,5 0,7 25,0 18,1
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La rendibilitat del capital propi (7,4%) és, en conjunt, similar a la rendibilitat bru-
ta (7,6%), però els valors més freqüents són notablement inferiors (5,5%), amb 
una elevada dispersió entre empreses. Finalment, la taxa potencial de creixe-
ment dels actius en condicions d’equilibri financer s’estima en el 3,7% per al 
conjunt de la mostra, però el valor de la mediana és notablement inferior (2,7%) 
i s’observa una elevada dispersió.

Taula 4

ρ gk
Total 7,4 3,7
Mitjana 5,7 2,8
Mediana 5,5 2,7
Dispersió 9,9 4,9

4.2. Productivitat, capitalització i dimensió empresarial

La taula 5 mostra els coeficients de correlació de la productivitat del treball (y = 
Y/L) amb dues mesures de la dimensió empresarial (S = facturació i Y = VAB) i 
un indicador de la dotació de capital per treballador (k = K/L).

Taula 5

S Y k
y 0,45 0,50 0,56

Com es pot observar, el grau de correlació entre la productivitat del treball i els 
dos indicadors de dimensió empresarial és significativament positiu, sense que 
d’aquesta regularitat estadística es pugui deduir cap relació de causalitat uní-
voca en un o altre sentit. En principi, aquesta correlació es podria interpretar 
en el sentit que la dimensió determina el nivell de productivitat (per exemple 
via economies d’escala), que la productivitat determina la dimensió (via un ma-
jor creixement de les empreses relativament més productives), que les dues 
variables (dimensió i productivitat) estan al seu torn correlacionades amb un 
tercer factor o grup de factors no identificats, o que el sentit de la causalitat és 
bidireccional.

La igualment intensa correlació entre el producte i el capital per treballador 
tampoc permet deduir cap relació unívoca de causalitat, però sí es pot afirmar 
que les empreses amb majors nivells de productivitat mostren, en general, una 
major dotació d’actius per empleat. Una omissió important d’aquest estudi és 
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la falta d’informació sobre actius intangibles no comptabilitzats en l’actiu em-
presarial (coneixements i habilitats dels treballadors i qualitat de l’equip direc-
tiu, orientació a la innovació, grau d’internacionalització), que presumiblement 
estarien positivament correlacionats amb la productivitat del treball.

A la taula 6 s’observa com la dotació de capital per treballador, k, està positiva-
ment correlacionada amb les dues mesures de dimensió i amb la intensitat de 
capital dels processos productius (v = K/S).

Taula 6

S Y v
k 0,40 0,38 0,56

Mentre que a la taula 7 s’aprecia una correlació positiva entre la remuneració 
dels treballadors (w = WL/L) i la productivitat del treball. En canvi, el grau de 
correlació entre salaris i dimensió empresarial, encara que positiu, és feble.

Taula 7

S Y y
w 0,14 0,20 0,35

La taula 8 mostra una certa correlació positiva entre la rendibilitat bruta del 
capital i la productivitat del treball, no tan intensa com la que s’aprecia entre 
productivitat i capital per treballador. Per altra banda, l’associació entre rendi-
bilitat i dimensió empresarial, encara que positiva, és molt feble. Això vol dir 
que hi ha una elevada probabilitat de trobar-se empreses amb nivells elevats 
de rendibilitat i petita dimensió i a la inversa.

Taula 8

S Y y
r 0,01 0,12 0,32

No s’observa cap relació significativa entre el marge d’explotació (m = E/S) i la 
dimensió empresarial en termes de facturació (S). En canvi, sí s’observa una 
clara correlació positiva entre els marges i la dimensió mesurada en termes de 
valor afegit (Y). Una possible explicació seria que els marges d’explotació en 
termes de facturació estan afectats per la naturalesa pròpia de l’activitat. Per 
exemple, els marges sobre facturació a la distribució comercial tendiran a ser 
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sistemàticament inferiors als de la majoria de manufactures donat que una ma-
jor part dels ingressos de la distribució tenen com a contrapartida les compres 
a altres sectors.

Taula 9

S Y v
m 0,00 0,44 0,28

En canvi, l’elevada correlació entre marges i dimensió en termes de VAB podria 
estar reflectint tant una millor posició competitiva de les empreses més grans, 
com la necessitat d’aquestes empreses, que tendeixen a utilitzar processos 
productius més intensius en capital, d’operar amb marges més amplis per as-
solir un mateix nivell de rendibilitat que les empreses amb una menor relació 
capital/producte. En suport d’aquest argument, s’observa una clara correlació 
positiva entre els marges d’explotació i la ràtio actius sobre vendes (v = K/S).

La taula 10 complementa la informació de la taula 9, mostrant la nul·la correla-
ció entre la intensitat de capital, v, i la dimensió en termes de facturació (S) i, 
en canvi, una relació positiva més clara en termes de VAB (Y). A aquesta matei-
xa taula també s’observa una relació moderadament positiva entre la intensi-
tat de capital i la ràtio d’endeutament (λ = D/K).

Taula 10

S Y λ
v 0,01 0,26 0,20

Per altra banda, no s’observa cap correlació entre la ràtio d’endeutament i la 
dimensió empresarial, ni en termes de facturació ni en termes de VAB. I només 
s’observa una moderada correlació positiva entre aquesta ràtio i la que repre-
senta la càrrega dels interessos sobre l’excedent d’explotació (I/E).

Taula 11

S Y I/E
λ 0,01 0,00 0,14

Finalment, la taula 12 mostra una feble correlació positiva entre la capacitat de 
creixement dels actius empresarials amb equilibri financer (gK, que al seu torn 
és funció de la rendibilitat neta estimada dels fons propis, ρ) i la dimensió em-
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presarial –però sí s’observa una forta correlació positiva entre el potencial de 
creixement amb equilibri financer i la productivitat.

Taula 12

S Y y
gk (ρ) 0,01 0,16 0,49

Per tant, els resultats d’aquesta última taula donen suport a la idea de conside-
rar la productivitat com a factor determinant de la dimensió, via una major ren-
dibilitat i capacitat de creixement financerament sostenible.

5. Resultats per tipologies d’empresa

5.1. Cotitzades versus no cotitzades

S’han identificat un total de 127 empreses cotitzades a la mostra: un 41% del to-
tal. No obstant, aquestes 127 empreses representen un 60% de la facturació del 
conjunt de la mostra, un 61% del VAB, un 67% dels beneficis bruts i un 69% dels 
actius totals. En canvi, només ocupen un 54% dels empleats. L’empresa cotitza-
da típica factura 192 milions (un 26% més que l’empresa típica del conjunt de la 
mostra), ocupa un 20% més de treballadors i té un 55% més d’actius que l’em-
presa mediana del conjunt.

Taula 13
S WL E Y L K I

TOTALS COTITZADES 65.897.492 6.608.076 6.189.318 12.797.394 198.683 83.140.784 723.591
TOTES 109.493.079 11.705.617 9.201.091 20.906.708 367.350 121.231.832 1.181.585
% 60,2 56,5 67,3 61,2 54,1 68,6 61,2

MEDIANES COTITZADES 191.889 27.002 14.082 44.621 659 181.541 743
TOTES 152.373 20.602 10.168 31.386 551 117.157 623
% 125,9 131,1 138,5 142,2 119,6 155,0 119,2

Els “TOTALS” representen les sumes dels valors de cada grup. Les “MEDIA-
NES” els valors més típics. La línia “TOTES” fa referència als valors del conjunt 
de les 313 empreses. El signe “%” indica el percentatge que representa el valor 
de la línia superior amb relació a la inferior.

Pel que fa a les principals ràtios, la productivitat de les cotitzades –en conjunt– 
és un 13% superior i la dotació de capital per treballador un 27% superior. No 
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obstant, el salari per treballador a les cotitzades només supera un 4,4% el total 
de la mostra –si bé en termes d’empresa típica el salari a les cotitzades sí supe-
ra àmpliament la mediana de tota la mostra (un 17%).

Taula 14

Y/S y k w
TOTALS COTITZADES 19,4 64.411 418.459 33.259

TOTES 19,1 56.912 330.017 31.865
% 101,7 113,2 126,8 104,4

MEDIANES COTITZADES 23,4 62.897 265.344 40.417
TOTES 21,1 53.166 212.922 34.499
% 111,0 118,3 124,6 117,2

En canvi, la rendibilitat bruta de les cotitzades és molt similar a la del conjunt –
tant en termes totals com de mediana–. Malgrat que la intensitat de capital és 
superior a les cotitzades, la compensen amb uns majors marges d’explotació, 
generant unes taxes de retorn sobre l’actiu total similars a les no cotitzades. 
Els nivells d’endeutament i la càrrega dels interessos també són similars.

Taula 15

r m v I/E λ
TOTALS COTITZADES 7,4 9,4 1,3 11,7 28,7

TOTES 7,6 8,4 1,1 12,8 28,2
% 98,1 111,8 114,0 91,0 101,9

MEDIANES COTITZADES 8,9 7,5 0,7 3,0 26,2
TOTES 8,8 6,5 0,7 4,5 26,1
% 101,8 115,7 100,9 65,7 100,2

5.2. Familiars versus no familiars

Als efectes d’aquest estudi empreses familiars són aquelles en què l’accionista 
únic o de referència del grup empresarial al qual pertany és un particular, una 
família o un grup de famílies identificables. Això inclou un nombre important 
d’empreses cotitzades i la majoria de les no cotitzades. La major part de les 
empreses classificades com a familiars tenen la seu corporativa del grup a Ca-
talunya, però també són nombroses les empreses familiars que tenen seu cor-
porativa a l’estranger o a la resta de l’Estat.
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S’han classificat 143 empreses en la categoria familiar, un 45,7% del total, que 
representen un 46% de la facturació, 43% del VAB, 42% dels beneficis, 44% dels 
actius i 45% de l’ocupació. La dimensió de l’empresa familiar típica per factura-
ció (150 milions) és molt similar a la mediana del conjunt d’empreses (152 mili-
ons).

Taula 16
S WL E Y L K I

TOTALS FAMÍLIARS 50.834.792 5.179.395 3.886.818 9.066.212 165.436 52.871.476 532.017
TOTES 109.493.079 11.705.617 9.201.091 20.906.708 367.350 121.231.832 1.181.585
% 46,4 44,2 42,2 43,4 45,0 43,6 45,0

MEDIANES FAMÍLIARS 150.419 17.510 10.604 29.112 500 122.914 732
TOTES 152.373 20.602 10.168 31.386 551 117.157 623
% 98,7 85,0 104,3 92,8 90,7 104,9 117,4

Els indicadors de productivitat, capital i salaris per treballador són també molt 
similars als del conjunt de l’economia: lleugerament inferiors pel que fa als va-
lors totals i moderadament superiors en medianes.

Taula 17

Y/S y k w
TOTALS FAMÍLIARS 17,8 54.802 319.589 31.308

TOTES 19,1 56.912 330.017 31.865
% 93,4 96,3 96,8 98,3

MEDIANES FAMÍLIARS 20,3 54.402 227.473 32.136
TOTES 21,1 53.166 212.922 34.499
% 96,5 102,3 106,8 93,2

Les rendibilitats brutes, els marges d’explotació, la relació actiu/vendes, la càr-
rega d’interessos i els nivells d’endeutament són també similars al conjunt.

Taula 18

r m v I/E λ
TOTALS FAMÍLIARS 7,4 7,6 1,0 13,7 29,5

TOTES 7,6 8,4 1,1 12,8 28,2
% 96,9 91,0 93,9 106,6 104,5

MEDIANES FAMÍLIARS 8,8 7,9 0,8 4,5 27,3
TOTES 8,8 6,5 0,7 4,5 26,1
% 100,0 122,1 110,3 100,2 104,5
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5.3. Catalunya/resta de l’Estat/Estranger

La tercera tipologia analitzada és segons la ubicació de la seu corporativa del 
grup empresarial al qual pertany la societat mercantil: Catalunya, resta de l’Es-
tat i estranger.

5.3.1. Estranger

S’han identificat 153 empreses amb seu corporativa principal a l’estranger, un 
48,9% del total, que representen un 50% de la facturació, 51% del VAB, 51% dels 
beneficis bruts, 44% dels actius i 52% de l’ocupació total.

Taula 19
S WL E Y L K I

TOTALS ESTRANGER 54.877.748 6.037.380 4.656.682 10.694.061 190.943 53.400.772 375.294
TOTES 109.493.079 11.705.617 9.201.091 20.906.708 367.350 121.231.832 1.181.585
% 50,1 51,6 50,6 51,2 52,0 44,0 31,8

MEDIANES ESTRANGER 155.052 23.307 10.375 32.781 625 114.500 370
TOTES 152.373 20.602 10.168 31.386 551 117.157 623
% 101,8 113,1 102,0 104,4 113,4 97,7 59,3

Els indicadors de productivitat i dotació de capital de les empreses estrangeres 
són inferiors als del conjunt de la mostra –especialment pel que fa a les media-
nes: l’empresa típica–. En canvi, els salaris per empleat són similars al conjunt.

Taula 20

Y/S y k w
TOTALS ESTRANGER 19,5 56.007 279.669 31.619

TOTES 19,1 56.912 330.017 31.865
% 102,1 98,4 84,7 99,2

MEDIANES ESTRANGER 22,7 48.874 175.732 34.835
TOTES 21,1 53.166 212.922 34.499
% 107,8 91,9 82,5 101,0

En contrast amb la menor productivitat relativa observada a les empreses es-
trangeres, la rendibilitat bruta és major en aquest grup d’empreses, com a re-
sultat d’un marge lleugerament superior combinat amb una intensitat de capi-
tal inferior. La càrrega dels interessos i l’endeutament són inferiors al total.
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Taula 21

r m v I/E λ
TOTALS ESTRANGER 8,7 8,5 1,0 8,1 26,5

TOTES 7,6 8,4 1,1 12,8 28,2
% 114,9 101,0 87,9 62,8 94,1

MEDIANES ESTRANGER 9,8 6,4 0,6 2,6 24,2
TOTES 8,8 6,5 0,7 4,5 26,1
% 112,2 99,3 84,6 57,5 92,5

La taula 22 mostra els països on s’ubiquen les seus corporatives dels grups als 
quals pertanyen les empreses classificades com a estrangeres, ordenades per 
facturacions totals del conjunt d’empreses assignades a cada país. També es 
mostren els ocupats i el valor dels actius, en valors absoluts (treballadors i mi-
lers d’euros) i els percentatges del total corresponent a empreses estrangeres.

Taula 22

S % S L % L K % K
Alemanya 22.473.846 41,0 45.816 24,0 14.158.537 26,5
EUA 6.618.936 12,1 34.370 18,0 6.039.383 11,3
França 4.645.720 8,5 26.272 13,8 4.056.844 7,6
Suïssa 4.474.115 8,2 10.247 5,4 4.933.309 9,2
Itàlia 4.107.408 7,5 12.615 6,6 15.326.547 28,7
Japó 3.464.617 6,3 9.924 5,2 2.472.886 4,6
Regne Unit 1.799.686 3,3 12.039 6,3 1.423.867 2,7
Suècia 1.701.025 3,1 7.359 3,9 1.045.764 2,0
Xina 1.527.716 2,8 4.220 2,2 836.195 1,6
Índia 783.956 1,4 1.526 0,8 299.363 0,6
Mèxic 534.824 1,0 1.906 1,0 387.598 0,7
Bèlgica 420.388 0,8 689 0,4 254.393 0,5
Dinamarca 367.226 0,7 14.813 7,8 166.816 0,3
Corea 365.085 0,7 1.276 0,7 272.317 0,5
Israel 303.883 0,6 779 0,4 637.858 1,2
Portugal 285.803 0,5 2.009 1,1 91.402 0,2
Sudàfrica 268.682 0,5 1.431 0,7 148.147 0,3
Àustria 246.561 0,4 843 0,4 199.736 0,4
Holanda 243.678 0,4 980 0,5 111.252 0,2
Canadà 128.919 0,2 814 0,4 445.227 0,8
Polònia 115.674 0,2 1.015 0,5 93.332 0,2
TOTAL 54.877.748 100,0 190.943 100,0 53.400.772 100,0
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El primer país per facturació és Alemanya, amb uns 22.400 milions d’euros, xi-
fra que representa un 41% del total, i també per nombre de treballadors 
(45.816, un 24% del total). Per actius el lideratge correspon a Itàlia (28,7%), se-
guit d’Alemanya (26,5%). El segon i tercer països són els EUA (12,1% de la factu-
ració i 18,0% de l’ocupació) i França (8,5% de la facturació i 13,8% de l’ocupació). 
A continuació destaquen Suïssa, Itàlia i Japó. Altres països amb quotes de fac-
turació i ocupació iguals o superiors a l’1% són Regne Unit, Suècia, Xina i Mèxic. 
Completen la llista Índia, Bèlgica, Dinamarca, Corea, Israel, Portugal, Sud-àfri-
ca, Àustria, Holanda, Canadà i Polònia.

5.3.2. Resta de l’Estat

S’han identificat un total de 21 empreses integrades en grups amb seu corpora-
tiva en altres zones de l’Estat, que representen un 8,7% de la facturació, 12,1% 
del VAB, 8,0% dels beneficis, 12,5% dels actius i 17,1% de l’ocupació

Taula 23
S WL E Y L K I

TOTALS RES 9.473.713 1.795.939 739.743 2.535.682 62.783 15.109.944 197.981
TOTES 109.493.079 11.705.617 9.201.091 20.906.708 367.350 121.231.832 1.181.585
% 8,7 15,3 8,0 12,1 17,1 12,5 16,8

MEDIANES RES 153.836 26.540 10.310 44.867 760 138.385 1.701
TOTES 152.373 20.602 10.168 31.386 551 117.157 623
% 101,0 128,8 101,4 143,0 137,9 118,1 273,0

Aquest grup d’empreses té nivells de productivitat, capitalització i salarials sig-
nificativament inferiors als del conjunt de la mostra.

Taula 24

Y/S y k w
TOTALS RES 26,8 40.388 240.669 28.605

TOTES 19,1 56.912 330.017 31.865
% 140,2 71,0 72,9 89,8

MEDIANES RES 17,6 43.819 208.352 30.320
TOTES 21,1 53.166 212.922 34.499
% 83,4 82,4 97,9 87,9

Les rendibilitats també són menors. En canvi, tant la càrrega d’interessos com 
l’endeutament se situen per sobre del conjunt de la mostra.
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Taula 25

r m v I/E λ
TOTALS RES 4,9 7,8 1,6 26,8 33,5

TOTES 7,6 8,4 1,1 12,8 28,2
% 64,5 92,9 144,0 208,4 119,0

MEDIANES RES 4,5 5,2 1,0 5,8 26,0
TOTES 8,8 6,5 0,7 4,5 26,1
% 51,6 80,8 130,0 128,3 99,6

5.3.3. Catalunya

La mostra conté 139 empreses adscrites a grups empresarials amb seu central 
a Catalunya, que representen el 41,2% de la facturació, el 36,7% del VAB, el 41,4% 
dels beneficis i el 43,5% dels actius. En contrast amb les empreses del grup an-
terior, les que depenen de seus centrals ubicades a Catalunya tenen un menor 
pes relatiu en termes d’ocupació: 30,9% del total.

Taula 26
S WL E Y L K I

TOTALS CATALUNYA 45.141.618 3.872.299 3.804.667 7.676.966 113.624 52.721.116 608.309
TOTES 109.493.079 11.705.617 9.201.091 20.906.708 367.350 121.231.832 1.181.585
% 41,2 33,1 41,4 36,7 30,9 43,5 51,5

MEDIANES CATALUNYA 145.621 18.020 9.668 29.282 485 121.930 874
TOTES 152.373 20.602 10.168 31.386 551 117.157 623
% 95,6 87,5 95,1 93,3 88,0 104,1 140,3

Aquest grup d’empreses mostra nivells de productivitat i capitalització signifi-
cativament superiors als del conjunt de la mostra i nivells salarials moderada-
ment superiors.

Taula 27

Y/S y k w
TOTALS CATALUNYA 17,0 67.565 463.996 34.080

TOTES 19,1 56.912 330.017 31.865
% 89,1 118,7 140,6 107,0

MEDIANES CATALUNYA 20,2 56.014 253.538 35.655
TOTES 21,1 53.166 212.922 34.499
% 96,1 105,4 119,1 103,4

En canvi, les rendibilitats brutes són lleugerament inferiors, com a resultat 
d’una relació actius/vendes superior amb uns marges similars. La càrrega d’in-
teressos és superior, amb uns nivells d’endeutament similars.
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Taula 28

r m v I/E λ
TOTALS CATALUNYA 7,2 8,4 1,2 16,0 29,3

TOTES 7,6 8,4 1,1 12,8 28,2
% 95,1 100,3 105,5 124,5 103,7

MEDIANES RES 8,6 6,8 0,8 8,1 27,3
TOTES 8,8 6,5 0,7 4,5 26,1
% 98,0 104,7 112,7 181,1 104,5

5.3.3.1. Empreses familiars amb centre de decisió a Catalunya

Un subgrup específic i especialment rellevant de les empreses dependents de 
seus corporatives ubicades a Catalunya són les de propietat familiar o aquelles 
els principals accionistes de les quals són grups familiars –es tracti o no d’em-
preses cotitzades–. Està format per 105 de les 139 empreses amb centre de de-
cisió a Catalunya, que representen un 23,1% de la facturació i del VAB, 20,8% de 
l’ocupació, 25,2% dels beneficis i 25,3% dels actius. En termes generals, a l’en-
torn d’una quarta part de les principals magnituds monetàries i d’una cinquena 
part de l’ocupació.

Aquest subgrup mostra nivells de productivitat i de capitalització superiors al 
conjunt, mentre que els nivells salarials són molt similars. Les rendibilitats bru-
tes també són similars, fruit d’uns marges d’explotació superiors combinats 
amb una relació actius/vendes també superior. Tant la càrrega dels interessos 
com l’endeutament són moderadament superiors.

5.3.3.2. Empreses cotitzades no familiars amb centre de decisió a Catalunya

Un segon subgrup rellevant és el de les empreses cotitzades amb seu central a 
Catalunya sota el control de grups empresarials o financers no familiars o amb 
accionariat dispers. Es tracta de només 13 empreses, però conjuntament repre-
senten un 14,7% de la facturació, 7,7% del VAB, 13,2% dels beneficis i 16,1% dels 
actius. En canvi, el seu pes relatiu en termes d’ocupació és molt menor: només 
un 2,1% del total.

Aquest grup d’empreses destaca per nivells de productivitat, capitalització i sa-
larials molt superiors als del conjunt de la mostra objecte d’aquest estudi. Les 
empreses típiques d’aquest subgrup (medianes) mostren rendibilitats brutes 
molt superiors a les del total d’empreses, però no així quan es calculen les xi-
fres agregades del conjunt, el que implica una certa heterogeneïtat dins 
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d’aquest subgrup –amb unes poques empreses amb facturacions molt eleva-
des marcant la diferència entre mitjanes i medianes–. Els nivells d’endeuta-
ment són superiors al total.

5.3.3.3. Empreses no cotitzades i no familiars (private equity)

Un darrer subgrup a considerar seria el constituït per empreses de capital pri-
vat no familiar i no cotitzades –per exemple, les participades per firmes de pri-
vate equity majoritàriament d’origen estranger, cooperatives, mutualitats i 
fons d’inversió de capital públic–. En particular, s’han identificat 10 empreses 
controlades o participades per firmes de capital privat, que representen quo-
tes relativament modestes del total, una facturació conjunta de 2.240 milions, 
uns actius de 1.329 milions i ocupen a 5.712 persones.

Aquestes empreses operen, en conjunt, amb nivells de productivitat, capitalit-
zació i salarials inferiors al total. La rendibilitat bruta del conjunt d’empreses 
participades pels fons de capital privat és superior a la del total de la mostra, 
però la mediana és inferior, la qual cosa denota una elevada heterogeneïtat de 
situacions i dimensions dins del grup. Potser sorprenentment, els nivells d’en-
deutament registrat són inferiors al total de la mostra objecte d’estudi.

6. Resultats sectorials

La classificació sectorial utilitzada en aquest treball difereix de la utilitzada ha-
bitualment pels instituts estadístics, però manté una correspondència exacta 
amb els epígrafs de la CNAE 2009. La raó d’aquesta diferència és doble:

i) D’ordre pràctic, amb l’objectiu de poder agrupar en categories relativa-
ment homogènies un nombre mínim d’empreses per a cada categoria, 
tenint en compte la relativament reduïda dimensió de la mostra.

ii) De fons, amb l’objectiu de posar en relleu les interrelacions entre els di-
ferents sectors al llarg d’una mateixa cadena de valor i les diferències 
segons la posició en la cadena de valor.

Sota aquests dos criteris, les 313 empreses de la mostra s’han agrupat, en pri-
mer lloc, en dos grans blocs d’activitat:

I. Producció, transport i distribució de béns materials

II. Provisió de serveis (empresarials, personals i transversals).
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El primer grup és el principal eix vertebrador de l’economia catalana. Les fases 
de producció, transport i distribució, majorista i minorista, defineixen cadenes 
de valor al voltant dels diferents tipus de béns materials: béns de capital, béns 
intermedis i béns de consum. La separació habitual entre activitats industrials i 
de serveis relacionats amb el transport i la distribució no té en compte aques-
tes interaccions i difumina el paper tractor del nucli industrial al llarg de tota la 
cadena. Per aquest motiu, recentment s’han elaborat un conjunt d’estudis que 
busquen evitar aquest biaix amb una reclassificació sectorial, sota la noció de 
“nova indústria” (Poveda, 2015).

Aquest grup inclou 235 empreses (el 75,1% de la mostra) i representa el 72,4% 
de la facturació total, el 57,7 del VAB, el 52,2% dels beneficis, el 57,5% dels actius 
i el 55,6% de l’ocupació. L’empresa típica d’aquest grup té una dimensió mode-
radament més gran que el total. En conjunt, les empreses del grup són més 
productives, estan millor capitalitzades i paguen salaris més elevats en compa-
ració amb el total de la mostra objecte d’estudi. No obstant, les diferències en 
aquest sentit amb el Grup II són d’un ordre de magnitud secundari –les diferèn-
cies més importants s’observen entre els diferents sectors que componen 
cada grup, com es veurà més endavant–. Per altra banda, els indicadors de ren-
dibilitat i els marges d’explotació de les empreses del grup I se situen clara-
ment per sota del conjunt de la mostra. Aquesta diferència està línia podria 
implicar que una part important de les empreses d’aquest grup operen en acti-
vitats més madures i amb una major pressió de la competència.

Les altres 78 empreses de la mostra s’han assignat al Grup II (un 24,9% del to-
tal). Malgrat representar només un 27,6% de la facturació total, aporten el 
42,45 del VAB, el 47,8% dels beneficis, el 42,5% dels actius i el 47,8% de l’ocupa-
ció. Les empreses típiques d’aquest grup tenen una dimensió significativament 
inferior a les del conjunt de la mostra i registren nivells de productivitat, capita-
lització i salarials inferiors al total. En canvi, obtenen rendibilitats superiors, de-
gut a uns marges d’explotació també superiors.

La provisió de serveis se situa en la base (serveis financers, empresarials i de 
xarxa) i en la corona exterior (serveis personals, turístics i recreatius) de l’es-
tructura productiva. La seva existència i extensió està vinculada a fenòmens 
com l’externalització, la desmaterialització i l’especialització creixent de les ac-
tivitats productives. Incideixen en la productivitat de les empreses dedicades a 
la fabricació, el transport i la distribució, i al mateix temps depenen dels nivells 
de productivitat d’aquestes empreses. Per tant, la seva posició en la cadena de 
valor de les diferents activitats productives és molt heterogènia, com també 
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ho és la dotació de factors i la intensitat de coneixement i tecnològica a les di-
verses branques dels serveis.

A continuació es comenten els principals resultats econòmics corresponents 
als diferents sectors i subsectors inclosos dins de cada grup. Al final de l’apar-
tat es presenten les taules comparatives per a cada variable i cada un dels sec-
tors.

6.1. Producció, transport i distribució de béns materials

Dins d’aquest grup s’inclouen els següents sectors:

– La indústria, majoritàriament manufacturera.

– El transport, majoritàriament de mercaderies, i les activitats logístiques.

– La distribució, majorista i minorista.

6.1.1. Indústria

6.1.1.1. Conjunt de la indústria

El sector industrial suma 140 empreses, que representen el 43,4% de la factura-
ció total, 37,4% del VAB, 35,7% dels beneficis i 36,1% dels actius –però només el 
29,6% de l’ocupació–. Les empreses industrials estan sobrerepresentades en la 
mostra d’aquest estudi en comparació amb el seu pes en el conjunt de l’econo-
mia, degut a la seva major presència entre les empreses de major dimensió.

L’empresa industrial típica és un 11,6% més gran que l’empresa representativa 
del conjunt de la mostra en termes de facturació, però un 8,1% més petita en 
termes de VAB. És a dir, els inputs procedents d’altres sectors representen un 
percentatge relativament més elevat de la seva facturació, però quan s’exclou 
aquest factor la dimensió de les empreses industrials és en realitat inferior a les 
del conjunt de la mostra. Per tant, la major freqüència de les empreses indus-
trials entre les grans empreses, en comparació amb la resta de l’economia, no 
implica una dimensió superior dins del grup de les grans empreses.

Les empreses industrials de la mostra, en conjunt, són significativament més 
productives i els seus treballadors operen amb dotacions de capital superiors i 
reben salaris superiors en comparació amb el total. Malgrat aquests bons indi-
cadors, la rendibilitat bruta en aquest sector se situa lleugerament per sota del 
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total. Per al conjunt del sector, aquest fet és conseqüència d’uns menors mar-
ges d’explotació, possiblement associats amb una major exposició a la compe-
tència internacional.

6.1.1.2.  Principals subsectors industrials: automoció, químic-farmacèutic i 
alimentació

Tres quartes parts de la facturació del sector industrial procedeix de només 
tres subsectors, que per si mateixos representen el 34,4% de la facturació total 
de la mostra.

6.1.1.2.1. Automoció

El primer subsector industrial, i un dels principals subsectors representats a la 
mostra, és l’automoció. L’integren 58 empreses, que representen un 13,3% de 
la facturació total, 8,5% del VAB, 6,9% dels beneficis, 6,4% dels actius i 7,7% de 
l’ocupació. Inclou fabricants de vehicles de motor, d’equips elèctrics i electrò-
nics, manufactures de plàstic i altres components, peces i accessoris. L’em-
presa típica del sector supera en dimensió el total en termes de facturació, 
però no en termes de VAB.

L’empresa representativa d’aquest subsector té nivells de productivitat simi-
lars als totals i dotacions de capital per treballador i salaris inferiors. En canvi, al 
conjunt del subsector es registra una productivitat i uns nivells salarials supe-
riors als totals. Aquesta diferència entre valors mitjans i medianes reflecteix 
l’elevada heterogeneïtat de les activitats desenvolupades dins del subsector, 
en el qual conviuen els grans fabricants de vehicles amb empreses de compo-
nents de dimensió més reduïda i tecnologies més madures.

La rendibilitat bruta és superior a la total, tant per al conjunt com en mediana. 
Es tracta d’un subsector que opera amb marges més estrets, però també amb 
una menor intensitat de capital i nivells d’endeutament comparativament me-
nors.

6.1.1.2.2. Química-Farmàcia

El subsector químic-farmacèutic és el segon en importància relativa dins del 
sector industrial. Inclou la fabricació de productes bàsics de química inorgàni-
ca; plàstics; colorants i pigments; olis essencials; sabons, detergents i altres ar-
ticles de neteja; perfums i cosmètics; productes farmacèutics de base i especia-
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litats farmacèutiques. L’integren 37 empreses que representen el 10,8% de la 
facturació total de la mostra, 11,1% del VAB (superior per aquest concepte a 
l’automoció), 11,5% dels beneficis, 9,4% dels actius i 6,7% de l’ocupació. La di-
mensió de l’empresa típica és a l’entorn d’una quarta part superior a la dimen-
sió típica d’una empresa representativa del total de la mostra.

Tant la productivitat mitjana com la mediana al subsector químic-farmacèutic 
supera més d’un 60% el total, la dotació de capital per treballador més d’un 40% 
i els nivells salarials un 60,8% per al conjunt del subsector i un 46,9% per a l’em-
presa típica. Les rendibilitats brutes obtingudes estan en sintonia amb els va-
lors anteriors, com a resultat d’uns marges d’explotació superiors i una dotació 
de capital moderadament inferior. Els nivells d’endeutament també estan per 
sota del total.

6.1.1.2.3. Alimentació

El tercer gran subsector industrial és l’alimentació, que inclou la producció agrí-
cola i ramadera; de productes per a l’alimentació animal; llet i lactis; molineria; 
pa i pastisseria; confiteria; salses i condiments; processament i conservació de 
la carn; productes càrnics i de volateria; aliments dietètics; aliments preparats; 
vins, cerveses i begudes no alcohòliques. Està integrat per 39 empreses que 
representen un 10,3% de la facturació total, 8,9% del VAB, 9,7% dels beneficis, 
7,9% dels actius i 7,5% de l’ocupació. La dimensió de l’empresa alimentària típica 
és un 19,6% superior al total en termes de facturació, però un 27,7% inferior en 
termes de VAB, reflectint el relativament elevat pes de les compres a altres sec-
tors en relació amb la generació de valor dins del subsector.

El conjunt del subsector mostra nivells de productivitat, dotació de capital i sa-
larials superiors als totals, però les medianes de la productivitat i dels salaris 
per treballador són inferiors, fet que posa de manifest una elevada heteroge-
neïtat dins d’aquest subsector. La rendibilitat bruta del conjunt del subsector 
supera la total, però la de l’empresa típica se situa lleugerament per sota, re-
flectint de nou situacions molt heterogènies dins del mateix subsector.

6.1.1.3. Altres subsectors industrials: béns intermedis, de capital i de consum

6.1.1.3.1. Béns intermedis

La fabricació de béns intermedis inclou l’extracció de minerals; la fabricació de 
ciment; acer; forja i estampació de metalls; estructures metàl·liques; tubs, per-
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fils i accessoris d’acer; filferro; ceràmica sanitària; vidre; paper i cartró; papers 
pintats; productes tèxtils d’ús tècnic o industrial; preparació i filatura de fibres 
tèxtils; activitats d’impressió i arts gràfiques; cables elèctrics i electrònics; ma-
terial i equipament elèctric, components electrònics i gasos industrials.

Aquest subsector, molt heterogeni, l’integren 33 empreses que representen 
un 6,5% de la facturació total, 6,0% del VAB, 4,8% dels beneficis, 10,0% dels ac-
tius i 5,3% de l’ocupació. Les empreses típiques d’aquest subsector tenen una 
dimensió inferior al total, tant en termes de facturació com en termes de VAB. 
Tant en conjunt com pel que fa a l’empresa representativa, aquest subsector 
registra nivells de productivitat, capital per treballador i salaris notablement 
superiors al total. En canvi, la rendibilitat bruta és molt inferior, com a resultat 
d’uns marges d’explotació inferiors combinats amb una major intensitat de ca-
pital. La càrrega dels interessos és molt superior en comparació amb el total, 
encara que el nivell d’endeutament (amb relació als actius) és similar.

El feble registre en termes de rendibilitat bruta, malgrat l’elevada productivi-
tat, podria estar indicant que es tracta, en conjunt, d’un subsector en el qual la 
diferenciació del producte és més difícil, subjecta a fortes pressions competiti-
ves i, possiblement, a uns patrons de demanda relativament menys dinàmics 
amb l’actual estructura de costos i preus –la qual cosa podria anticipar un me-
nor creixement diferencial en el futur.

6.1.1.3.2. Béns de capital

El subsector de béns de capital inclou la fabricació de maquinària per a les in-
dústries del plàstic i cautxú; tèxtil, confecció i cuir, i d’ús general; d’aparells de 
distribució i control elèctric; material i equipament elèctric i electrònic; instru-
ments mèdics i odontològics, de mesura, verificació i navegació. L’integren 7 
empreses que representen percentatges inferiors al 2% en la majoria de magni-
tuds agregades, amb una dimensió mediana inferior al total en termes de fac-
turació però superior en termes de VAB.

Es tracta d’un conjunt d’empreses que presenten nivells de productivitat i sala-
rials notablement superiors al total, malgrat una dotació d’actius per treballa-
dor inferior. És possible que els actius no comptabilitzats (capital humà i tecno-
lògic) juguin un paper rellevant en aquesta branca d’activitat. La dimensió de 
l’empresa típica és inferior al total en termes de facturació, però clarament su-
perior en termes de VAB.
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En contrast amb l’anterior, aquest subsector opera amb rendibilitats superiors 
al total i nivells d’endeutament inferiors, amb una diferenciació basada en la 
tecnologia i el coneixement tècnics més difícils de replicar, anticipant un major 
potencial de creixement.

6.1.1.3.3. Béns de consum

Es tracta d’un subsector també molt heterogeni: inclou la fabricació de roba de 
vestir i accessoris; d’articles de marroquineria i de viatge; de paper i de cartró 
per a ús domèstic; d’articles de neteja i de llibres. El componen només 6 em-
preses, que representen a l’entorn d’un 1% de les principals magnituds de la 
mostra. L’empresa típica d’aquest subsector té una dimensió inferior al total 
en termes de facturació, però superior en termes de VAB.

Opera amb nivells de productivitat, capital per treballador i salarials notable-
ment superiors al total, i mostra rendibilitats superiors, fruit d’uns marges 
d’explotació més elevats que el total, que compensen la major intensitat de 
capital dels processos productius. En el cas d’aquest subsector és possible que 
el marge per diferenciar el producte via marca i posicionament de mercat jugui 
a favor dels operadors, indicant un elevat potencial de creixement.

6.1.2. Distribució

En el sector de la distribució comercial cal diferenciar el comerç majorista del 
minorista.

6.1.2.1. Distribució majorista

La distribució majorista inclou el comerç a l’engròs de productes químics i 
farmacèutics; de ferreteria, fontaneria i calefacció; de fusta, materials de 
construcció i aparells sanitaris; de màquines-eina; d’equipament d’oficina, de 
cereals, tabes i aliments per a animals; de peix i marisc; de begudes, de lactis, 
ous, olis i greixos comestibles, de fruites i hortalisses; de roba de vestir i cal-
çat; de perfumeria i cosmètica; d’electrodomèstics i d’altres articles d’ús do-
mèstic.

El subsector l’integren 36 empreses que representen el 8,4% de la facturació 
total, 5,8% del VAB, 5,2% dels beneficis, 6,6% dels actius i 5,8% de l’ocupació. La 
dimensió típica de l’empresa majorista és similar al total en facturació, però in-
ferior en termes de VAB. Els nivells de productivitat del conjunt del sector són 
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similars al total, mentre que tant les dotacions de capital com els salaris per 
treballador són superiors.

Les rendibilitats brutes, en canvi, són inferiors, com a resultat d’uns marges 
d’explotació més reduïts, possiblement reflectint una elevada pressió competi-
tiva dins d’un subsector en el qual la diferenciació del producte, situat al mig 
de la cadena de valor, és més difícil.

6.1.2.2. Distribució minorista

El subsector de la distribució minorista inclou la venda de vehicles a motor i de 
recanvis i accessoris; de mobles i aparells d’il·luminació; de ferreteria, pintura i 
vidre; el comerç no especialitzat amb predomini d’alimentació i begudes; el co-
merç especialitzat d’aliments, de roba i calçat; de jocs i joguines; de rellotgeria 
i joieria; d’ordinadors i programes informàtics; d’articles mèdics i ortopèdics i 
per correspondència o internet.

Es tracta d’un subsector amb un gran pes econòmic en el total, integrat per 36 
empreses que representen el 14,5% de la facturació total, 9,4% del VAB, 8,2% 
dels beneficis i 8,3% dels actius. El seu pes en l’ocupació total, del 15,4%, és es-
pecialment destacable. La dimensió típica de la gran empresa minorista (bàsi-
cament cadenes de supermercats, hipermercats i grans superfícies) és similar a 
la total en facturació, però significativament inferior en termes de VAB.

Les empreses minoristes operen amb nivells de productivitat, capitalització i 
salarials notablement inferiors al total. No obstant, la rendibilitat del conjunt 
del subsector és similar a la total, mentre que l’empresa minorista típica opera 
amb rendibilitats significativament superiors, com a resultat d’una menor in-
tensitat de capital combinada amb uns marges d’explotació només moderada-
ment inferiors al total. És possible que aquest diferencial de rendibilitat en fa-
vor de l’empresa minorista mediana obeeixi, almenys en part, a una posició de 
domini respecte de les fases anteriors de la cadena de valor, associada amb la 
capacitat per fidelitzar el consumidor final.

6.1.3. Transport

El sector del transport inclou bàsicament les activitats de transport de merca-
deries, però també s’ha inclòs dins d’aquest segment el transport aeri de pas-
satgers (dues empreses), L’integren 13 empreses que representen un 3,4% de 
la facturació total, 2,7% del VAB, 2,4% dels beneficis, 2,0% dels actius i 2,3% de 
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l’ocupació. Es tracta d’empreses amb una dimensió mediana més petita que el 
total, tant en termes de VAB com de facturació.

Les empreses d’aquest sector operen, en conjunt, amb nivells de productivitat 
i salarials superiors al total. No obstant, l’empresa típica mostra una menor 
productivitat i capitalització, posant en evidència una elevada heterogeneïtat 
dins del sector. Pel que fa a la rendibilitat, també s’observa un comportament 
asimètric entre el conjunt i la mediana. En general, es tracta d’empreses que 
operen amb marges més comprimits que el total, però també tenen menors 
necessitats de capital, la qual cosa indica tecnologies més madures i una limita-
da capacitat de diferenciació.

6.2. Provisió de serveis (empresarials, personals i transversals)

La provisió de serveis s’ha classificat en tres segments principals:

– Serveis empresarials, adreçats a les empreses de tots els sectors.

– Serveis personals, fonamentalment dirigits al consumidor o usuari final.

– Serveis transversals, dirigits tant a les empreses com als usuaris finals.

6.2.1. Serveis empresarials

Dins dels serveis empresarials es distingeixen tres categories: generals, profes-
sionals i administratius, i tècnics. Per tant, inclouen branques d’activitat molt 
heterogènies en els recursos que utilitzen i els resultats que obtenen, malgrat 
tenir en comú que en gran part són fruit de l’externalització d’operacions espe-
cífiques cap a empreses especialitzades.

6.2.1.1. Serveis generals

Els serveis generals comprenen la neteja industrial i d’edificis, els serveis inte-
grals a edificis i instal·lacions, les activitats de call center (o contact center) i les 
empreses de treball temporal. Es tracta d’un subsector singular, que malgrat 
representar només un 1,5% de la facturació total, un 4,7% del VAB i un 0,5% dels 
actius, ocupa el 16,1% dels treballadors. En termes de facturació la dimensió 
d’aquestes empreses és inferior a la total, però en termes de VAB multiplica 
vàries vegades la dimensió mediana de les empreses de la mostra.
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Es tracta d’un subsector que opera amb nivells de productivitat, capital per 
treballador i salarials molt baixos. En canvi, la rendibilitat de les operacions és 
similar al total per al conjunt del sector, encara que inferior en el cas de l’em-
presa típica. És un subsector molt obert a la competència, amb escassa dife-
renciació, i que opera amb marges d’explotació molt reduïts, que compensa 
amb una baixa intensitat de capital dels processos operatius. És un sector sen-
se grans barreres d’entrada, però que opera en un segment de mercat amb 
pautes de demanda molt dinàmiques amb l’actual estructura de costos i 
preus.

6.2.1.2. Serveis professionals i administratius

Dins d’aquest grup s’inclouen les activitats de cobrament i d’informació comer-
cial; de comptabilitat, auditoria i assessorament fiscal; jurídiques i altres pro-
fessionals, científiques i tècniques. Inclou només 6 empreses, que representen 
un 1,5% de la facturació total i un 1,2% de l’ocupació, però en conjunt capten un 
4,1% dels beneficis totals. La dimensió de les empreses és significativament su-
perior a la total, tant pel que fa a la facturació com al VAB.

Aquest subsector destaca per uns nivells de productivitat, capitalització i sala-
rials molt elevats en comparació amb el total de la mostra, reflectint una eleva-
da incorporació de coneixement professional i tècnic especialitzat. L’avantat-
ge en termes de productivitat es tradueix en uns nivells de rendibilitat també 
significativament superiors al total, fruit d’uns marges d’explotació molt am-
plis, que compensen amb escreix una elevada relació actiu/vendes. Per tant, es 
tracta d’una branca d’activitat amb una trajectòria potencialment expansiva, a 
mesura que se sumen nous entrants atrets per l’elevada rendibilitat, i que té 
com a principal barrera l’atracció i retenció de talent especialitzat.

6.2.1.3. Serveis tècnics

Dins dels serveis tècnics s’inclouen les activitats de consultoria informàtica, 
la gestió de recursos informàtics i altres serveis relacionats amb les TIC; els 
serveis tècnics d’enginyeria i altres activitats relacionades amb l’assessora-
ment tècnic, i els assaigs i anàlisis tècnics. El subsector l’integren 12 empreses 
que representen només un 1,4% de la facturació, però un 3,4% dels empleats i 
un 3,6% dels beneficis. La dimensió mediana en termes de facturació és infe-
rior, però en termes de VAB més que duplica l’empresa típica del total de la 
mostra.
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Les empreses d’aquest subsector superen en nivells de productivitat i salarials 
el total, malgrat un menor nivell de capitalització per treballador. En el cas 
d’aquestes activitats, el principal actiu és el capital humà en forma de coneixe-
ment i habilitats tècniques especialitzades –no recollit als balanços–. Com en el 
cas dels serveis professionals, les empreses de serveis tècnics obtenen rendibi-
litats molt superiors a les del total, fruit d’uns marges d’explotació també molt 
superiors. Aquestes elevades rendibilitats fan preveure l’expansió del subsec-
tor amb l’entrada de nous operadors, amb la limitació que pugui representar la 
dificultat per captar i retenir talent.

6.2.2. Serveis personals

Dins dels serveis personals es distingeixen tres categories: sanitaris, turístics i 
recreatius.

6.2.2.1. Serveis sanitaris

Els serveis sanitaris inclouen les activitats hospitalàries, els establiments resi-
dencials per a persones grans, les activitats odontològiques i els serveis fune-
raris. S’han identificat 11 empreses dins d’aquest subsector, que representen 
només el 0,8% de la facturació, però el 3,4% de l’ocupació. La dimensió típica de 
l’empresa de serveis sanitaris és inferior a la total en facturació, però superior 
en VAB.

Tant la productivitat, com la capitalització i els salaris se situen significativa-
ment per sota del total, posant de manifest que dins d’aquest subsector convi-
uen els especialistes amb un segment ampli de personal de menor qualificació. 
Malgrat la baixa productivitat, les empreses del subsector obtenen rendibili-
tats clarament superiors al total, fruit d’uns elevats marges d’explotació.

Les elevades rendibilitats suggereixen la combinació d’unes pautes de deman-
da dinàmiques amb l’actual estructura de preus i costos, anticipant l’entrada 
de nous operadors i l’expansió de les activitats per part dels incumbents. El fet 
que la captació de talent especialitzat pugui representar una menor barrera 
per al creixement en comparació amb els serveis tècnics i professionals augura 
un augment en la quota d’ocupació d’aquest segment d’activitat.
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6.2.2.2. Serveis turístics

Dins dels serveis turístics s’inclouen les activitats de restauració, l’hostaleria i 
les agències de viatges. Està compost per 10 empreses, que representen un 
1,4% de la facturació, però un 2,3% del VAB i un 5,4% de l’ocupació total. La di-
mensió mediana de l’empresa del subsector és menor a la del total en termes 
de facturació, però molt similar en termes de VAB.

Com en el cas del subsector anterior, les empreses de serveis turístics operen 
amb nivells de productivitat, capitalització i salarials molt per sota del total, re-
flectint tant la menor complexitat tecnològica de les operacions com la menor 
qualificació dels llocs de treball. També obtenen rendibilitats superiors a les del 
total de la mostra, fruit d’uns patrons de demanda molt dinàmics, combinats 
amb una favorable dotació de recursos naturals i culturals i una estructura de 
preus i costos favorables. L’elevada elasticitat-renda d’aquest tipus de serveis 
fa preveure el dinamisme en la demanda a escala global, mentre que l’encara 
elevada disponibilitat de treball poc qualificat a costos moderats imposa po-
ques barreres a l’oferta –excepte les derivades de la regulació.

Cal destacar que els diferencials de rendibilitat no són tan amplis com en altres 
subsectors de serveis. Per tant, la pressió dels nous operadors sobre els actu-
als nivells de rendibilitat, associada amb limitacions a mitjà termini en la dispo-
nibilitat de personal, a mesura que es redueixi la taxa d’atur i la població activa 
envelleixi, podrien frenar el ritme d’expansió.

6.2.2.3. Serveis recreatius

Dins d’aquesta categoria s’inclouen les activitats de parcs d’atraccions i parcs 
temàtics, les dels clubs esportius, les de joc d’atzar i apostes, i la producció i 
exhibició cinematogràfica. L’integren només 6 empreses, però conjuntament 
representen el 3,4% del VAB, el 3,0% dels beneficis i el 3,6% de la massa salarial. 
La dimensió de l’empresa representativa és superior a la total.

Es tracta d’un subsector amb algunes singularitats destacades, reflectides en 
uns nivells de productivitat, capitalització i salarials molt superiors al total. 
Aquest fet es deu a la naturalesa específica de moltes d’aquestes activitats, 
basades en alguns casos en la captació de talents singulars, fortes inversions 
de capital amb economies d’escala i el posicionament en mercats amb impor-
tants barreres d’entrada.
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Les elevades productivitats es tradueixen en elevades rendibilitats, que hauri-
en de fer atractiva tant l’expansió de les operacions actuals com l’entrada de 
nous operadors. També es tracta d’activitats amb uns patrons de demanda fa-
vorables associats amb una elevada elasticitat-renda, però amb barreres d’en-
trada específiques i variables per a cada cas concret –i en molts casos depen-
dents del marc regulatori vigent.

6.2.3. Serveis transversals

Dins d’aquest últim grup d’activitats s’inclouen dues categories: els serveis de 
xarxa i els serveis immobiliaris i financers.

6.2.3.1. Serveis de xarxa

Els serveis de xarxa inclouen essencialment la gestió de (xarxes de) infraes-
tructures de tot tipus: aigua, energia, transport, telecomunicacions i tracta-
ment de residus. Més específicament, s’inclouen la captació, depuració i distri-
bució d’aigües; la distribució de gas; la producció i distribució d’energia 
elèctrica; les activitats annexes al transport; les telecomunicacions i la recollida 
i tractament de residus.

Es tracta d’un dels sectors més important per dimensió i repercussió en la resta 
de la cadena productiva. Malgrat que està integrat per només 18 empreses, en 
conjunt facturen un 18,6% del total, representen un 22,1% del VAB, un 32,1% dels 
beneficis i un 33,3% dels actius. En canvi, el seu pes en l’ocupació és relativa-
ment menys important: un 12,8%. La dimensió de l’empresa típica d’aquest sec-
tor multiplica per dos la dimensió de l’empresa representativa de la mostra to-
tal i per tres en termes de VAB.

Els nivells de productivitat gairebé dupliquen els del total i els de capital per 
treballador gairebé els tripliquen. Els nivells salarials de la mediana del sector 
són un 58,1% més elevats que els del total. En canvi, i potser sorprenentment, la 
rendibilitat bruta del sector és similar –i fins i tot moderadament inferior– a la 
del total. L’explicació és que en molts casos es tracta d’activitats fortament re-
gulades i molt intensives en capital. Per tant, els elevats marges d’explotació 
de què gaudeixen són tot just suficients per obtenir una rendibilitat normal.
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6.2.3.2. Serveis immobiliaris i financers

Per últim, els serveis immobiliaris i financers inclouen activitats associades amb 
les assegurances i la gestió, administració i promoció immobiliària. Es tracta 
d’un grup molt subrepresentat a la mostra d’aquest estudi, en comparació 
amb el seu pes real en l’economia. De fet, només s’han pogut identificar 5 em-
preses dins d’aquesta categoria, amb xifres globals modestes. No obstant, 
destaca el fet que amb un 0,5% de la facturació total aporten un 1,2% als actius 
totals i generen un 2,0% dels beneficis. La dimensió empresarial és més reduïda 
en termes de facturació, però superior en termes de VAB.

També es tracta d’un sector d’elevada productivitat, molt capitalitzat, amb sa-
laris significativament superiors al total i amb rendibilitats també superiors, 
fruit d’uns marges que compensen amb escreix els elevats nivells de capitalit-
zació. L’escàs nombre d’empreses representades dins d’aquesta categoria no 
permet extreure generalitzacions referides als factors que determinen l’evolu-
ció d’aquest sector.

6.3. Taules comparatives

6.3.1. Codis dels sectors

CODI SECTOR
ALIMENT. Indústria de l'alimentació
AUTOM. Indústria de l'automoció
B. CAPITAL Fabricació de béns de capital
B. CONSUM Fabricació de béns de consum
B. INTER. Fabricació de béns intermedia
DIS. MAJ. Distribució majorista
DIS. MIN. Distribució minorista
QUI-FAR Indústria química i farmacèu�ca
SER. GEN. Serveis empresarials generals
SER. IMFI. Serveis immobiliaris i financers
SER. PRO. Serveis professionals i administra�us
SER. REC. Serveis recrea�us
SER. SAN. Serveis sanitaris
SER. TÈC. Serveis tècnics
SER. TUR. Serveis turís�cs
SER. XAR. Serveis de xarxa
TRANSPORT Transport
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6.3.2. Facturació (S), VAB (Y) i nombre d’empleats (L), % del total

S Y L
SER. XAR. 18,6 SER. XAR. 22,1 SER. GEN. 16,1
DIS. MIN. 14,5 QUI-FAR 11,1 DIS. MIN. 15,4
AUTOM. 13,3 DIS. MIN. 9,4 SER. XAR. 12,8
QUI-FAR 10,8 ALIMENT. 8,9 AUTOM. 7,7
ALIMENT. 10,3 AUTOM. 8,5 ALIMENT. 7,5
DIS. MAJ. 8,4 B. INTER. 6,0 QUI-FAR 6,7
B. INTER. 6,5 DIS. MAJ. 5,8 DIS. MAJ. 5,8
TRANSPORT 3,4 SER. GEN. 4,7 SER. TUR. 5,4
SER. REC. 2,0 SER. TÈC. 3,8 B. INTER. 5,3
B. CAPITAL 1,7 SER. REC. 3,4 SER. SAN. 3,4
SER. GEN. 1,5 SER. PRO. 3,0 SER. TÈC. 3,4
SER. PRO. 1,5 TRANSPORT 2,7 TRANSPORT 2,3
SER. TÈC. 1,4 SER. TUR. 2,3 B. CAPITAL 1,6
SER. TUR. 1,4 SER. SAN. 1,9 SER. REC. 1,3
B. CONSUM 0,8 B. CAPITAL 1,8 SER. PRO. 1,2
SER. SAN. 0,8 SER. IMFI. 1,4 B. CONSUM 0,8
SER. IMFI. 0,5 B. CONSUM 1,1 SER. IMFI. 0,7

6.3.3. Actius (K) i excedents empresarials bruts (E); % del total

K E
SER. XAR. 33,3 SER. XAR. 32,1
B. INTER. 10,0 QUI-FAR 11,5
QUI-FAR 9,4 ALIMENT. 9,7
DIS. MIN. 8,3 DIS. MIN. 8,2
ALIMENT. 7,9 AUTOM. 6,9
DIS. MAJ. 6,6 DIS. MAJ. 5,2
AUTOM. 6,4 B. INTER. 4,8
SER. PRO. 2,6 SER. PRO. 4,1
TRANSPORT 2,0 SER. TÈC. 3,6
SER. REC. 1,5 SER. REC. 3,0
B. CAPITAL 1,4 TRANSPORT 2,4
SER. TÈC. 1,3 SER. IMFI. 2,0
SER. IMFI. 1,2 B. CAPITAL 1,6
SER. TUR. 1,1 SER. SAN. 1,3
SER. SAN. 1,0 SER. TUR. 1,2
B. CONSUM 1,0 B. CONSUM 1,2
SER. GEN. 0,5 SER. GEN. 0,5

001-646 ponenciasEIX3.indd   520 16/07/2018   15:19:50



521

Joan-Ramon Rovira, Carme Poveda i Sandra Gutiérrez

6.3.4. Productivitat (y), capital (k) i remuneració per treballador (w); euros

y k w
SER. REC. 141.881 SER. XAR. 856.472 SER. REC. 85.513
SER. PRO. 135.442 SER. PRO. 688.772 SER. PRO. 53.005
SER. IMFI. 118.065 B. INTER. 626.572 QUI-FAR 51.234
SER. XAR. 98.023 SER. IMFI. 582.744 SER. IMFI. 44.672
QUI-FAR 94.061 QUI-FAR 462.310 B. CONSUM 43.192
B. CONSUM 82.017 B. CONSUM 408.985 B. INTER. 41.459
ALIMENT. 67.366 SER. REC. 379.233 TRANSPORT 40.562
TRANSPORT 65.707 DIS. MAJ. 374.522 AUTOM. 40.227
B. INTER. 64.380 ALIMENT. 349.479 B. CAPITAL 40.056
B. CAPITAL 64.011 TOTES 330.017 SER. TÈC. 36.880
SER. TÈC. 63.518 TRANSPORT 282.074 SER. XAR. 35.317
AUTOM. 62.627 B. CAPITAL 280.759 ALIMENT. 34.957
DIS. MAJ. 57.230 AUTOM. 272.471 DIS. MAJ. 34.756
TOTES 56.912 DIS. MIN. 176.610 TOTES 31.865
DIS. MIN. 34.709 SER. TÈC. 128.416 SER. SAN. 22.269
SER. SAN. 31.591 SER. SAN. 96.219 DIS. MIN. 21.409
SER. TUR. 23.972 SER. TUR. 66.298 SER. TUR. 18.219
SER. GEN. 16.476 SER. GEN. 10.311 SER. GEN. 15.754

6.3.5. Rendibilitat (r), marges d’explotació (m) i ràtio actius/vendes (v); %

r m v
SER. TÈC. 20,7 SER. IMFI. 33,6 SER. IMFI. 2,7
SER. REC. 14,9 SER. PRO. 23,6 SER. XAR. 2,0
SER. IMFI. 12,6 SER. TÈC. 21,0 SER. PRO. 2,0
SER. PRO. 12,0 SER. XAR. 14,5 B. INTER. 1,7
SER. SAN. 9,7 SER. SAN. 13,5 SER. SAN. 1,4
B. CONSUM 9,5 SER. REC. 12,9 B. CONSUM 1,3
ALIMENT. 9,3 B. CONSUM 12,6 TOTES 1,1
QUI-FAR 9,3 QUI-FAR 9,0 SER. TÈC. 1,0
TRANSPORT 8,9 TOTES 8,4 QUI-FAR 1,0
SER. TUR. 8,7 B. CAPITAL 8,0 B. CAPITAL 0,9
B. CAPITAL 8,5 ALIMENT. 7,9 SER. TUR. 0,9
AUTOM. 8,2 SER. TUR. 7,6 SER. REC. 0,9
TOTES 7,6 B. INTER. 6,2 DIS. MAJ. 0,9
DIS. MIN. 7,5 TRANSPORT 5,8 ALIMENT. 0,9
SER. XAR. 7,3 DIS. MAJ. 5,2 TRANSPORT 0,7
SER. GEN. 7,0 DIS. MIN. 4,7 DIS. MIN. 0,6
DIS. MAJ. 6,0 AUTOM. 4,4 AUTOM. 0,5
B. INTER. 3,7 SER. GEN. 2,7 SER. GEN. 0,4
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6.3.6. Càrrega del deute (I/E) i ràtio d’endeutament (λ); %

I/E λ
B. INTER. 33,2 SER. REC. 38,3
SER. SAN. 26,9 SER. SAN. 34,2
B. CAPITAL 19,0 ALIMENT. 33,0
SER. GEN. 18,2 SER. XAR. 31,0
SER. TUR. 15,8 SER. PRO. 30,8
B. CONSUM 15,4 SER. TÈC. 30,6
SER. XAR. 14,8 SER. GEN. 30,4
DIS. MAJ. 14,6 SER. IMFI. 30,2
SER. REC. 14,5 DIS. MAJ. 29,4
SER. PRO. 13,7 SER. TUR. 29,2
TOTES 12,8 B. INTER. 29,1
DIS. MIN. 11,8 TOTES 28,2
SER. IMFI. 10,8 AUTOM. 24,8
TRANSPORT 7,8 DIS. MIN. 24,7
ALIMENT. 7,4 B. CONSUM 24,4
QUI-FAR 5,8 QUI-FAR 24,0
AUTOM. 4,5 B. CAPITAL 23,9
SER. TÈC. 3,0 TRANSPORT 19,3

7. Conclusions

7.1. Resultats globals

L’estudi es basa en una mostra de 313 empreses, que en conjunt facturen 109.493 
milions d’euros i ocupen un total de 367.350 treballadors (un 10,6% de tots els 
llocs de treball a Catalunya el 2015). Com a primera aproximació a la descripció 
de les dades, es calculen els coeficients de correlació entre les diferents varia-
bles. És important insistir què aquestes correlacions no representen causalitats; 
només estableixen correspondències estadístiques que requereixen d’un marc 
teòric per ser interpretades. No és l’objectiu d’aquest treball introduir aquest 
marc teòric, sinó només contrastar l’existència o no de correspondència entre 
tipologies empresarials i resultats econòmics. El lector interessat pot consultar 
l’annex que segueix a aquestes conclusions, que fa una breu referència a dife-
rents marcs teòrics que serien consistents amb les observacions d’aquest tre-
ball. També cal tornar a recordar les limitacions de la informació de base disponi-
ble que, entre d’altres qüestions, no ha permès utilitzar mesures de “capital” 
depurades dels actius financers –importants en el cas de les grans empreses.
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Tot i les reserves anteriors, aquest treball confirma la correlació significativa-
ment positiva que hi ha entre la productivitat del treball i la dimensió empresa-
rial. També s’observa una clara correlació entre la productivitat i la dotació de 
capital per treballador. Al seu torn, la dotació de capital per treballador està 
positivament correlacionada amb la dimensió i la intensitat de capital dels pro-
cessos productius. És especialment destacable la forta correlació positiva que 
s’observa entre la remuneració dels treballadors i la productivitat del treball. 
En canvi, el grau de correlació entre salaris i dimensió empresarial, encara que 
positiu, és feble. També s’observa una certa correlació positiva entre la rendi-
bilitat bruta del capital i la productivitat del treball, però no tan intensa com la 
que s’aprecia entre productivitat i capital per treballador. S’aprecia una corre-
lació positiva entre els marges d’explotació i la dimensió mesurada en termes 
de valor afegit, i entre els marges i la ràtio actius/vendes. Així com una relació 
moderadament positiva entre la intensitat de capital i la ràtio d’endeutament, i 
una feble correlació positiva entre la capacitat de creixement dels actius em-
presarials amb equilibri financer i la dimensió empresarial. En canvi, sí s’obser-
va una forta correlació positiva entre el potencial de creixement amb equilibri 
financer i la productivitat.

7.2. Resultats per tipologia empresarial

S’han identificat un total de 127 empreses cotitzades a la mostra (un 41% del to-
tal), que representen un 60% de la facturació, un 67% dels beneficis bruts i un 
69% dels actius totals. En canvi, només ocupen un 54% dels empleats. La pro-
ductivitat de les cotitzades és un 13% superior al total de la mostra i la dotació 
de capital per treballador un 27% superior. No obstant, el salari per treballador 
només supera un 4,4% el total de la mostra. La rendibilitat bruta, els nivells 
d’endeutament i la càrrega dels interessos són similars al conjunt.

En la categoria familiar s’han classificat 143 empreses (que inclouen cotitzades 
i no cotitzades), un 45,7% del total, que representen un 46% de la facturació, 
42% dels beneficis, 44% dels actius i 45% de l’ocupació. Els indicadors de produc-
tivitat, capital i salaris per treballador d’aquesta categoria d’empreses són molt 
similars als del conjunt de l’economia. Les rendibilitats brutes, els marges d’ex-
plotació, la relació actiu/vendes, la càrrega d’interessos i els nivells d’endeuta-
ment són també similars al conjunt.

S’han identificat 153 empreses amb seu corporativa principal a l’estranger, un 
48,9% del total, que representen el 50% de la facturació, 51% dels beneficis 
bruts, 44% dels actius i 52% de l’ocupació total. Els indicadors de productivitat i 
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dotació de capital de les empreses estrangeres són inferiors als del conjunt de 
la mostra. En canvi, els salaris per empleat són similars al conjunt. En contrast 
amb la menor productivitat relativa, la rendibilitat bruta és major en aquest 
grup d’empreses. El primer país per facturació és Alemanya, amb uns 22.400 
milions d’euros, xifra que representa un 41% del total, i també per nombre de 
treballadors (45.816, un 24% del total). El segon i tercer països són els EUA 
(12,1% de la facturació i 18,0% de l’ocupació) i França (8,5% de la facturació i 13,8% 
de l’ocupació). A continuació destaquen Suïssa, Itàlia i Japó.

S’han identificat un total de 21 empreses integrades en grups amb seu corpora-
tiva en altres zones de l’Estat, que representen un 8,7% de la facturació, 8,0% 
dels beneficis, 12,5% dels actius i 17,1% de l’ocupació. Aquest grup d’empreses té 
nivells de productivitat, capitalització i salarials significativament inferiors als 
del conjunt de la mostra. Les rendibilitats també són menors. En canvi, tant la 
càrrega d’interessos com l’endeutament se situen per sobre del conjunt.

La mostra conté 139 empreses adscrites a grups empresarials amb seu central a 
Catalunya, que representen el 41,2% de la facturació, el 41,4% dels beneficis i el 
43,5% dels actius. En contrast amb les empreses del grup anterior, les que de-
penen de seus centrals ubicades a Catalunya tenen un menor pes relatiu en 
termes d’ocupació: 30,9% del total. En canvi, aquest grup d’empreses mostra 
nivells de productivitat i capitalització significativament superiors als del con-
junt de la mostra i nivells salarials moderadament superiors. Les rendibilitats 
brutes són similars mentre que la càrrega d’interessos és superior, amb uns ni-
vells d’endeutament semblants.

Un subgrup específic i especialment rellevant de les empreses dependents de 
seus corporatives ubicades a Catalunya són les de propietat familiar o aquelles 
en les quals els principals accionistes són grups familiars –es tracti o no d’em-
preses cotitzades–. Està format per 105 de les 139 empreses amb centre de de-
cisió a Catalunya, que representen un 23,1% de la facturació, 20,8% de l’ocupa-
ció, 25,2% dels beneficis i 25,3% dels actius. Aquest subgrup mostra nivells de 
productivitat i de capitalització superiors al conjunt, mentre que els nivells sa-
larials són molt similars. Les rendibilitats brutes també són similars i la càrrega 
dels interessos i l’endeutament són moderadament superiors.

7.3. Resultats sectorials

S’han analitzat 17 sectors productius, agrupats en dos grans blocs: I) produc-
ció, transport i distribució de béns materials, i II) provisió de serveis (empresa-
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rials, personals i transversals). El primer grup inclou 235 empreses (el 75,1% de 
la mostra) i representa el 72,4% de la facturació total, el 52,2% dels beneficis, el 
57,5% dels actius i el 55,6% de l’ocupació. En conjunt, les empreses d’aquest 
grup són més productives, estan millor capitalitzades i paguen salaris més ele-
vats en comparació amb el total de la mostra objecte d’estudi. Per altra banda, 
els indicadors de rendibilitat i els marges d’explotació de les empreses del grup 
I se situen clarament per sota del conjunt de la mostra. Aquesta diferència po-
dria implicar que una part important de les empreses d’aquest grup operen en 
activitats més madures i amb una major pressió de la competència.

Les restants 78 empreses corresponen al segon grup (24,9% del total). Malgrat 
representar només un 27,6% de la facturació total, aporten el 42,45 del VAB, el 
47,8% dels beneficis, el 42,5% dels actius i el 47,8% de l’ocupació. Les empreses 
típiques d’aquest grup tenen una dimensió significativament inferior a les del 
conjunt de la mostra i registren nivells de productivitat, capitalització i salarials 
inferiors al total. En canvi, obtenen rendibilitats superiors, degut a uns marges 
d’explotació també superiors. No obstant, el fet estilitzat més destacat que es 
desprèn de l’anàlisi sectorial és l’heterogeneïtat de resultats per sectors dins 
de cada grup, així com l’elevada dispersió de resultats entre empreses dins de 
cada sector.

7.4. Comentaris finals

La principal conclusió de l’estudi apunta que les diferències de resultats econò-
mics en funció de les tipologies empresarials són significatives en la mesura 
que van associades amb altres factors més estructurals: la dotació de capital i 
tecnologia, l’especialització productiva, la posició en les diferents fases de la 
cadena de valor i els diferents models de generació de valor dins d’un mateix 
sector.

Els sectors d’activitat més productius i amb nivells salarials superiors són els 
més intensius en capital i tecnologia. No obstant, els sectors més productius 
no sempre són els més rendibles i amb millors perspectives de creixement. Si 
s’assumeix que les empreses i sectors amb rendibilitats (ajustades a risc) supe-
riors a la mitjana tendiran a créixer per sobre de la mitjana, és possible que de-
terminats sectors de baixa productivitat però comparativament més rendibles 
guanyin pes relatiu –mentre que alguns sectors relativament més productius, 
però menys rendibles, en perdin.

001-646 ponenciasEIX3.indd   525 16/07/2018   15:19:51



526

Les principals empreses no financeres a catalunya: Anàlisi per tipologies i sectors

Dinàmica empresarial i canvi estructural són resultat d’un mateix grup de fac-
tors, interactuant de manera complexa: patrons de demanda, dotació de re-
cursos, canvi tecnològic, marc institucional i estratègies empresarials. La di-
mensió de les empreses dins d’un mateix sector i el pes dels diversos sectors 
en el conjunt de l’economia és el resultat de trajectòries de creixement dife-
rencials. Els avantatges inicials poden amplificar-se amb el temps i generar tra-
jectòries de creixement cumulatiu, en les quals tenen un paper important l’ac-
cés a determinats recursos amb uns menors costos relatius, però també el 
desenvolupament per part de les empreses d’actius específics i difícils de repli-
car.

Les polítiques públiques poden contribuir a fomentar un model de canvi es-
tructural en què les empreses i sectors més productius guanyin pes: des d’ac-
tuacions concretes adreçades a modificar regulacions que generen barreres 
artificials a la dimensió de les empreses, dificulten la reassignació de recursos o 
representen una subvenció encoberta per a l’ús de determinats factors, fins a 
polítiques més generals orientades a millorar la qualificació de treballadors i 
directius, passant pel reforçament de la competència en sectors protegits.

Finalment, la presència de centres de decisió de grups empresarials arrelats al 
territori facilita que l’activitat econòmica es concentri en els segments que 
més valor generen dins de cada sector. A Catalunya hi ha bons exemples en 
aquest sentit, al voltant dels quals s’han desenvolupat potents ecosistemes 
amb capacitat d’atracció de talent i capital, propi i estranger. Cal avançar en 
aquesta direcció, reforçant les dinàmiques empresarials basades en estratègi-
es de diferenciació i posicionament en les fases superiors de la cadena de valor 
de cada activitat productiva –que són les més intensives en capital humà, tec-
nològic, comercial i organitzatiu.

Annex. Dinàmica empresarial i canvi sectorial

Els models teòrics més comuns per analitzar la relació entre productivitat, di-
mensió empresarial i dotació de factors productius parteixen del concepte 
d’una funció de producció amb rendiments decreixents en la substitució dels 
factors. Per exemple, del tipus Cobb-Douglas:
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Aquesta especificació funcional implica que la productivitat per treballador 
efectiu (y = Y/AL) augmentarà amb la dotació de capital per treballador efectiu 
(k = K/AL), a una taxa decreixent (0 < α < 1)

Aquest senzill model pot servir per explicar la correlació positiva observada en 
aquest estudi entre el VAB i l’actiu per empleat. Des d’aquesta perspectiva, la 
productivitat del treball pot augmentar augmentant la dotació de recursos 
productius (com, per exemple, el capital per treballador) i/o l’eficiència amb 
què es combinen els diferents recursos, anomenada Productivitat Total dels 
Factors (PTF = A).

La PTF és un indicador residual del progrés tècnic en sentit ampli, el valor del 
qual es pot atribuir a diferents factors subjacents. Els estudis sobre productivi-
tat acostumen a utilitzar la PTF com a principal indicador del nivell tecnològic i 
de l’eficiència productiva atribuïble a una empresa, un sector d’activitat o el 
conjunt de l’economia. Calcular la PTF requereix adoptar un conjunt de supò-
sits per justificar la ponderació de cada factor i realitzar una sèrie d’ajusta-
ments per mesurar adequadament els volums associats amb els diferents fac-
tors de producció. En aquest estudi s’ha obviat el càlcul de la PTF, en part per 
raons pràctiques associades amb la major dificultat per obtenir sèries fiables. 
L’atenció s’ha focalitzat en la productivitat del treball, que es pot calcular a 
partir de les dades comptables i és la variable més directament relacionada 
amb la remuneració salarial i els costos laborals unitaris –i per aquesta via amb 
el marge i la rendibilitat empresarials, que són les variables d’interès en aquest 
estudi.

Dins del marc conceptual definit per una funció de producció amb possibilitat 
de substitució dels factors, i assumint que les empreses maximitzen els benefi-
cis triant la combinació òptima de factors productius, els salaris reals seran 
iguals a la productivitat marginal del treball

∂Y/∂L = w

mentre que la rendibilitat serà igual a la productivitat marginal del capital

∂Y/∂K = α/v = m/v = r
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És important destacar que el concepte de capital utilitzat en aquest estudi (K = 
totalitat de l’actiu) és diferent a l’utilitzat per calcular l’estoc de capital inclòs 
en la funció de producció (K = l’immobilitzat material net de depreciacions i a 
preus de reposició). Per tant, el concepte de rendibilitat utilitzat (r = E/K) tam-
poc coincidirà estrictament amb la productivitat marginal del capital a la funció 
de producció.

Sota els supòsits d’aquest marc teòric, les empreses observen uns preus de 
mercat per als seus productes, uns salaris de mercat per a cada tipus de treball 
i un determinat cost d’ús del capital. Amb aquest coneixement trien les combi-
nacions de capital i treball que permeten igualar la productivitat marginal del 
treball amb el salari real i la productivitat marginal del capital amb el cost del 
capital.

Amb el valor de α determinat per la tecnologia, en equilibri la intensitat de ca-
pital del procés productiu, v, dependrà del cost de capital, r. Diferents sectors 
d’activitat poden mostrar diferents intensitats de capital amb relació a la pro-
ducció (v) i per treballador (k) si afronten diferents costos de capital o dife-
rents tecnologies. Fora d’equilibri, una rendibilitat superior al cost del capital 
induirà les empreses del sector a expandir-se i estimularà l’entrada de nous 
operadors, fins a eliminar el diferencial entre productivitat marginal i cost del 
capital.

En el context del present estudi, en el qual s’han identificat un conjunt de sec-
tors amb una rendibilitat superior/inferior a la mitjana, i suposant que els dife-
rencials en el cost del capital per sectors no ho justifiquin, cal esperar un major/
menor creixement del capital invertit en aquests sectors. Així mateix, els sec-
tors amb un major/menor nivell tecnològic, representat per la PTF, mostraran 
una major/menor productivitat del treball i, en conseqüència, un major/menor 
nivell salarial.

Amb un cost del capital similar per a totes les activitats productives, les dife-
rències de productivitat i salarials dependran d’aquells factors addicionals a 
l’acumulació de capital físic inclosos en la PTF. Per exemple, de la qualitat de la 
gestió empresarial i de l’orientació a la innovació, tal com apunten els estudis 
de Huerta i Salas i de Moral-Benito, però també de molts altres factors potenci-
als, com la formació i habilitats del capital humà, el marc institucional, l’evolu-
ció dels patrons de demanda associats amb determinades tecnologies o els 
biaixos en el desenvolupament de les tecnologies.
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En absència de friccions, imperfeccions i restriccions a l’assignació de recursos 
en els mercats de béns i factors, les empreses assoliran la dimensió i combina-
ció de factors més eficient en funció de l’estat de la tecnologia. Per tant, les 
recomanacions de política econòmica se centraran, en primer lloc, a identificar 
i remoure les imperfeccions que llasten el bon funcionament dels mecanismes 
de mercat (per exemple, eliminant les regulacions laborals o fiscals que afavo-
reixen artificialment una determinada dimensió, o aquelles altres que dificul-
ten la reassignació dels factors productius als canvis tecnològics o de preferèn-
cies dels consumidors). Un segon tipus de recomanacions incidiria en els 
factors que influeixen en la PTF (per exemple, millorant la qualitat de la gestió 
empresarial o les habilitats i coneixements dels empleats).

Una limitació important d’aquest marc conceptual és la dificultat per captar la 
multiplicitat d’influències que afecten l’eficiència productiva amb una sola vari-
able de caràcter residual, com és la PTF. Hi ha altres models teòrics que inter-
preten de forma més desagregada la mateixa evidència empírica. Per exemple, 
considerant explícitament altres factors de producció acumulables que es po-
den identificar i mesurar, contrastant la presència de rendiments no decrei-
xents en l’acumulació d’aquests factors (Romer, 1986 i 1990) i analitzant la 
competència com un procés basat en la diferenciació incessant de productes i 
estratègies empresarials, tal com s’observa a la realitat (Nelson, 1991).

En alguns models, les diferències inicials de productivitat entre empreses, sec-
tors i països poden tenir efectes cumulatius i amplificar-se en el temps; és a dir, 
són dependents de trajectòries històriques concretes (path-dependence), asso-
ciades amb l’acumulació de recursos específics difícils de replicar (David, 2005). 
Per altra banda, les especialitzacions productives construïdes a partir d’un 
avantatge competitiu inicial poden desenvolupar rigideses (lock-in) que dificul-
tin l’adaptació a futurs canvis tecnològics i de patrons de la demanda (Setterfi-
eld, 1997).

Una manera de formalitzar totes aquestes idees és substituint la funció de pro-
ducció per una funció de progrés tècnic que vinculi el creixement de la produc-
tivitat a l’acumulació d’un conjunt divers d’actius productius, alguns genèrics i 
altres específics d’una empresa o un sector i complementaris amb determinats 
tipus de treball. Una funció d’aquest tipus seria també consistent amb la corre-
lació observada entre la productivitat del treball i la dotació de capital físic per 
treballador, en la mesura que els béns de capital incorporen i difonen el pro-
grés tècnic (Kaldor i Mirrlees, 1962). L’absència de límits aparents a la dimensió 
empresarial en aquest tipus de formulació –entenent l’empresa com a unitat 
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de decisió, més que com a unitat de producció– no implica absència de límits al 
creixement empresarial, que dependrà, entre altres factors, de la rendibilitat –
tal com figura a l’equació especificada a la pàgina 4 d’aquest estudi per deter-
minar la trajectòria de creixement dels actius empresarials sota determinats 
supòsits d’equilibri financer (veure un exemple similar a Metcalfe, 1998, p. 46).

D’acord amb aquesta formulació, les empreses i sectors amb rendibilitats 
superiors a la mitjana tendiran a créixer per sobre de la mitjana, i a la inversa, 
sense coincidir necessàriament amb els sectors i les empreses més productius. 
De fet, tal com s’ha vist al llarg de l’estudi, nivells elevats de productivitat (del 
treball) estan significativament correlacionats amb nivells salarials superiors, 
però la relació amb la rendibilitat és més feble. Per tant, cal considerar la possi-
bilitat que determinats sectors amb nivells relativament baixos de productivi-
tat guanyin pes en l’economia, i que sectors més productius en perdin.

Una rendibilitat superior a la normal i sostinguda en el temps és resultat d’uns 
patrons de demanda dinàmics, de la capacitat per generar barreres d’entrada 
mitjançant la diferenciació i d’una estructura de preus i costos favorable. Els 
patrons de demanda més dinàmics estan associats amb una elasticitat més ele-
vada a mesura que augmenta el nivell de renda (com seria el cas dels serveis 
turístics o sanitaris, però també dels serveis recreatius, professionals i tècnics) 
o poden emergir com a resposta a una innovació de producte. Mentre que la 
capacitat de generació de valor en un determinat segment de mercat depèn 
de la dotació de factors i de les innovacions de procés, però també de decisi-
ons estratègiques de posicionament en les cadenes de valor globals, de la cul-
tura productiva en sentit ampli (que inclou valors i actituds) i del marc instituci-
onal en el qual es prenen les decisions i en el qual evoluciona o s’estanca una 
determinada cultura empresarial.

La presència de centres de decisió de grups empresarials augmenta la probabi-
litat que l’activitat econòmica es concentri en els segments que més valor ge-
neren dins de cada sector. El sector mèdic-farmacèutic a Catalunya és un exem-
ple de concentració en el territori d’activitats amb un elevat valor afegit, amb 
presència de potents grups empresarials amb centres de decisió arrelats al 
país. A partir d’uns avantatges inicials, amb el temps s’ha desenvolupat un eco-
sistema favorable a l’atracció de talent i de capital, propi i estranger. És un 
exemple de procés cumulatiu virtuós (Roberts i Setterfield, 2010) en què deter-
minades decisions estratègiques i una cultura arrelada en una llarga tradició 
productiva han situat el teixit empresarial català en una posició d’avantatge en 
el marc de l’economia global.
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El contraexemple serien aquells casos en què l’activitat al territori s’ha concen-
trat en la producció indiferenciada, deixant a altres actors millor posicionats en 
la cadena de valor la comercialització de la marca i la fidelització del consumi-
dor final. En alguns d’aquests subsectors la dependència de potents operadors 
amb poder de mercat per imposar preus, configura un teixit empresarial au-
tòcton molt atomitzat i amb escassa capacitat de negociació aigües avall de la 
cadena. En aquest sentit, un informe del CAREC (2015, p.16) proposa “promou-
re la integració vertical en el sector agroalimentari per tal d’augmentar el valor 
afegit [i] fomentar les aliances entre productors del sector per millorar la capa-
citat de negociació amb els grans distribuïdors i competir millor amb les mar-
ques blanques”. Propostes similars es podrien plantejar per a altres sectors 
amb circumstàncies similars.

Un treball de Fernández de Guevara (2011), elaborat a partir d’una mostra àm-
plia i plurianual d’empreses de la base SABI amb seu social a tot l’Estat, arriba a 
algunes conclusions especialment rellevants als efectes d’aquest estudi:

i) L’autor observa importants diferencials de productivitat (del treball i 
PTF) entre els diferents sectors d’activitat que són persistents en el 
temps.

ii) Els diferencials de productivitat entre empreses d’un mateix sector són 
fins i tot més elevats que els observats entre sectors, i són també per-
sistents en el temps.

iii) També s’observen diferències molt notables en la relació capital/treball 
entre empreses d’un mateix sector, que s’accentuen al llarg del temps.

És difícil explicar aquests resultats amb un marc conceptual que aglutina els 
factors clau sota una variable residual indeterminada, com és el cas de la PTF. 
Un marc d’interpretació més operatiu hauria de començar per reconèixer, tal 
com fa Fernández de Guevara, que “la forma en la que las empresas realizan su 
actividad (la forma en la que combinan los medios de producción) es muy dis-
tinta y esta diferencia se acrecienta en el tiempo [...] Por tanto, de esta persis-
tencia en los diferenciales de productividad entre empresas se desprende que 
el logro de mejoras de la productividad no es independiente de las decisiones 
que se adoptaron en el pasado en cuanto al tipo de capital instalado, el tipo de 
recursos humanos contratados, la localización geográfica, estructura organiza-
tiva, cultura empresarial...”. Hi ha models formals de processos competitius 
(Metcalfe i Foster, 2010) que incorporen aquests elements mitjançant dos con-
ceptes vertebradors: i) la generació de diversitat (d’estratègies i de produc-
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tes), amb efectes disruptius i ii) el mercat com a mecanisme de selecció 
d’aquesta diversitat. Les economies més dinàmiques serien les que combinen 
la capacitat per generar una gran diversitat de propostes de valor competitives 
amb uns mecanismes de mercat que permetin a les empreses amb models de 
negoci més eficients guanyar dimensió, desplaçant les menys productives –i 
contribuint per aquesta via a maximitzar els augments de productivitat i ben-
estar agregats.

A l’economia espanyola es produeix exactament el fenomen contrari (Fernán-
dez de Guevara, 2011, p. 97) ja que en molts sectors són les empreses menys 
productives les que més pes guanyen. Per aquest motiu, aquest autor recoma-
na introduir més competència als diferents sectors, especialment als serveis. 
Es podrien afegir altres recomanacions sobre les regulacions que incideixen en 
la disponibilitat i cost dels factors, la dotació d’infraestructures complementà-
ries i les estratègies empresarials. En particular, cal destacar la importància de 
desenvolupar una cultura empresarial enfocada a la generació de valor mitjan-
çant estratègies de diferenciació i posicionament en les fases superiors de la 
cadena de valor de cada activitat productiva.
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Abstract

A Catalunya, el cooperativisme ha estat la resposta col·lectiva per resoldre necessi-
tats individuals i col·lectives. La realitat del cooperativisme, que descobrim a través 
de fonts estadístiques i de treballs qualitatius, es caracteritza pel funcionament de 
sistemes organitzatius diferents, segons l’activitat cooperativa que es faci, els quals 
conjuguen els principis i valors establerts per l’Aliança Cooperativa Internacional i, 
per això, aquestes organitzacions esdevenen empreses de país. El cooperativisme 
és una eina organitzacional potencialment transformadora que la ciutadania pot uti-
litzar per prendre les regnes en la solució col·lectiva de les seves necessitats.

1. Introducció

Catalunya té una dimensió territorial i una diversitat que juntament amb la 
seva ubicació geogràfica faciliten la seva constitució com a ecosistema econò-
mic i social en el qual podem trobar gairebé totes les expressions ideològiques 
i pràctiques que es desenvolupen avui a Europa. En aquest sentit una expres-
sió més d’aquesta diversitat és el cooperativisme, amb les seves vessants eco-
nòmiques, culturals i socials.

El cooperativisme és una forma d’organització que utilitzen les persones per 
donar resposta i resoldre moltes de les seves necessitats. És una eina col·lecti-
va d’emancipació individual i, per tant, les diferents expressions del cooperati-
visme són una eina de transformació social.

L’activitat econòmica d’una societat n’és un dels pilars fonamentals. L’evolució 
de la vida en societat ens porta a sistemes de govern més respectuosos amb 
les persones. El sistema democràtic és l’expressió actual d’aquest respecte, 
per bé que l’extensió de la democràcia en tots els àmbits de la vida en societat 
té diverses exigències que les persones han de tenir en compte, com són: un 
alt nivell de transparència, formació, informació, comunicació i respecte per la 
diversitat; és, per tant, un sistema dinàmic en procés d’evolució permanent 
que ha de ser integral a tots els aspectes de la vida en societat i, consegüent-

001-646 ponenciasEIX3.indd   535 16/07/2018   15:19:51



536

Les cooperatives d’avui a Catalunya

ment, ha de tenir també expressió en l’àmbit econòmic i en totes les activitats 
humanes que estan al voltant de l’economia, com són l’organització de la pro-
ducció, la comercialització i el consum. La democràcia és el sistema que per-
met el respecte a la voluntat de les persones i la visualització de les singulari-
tats, i és per això que com a sistema evoluciona cap a formes més sòlides 
també en l’àmbit econòmic.

D’aquesta evolució neix la voluntat de moltes persones d’organitzar-se, gover-
nar-se i comprometre’s, definitivament, de prendre les regnes del seu futur per 
resoldre les necessitats de la vida que volen viure, i, per això, impulsen la crea-
ció d’una cooperativa o s’incorporen a una que ja existeix; perquè són organit-
zacions empresarials en què les persones participen en la propietat, en la ges-
tió i en els resultats. Les empreses cooperatives són empreses de persones i 
constitueixen una forma diferent d’actuació en economia, de fer empresa.

Les persones tenim tendència a viure en societat perquè ha estat una de les 
maneres en què podíem fer front a les necessitats comunes i aquest camí evo-
lutiu ha assolit dins del món empresarial la forma jurídica cooperativa, una for-
ma d’organització empresarial que vol ser democràtica i estableix el poder en 
les persones, perquè decideixen col·lectivament sobre la base d’aquesta con-
dició personal, una persona un vot, no com a posseïdores de més o menys par-
ticipació econòmica.

La realitat del cooperativisme, avui dia, es caracteritza pel funcionament de 
sistemes organitzatius diferents, segons l’activitat cooperativa que es faci, per 
bé que tots ells conjuguen els principis i valors establerts per l’Aliança Coope-
rativa Internacional (ACI), l’organització que agrupa i representa les cooperati-
ves de tot el món.

Per exposar aquesta història i aquesta realitat, utilitzarem diferents fons esta-
dístiques al nostre abast i documentació bibliogràfica. D’aquesta manera, es 
podrà aconseguir mostrar com, apoderant la ciutadania, el cooperativisme és 
una eina per assolir la cohesió social.

2. Caracteritzant el cooperativisme

Les primeres cooperatives sorgeixen a Anglaterra a finals del segle xviii com 
una reacció espontània dels treballadors industrials per superar les dificultats 
de les seves condicions de vida (Monzón, 2003:11) i, tal com explica: “molt avi-
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at el pensament socialista i els anticapitalistas ricardianos desenvoluparan una 
notable influència en el cooperativisme, de manera que l’origen del cooperati-
visme modern es fa coincidir amb la creació de la cooperativa de Rochdale –
Anglaterra– en 1844”, ja que els principis cooperatius impulsats per aquesta 
cooperativa es van generalitzar i estendre entre les cooperatives, fins a consti-
tuir la base dels principis i valors impulsats per l’ACI.

Aquells principis que van establir els “pioners” s’han actualitzat al llenguatge i 
les societats en diversos moments històrics, en diversos congressos de l’ACI, la 
darrera ocasió al congrés que es va celebrar a Manchester l’any 1995. Amb tot, 
en cadascuna d’aquestes actualitzacions s’ha mantingut l’essència dels que 
han de ser els trets característics que han d’impregnar totes les cooperatives.

El congrés de l’ACI de l’any 1995 emet una resolució –“La declaració de l’ACI 
sobre la identitat cooperativa” i “El manifest sobre les cooperatives cap al se-
gle xxi” –, en què exposa la revisió dels valors i principis sobre els quals les co-
operatives basen les seves activitats amb l’objectiu d’enfortir la identitat i el 
paper de les cooperatives en l’economia global, ja que les economies nacionals 
necessitaran més elements d’independència, democràcia i participació per per-
metre que les persones tinguin més domini sobre les seves vides econòmiques 
i socials (Internacional Cooperative Alliance, 1995 i C.S.C.E.-E.K.G.K. 1996). En la 
declaració es defineix la cooperativa com una associació autònoma de perso-
nes que s’han unit de forma voluntària per satisfer les seves necessitats i aspi-
racions econòmiques, socials i culturals en comú, mitjançant una empresa de 
propietat conjunta i de gestió democràtica. Com a valors s’indica que les coo-
peratives estan basades en els valors de l’autoajuda, l’autoresponsabilitat, la 
democràcia, la igualtat, l’equitat, i la solidaritat; a més dels valors ètics de l’ho-
nestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació socials. Pel que fa als 
principis: Adhesió voluntària i oberta; gestió democràtica per part dels socis; 
participació econòmica dels socis; autonomia i independència; educació, for-
mació i informació; cooperació entre cooperatives, i interès per la comunitat.

No volem aprofundir en aquests conceptes ja que ens exigirien un article per si 
mateixos, però es considera oportú exposar-los perquè són un element cabdal 
per al funcionament de qualsevol experiència cooperativa com a projecte col-
lectiu.

De les necessitats de les persones, com a conseqüència de la situació que es 
produeix amb la revolució industrial i els vímets d’aquests principis i valors, es 
desenvolupen diversos models d’organitzacions cooperatives.
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El cooperativisme al llarg dels anys ha sigut l’expressió de l’antagonisme que es 
produeix a l’economia i que va definir J. Stuart Mill quan va establir una línia de 
demarcació entre les lleis que regeixen la producció, de caràcter inexorable i 
les que regeixen la distribució que no tenen aquest caràcter (Monzón, 2003:14).

És molt interessant, com recull Monzón, l’exposició de Mill sobre les cooperati-
ves de producció, ja que ens indica algunes fortaleses i febleses que han sigut 
una constant en la realitat d’aquestes cooperatives; entre les fortaleses desta-
ca l’augment de la productivitat i l’esmorteïment del conflicte entre el capital i 
el treball; igualment, Mill assenyala també algunes febleses de les cooperati-
ves de producció com són: els riscos de degenerar en organitzacions no partici-
patives, les quals es poden convertir en societats arrendadores de mà d’obra; 
els problemes de direcció, en relació amb el compromís i la responsabilitat indi-
vidual davant la col·lectiva, així com la remuneració econòmica, i, per últim, els 
problemes d’estalvi i inversió col·lectiva. Aquesta caracterització del cooperati-
visme realitzada per Mill ens defineix la cooperativa de treball associat, en què 
les persones s’associen per produir béns i serveis, que necessiten d’un procés 
productiu col·lectiu, per posar-los al mercat. Aquest tipus de cooperativa pre-
tén que el benefici, que es genera en el procés productiu i en el mercat, rever-
teixi en les persones que l’han produït.

A banda del pensament de Mill, Monzón ens exposa el que pensen altres eco-
nomistes que van reflexionar sobre les possibilitats de l’organització coopera-
tiva; passem a les idees de diversos economistes italians; el primer que mencio-
nem és Leone Wollemborg que en els seus escrits de finals del segle xix, el 
1887, defineix la cooperativa com “l’organització espontània d’una pluralitat 
d’economies particulars, sotmeses a una necessitat comú, per exercir, col·lec-
tivament i de manera autònoma, la funció industrial que produeix les específi-
ques prestacions econòmiques destinades a satisfer-les”, i alhora Hugo Rabbe-
no qui, també al final del segle xix, pensava que: “La característica essencial de 
qualsevol tipus de cooperativa consisteix en l’exercici col·lectiu de l’empresa 
amb el fi de produir aquelles funcions de les quals els membres tenen necessi-
tat i només per a ells”.

És particularment interessant recordar també el que pensava Rabbeno pel que 
fa als nínxols en què veia que el cooperativisme, principalment el de producció, 
tenia cabuda i es podia expandir: allí on la indústria és més simple –bé perquè 
són productes de baix consum, bé per dificultats de transport–; en serveis de 
reparació i conservació de productes ja fabricats –perquè el treball preval so-
bre el capital–; aquelles activitats que no requereixen grans capitals ni una rígi-
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da divisió del treball; als treballs on preval l’habilitat artesanal; com més esta-
ble i constant sigui el treball; com més econòmica sigui la qualitat econòmica 
dels socis; com més elevades siguin les qualitats econòmiques i morals dels so-
cis; en general, en tots els casos en què l’associació de petits productors pugui 
millorar les condicions de competència davant els grans complexos –les grans 
organitzacions–, bé adquirint en comú matèries primeres, bé comercialitzant 
en comú els productes. D’acord amb aquesta última idea, Rabbeno ens desco-
breix el model de cooperativa que agrupa petites empreses i petits autònoms, 
que en la llei de cooperatives de Catalunya suposen dues tipologies, per un 
costat, les cooperatives de serveis i, per l’altre, les cooperatives agràries.

Les reflexions sobre els nínxols per al desenvolupament del cooperativisme 
són molt il·lustratius, considerant l’evolució tecnològica que ha tingut el pro-
cés de producció de productes i serveis, més de cent anys després de ser for-
mulades, encara tenen molta vigència.

Com un pas més en aquest procés de caracterització del cooperativisme, al 
mateix període històric apareix l’economista francès Charles Gide (Monzón, 
2003:20), fundador de l’escola de Nimes, que imaginà una societat basada en 
el regne del consumidor a partir de petites cooperatives locals federades entre 
sí, les quals aconseguirien la transformació total de la societat fins a arribar a la 
República Cooperativa a través de tres etapes: a la primera es conquereix el co-
merç, a la segona, amb els capitals constituïts a la primera, es conquistaria la 
indústria, que passaria a ser propietat del moviment cooperatiu i, finalment, a 
la tercera etapa es conquistaria l’agricultura. Gide és l’impulsor de les coopera-
tives de consum, ja que considera que el benefici es produeix al mercat, és un 
defensor, dins del sistema econòmic, de la posició del consumidor.

Al costat de Gide, continuant la seva escola, apareix Bernard Lavergne que, 
aquest ja al segle xx, va introduir la proposta de la creació de cooperatives per 
part dels poders públics.

Ja hem vist, dins d’aquest apartat, totes les possibilitats que ofereixen les coo-
peratives com a model organitzatiu: cooperatives de producció/treball associ-
at, cooperatives de consum, cooperatives de petites empreses i, finalment, 
cooperatives amb la participació dels poders públics –estat, comunitat, diputa-
ció, consell comarcal, ajuntament.

De manera paral·lela, la llei de cooperatives de Catalunya, llei 12/2015, recull tot 
un seguit de tipologies de cooperatives que exposem a continuació: cooperati-
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ves agràries, cooperatives marítimes, fluvials o lacustres, cooperatives d’asse-
gurances, cooperatives de consumidors i usuaris, cooperatives de crèdit, coo-
peratives d’ensenyament, cooperatives d’habitatges, cooperatives sanitàries, 
cooperatives de serveis i cooperatives de treball associat. Com veurem poste-
riorment en analitzar les estadístiques, aquesta última tipologia és, pel que fa 
al nombre, la més estesa a Catalunya, encara que com podem imaginar no és la 
que més socis agrupa, ja que aquest privilegi correspon, al nostre país, al coo-
perativisme de consum.

Encara que sembli que són molts els tipus de cooperatives que es defineixen 
podem trobar, seguint les indicacions de la llei, variacions d’aquestes tipologi-
es que augmenten la diversitat del cooperativisme, ja que la llei també incorpo-
ra la variant de la cooperativa integral, és a dir, la tipologia de cooperativa que 
té per objecte activitats econòmiques o socials pròpies de diferents classes de 
cooperatives.

Així mateix, podem trobar, sota la mateixa organització cooperativa, que s’han 
organitzat les persones consumidores juntament amb les persones que treba-
llen o bé amb els productors agraris o que s’han agrupat, sota el mateix projec-
te de cooperativa d’ensenyament, les famílies i els professors, etc. Totes 
aquestes cooperatives es denominen integrals.

A més, la llei també defineix que totes les cooperatives poden tenir la condició 
de sense ànim de lucre i ser d’iniciativa social, la qual cosa no suposa que no 
tinguin excedents/beneficis sinó que estableix una sèrie d’exigències entre les 
quals que tots els excedents romandran als fons propis de la cooperativa sen-
se cap assignació a les persones sòcies sinó formant part d’uns fons no reparti-
bles.

Per tant, després del que hem exposat podem resumir que les cooperatives 
podríem agrupar-les en quatre tipologies genèriques:

– Cooperatives en què la propietat és dels socis treballadors.

– Cooperatives en què la propietat és dels socis usuaris i consumidors.

– Cooperatives en què la propietat és d’entitats empresarials.

– Cooperatives en què la propietat és de diversos col·lectius dels esmentats.

Igualment, podem indicar que les cooperatives poden tenir com a socis tant 
les persones físiques, com les jurídiques, com les administracions públiques.
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3. El naixement del cooperativisme a Catalunya

Les organitzacions cooperatives de Catalunya neixen durant el segle xix, anys 
després d’haver sorgit a Anglaterra. Les primeres, com s’indica al web de la 
Confederació de Cooperatives de Catalunya, les trobem a Barcelona a mitjan 
segle xix i, d’ençà fins avui, desenvolupen diferents models organitzatius en 
tres etapes històriques molt diferenciades, fins a formar en l’actualitat una rea-
litat molt rica, no només per la seva diversitat sinó, també, per la dimensió i, 
especialment, pel potencial de creixement per vertebrar i cohesionar la socie-
tat.

Aquests inicis del cooperativisme a Catalunya estan recollits de manera excel-
lent i precisa al llibre escrit pel Ignasi Faura Ventosa i titulat L’economia social 
catalana al segle xx, cooperació, solidaritat i valors, al llarg d’aquest llibre es fa 
una exposició del que va ser la Cambra de Cooperatives de Catalunya i Balears, 
s’exposa la realitat de les cooperatives obreres de consum; l’associacionisme 
agrari, que impulsa la creació de cooperatives i sindicats agraris i de diverses 
cooperatives de producció/treball; les farmàcies cooperatives en col·laboració 
amb les societats de socors mutus –farmàcies populars–, les cooperatives elèc-
triques, les cooperatives d’habitatges, les caixes rurals creades per les coope-
ratives agràries, així com les seccions de crèdit que es desenvolupaven tant 
dins les cooperatives agràries com de les de consum; fins i tot, s’esmenta la 
presència d’alguns bancs cooperatius.

Aquesta realitat cooperativa inserida dins de l’economia social, va ser fruit del 
procés d’industrialització i de la formació d’una potent burgesia industrial, que 
va anar acompanyat de l’aparició de l’obrerisme i del renaixement de la política 
catalanista (Faura, 2016:9-10). L’economia social va contribuir a la construcció 
de la identitat de les classes populars i va donar lloc a la creació de les noves 
formes d’organitzacions obreres i populars: els ateneus, les cooperatives, els 
sindicats agraris, els pòsits de pescadors i les associacions de tot tipus. L’objec-
tiu d’aquestes organitzacions era “poder accedir en millors condicions al sub-
ministrament d’aliments, a noves formes de producció col·lectiva, a l’accés a la 
salut, a l’educació, a la cultura i a l’esbarjo, crearen en bona part els fonaments 
de la cultura obrera i popular d’aquells anys, tot aprenent a gestionar de mane-
ra col·lectiva els seus escassos recursos i les expectatives de canvi a què aspira-
ven”. Crida l’atenció en llegir aquest llibre com el cooperativisme es desenvolu-
pa tant a l’àmbit urbà com a l’àmbit rural i en tots dos està impregnat de les 
idees avantguardistes de l’època; veiem com són organitzacions que no només 
tenen objectius econòmics, molt importants per les condicions de vida de les 
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persones que els protagonitzen, sinó que també dediquen importants espais a 
l’esbarjo i la cultura, i és per això que no podem considerar aquest tipus de co-
operatives perfectament identificades i restringides al que avui són les bran-
ques que hem definit anteriorment sinó que impregnen molts aspectes de la 
vida i les necessitats socials de les persones i les famílies. En aquest sentit, pot-
ser aquest fou l’element determinant que va animar l’església a impulsar al 
món rural la creació d’organitzacions socials pròpies. “El model cooperatiu de 
sindicat agrari es divulgà amb certa rapidesa, en general com un model inter-
classista que agrupava des del petit i mitjà propietari fins al parcer, el rabassai-
re i els treballadors. En força pobles, però, s’acabarien creant dos sindicats, el 
dels rics i el dels pobres”, “l’aspecte determinant de la naturalesa social de la 
cooperativa o sindicat agrari fou el dret de vot... En les cooperatives obreres el 
vot era igualitari, a les mixtes o interclassistes en general no ho era” (Faura, 
2016:54-55).

Per aprofundir en el coneixement de la història del cooperativisme és de gran 
utilitat la tasca feta per la Fundació Roca i Galès que publica una col·lecció de 
cooperativistes catalans dirigida per l’historiador Antoni Gavaldà, la finalitat 
de la qual és saber quines han estat i quines són les persones que han forjat el 
cooperativisme català en les seves múltiples varietats al llarg de la història dels 
segles xix i xx; percebre de quina forma incidiren aquests cooperativistes en 
l’estructura cooperativa i en l’àmbit socioeconòmic en què es van moure, des-
triar els valors que impregnaren la seva particular donació en un àmbit comu-
nitari.

4. Situació estadística del cooperativisme a Catalunya

Aquest apartat pretén mostrar quina és, avui, la realitat del cooperativisme a 
Catalunya; en aquest sentit utilitzarem les diferents fonts estadístiques de què 
disposem, per bé que com a premissa prèvia hem d’assenyalar que la manca 
d’un sistema estadístic sobre el cooperativisme català, juntament amb la seva 
diversitat ens suposa una gran dificultat per elaborar una anàlisi global.

Aquest és el motiu pel qual, sovint, es reprodueixen intensos debats que no 
tenen una base prou sòlida, ja que consideren, només, aspectes parcials del 
cooperativisme, encara que les conclusions que se’n deriven les estableixen 
com a conclusions generals. Tot i així, no s’han de menystenir aquestes anàli-
sis, però sembla recomanable remarcar el fet que les conclusions s’han de con-
siderar com a merament parcials i, així, quan les tinguem de referència per es-
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tablir polítiques d’actuació, les haurem de relativitzar, perquè també haurem 
de relativitzar els efectes, ja que aquests només tindran influència sobre la par-
cialitat sobre la qual actuïn.

Al llarg d’aquest apartat farem referència a les dades estadístiques existents 
que ens permetran veure les diferències que cadascuna de les fonts ofereix i 
com aquestes mancances consegüentment s’han de completar.

Actualment disposem de dues fonts d’informació pública, per una banda, la 
que es correspon amb el ministeri sota el qual s’organitza el cooperativisme a 
l’estat, que actualment s’anomena “Ministerio de Empleo y Seguridad Social”; 
per tant, en primer lloc, veiem que el cooperativisme es considera un apartat 
de l’àmbit de l’ocupació, fet que ja determina el caire de les polítiques que es 
proposaran, és a dir, dins de les polítiques d’ocupació, per tant, una visió re-
duccionista d’aquest model empresarial que pot provocar mancances a l’hora 
d’impulsar les empreses cooperatives, posem per cas la no utilització de políti-
ques fiscals, financeres, d’innovació, etc.

Per altra banda, la font d’informació de la Generalitat de Catalunya és la que 
s’ofereix dins del “Departament de Treball, Afers Socials i Famílies” (DTASF), la 
Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Auto-
empresa (DGESTSCiA); juntament amb els Serveis Territorials del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies; és a dir, la informació que proveeixen el Re-
gistres de Cooperatives –el central i els territorials–, per tant, també dins l’àm-
bit de l’ocupació. Veiem, doncs, que tampoc hem aconseguit a Catalunya un 
desenvolupament de la informació sobre les cooperatives dins les estadísti-
ques empresarials generals, de manera que les polítiques per afavorir-les tam-
bé poden estar mancades de la necessària visió global.

Consegüentment, l’organització del cooperativisme, quant als governs que 
l’han d’impulsar, hauria de tenir un nivell de personalització i actuació global, 
des d’una perspectiva empresarial, que requereix la utilització de tots els tipus 
de polítiques empresarials. No podem oblidar que la promoció del cooperati-
visme és un mandat per als governs que neix en un cas, per al govern de l’Estat 
en la Constitució espanyola (CE), a l’article 129, i un mandat estatutari per al 
govern de la Generalitat de Catalunya, a l’article 124, per tal que promoguin de 
manera eficaç les diverses formes de participació a l’empresa, l’accés dels tre-
balladors als mitjans de producció i la cohesió social i territorial.

001-646 ponenciasEIX3.indd   543 16/07/2018   15:19:51



544

Les cooperatives d’avui a Catalunya

5. Estadístiques del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social

En primer lloc, exposarem les estadístiques que considerem que aporten una 
visió del cooperativisme de Catalunya, considerant el ventall d’estadístiques 
que ofereix el ministeri.

El primer quadre es refereix a l’evolució del nombre de cooperatives existents.

Quadre 1
Evolució del nombre de cooperatives existents a 31 de desembre

ANY 2007 ANY 2008 ANY 2012 ANY 2014 ANY 2017

CATALUNYA 5.621 5.356 4.733 4.056 4.410

TOTAL ESTAT 25.714 24.779 21.459 20.258 20.958

Evolució del percentatge de cooperatives existents al final de cada any 
respecte a 31 de desembre 2007

 ANY 2007 ANY 2008 ANY 2012 ANY 2014 ANY 2017

CATALUNYA 100,00% 95,29% 84,20% 72,16% 78,46%

TOTAL ESTAT 100,00% 96,36% 83,45% 78,78% 81,50%

Font: Elaboració pròpia.

El quadre recull les cooperatives que existien a 31 de desembre de cadascun 
dels anys exposats. De l’anàlisi veiem que el nombre de cooperatives s’ha re-
duït al llarg dels anys de la crisi; tot i això, els últims anys de la sèrie ha comen-
çat a pujar el nombre de cooperatives i potser s’està consolidant aquest aug-
ment. Com veiem, la pèrdua de teixit empresarial ha sigut més intensa, tres 
punts percentuals, a Catalunya que al conjunt de l’estat espanyol. Finalment, 
d’aquest quadre es desprèn que les cooperatives de Catalunya representen el 
21% de les cooperatives de l’estat, molt per sobre del que representem en po-
blació.

A continuació, veurem quina ha estat l’evolució estadística pel que fa a l’ocupa-
ció al llarg del mateix període.
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Quadre 2
Evolució del nombre de persones treballadores a 31 de desembre

 ANY 2007 ANY 2008 ANY 2012 ANY 2014 ANY 2017

CATALUNYA 42.359 41.200 37.752 41.323 47.582

TOTAL ESTAT 317.542 311.922 286.912 292.394 319.792

Evolució del percentatge de persones treballadores al final de cada any 
respecte a 31 de desembre 2007

 ANY 2007 ANY 2008 ANY 2012 ANY 2014 ANY 2017

CATALUNYA 100,00% 97,26% 89,12% 97,55% 112,33%

TOTAL ESTAT 100,00% 98,23% 90,35% 92,08% 100,71%

Font: Elaboració pròpia.

Aquest quadre recull les dades relatives a l’ocupació d’abans de la crisi, any 
2007, l’any de major pèrdua d’ocupació a Catalunya, l’any 2012, i les dades dels 
anys 2014 i 2017 que són anys que representen uns nivells creixents d’ocupació 
que mostren la recuperació pel que fa a l’ocupació.

Cal indicar que:

– L’ocupació cooperativa a Catalunya s’ha recuperat abans que a la resta 
d’Espanya i en major quantia.

– L’ocupació cooperativa creix a Catalunya a ritmes més alts que la mitjana 
d’Espanya.

– Encara no hi ha correspondència entre el percentatge d’ocupació coope-
rativa de Catalunya respecte d’Espanya, 14,8% i el de població, 16%. Per 
tant, sembla que hi ha un recorregut per al creixement de l’ocupació coo-
perativa.

Si analitzem les dades que es deriven dels dos quadres podem destacar que la 
mida de la cooperativa catalana és més petita que l’espanyola, mentre que a 
Catalunya treballen una mitjana de 10,79 persones per cooperativa a Espanya 
ho fan 15,26 persones. Tot i que aquesta crisi ha fet que la mida de les coopera-
tives hagi crescut tant a Espanya com a Catalunya: ha passat de 7,54 persones 
a 10,79, a Catalunya i de 12,35 a 15,4 a Espanya.
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Per altra banda, com a continuació de l’anàlisi de les dades veiem que si consi-
derem la població de Catalunya, la de les comunitats autònomes de l’estat i la 
població conjunta de l’estat, i la relacionem amb l’ocupació cooperativa i el 
nombre de cooperatives, trobem unes dades interessants. Elaborem dos ín-
dexs, el de cooperatives per cada cent mil habitants i el d’ocupació cooperati-
va amb la mateixa referència. Aquests permeten establir una comparativa amb 
altres comunitats que poden suposar un referent com a objectiu de desenvolu-
pament del cooperativisme i, especialment, de la incidència en l’ocupació, per 
tal de constituir una actuació d’extensió de la democràcia econòmica als pro-
cessos productius. És evident que el major grau de democràcia es pot desenvo-
lupar quan l’ocupació es refereix a la de les persones que són sòcies de treball 
o sòcies treballadores, però la disposició actual de les estadístiques no permet 
aquesta distinció.

A continuació exposem els índexs corresponents a les dades de l’any 2017 re-
ferits a tots els territoris en què la relació, pel que fa a l’ocupació, és superior a 
la que es produeix a Catalunya:

Quadre 3

COMUNITAT Ocupació Cooperativa 
* 100.000 hab.

Cooperatives * 
100.000 hab.

Quocient

ANDALUSIA 708 47 15,06

ARAGÓ 705 56 12,59

CASTELLA LA MANXA 617 66 9,35

CATALUNYA 635 59 10,76

COM. VALENCIANA 963 50 19,26

REGIÓ DE MÚRCIA 1.370 103 13,30

COM. FORAL NAVARRA 1.642 75 21,89

PAÍS BASC 2.707 74 36,58

TOTAL ESTAT ESPANYOL 689 45 15,31

Font: Elaboració pròpia.

En aquest quadre veiem que Catalunya, pel que fa a la penetració de l’ocupació 
en relació amb la població, està per sota de la mitjana de l’estat; aquesta és 
una dada significativa perquè tot i tenir un percentatge de cooperatives alt i 
tot i tenir un bon nivell de recuperació d’ocupació en relació amb els anys pre-
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vis de la crisi i, fins i tot, ser la tercera comunitat de l’estat amb més ocupació 
cooperativa, quan confrontem aquesta xifra amb la població baixem a la vuite-
na posició. Aquest indicador ens mostra una certa feblesa i, per tant, la neces-
sitat d’una política sostinguda per a la promoció i enfortiment del cooperativis-
me per augmentar encara més l’ocupació cooperativa.

Pel que fa a l’indicador del nombre de cooperatives per cada cent mil habi-
tants, Catalunya té la quarta posició en relació amb les comunitats de l’estat.

Si considerem els dos indicadors alhora i, especialment, quan fem el quocient 
podem reflexionar sobre el fet que som la vuitena comunitat pel que fa a l’ocu-
pació i la quarta pel que fa al nombre de cooperatives i la setena en relació 
amb la dimensió de les cooperatives.

Per aprofundir en el que ens mostren aquests indicadors referits a la població 
aprofundirem en el que representen en les demarcacions provincials.

Quadre 4

COMUNITAT Ocupació Cooperativa * 
100.000 hab.

Cooperatives * 
100.000 hab.

Quocient

Barcelona 597 54 11,13

Girona 761 43 17,60

Lleida 1.042 146 7,14

Tarragona 562 63 8,95

TOTAL CATALUNYA 635 59 10,79

Font: Elaboració pròpia.

Veiem unes diferències ostensibles entre les diferents demarcacions. Crida 
l’atenció la salut cooperativa de Lleida, tant pel que fa a l’ocupació com al nom-
bre de cooperatives, per bé que també és un indicatiu de la dimensió de les 
cooperatives. Tant a Barcelona com a Tarragona estan per sota en el nombre 
de persones ocupades per cada cent mil habitants, i pel que fa a Girona les da-
des són contradictòries, per una banda, quant a l’ocupació són més positives 
que a la resta, ja que està per sobre de la mitjana de Catalunya, però respecte 
del nombre de cooperatives per cent mil habitants està molt per sota de la mit-
jana, la qual cosa es tradueix en què l’ocupació mitjana per cooperativa és la 
més alta respecte a Catalunya i també respecte de la mitjana de l’estat.
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A manera de conclusió d’aquests dos quadres podem dir que les dades expo-
sades reflecteixen que el cooperativisme a Catalunya s’ha de desenvolupar 
molt més per arribar a tenir una presència significativa en l’ocupació i, conse-
güentment, considerant l’estructura del teixit empresarial cooperatiu de Cata-
lunya, suposarà un creixement en el nombre de cooperatives.

A continuació de l’anàlisi d’aquesta informació estadística que ofereix el Minis-
teri d’Ocupació i Seguretat Social, volem exposar els informes fiscals que es 
publiquen a partir de les dades que aporta el Ministeri d’Hisenda, l’Agència Es-
panyola d’Administració Tributària. Aquests informes ofereixen una informa-
ció desagregada per comunitats autònomes que és molt interessant, tot i que 
es publiquen amb un decalatge temporal important, de fet les últimes corres-
ponen a l’any 2014 i, per tant, perden la frescor necessària. Tot i així, s’ha de 
destacar que són la mena de dades que es necessiten per fer un diagnòstic que 
pugui ser utilitzat per al disseny de polítiques públiques, els efectes de les 
quals podran ser mesurats i avaluats de manera ràpida.

Les dades dels informes fiscals es presenten, com s’ha indicat, per comunitats 
autònomes, però dins de cada comunitat no es distingeix la tipologia de coo-
perativa ni el sector d’activitat. Igualment, les dades es presenten de manera 
agregada, no es fa una separació entre cooperatives que tenen beneficis i les 
que tenen pèrdues; només s’indica la xifra dels beneficis agregats i la de les 
pèrdues, cosa que fa difícil analitzar l’evolució de variables crítiques: produc-
ció, marge, despeses de personal, amortització, despeses financeres, etc. 
Igualment, observem que hi ha més cooperatives d’alta en seguretat social 
que les que es presenten a la informació fiscal, és per això que podem pensar 
que no totes les cooperatives presenten l’autoliquidació de l’impost de socie-
tats.

A continuació s’exposen diferents quadres que hem elaborat a partir de la in-
formació fiscal. Cadascun d’aquests quadres es refereix als anys següents: el 
2007, ja que és l’any previ a la crisi, i el 2008, quan comença la crisi; després es 
presenta el 2009 perquè és l’any que es veu de manera clara el primer impacte 
de la crisi i posteriorment s’exposa l’any 2012 i l’any 2014, atès que són els úl-
tims dels que disposem per analitzar l’impacte de la sortida de la crisi, l’inici de 
la millora de les dades macroeconòmiques. Ens hauria agradat arribar a l’any 
2017 com hem fet en els quadres 1 i 2, però el retard en la publicació de la infor-
mació ho impedeix.
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Exposarem els epígrafs que considerem més importants –producció, valor 
afegit, despesa de personal i resultats– sense desmerèixer la importància 
d’analitzar l’evolució de les amortitzacions i les despeses financeres, però el 
fet de no disposar de dades separades entre les cooperatives que han tin-
gut guanys i les que han estat en pèrdues no ens permet una anàlisi prou 
adient.

En primer lloc exposem de manera indicativa com ha estat l’evolució dels resul-
tats i el cash-flow, en milers d’euros, cosa que ens permetrà tenir una idea ge-
nèrica de la situació.

Quadre 5

CONCEPTE Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2012 Any 2014

Suma de Societats amb 
Benefici

272.215,38 194.283,55 44.145,31 41.722,33 62.786,62

Suma de Societats amb 
Pèrdues

67.880,80 78.172,67 61.393,61 63.968,82 38.109,66

Resultat Net 204.334,58 116.110,88 -17.248,30 -22.246,49 24.676,96

Cash-Flow d’Explotació 361.692,06 217.317,58 65.464,53 56.119,00 100.170,93

Nombre de Societats 5.201 4.931 4.435 4.012 3.892

Font: Elaboració pròpia.

En segon lloc, analitzem la producció, l’informe fiscal només ens mostra la 
dada de producció, tot i que haguéssim preferit fer l’anàlisi d’aquest concepte 
amb la xifra de vendes, ja que la producció no és el mateix que els ingressos 
per vendes.

Dins d’aquest apartat analitzarem, per una banda, les dades globals, i per l’al-
tra, farem una estimació de la producció individual de cada cooperativa i, per a 
això dividim la producció pel nombre de cooperatives del mateix informe, la 
qual cosa ens dona una estimació de la producció mitjana. Considerant aques-
ta estimació veiem com ha evolucionat al llarg de la crisi, mitjançant el càlcul 
del percentatge respecte a l’any anterior així com el percentatge respecte al 
2007.
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Quadre 6

CONCEPTE Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2012 Any 2014

Producció (Milers €) 7.249.694,02 7.097.410,15 4.604.387,43 4.572.056,26 4.566.819,22

Evolució Referència Any abans 107,11% 97,90% 64,87% 98,93% 99,78%

Nombre de Societats 5.201 4.931 4.435 4.012 3.892

Est. evolució producció per societat 
(€)

1.393.903,87 1.439.344,99 1.038.193,33 1.139.595,28 1.173.386,23

Increment en relació amb any 
anterior

107,79% 103,26% 72,13% 101,00% 103,03%

Estimació evolució respecte a 2007 100% 103% 74% 82% 84%

Font: Elaboració pròpia.

Aquest quadre ens mostra que la producció s’ha reduït de manera important al 
llarg de la crisi i, en conseqüència, l’aportació del cooperativisme al PIB de Ca-
talunya. Els percentatges de reducció de la producció respecte a l’any anterior 
són molt evidents. Ara bé, la conclusió és que la participació del cooperativis-
me en el PIB sembla que ha sofert una gran reducció, del 37%, si ens atenem al 
que mostra l’informe.

Quant a la producció mitjana estimada per a cada cooperativa veiem que al 
llarg dels anys previs a la crisi aquesta augmentava, però durant la crisi aquesta 
pèrdua va arribar fins al 26% respecte a la del 2007 i per bé que s’ha recuperat 
una mica, encara es troba molt per sota d’aquell nivell, el 84%.

Una altra variable que considerem interessant analitzar és l’anàlisi del valor 
afegit, que exposarem en el quadre següent.
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Quadre 7

CONCEPTE Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2012 Any 2014

Valor Afegit (Milers €) 1.430.867,68 1.376.291,06 949.707,29 926.423,64 1.037.200,57

Evolució Referència Any abans 105,90% 96,19% 69,00% 97,10% 109,17%

Nombre de Societats 5.201 4.931 4.435 4.012 3.892

Est. evolució valor afegit per societat 
(€)

275.114 279.110 214.139 230.913 266.496

Marge mitjà per societat 19,74% 19,39% 20,63% 20,26% 22,71%

Increment en relació amb any 
anterior

106,57% 101,45% 76,72% 99,13% 112,73%

Estimació evolució respecte a 2007 100,00% 101,45% 77,84% 83,93% 96,87%

Font: Elaboració pròpia.

L’indicador del valor afegit, mostra el marge que tenen les cooperatives i es 
calcula traient de la producció les compres necessàries per al procés productiu. 
Aquest indicador ens mostra com es deteriora el compte de pèrdues i guanys, 
que ja comença l’any 2008, quan percentualment baixa més que la producció, 
tot i que la reducció és extraordinària l’any 2009, a partir d’aquest moment es 
recupera, però tampoc no recupera els valors del 2008.

Pel que fa al valor afegit estimat per societat veiem un comportament una 
mica diferent, ja que l’any 2008 encara està creixent respecte a l’any anterior, 
l’1,45%, i la baixada del 2009, per bé que és important, no és tan forta com la 
dada general ja que la dada global recull tant l’impacte de la crisi en cada socie-
tat com també la pèrdua d’empreses.

No obstant, l’evolució del valor afegit de mitjana ha anat pujant, però tampoc 
no ha recuperat la xifra del 2007. Tot i així, l’any 2014 s’ha produït una impor-
tant millora de marge tant respecte a l’any anterior com respecte al 2007.

Finalment, dins d’aquest bloc d’anàlisi de variables derivades dels informes fis-
cals, estudiem l’evolució de les despeses de personal, les quals s’exposen al 
quadre següent.
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Quadre 8

CONCEPTE Any 2007 Any 2008 Any 2009 Any 2012 Any 2014

Despeses de Personal (milers €) 1.061.822,39 1.134.428,73 861.610,44 853.636,89 915.893,76

Evolució Referència Any abans 105,46% 106,84% 75,95% 98,77% 107,10%

Nombre de Societats 5.201 4.931 4.435 4.012 3.892

Estimació evolució despesa personal per 
societat (€)

204.157,35 230.060,58 194.275,18 212.770,91 235.327,28

Percentatge en relació amb any anterior 106,13% 112,69% 84,45% 100,84% 110,60%

Estimació evolució respecte a 2007 100% 113% 95% 104% 115%

Font: Elaboració pròpia.

Les despeses globals de personal es redueixen al llarg de la crisi de manera im-
portant, per bé que podem observar que els anys previs a la crisi, tant la des-
pesa global com la mitjana estimada per a cada societat, havien crescut més 
que la producció i el marge.

L’any 2014 s’ha produït un increment important en la despesa de personal res-
pecte a l’any anterior i pel que fa a la despesa estimada per societat veiem que 
aquest increment és també important respecte a l’any 2007, de fet podem dir 
que des de l’any 2012 ja s’han recuperat els nivells de despeses de personal.

Probablement, com a conseqüència de la crisi, es va fer un esforç de contenció 
i, fins i tot, de reducció de les depeses de personal. Aquest esforç, tan bon 
punt ha estat possible, s’ha reduït.

6. Estadístiques de la Generalitat de Catalunya

Ara passem a analitzar les estadístiques del DTASF i de la DGESTSCiA. Aquesta 
informació és molt reduïda, tot i que les cooperatives registren molta informa-
ció els estatuts i les seves modificacions, els comptes anuals i diversos actes 
registrals més–. Aquesta informació hauria de servir per desenvolupar políti-
ques públiques amb l’objectiu d’augmentar i enfortir el cooperativisme i les co-
operatives; de la mateixa manera, una informació precisa hauria de servir tam-
bé per ajustar permanentment aquestes polítiques.
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A continuació s’exposaran els quadres més significatius que s’han elaborat 
amb la informació del Registre.

En primer lloc, exposem el nombre de cooperatives, classificades per tipologia 
de cooperativa –branca– que hi havia a Catalunya a 31 de desembre dels anys 
de crisi.

Quadre 9. Evolució del nombre de cooperatives registrades a Catalunya 
(Branques)

CONCEPTE Desembre 2007 Desembre 2012 Desembre 2016 Desembre 2017

 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

Treball associat 3.693 76,99% 3.060 74,36% 2.956 74,03% 3.035 74,35%

Agràries 481 10,03% 465 11,30% 443 11,09% 436 10,68%

Consum. i usuaris 136 2,84% 127 3,09% 126 3,16% 126 3,09%

Habitatges 116 2,42% 92 2,24% 79 1,98% 83 2,03%

Ensenyament 109 2,27% 86 2,09% 84 2,10% 83 2,03%

Serveis 174 3,63% 186 4,52% 210 5,26% 224 5,49%

Mixtes-Integrals 35 0,73% 34 0,83% 36 0,90% 42 1,03%

Assegurances 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Sanitàries 1 0,02% 1 0,02% 1 0,03% 1 0,02%

Crèdit 2 0,04% 1 0,02%  0 0,00%  0 0,00%

Marítimes, Fluv. i Lac. 4 0,08% 3 0,07% 3 0,08% 3 0,07%

Grups Cooperatius  0 0,00% 5 0,12% 5 0,13% 0 0,00%

Cooperatives 2n grau 46 0,96% 55 1,34% 50 1,25% 49 1,20%

TOTAL 4.797  4.115  3.993  4.082  

Font: Elaboració pròpia.

Aquest quadre ens mostra una sèrie de dades interessants que volem comen-
tar amb detall.

Per una banda, podem observar que el nombre de cooperatives ha disminuït 
de manera important al llarg de la crisi –prop del 20%–, tot i que l’últim any 
sembla que trenqui la tendència, la qual cosa coincideix, encara que amb quan-
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titats diferents, amb el que vèiem amb les dades del ministeri. Aquesta diferèn-
cia és perfectament comprensible si considerem que a Catalunya operen coo-
peratives que potser estan registrades al registre de cooperatives de l’estat o 
al d’alguna comunitat autònoma.

Per una altra banda, tot i que la llei distingeix entre tretze tipus de cooperati-
ves, observem que hi ha dues branques que no tenen cap cooperativa registra-
da. En el cas de les cooperatives de crèdit és conseqüència que s’han d’inscriu-
re en un registre diferent, ja que sí existeixen cooperatives de crèdit amb 
domicili social a Catalunya –Caixa d’enginyers i Caixa Guissona.

Al costat d’això, el quadre mostra que la branca que ofereix major nombre de 
cooperatives inscrites és la de treball associat amb 3.035 cooperatives –74,35% 
del total– i, també observem que aquesta tipologia –juntament amb habitat-
ges i ensenyament– són les responsables de la major part de la davallada que 
s’ha produït al llarg de la crisi.

Les branques de les cooperatives agràries –10,68%– i de consum –3,09%– han 
mantingut un comportament sostingut al llarg de la crisi, i encara que han so-
fert una petita reducció en nombre la representació percentual ha pujat.

A diferència del que ha passat amb l’evolució de les cooperatives de treball as-
sociat, habitatges i ensenyament, veiem que hi ha hagut dues tipologies que 
han augmentat el nombre: són les cooperatives de serveis i les cooperatives 
integrals.

També observem que sota la denominació de grup cooperatiu, actualment no 
hi ha cap inscrit, això és perquè l’última llei aprovada –12/2015– no recull aques-
ta tipologia. Tot i així, hi ha 49 cooperatives de segon grau, que és la forma en 
què es poden agrupar les cooperatives, entre elles o amb empreses no coope-
ratives. Les cooperatives de segon grau poden definir-se com a grup coopera-
tiu si així ho volen i poden establir per estatuts una sèrie de condicions per a les 
cooperatives del grup que hauran de complir totes les que en formen part.

Per tant, podem concloure que al llarg del període de crisi ha augmentat el 
nombre de cooperatives que suposen alguna mena de cooperació, bé entre 
empreses o bé entre col·lectius –serveis, integral i segon grau–; és una dada 
molt important perquè impulsen el compliment del principi de cooperació en-
tre cooperatives.
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Recapitulant, la crisi ha afectat el nombre de cooperatives registrades, les coo-
peratives de treball associat són les que representen el major nombre de les 
que hi ha a Catalunya, les cooperatives agràries i de consum sembla que s’han 
mantingut millor, mentre que les formes cooperatives que impulsen fórmules 
de cooperació (intercooperació) han crescut.

Dins d’aquest apartat d’anàlisi de les estadístiques que s’elaboren a partir de 
les dades del Registre de Cooperatives de Catalunya, a continuació analitzarem 
les dades des d’una perspectiva de distribució territorial. Recordem en aquest 
punt que la distribució territorial que hem analitzat en les estadístiques del mi-
nisteri oferia algunes dades interessants que haurem de contrastar.

Quadre 10. Evolució del nombre de cooperatives registrades a Catalunya 
(Territori)

CONCEPTE Barcelona Girona Lleida Tarragona Total

Total Tarragona Terres Ebre

TOTAL 2007 3.457 243 511 586 302 284 4.797

72,07% 5,07% 10,65% 12,22% 6,30% 5,92%  

TOTAL 2012 2.794 239 520 569 289 280 4.122

67,78% 5,80% 12,62% 13,80% 7,01% 6,79%  

TOTAL 2016 2.721 256 491 532 276 256 4.000

68,03% 6,40% 12,28% 13,30% 6,90% 6,40%  

TOTAL 2017 2.795 262 494 538 280 258 4.089

68,35% 6,41% 12,08% 13,16% 6,85% 6,31%  

Font: Elaboració pròpia.

Com ja imaginàvem, perquè ho havíem vist anteriorment, la major quantitat de 
cooperatives està a la demarcació de Barcelona, però és destacable que du-
rant els anys de crisi el percentatge de representació de Barcelona s’ha reduït 
sobre el total – ha disminuït en 662 cooperatives–, mentre que la resta de de-
marcacions han aconseguit augmentar una mica el percentatge tot i petites 
reduccions del nombre de cooperatives. Destaquem les dades de Girona per-
què, respecte al 2007, ha augmentat quantitativament.
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Per últim s’exposa el quadre que mostra la creació de cooperatives al llarg dels 
anys de la crisi.

Quadre 11. Evolució de la creació de cooperatives

CONCEPTE Total 2007 Total 2012 Total 2016 Total 2017

 Nre. % Nre. % Nre. % Nre. %

Treball Associat 108 83,72% 113 76,87% 155 87,57% 133 80,12%

Agràries 2 1,55% 5 3,40% 4 2,26% 1 0,60%

Consumidors i Usuaris 3 2,33% 1 0,68% 6 3,39% 1 0,60%

Habitatges 5 3,88% 1 0,68% 3 1,69% 7 4,22%

Ensenyament 0 0,00% 1 0,68% 1 0,56% 0 0,00%

Serveis 7 5,43% 16 10,88% 6 3,39% 16 9,64%

Mixtes 1 0,78% 4 2,72% 1 0,56% 6 3,61%

Assegurances 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Sanitàries 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Marítimes, fluvials i 
lacustres

1 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Grups Cooperatius 0 0,00% 1 0,68% 0 0,00% 0 0,00%

2n Grau 2 1,55% 5 3,40% 1 0,56% 2 1,20%

T O T A L 129  147  177  166  

Font: Elaboració pròpia.

La creació de cooperatives, que des de fa anys tenia una tendència descen-
dent, sembla que va arribar al seu sòl i al llarg de la crisi ha tingut un comporta-
ment de dent de serra amb tendència creixent, la qual cosa confirmaria el com-
portament anticíclic, però no tant com potser s’esperava. Probablement, ha 
influït també en aquest increment el canvi legislatiu que es va produir l’any 
2015, que, entre altres mesures que impulsen la creació de cooperatives, va 
aprovar la possibilitat de constituir una cooperativa amb dues persones sòcies, 
per bé que en un termini de cinc anys n’han d’incorporar una tercera.
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7. Conclusions derivades de l’anàlisi de les estadístiques

En primer lloc, dir que la informació que procedeix del ministeri, tot i que va 
millorant cada any, està lluny d’assolir el nivell que es necessita per fer un di-
agnòstic actualitzat i precís del cooperativisme a Catalunya.

En segon lloc, aquestes estadístiques mostren una reducció del nombre de co-
operatives que estan d’alta a la seguretat social, davant les que operaven a 
Catalunya l’any 2007, més d’un vint per cent. Tot i així, aquesta tendència està 
canviant de manera suau, però constant, els últims anys.

En tercer lloc, veiem que l’ocupació cooperativa s’ha recuperat i està per sobre 
dels nivells de l’any 2007.

En quart lloc, les estadístiques indiquen que la dimensió de les cooperatives 
catalanes, pel que fa al nombre de llocs de feina, està per sota de la mitjana de 
l’estat.

En cinquè lloc, l’ocupació en les cooperatives catalanes per cada cent mil habi-
tants està per sota de la mitjana de l’estat, si bé el nombre de cooperatives 
està per sobre. Això vol dir que hi ha un gran recorregut fins a assolir nivells 
significatius pel que fa a l’ocupació.

En sisè lloc, podem dir que aquests índexs tenen una evolució molt diferencia-
da en els diferents territoris de Catalunya, de manera que Girona i Lleida estan 
per sobre de la mitjana de Catalunya i de l’estat, pel que fa a l’índex d’ocupació 
per habitant; i Lleida i Tarragona estan per sobre de la mitjana de Catalunya pel 
que fa a l’índex de cooperatives per cent mil habitants.

En setè lloc, l’impacte dels anys de crisi ha estat molt dur; l’aportació del coo-
perativisme al PIB s’ha reduït molt, i el 2014 encara estem lluny de recuperar el 
nivell del 2007.

En vuitè lloc, l’impacte respecte al marge/valor afegit i despeses de personal, 
tot i que ha sigut alt en relació amb les xifres globals, quant a les xifres d’una 
cooperativa mitjana sembla que ha sigut menor i fins i tot les despeses de per-
sonal, el 2014, havien superat els nivells del 2007.
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En novè lloc, els informes fiscals ens donen una perspectiva del que ha suposat 
la crisi, però també ens donen un àmbit temporal de la seva durada, i conside-
rem que això ha de servir tant a les persones que desenvolupen la direcció de 
la cooperativa com als seus assessors per establir mecanismes que permetin, 
no només fer les coses d’una manera diferent per tal de no incórrer en la crisi, 
sinó també establir mesures d’estalvi en el patrimoni, estalvi a llarg termini i 
especialment en fons propis –capital i reserves no repartibles–, que ajudin a la 
supervivència.

En desè lloc, el major nombre de cooperatives a Catalunya el formen les de 
treball associat i després les cooperatives agràries.

En onzè lloc, les comarques de Barcelona domicilien el major percentatge de 
cooperatives respecte a la resta de comarques de Catalunya, prop del 70%.

En dotzè lloc, la creació de cooperatives, a pesar que s’ha reactivat durant la 
crisi, està lluny dels nivells desitjables. Aquesta crisi en la creació de cooperati-
ves ha tingut un comportament anticíclic menor.

8. L’associacionisme cooperatiu a Catalunya

Hem observat a través del que s’ha exposat en apartats anteriors sobre les ca-
tegories genèriques de cooperativa així com de les estadístiques de la DGESTS-
CiA, que hi ha diferents tipologies de cooperatives reconegudes per la llei 
12/2015, de cooperatives de Catalunya. Com a conseqüència del desenvolupa-
ment de les tipologies de cooperativa i del que estableix l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya a l’article 124, sobre cooperatives i economia social, veiem que 
s’ha estructurat el moviment cooperatiu en diferents organitzacions.

Per una banda la Confederació de Cooperatives de Catalunya, les funcions de 
la qual s’estableixen a l’article 148, en el qual s’indica que la Confederació de 
Cooperatives de Catalunya és l’òrgan màxim de representació de les cooperati-
ves i de les federacions, i també el màxim interlocutor amb l’Administració. Per 
altra banda, la Confederació ha d’estar integrada per federacions generals de 
cooperatives seguint el que estableix l’article 147 de la llei 12/2015, “perquè una 
federació es consideri general i la seva denominació es pugui referir a un àmbit 
geogràfic determinat, ha d’acreditar l’agrupació d’almenys el 35% de les coope-
ratives inscrites que tinguin activitat en l’àmbit o el sector que indiquin els es-
tatuts socials”. A Catalunya, les diferents branques de cooperatives reconegu-
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des per la llei han generat sis federacions: agràries, consumidors i usuaris, 
ensenyament, habitatges, serveis i transportistes i, finalment, treball. Per bé 
que actualment la federació de serveis i transportistes no està operativa, tot i 
que formalment no ha desaparegut.

Aquesta estructuració del moviment cooperatiu ens permet reflexionar sobre 
l’evolució que potencialment té el cooperativisme.

9. Aprofundint en el coneixement de les cooperatives

Com a conseqüència de l’organització del cooperativisme que s’ha exposat i 
davant la manca d’informació que hem vist anteriorment, des de les organitza-
cions cooperatives i des de diferents àmbits de l’Administració s’ha impulsat el 
desenvolupament d’estudis per aprofundir en el coneixement de la situació de 
les cooperatives mentre es continua impulsant un sistema d’informació més 
sòlid que l’actual.

A través d’aquests estudis hem volgut analitzar la coherència amb les conclusi-
ons que s’han exposat directament des de l’anàlisi de les estadístiques i també 
hem volgut descobrir si podríem incorporar noves conclusions basades més en 
els aspectes qualitatius –enquestes i entrevistes– obtinguts en realitzar els es-
tudis.

En concret, per elaborar aquest apartat hem utilitzat moltes de les idees ex-
pressades als documents següents: Anuari socioeconòmic de les cooperatives 
agràries de Catalunya 2017, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalu-
nya; III Baròmetre Cooperatiu, abril de 2016, de la Federació de Cooperatives 
de Treball; L’Economia Social i Solidària a Barcelona, gener de 2016; L’ecosiste-
ma de l’empresa social, gener de 2018.

Els documents que hem indicat confirmen moltes de les conclusions que s’han 
exposat anteriorment, però mostren alguns elements qualitatius que s`han de 
destacar.

En primer lloc, la petita dimensió de les cooperatives, fonamentalment les de 
treball associat, ja que el 70% de les que han respost en el baròmetre tenen un 
màxim de sis persones sòcies i quatre de cada deu no tenen persones treballa-
dores no sòcies. Es necessita fomentar una dimensió major de les cooperati-
ves.
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En segon lloc, a les cooperatives que tenen persones treballadores no sòcies la 
relació és de sis sòcies a quatre no sòcies. Es necessita reforçar la democràcia 
econòmica impulsant l’augment del nombre de socis i reduint la relació perso-
nes sòcies/no sòcies.

En tercer lloc, es detecta que les cooperatives de treball mantenen o augmen-
ten l’ocupació, la qual cosa es corrobora amb la creació d’ocupació que s’es-
mentava abans, encara que les cooperatives agràries l’han reduït un 3%.

En quart lloc, de mica en mica la facturació augmenta tant a les cooperatives 
de treball com a les agràries. Es detecta que un percentatge alt de cooperati-
ves de treball presta serveis a les administracions públiques i ajuntaments. I en 
les cooperatives agràries es detecta un augment de la productivitat per treba-
llador entre el 4,5% i l’11,9%.

En cinquè lloc, manifesten que han tingut necessitats financeres i les han re-
solt. Tot i així es detecta la necessitat de crear noves eines financeres a mida 
de les necessitats de tots els tipus de cooperatives, treball, agràries, habitatge, 
consum, etc. Així com eines adequades als diferents moments que viu la coo-
perativa: creació, enfortiment, creixement.

En sisè lloc, es detecta una necessitat d’establir mesures d’acompanyament i 
consultoria a les cooperatives, tant les de nova creació com les que tenen una 
dimensió petita. La resta són habitualment prou sòlides per trobar els seus 
proveïdors d’assessorament.

En setè lloc, es detecta que els sous estan en una forquilla ajustada, que de 
mitjana és d’1,5 i no arriben a triplicar-se. A més s’ha d’indicar que a les coope-
ratives es treballen diversos aspectes no econòmics de la remuneració, com 
són la flexibilitat d’horari i altres en el marc de la conciliació personal, familiar i 
laboral.

En vuitè lloc, un percentatge interessant de cooperatives realitza vendes inter-
nacionals, al voltant del 30% de les cooperatives agràries i prop del 21% de coo-
peratives de treball associat enquestades.

En novè lloc, es detecta la necessitat de disposar d’assessors que coneguin les 
característiques dels models cooperatius per tal que donin suport a les estratè-
gies coherents amb el fet cooperatiu. Estratègies que tindran incidència en el 
funcionament de totes les funcions empresarials, especialment, en aspectes 
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comercials, de producció, financers; així com en aspectes juridicosocietaris. A 
les cooperatives s’han de gestionar, a més de les funcions empresarials, les di-
nàmiques societàries, l’assemblea general i el consell rector.

En desè lloc, es detecta la necessitat de continuar impulsant la intercooperació 
entre cooperatives a totes les branques; actualment és molt sòlida entre les 
cooperatives agràries i necessita més impuls a la resta de branques. Convé 
subratllar que la cooperació entre cooperatives de la mateixa branca és molt 
enriquidora, però s’ha d’enfortir la cooperació entre cooperatives de diferents 
branques ja que encara pot ser-ho més.

Encara més per aprofundir en el coneixement de les cooperatives a través d’in-
formes qualitatius considerem important exposar l’Exploració de l’Economia 
Cooperativa que ha realitzat l’ACI i ha publicat el 2017 (www.monitor.coop), 
que reflecteix dades de 2015. Es tracta de l’únic informe que recull dades quan-
titatives anuals sobre el moviment cooperatiu a escala global. En aquest infor-
me es fa una anàlisi sobre aspectes econòmics i financers de les tres-centes 
cooperatives més grans, i aquest any han incorporat un capítol sobre petites 
cooperatives de menys de 50 treballadors i menys de 10 milions de dòlars d’ac-
tius totals. La informació és molt genèrica i dificulta traslladar aquella anàlisi a 
les cooperatives de Catalunya. Tot i així, és important indicar que hi ha una or-
ganització cooperativa de Catalunya que surt dins del rànquing de les tres-cen-
tes, es tracta de la Fundació Espriu que està en quart lloc entre les deu majors 
cooperatives del sector de la salut, l’educació i assistència social per xifra de 
negocis. Com molta gent coneix, aquest grup incorpora diverses cooperatives 
que van ser creades pel doctor Josep Espriu l’any 1957. Inicialment es va crear 
Assistència Sanitària Col·legial que va ser la primera llavor del cooperativisme 
sanitari. Actualment, dins del grup hi ha la cooperativa Instal·lacions Assistenci-
als Sanitàries, SCIAS, SCCL (SCIAS), que és una cooperativa de consum amb la 
característica d’integrar socis consumidors i socis de treball. Aquest grup coo-
peratiu té per objectiu “desenvolupar una medicina social de qualitat en el 
marc d’un sistema de salut administrat conjuntament per les parts interessa-
des, en què els pacients tenen un paper actiu en el procés de presa de decisi-
ons i els metges poden desenvolupar la feina amb llibertat”.

Tornant a l’informe, les línies generals de les conclusions indiquen la necessitat 
d’impulsar les inversions, especialment utilitzant el capital propi, en recerca i 
innovació, millorar la governança cooperativa per donar suport a polítiques 
d’innovació, la qual cosa la considerem una necessitat general per a tot tipus 
de cooperatives.

001-646 ponenciasEIX3.indd   561 16/07/2018   15:19:52



562

Les cooperatives d’avui a Catalunya

10. Tipologia de l’empresa cooperativa a Catalunya

Com a conclusions generals veiem que el cooperativisme de Catalunya es ca-
racteritza per la seva gran diversitat pel que fa a les branques, pel que fa a la 
dimensió i pel que fa al model cooperatiu. Com hem explicat, les federacions 
agrupen cooperatives de diferents tipologies i per cada tipologia de cooperati-
va tenim dimensions i models cooperatius diferents.

Dins la branca del cooperativisme agrari tenim moltes petites cooperatives sò-
lidament arrelades al seu territori, moltes vegades ubicades a un sol poble, on 
desenvolupen diverses activitats agràries, financeres i fins i tot, culturals; so-
vint, aquestes cooperatives s’organitzen en estructures de segon nivell que els 
permeten aconseguir la distribució dels seus productes a mercats llunyans, 
també internacionals, així com assolir el coneixement de noves tècniques de 
producció, accedir a productes necessaris per al correcte desenvolupament de 
les explotacions agràries i, sovint, acompanyar l’Administració pública en la im-
plementació de polítiques agràries i rurals dissenyades pel cooperativisme o 
conjuntament amb l’Administració.

Dins del cooperativisme de consum apareixen models exclusivament desenvo-
lupats per consumidors i models en què la participació és conjunta entre les 
persones treballadores i les consumidores. Veiem també la cooperativa sanità-
ria esmentada que, en grup amb altres de l’estat, conforma un grup coopera-
tiu sanitari d’àmbit mundial, o la cooperativa cultural Abacus, una de les coope-
ratives que més consumidors agrupa a Catalunya, o del cooperativisme 
desenvolupat per les famílies de nens i nenes amb diverses capacitats que 
s’agrupen per impulsar solucions d’integració d’aquests en la societat, soluci-
ons de formació, de treball, d’habitatge, etc.; veiem també com es desenvolu-
pen les cooperatives de consum que volen agrupar consumidors que busquen 
accedir al consum d’aliments ecològics; cooperatives de consumidors que vo-
len accedir al consum d’energia obtinguda de fonts renovables; igualment, 
afloren noves organitzacions que volen consumir de manera diferent i amb 
major sobirania per al consumidor nous productes i serveis, com són actual-
ment: la mobilitat elèctrica, la comunicació i l’habitatge. A Catalunya avui dia el 
cooperativisme de consum agrupa més d’un milió sis-centes setanta-cinc mil 
persones.

Dins del cooperativisme d’ensenyament trobem models cooperatius desenvo-
lupats pel professorat, les persones treballadores de l’escola, models coopera-
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tius desenvolupats per les famílies i models cooperatius integrals, de famílies i 
treballadores. Models cooperatius d’ensenyament tradicional o models coope-
ratius d’ensenyament avantguardista.

Dins del cooperativisme d’habitatge, trobem, a més del més tradicional –que 
consisteix en la construcció agrupada d’habitatges per assolir la propietat d’un 
pis a preu per sota del de mercat–, nous models d’accés a l’habitatge, mitjan-
çant el lloguer o la cessió d’ús. Aquests nous models estan molt propers al coo-
perativisme de consum, al cap i a la fi l’accés a l’habitatge és l’accés a un bé de 
primera necessitat i, per tant, un bé de consum amb característiques especials. 
Aquests nous models, encara de manera incipient, però, poden ser un nínxol 
important de desenvolupament del cooperativisme que pot enriquir-se amb 
dinàmiques de creació de comunitat. Per tant, veiem la potencialitat de nous 
models cooperatius diferents als existents.

Pel que fa al cooperativisme de serveis, els models cooperatius que trobem 
són agrupacions d’autònoms que volen comercialitzar en comú els seus pro-
ductes o serveis, com és el cas dels transportistes propietaris del seu vehicle i 
amb la seva llicència de transport, o el dels autònoms professionals del dret o 
de l’economia, o de l’arquitectura, professionals que volen donar-se suport en-
tre ells per assolir nivells d’activitat i coneixement que individualment no asso-
liran mai, o els propietaris de negocis individuals, com són les botigues de dife-
rents productes –ferreters, medicines, etc.–, que volen proveir-se 
conjuntament per abaratir el cost o per trobar productes que individualment 
no aconseguirien. Per tant, també dins del cooperativisme de serveis veiem 
l’existència de diferents models cooperatius.

Pel que fa al cooperativisme de treball associat, observem també l’existència 
de diferents models per la mida i pels sectors en què actuen, de producte físic 
o de serveis. Trobem un nombre molt important de cooperatives que treballen 
per a les diferents administracions públiques i que són d’iniciativa social i, per 
tant, tenen la condició de cooperativa sense ànim de lucre, que demanen un 
nou model de provisió de serveis d’atenció a les persones. Fins i tot aquest mo-
del pot ser referent per la prestació de serveis públics en general, perquè la 
prestació de serveis públics es finança amb diners públics de tota la ciutadania. 
Finalment, també podem parlar de cooperatives que no tenen pretensions 
més enllà de ser una organització democràtica i contribuir al canvi social de 
l’entorn més immediat, fins i tot familiar, però, juntament amb aquest model hi 
ha cooperatives que s’agrupen per contribuir a una transformació social radi-
cal a partir de models empresarials de caràcter democràtic.
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Definitivament, veiem tota una realitat cooperativa plena de diversitat, en la 
qual conviuen projectes que tenen en comú el fet de respondre a necessitats 
individuals de les persones que han decidit prendre les regnes per resoldre-les 
col·lectivament a través d’organitzacions de gestió democràtica en què els so-
cis participen en la propietat, la gestió i els resultats. La participació en la propi-
etat es fa a través de les decisions que es prenen mitjançant votacions en què 
cada persona disposa d’un vot –no segons el capital aportat–; la participació 
en la gestió es fa utilitzant els models de gestió que s’estenen en totes les or-
ganitzacions dinàmiques, participació que és radical en les organitzacions coo-
peratives en què les persones que hi treballen són sòcies, i la participació en els 
resultats en proporció a l’activitat cooperativa, amb un alt nivell de capitalitza-
ció per augmentar els fons propis.

Considerem que tot aquest potencial s’ha de valorar, especialment pels col·lec-
tius professionals que treballen amb les empreses, perquè poden disposar 
d’una eina organitzacional que és capaç de generar il·lusió i mobilitzar les inqui-
etuds i generositat de la ciutadania per posar un gra de sorra que contribueixi 
a millorar les condicions de vida de la societat catalana.

11. Les possibilitats del cooperativisme

Un dels trets més rellevants de les cooperatives procedeix de la implementa-
ció dels principis cooperatius, especialment del principi de l’interès per la co-
munitat. Sobre aquesta base, sense oblidar la resta de principis i valors, les co-
operatives esdevenen veritables empreses de país, tot i així considerant que 
desenvolupen l’activitat en una societat moderna i globalitzada en la qual la 
capacitat de decisió excedeix amb escreix les dels que són posseïdors del capi-
tal, però tenen moltes de les característiques per considerar aquestes organit-
zacions vinculades als interessos generals del país (Gómez Uranga et al., 
1998:29-30) indica que perquè una organització es consideri pròpia d’un país 
s’han de complir, al màxim, els requisits següents:

– Crear ocupació en el país, bé de manera directa o bé indirecta i amb un 
cert compromís i garantia de permanència.

– Deixar infraestructures físiques i intangibles al país.

– Canalitzar cap al país una part important dels estalvis recollits en el país.

– Prioritzar la localització de les inversions al país, fins i tot davant alterna-
tives d’ubicació més rendibles.

001-646 ponenciasEIX3.indd   564 16/07/2018   15:19:52



565

Joseba Polanco

– La tributació principal dels excedents d’explotació i de gran part de les 
operacions mercantils ha de realitzar-se al país.

– La part estratègica de l’ocupació més qualificada, el disseny principal, la 
part de la recerca i el desenvolupament (R+D) i els centres de decisió 
principals han d’estar al país.

– Quan es tracta de la banca comercial o d’altres entitats financeres, una 
part important de l’origen dels dipòsits, l’estratègia de cartera i una pro-
porció significativa del volum de préstecs s’han de referir al país.

– El funcionament tant en els centres regionals o metropolitans, ha d’estar 
vinculat i determinat per les estratègies polítiques dels governs del país.

A més de tots aquests requisits, el marc jurídic en què la cooperativa es desen-
volupa s’ha de decidir pel país on s’ubica. És evident que les cooperatives de 
Catalunya no poden complir tots els requisits que s’esmenten, moltes d’elles 
per la seva dimensió i altres perquè desenvolupen l’activitat en mercats on re-
geix una legislació que no depèn del país, però reuneixen majoritàriament els 
requisits i assolir-los totalment depèn més d’una evolució cap a un nou marc ju-
rídic de tota la societat que del que poden fer per si mateixes les cooperatives.

Ara bé, pel que fa a la presa de decisions, som conscients que defensar, com a 
cooperativistes, els interessos de les persones sòcies els apropa a defensar els 
interessos de les seves famílies, el medi ambient on viuen, les condicions soci-
als que necessiten per viure i, per tant, no pensen únicament en la rendibilitat 
del capital quan les han de prendre.

Les cooperatives són també una eina per cohesionar el territori i són un valor 
en un món globalitzat per defensar els territoris que són més petits. D’aquesta 
reflexió es deriva que, pel que fa a la legislació cooperativa, seria desitjable que 
el govern de Catalunya tingués la capacitat de legislar plenament en tots els 
aspectes que afectin les cooperatives i no es quedés només en la legislació 
substantiva sinó que també es pogués legislar sobre la tributació de les coope-
ratives, el marc laboral, etc. Aquesta evolució suposaria un canvi positiu que es 
podria veure reforçat si aquesta capacitat s’estengués a la legislació dels marcs 
sectorials en què les cooperatives tenen una major presència, per bé que 
aquesta legislació es realitzés sota els paràmetres que estableixen els organis-
mes internacionals en els territoris amb què Catalunya es relaciona, en termes 
tant de creació de superestructures estatals –Unió Europea– com allà on de-
senvolupa el comerç internacional.

001-646 ponenciasEIX3.indd   565 16/07/2018   15:19:52



566

Les cooperatives d’avui a Catalunya

Per tant, veiem que les empreses cooperatives són un patrimoni a cuidar per 
part de les administracions del país i per part de tots els professionals que do-
nen suport a les empreses, de tot el sistema de suport a la creació i l’enforti-
ment empresarial, perquè són empreses que contribuiran al manteniment dels 
llocs de feina i a esmorteir les desigualtats de la societat, contribuiran a cohesi-
onar la societat, perquè totes les organitzacions cooperatives són un element 
per a la transformació de la societat, ja que estenen la democràcia i contribuei-
xen, per necessitat, a la formació permanent dels treballadors i dels socis. Pen-
sem que la formació dels socis és fonamental perquè són protagonistes en la 
presa de decisions i perquè quan una persona s’incorpora com a sòcia a una 
cooperativa aquesta es compromet amb ella per a tota la vida laboral i, per 
tant, necessitarà que permanentment mantingui i desenvolupi les seves habili-
tats professionals, per poder fer front als reptes que l’empresa es trobarà, i, 
pel que fa a les persones treballadores, també, perquè vol que esdevinguin sò-
cies de l’empresa cooperativa. La formació sempre, des del naixement de les 
primeres cooperatives, ha estat un element cabdal.

Per tant, la cooperativa permanentment ha de desenvolupar el cercle virtuós 
de la formació, la informació i la comunicació per promoure la presa de decisi-
ons estratègiques encertades.

Fora bo dedicar temps a l’àmbit del govern de la cooperativa, però només po-
sem aquestes pinzellades amb la voluntat que es prengui consciència de les di-
ferències que exigeix la cooperativa en aquests àmbits davant altres tipus d’or-
ganitzacions empresarials i, per tant, aquestes diferències exigeixen dels 
professionals de l’assessorament una preparació focalitzada cap a aquestes 
necessitats, però també pensem que els professionals trobaran en la coopera-
tiva una empresa amb voluntat de permanència i amb necessitats a llarg termi-
ni per poder fer un recorregut conjunt com a proveïdors i clients. Realment 
avui, les cooperatives tenen una important mancança de professionals que 
coneguin les seves necessitats i que puguin donar resposta a les reflexions es-
tratègiques que moltes han de fer com són: l’impacte que té en el capital l’en-
trada i sortida de les persones sòcies, com s’han de tractar els excedents si 
considerem que les cooperatives, com totes les petites i mitjanes empreses, 
tenen dificultats d’accés al finançament i, a més, no poden oferir garanties per-
sonals amb la mateixa facilitat que altres empreses, però amb aquests condici-
onants han de desenvolupar nous projectes, etc.

Aquesta realitat obre la necessitat de crear estructures de suport en aquests 
àmbits –formatius, financers, comercials, etc.–, que potser avui no es perce-
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ben amb la força necessària per la dimensió del sector i de les cooperatives, 
però que si manté el creixement, com pensem que ho farà, són imprescindi-
bles. Només hem de veure quines organitzacions col·lectives han hagut de de-
senvolupar les cooperatives d’altres territoris propers, el País Basc, per poder 
respondre a les seves necessitats de creixement i com són d’agraïts aquests 
esforços col·lectius perquè retornen a la societat fent-la més cohesionada, 
amb nivells d’atur inferiors a la resta i amb nivells de renda disponible més 
equilibrats en les comarques on el cooperativisme està arrelat.

12. El futur del cooperativisme

És difícil reflexionar sobre aquesta qüestió amb les dades que tenim, i especial-
ment, perquè ningú té una vareta màgica que ens permeti predir el futur.

Sí que podem dir que el cooperativisme té un ampli recorregut de creixement 
per ser més significatiu a l’economia de Catalunya. A més, també podem dir 
que les circumstàncies que van fer que el cooperativisme nasqués i es desen-
volupés es reprodueixen en l’actualitat, per bé que amb molta menys virulèn-
cia que a mitjan segle xix i també amb un clima social més procliu a noves pro-
postes, amb més capacitats i més democràtic que el que es va viure al llarg de 
tot el segle xx.

Per tant, sota aquesta premissa podem reflexionar sobre què pot aportar el 
cooperativisme de cara al futur, com influirà en l’esdevenir del cooperativisme 
l’economia de plataformes i l’economia circular. També podem pensar quins 
interessos poden fer avui dia que la cooperativa tingui interès, enmig d’una 
cultura que fins fa poc ha cultivat fortes dosis d’individualisme, però davant 
d’això avui tenim un món en què les bases de les societats tenen una profunda 
crisi (Creus, Jordi, 2018:17-22), la propietat està en crisi perquè genera una ex-
trema concentració i provoca una forta desigualtat, per tant, s’han d’impulsar 
noves formes d’accedir a l’ús; el dret al treball està generalitzat, però tenim 
alts nivells d’atur i la tecnologia avança cap a la substitució de tasques físiques 
i intel·lectuals que encara ara les fan les persones perquè necessiten la remu-
neració que produeix fer els treballs; potser estem en un moment que s’ha de 
tornar a definir què és valuós i què no ho és, què és just i què no, què contribu-
eix a desenvolupar la vida de les persones i què no; davant d’aquesta situació, 
la propietat distribuïda, la democràcia interna –una persona, un vot– són carac-
terístiques que les cooperatives ja fa temps que utilitzen i en aquest moment 
són molt necessàries; s’ha d’aprofundir en la col·laboració entre empreses, per 
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a les cooperatives això forma part dels seus principis, és la manera de fer front 
a les circumstàncies adverses, a la precarietat i contribuirà al desenvolupament 
conjunt de nous béns probablement comuns, infraestructures al servei de tota 
la societat; la responsabilitat social que també forma part de la genètica coo-
perativa i que desenvolupa els tres eixos –social, econòmic i ambiental– és ne-
cessària per contribuir al desenvolupament, per una banda, de l’economia cir-
cular –disseny del producte/servei, matèries primeres, procés productiu, béns 
o serveis, utilització, reutilització, residu, matèries primeres– i per l’altra per 
aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), creats per 
l’ONU, que també són un compromís per a l’ACI, que els ha recolzat quan es va 
promoure amb aquest fi la celebració del dia internacional de les cooperatives 
2016.

Tota aquesta evolució promourà nous models cooperatius, però també és un 
repte per a les que existeixen i poden disposar de capacitats per abordar el fu-
tur, s’han de posar davant les seves arrels i analitzar per què es van crear, a 
quines necessitats responien i quines són avui les necessitats de la societat, de 
les persones del seu entorn. Com exposa Jordi Creus “és el moment de revisar 
si estan utilitzant plenament els actius físics i immaterials que tenen i que avalu-
en si poden extraure més valor en compartir-los amb altres organitzacions”.

El cooperativisme és una proposta organitzativa que actualment acull una gran 
diversitat de projectes en tots els àmbits econòmics i socials. Cada projecte en 
si mateix conté una gran diversitat d’elements que impulsen la transformació 
de la societat, amb diversos graus de profunditat. Aquests projectes es desen-
volupen en els diferents territoris de Catalunya i són un reflex de la societat 
que els ha creat i els manté. Ens referim a territoris profundament rurals i terri-
toris profundament urbans, fins i tot dins d’aquests territoris hi ha grans dife-
rències que també es projecten sobre les diferents formes d’organització coo-
perativa, el món rural agrari i el ramader, el de muntanya i el de la plana; el món 
urbà de l’àrea metropolitana i el de les capitals de província, el de les ciutats 
marítimes i les ciutats d’interior. Tots ofereixen experiències cooperatives di-
verses que es poden estendre a diferents ritmes i amb diferent profunditat i 
creen experiències cooperatives també diferents.

Per consegüent, l’impuls del cooperativisme ha d’obeir a les pròpies dinàmi-
ques econòmiques i socials d’aquests territoris tan diferents. El recorregut per 
assolir els nivells d’influència en l’economia, penetrar més al teixit empresarial 
i al de l’ocupació és una tasca que requereix molt suport i ha d’estar ben dirigi-
da per part de les mateixes organitzacions en primer lloc, per part de les Admi-
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nistracions públiques, que han de creure i valorar aquests models empresari-
als, però també amb xarxes de suport de professionals del dret, de l’economia 
i de les diverses branques de professionals que donen suport a les empreses.

Aquests últims anys s’està fent un treball important per estendre el cooperati-
visme i l’economia social mitjançant un impuls de les polítiques públiques i 
també com a conseqüència de les modificacions legals, però serien necessàries 
més modificacions legals que tenen a veure amb l’àmbit fiscal de societats i de 
persones físiques, amb l’àmbit laboral i el financer, per tal que es desenvolupi 
autònomament un cooperativisme més característic, més coherent amb les 
necessitats de Catalunya. La consideració actual que predomina avui a l’estat, 
pel que fa a l’organització de l’estat i al seu model, fa difícil desenvolupar políti-
ques pròpies que donin el punt de singularitat que moltes vegades és necessa-
ri per fer viables projectes amb arrelament al territori i arrelats als territoris.
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Josep Lluís Pérez Santamaría
Economista

Introducció

En el 2n trimestre del 2017 es van crear a Catalunya un 6,2% més d’empreses coopera-
tives que el mateix trimestre de l’any anterior, i per seguir amb estadístiques, atès 
que aquest procés de creació és sostingut, el 2016 es van crear 177 cooperatives més 
que les creades el 2015, que van ser 113 més que el 2014.
Aquest creixement sostingut en els darrers anys posa en evidència que les coopera-
tives són un model d’empresa cada vegada més vigent i rellevant.
Les empreses cooperatives són institucions que es regulen per unes normes cone-
gudes com a principis i valors cooperatius. Aquests són molt més que un simple re-
glament que cal complir. Actualment, moltes de les normes que recomanen i difo-
nen les millors escoles de negocis per fer les empreses competitives i eficients són, 
de fet, els principis cooperatius.
L’objectiu d’aquest treball és, doncs, presentar un nou model d’empresa cooperati-
va equitativa i eficient, atès que aquesta competeix en els mercats en igualtat de 
condicions amb l’empresa capitalista.
L’estudi de diversos casos ens portarà a considerar el de Catalunya com un model lí-
der en la creació d’ocupació des de la crisi del 2008.
L’estudi d’algunes cooperatives –Mondragon i Legacoop (Milà), així com Evergreen 
a Clevelad (EUA)–, ens fa veure la importància que per a l’èxit de l’empresa té consti-
tuir una xarxa de cooperatives integrada econòmicament i no una cooperativa indi-
vidual, que, en molts casos, es pot convertir en un fracàs. Per això analitzarem tam-
bé, què són les xarxes d’empreses.
En aquest model veurem com els principis i valors cooperatius generen capital soci-
al, que permet a les empreses i/o grups cooperatius activar la capacitat d’absorció 
del coneixement i així crear innovació.
Donat que per aconseguir innovar és fonamental el coneixement i el seu ús, analitza-
rem la gestió del coneixement, també si aquest és tàcit.
I per últim, veurem a través dels principals Grups Cooperatius de Catalunya, com el 
seu èxit dona versemblança al model que proposem en els diferents capítols 
d’aquest treball.

Paraules clau: principis cooperatius, xarxes d’empreses, capital social, innovació, 
gestió del coneixement.
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1. Les cooperatives

Una cooperativa és una associació autònoma de persones unides voluntària-
ment per formar una organització democràtica, l’administració i gestió de la 
qual es farà de la manera que els socis acordin. La seva intenció és afrontar les 
necessitats i aspiracions en matèria econòmica, social i cultural, comunes a 
tots els socis. La diversitat d’aspiracions de les persones fa que hi hagi dife-
rents models de cooperatives: de treball, de consum, de serveis, de crèdit, 
d’ensenyament, sanitàries, d’alimentació, etc.

L’Aliança Cooperativa Internacional (ACI), és l’organització internacional que 
des de l’any 1895 coordina i promou el moviment cooperatiu a tot el món. 
L’any 1995, amb motiu del 1r centenari, va adoptar una Declaració d’Identitat 
Cooperativa durant la II Assemblea General, que tingué lloc a la ciutat de Manc-
hester, en la qual va formular els anomenats principis cooperatius, que són 
normes que permeten la posada en comú, junt amb els valors cooperatius, del 
que defineix la identitat de les empreses cooperatives.

1.1. Principis cooperatius

Els principis cooperatius són:

1. Adhesió voluntària i oberta.

2. Control democràtic dels socis o membres.

3. Participació econòmica dels socis o membres.

4. Autonomia i independència.

5. Educació, formació i informació.

6. Cooperació entre cooperatives.

7. Compromís amb la comunitat.

Com d’alguna manera podem dir que conformen “la constitució” de les em-
preses cooperatives, descriurem amb un cert detall la naturalesa d’aquests 
principis.

1. El principi d’adhesió voluntària i oberta ens diu que les cooperatives han 
de romandre obertes a totes les persones que poden contribuir i partici-
par en el projecte, si estan disposades a acceptar les responsabilitats 
que com a socis els corresponen i sense cap mena de discriminació.
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2. El principi de control democràtic per part dels socis significa que les coo-
peratives són organitzacions gestionades democràticament pels socis, 
que participen activament en la determinació de llurs polítiques i en la 
presa de decisions.

3. El principi de participació econòmica dels socis o membres aporta una 
característica que les identifica. “Una organització és de participació, si 
el fonament del dret a prendre decisions és participar en el procés pro-
ductiu, sense tenir part en el finançament i a més, amb la mateixa pon-
deració per a tots els participants” (García-Gutiérrez, 2002).

 El model participatiu facilita molt involucrar-se en la gestió i l’organitza-
ció de l’activitat de l’empresa. Aquesta forma de gestió, va en la línia de 
les exigències de la societat del coneixement.

 El principi de participació econòmica dels socis fa referència al fet que 
els socis contribueixen de forma equitativa al capital de les seves coope-
ratives i ho gestionen de forma democràtica. Aquest principi regula la 
participació econòmica dels socis, les finalitats a les quals es destinen els 
resultats positius, i fixa les formes de distribució dels guanys, que s’han 
de relacionar amb el grau de contribució al seu assoliment.

4. El principi d’autonomia i independència recull el caràcter autònom de les 
cooperatives, el control de les quals correspon als socis, i la seva inde-
pendència respecte del sector públic.

5. El principi d’educació, formació i informació compromet les cooperati-
ves a capacitar els treballadors, tot potenciant l’adquisició de capacitats, 
habilitats i actituds que afavoreixin l’eficàcia en el desenvolupament de 
les activitats. A més, la informació esdevé un dret irrenunciable del soci i 
un aspecte clau per aconseguir la implicació de les persones. En un en-
torn dinàmic, s’imposa la necessitat d’introduir innovacions tecnològi-
ques que permetin a les organitzacions gestionar els seus recursos de 
forma òptima. Per tant, “l’aprenentatge de les persones i les organitza-
cions, esdevé un aspecte crític i es fa imprescindible l’existència d’una 
circulació fluida del coneixement a l’interior de l’organització” (Senge, 
1990). “El gran desenvolupament de les tecnologies de la informació i 
de la comunicació (TIC) permet l’aparició de nous mètodes, tècniques i 
eines, que faciliten i donen suport als processos de gestió del coneixe-
ment” (Seguí et.al., 2004).

6. El principi de cooperació entre cooperatives pot esdevenir un avantatge 
comparatiu, atès que fa possible la creació de xarxes i l’establiment de 
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llaços horitzontals amb diferents cooperatives. Per una banda, les coo-
peratives poden funcionar com a petites organitzacions a diferents ni-
vells, generant un grau més alt de flexibilitat i de resposta per tal d’en-
frontar els canvis. D’altra banda, aquest principi, també anomenat 
d’intercooperació, dona suport, confiança i seguretat per aconseguir 
que les petites cooperatives puguin disposar d’infraestructures que els 
permetin assolir i disposar d’economies d’escala.

7. El principi de compromís amb la comunitat fa referència al grau de vin-
culació a l’entorn de tota experiència cooperativa. “El component endo-
gen és considerat un element de gran importància, tant pel que fa al 
funcionament com pel que fa al desenvolupament de les cooperatives” 
(Moreira, 1999). Des del punt de vista dels valors i/o principis coopera-
tius, la cohesió social forma part del que Moreira anomena l’avantatge 
cooperatiu. Tinguem en compte que l’aspecte fonamental del coopera-
tivisme es concentra en els valors de la cooperació i la solidaritat, que 
són valors intangibles, en oposició als clàssics valors de la cultura capita-
lista, com són l’individualisme i la competitivitat.

1.2. Valors cooperatius

Els valors cooperatius són com un codi ètic i de bones pràctiques, alhora que 
constitueixen un conjunt d’actius intangibles com ara: ajuda mútua, responsa-
bilitat, democràcia, igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, transparència, 
confiança, responsabilitat social, preocupació pels altres, esforç propi, etc.

2.  Les xarxes d’empreses

Una conseqüència de la globalització ha sigut l’important increment de les 
anomenades aliances estratègiques formades per conjunts d’empreses que, 
actuant en xarxa, distribueixen les funcions productives entre elles aplicant el 
principi de l’especialització, que implica que cada una d’elles es dedica només a 
fer allò que sap fer millor. Segons la dimensió de cada una i de com acorden 
organitzar-se entre elles serà el tipus de xarxa, que en general té com a propò-
sit vendre en el mercat global i servir la necessitat de qualsevol client.

Segons la UNIDO (United Nations Industrial Development Organization), una 
xarxa d’empreses és un “grup d’empreses que col·laboren en un projecte de 
desenvolupament conjunt, complementant-se les unes amb les altres, tot i es-

001-646 ponenciasEIX3.indd   574 16/07/2018   15:19:53



575

Josep Lluís Pérez Santamaría

pecialitzant-se amb el propòsit de resoldre problemes comuns, assolir eficièn-
cia col·lectivament i arribar a mercats als quals mai no podrien arribar de forma 
individual”.

Entre els avantatges que les empreses individuals poden obtenir d’una xarxa, 
esmentarem:

• “Millora de l’accessibilitat a la informació, coneixement, destreses i ex-
periència. Les xarxes donen oportunitats per a l’aprenentatge de noves 
formes de producció i noves tecnologies i poden reduir el temps de 
desenvolupament de nous productes i processos de producció.

• Millora de les relacions de cooperació entre membres de la xarxa, en par-
ticular entre usuaris i proveïdors.

• Millora en la capacitat de resposta. Les xarxes permeten a les empreses 
que les formen respondre més ràpid i avançar-se a les canviants realitats 
competitives.

• Reducció del risc, dels costos de transacció i d’informació.

• Millora de la confiança i de la cohesió social” (Hotz-Hart, 2000).

Val a dir que les xarxes “són molt importants per a l’aprenentatge i la innova-
ció i que l’aprenentatge interactiu de les organitzacions participants, mitjan-
çant l’acció de compartir coneixement i informació, fan possible la construcció 
de confiança, tot compartint valors i formes de treball” (Tracey et al., 2003).

Tanmateix, una xarxa d’empreses no pot ser creada de forma immediata, sinó 
que és el resultat de molts acords previs de cooperació, l’evolució històrica 
dels quals porta a la seva consolidació en un acord més ampli i a llarg termini, 
en què cada empresa conserva la seva independència, per sobre de la seva vo-
luntat d’aconseguir objectius comuns.

Un dels objectius que es poden aconseguir amb la integració en xarxa és el 
creixement empresarial.

Mitjançant les relacions en xarxa, les empreses intenten aprofitar la dimensió 
més gran que aconsegueixen, intentant així evitar al màxim els inconvenients 
que poden aparèixer. Per això actuen com un sistema obert, que passa per 
conservar la independència de cadascuna de les empreses de la xarxa, mante-
nint un equilibri que faci possible la constant adaptació, alhora que s’intenta 
conservar l’eficiència del sistema i de cadascuna d’elles.
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Els fluxos que es produeixen en aquest sistema són dinàmics, responen a les 
necessitats de cada moment i exigeixen la plena flexibilitat, tant pel que fa a la 
informació, les decisions i els fluxos reals, com en els fluxos financers, vinculats 
als resultats del conjunt de la xarxa.

Els grans avenços i la universalització de les TIC fan possible que reptes que per 
a una petita empresa fins no fa gaire temps eren impossibles d’assolir ara ho 
siguin, quan la seva posició i categoria dins de la o les xarxes els ho permeti. 
Això és conseqüència de l’actual fenomen de la digitalització, i també de l’ele-
vat nivell de coneixement i formació que puguin haver assolit els treballadors 
de l’empresa. No cal dir que aquest elevat nivell de coneixement necessari serà 
més fàcil d’assolir per a una empresa cooperativa, atès el manament que impo-
sa el 5è principi cooperatiu. Són exemple d’aquests reptes, entre d’altres, ser-
vir comandes que requereixen de grans economies d’escala, o bé, assolir com-
plicats programes d’investigació.

Quan una xarxa està formada per empreses capitalistes es pot donar la situa-
ció coneguda com el “costat fosc de la producció flexible”, que es presenta 
quan les grans multinacionals intenten una flexibilitat major, amb processos 
de reorganització des de les estructures jeràrquiques cap a la subcontractació, 
mitjançant acords de contractació estables. Aquesta situació pot produir im-
portants reduccions de salaris, inestabilitat i precarització laboral, així com 
acomiadaments. Les grans empreses conserven, malgrat això, el control sobre 
la totalitat de la xarxa. És evident que el caràcter i naturalesa de les empreses 
cooperatives impedirà aquestes situacions.

Una xarxa de societats cooperatives és un sistema empresarial del qual poden 
obtenir-se resultats positius, tant per a les empreses com per a la xarxa, per-
què tots es fonamenten en la cooperació i perquè, d’altra banda, la integració 
en una xarxa permet una millor aplicació dels principis que componen la cultu-
ra empresarial de les societats cooperatives. Es podria dir en aquest cas, que 
s’hauria creat un ecosistema de cooperatives

Per tal que això sigui possible, s’han de donar un conjunt d’accions, actituds i 
factors bàsics, també anomenats factors d’èxit que són:

• Confiança: la creença que cap participant perjudicarà amb la seva actua-
ció, cap dels altres membres de l’aliança. Ans al contrari, mirarà de bene-
ficiar-los.
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• Compromís: l’obligació de tots els socis de complir amb el que s’ha acor-
dat.

• Comunicació o intercanvi d’informació.

• Coordinació.

• Grau de participació.

Aquests factors d’èxit tenen una relació directa amb els valors i principis coo-
peratius, que recollirem en una taula:

Factors d’èxit Valors i principis cooperatius

Confiança Autoajuda, autoresponsabilitat/INTERCOOPERACIÓ

Compromís Autoajuda, autoresponsabilitat/INTERCOOPERACIÓ

Comunicació Autoresponsabilitat/EDUCACIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ

Coordinació Democràcia/GESTIÓ DEMOCRÀTICA, INTERCOOPERACIÓ

Participació GESTIÓ DEMOCRÀTICA, PARTICIPACIÓ ECONÓMICA*

*En la participació hi són representats tots els valors cooperatius.

Font: Cabaleiro, 2001.

3. El capital social

Capital Social (C.S.), més enllà del tradicional concepte comptable, està consi-
derat com “la capacitat d’un col·lectiu de persones, per generar processos de 
relació que influeixin de manera positiva en el desenvolupament econòmic” 
(Fernández et al., 2005).

Si parlem del concepte de C.S. ens estem referint al conjunt de valors, normes, 
interaccions, etc., propis d’un determinat entorn, empresa, col·lectiu, etc., que 
ens faciliten la coordinació i la cooperació per tal d’obtenir beneficis mutus.

Per això podrem tractar el C.S. com la variable que mesura la col·laboració en-
tre els diferents grups d’un col·lectiu humà i l’ús individual de les oportunitats 
que sorgeixen de tres fonts principals: la confiança compartida, les normes i 
les xarxes socials.
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Així doncs, es pot considerar que el C.S. és la capacitat per fer el treball con-
junt, cooperar i dur a terme aquesta acció col·lectiva. A través de l’estructura 
social generada a la xarxa, és l’acció col·lectiva la que reflecteix l’estructura 
social que es genera, entesa aquesta com un conjunt d’interaccions que recu-
llen els vincles socials o canals de comunicació que permeten els diferents in-
tercanvis.

El C.S. seria, a partir del que hem dit, la capacitat que té una comunitat d’em-
prendre obres col·lectives que persegueixen objectius comuns i, per tant, com 
una forma sota la qual es construeix la pròpia comunitat que sustenten els in-
dividus, la cooperativa. És així que aquesta forma d’entendre’l inclou les xar-
xes, les confiances mútues i les organitzacions. Per tant diríem que “es tracta 
de xarxes d’intercanvi recíproc que operen sobre la base de llaços de confian-
ça” (Powell et al., 1994). Es constitueix així una mena d’estoc de relacions reals 
o potencials, que “esdevé com un mapa cognitiu en la ment dels individus del 
que socialment és coneix com a confiança” (Lomnitz, 1998).

La generació de confiança i la motivació que se’n deriva és clau en tota l’activi-
tat posterior de la xarxa, que inclou les competències socials, les relacions in-
terpersonals i la identitat compartida, elements sense els quals és impossible 
que cap grup humà pugui crear valor.

A més, com l’activitat econòmica es basa cada cop més en l’aprenentatge col-
lectiu i la competitivitat, això inclou necessàriament una capacitat d’innovació 
que surt de la interacció i de la col·laboració entre els agents participants.

Fins aquí, hem estat veient la vinculació del C.S., tant amb els factors d’èxit, 
com amb el que resulta d’aplicar els principis i valors cooperatius.

Alguns autors han considerat que el C.S. té tres dimensions, que no només es-
tan vinculades sinó que cada una és la font que fa possibles les altres dues:

1. La dimensió estructural: és funció de la xarxa de relacions socials que 
s’hagi definit.

2. La dimensió relacional: està centrada en la confiança, normes comparti-
des, obligacions i reconeixement mutu. En les connexions interperso-
nals es desenvolupen relacions afectives que són una component clau 
en la cohesió del grup i peça important per al rendiment d’aquest.
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3. La dimensió cognitiva: representa l’existència d’un enteniment mutu en-
tre individus.

Principis cooperatius Dimensions del capital social

Principi d’adhesió voluntària i oberta (1r principi) Estructural

Principi de cooperació entre cooperatives (6è principi) Estructural

Principi de gestió democràtica per part dels socis (2n 
principi)

Relacional

Principi de participació econòmica dels socis (3r principi) Relacional

Principi d’autonomia i independència
(4t principi)

Relacional

Principi d’educació, formació i informació (5è principi) Cognitiva

Principio d’interès per la comunitat
(7è principi)

Cognitiva

Font: Marcuello, 2008.

Es veu, per tant, com aquests principis incideixen en les característiques i es-
tructura de la xarxa a la qual es troben vinculats, així com a les dimensions rela-
cional i cognitiva del C.S.

La direcció estratègica de l’empresa ens explica que els recursos intangibles 
són una font d’avantatge competitiu i que el coneixement i el procés d’apre-
nentatge també ho són, així com la capacitat d’absorció del coneixement.

La capacitat d’innovació la podem entendre com “aquell procés en què s’intro-
dueixen nous coneixements i/o en què els coneixements existents, es com-
binen per generar-ne de nous” (Colina et al., 2006). Així, aquesta és refereix a 
la capacitat dels agents involucrats en el procés de producció per transformar 
coneixements genèrics en específics a través d’aprenentatges formals i infor-
mals, tant de tipus codificat com tàcit. L’empresa ha de comptar amb la partici-
pació dels seus membres per tal de convertir la informació externa en coneixe-
ment específic.

“La capacitat d’absorció es pot dir que és la forma en què una empresa capta, 
recull, guarda, transforma i aplica el coneixement que procedeix de fonts exte-
riors a l’empresa” (Cohen et al., 1990). La principal aportació d’aquesta capaci-
tat és la integració de diversos processos interns d’una empresa en la creació 
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d’avantatge cooperatiu sostenible mitjançant coneixement captat fora de 
l’empresa. “La capacitat d’absorció es pot definir com un conjunt de rutines 
organitzatives i processos estratègics pels quals les empreses creen valor” 
(Zahra et al., 2002), amb un “paper molt important atorgat a les capacitats di-
nàmiques, que poden originar canvis dinàmics i de flexibilitat” (Teece et al., 
1997).

En aquest marc, el capital social esdevé un component bàsic i un actiu intangi-
ble estratègic que fa possible la innovació. Es podria dir que és complex, difícil 
d’imitar, que no es comercialitza i que atorga heterogeneïtat i avantatge com-
petitiu sostenible. A més, permet desenvolupar l’aprenentatge i transmetre el 
coneixement en l’empresa.

L’aprofundiment en els principis i valors cooperatius genera capital social en 
l’empresa, que facilita i activa la capacitat d’absorció de coneixement i, per 
tant, de la innovació.

Les cooperatives obtenen així avantatge competitiu i poden adoptar proces-
sos d’innovació per la via de buscar coneixement extern i combinar-lo amb 
l’aprenentatge i coneixement existents a l’organització, aprofundint en els 
principis i valors cooperatius.

4. La innovació

La capacitat d’innovació és el resultat d’un procés d’aprenentatge en què els 
coneixements existents en el si de l’empresa es van combinant amb altres de 
nous, que un cop introduïts queden assimilats per l’empresa.

Així doncs, el component principal de la innovació és el coneixement, però a 
més hi ha dos aspectes que en tot procés innovador tenen un paper singular: la 
novetat i l’aplicació. D’aquesta manera, partint d’una idea creativa s’inicia en el 
si de l’empresa un procés que ha de portar a convertir la idea en un producte, 
que en el mercat cobreixi una necessitat no satisfeta.

Per tant, la innovació esdevé un procés amb el qual les empreses, per aconse-
guir la seva supervivència, mantenen una actitud de canvi permanent basada 
en la introducció en tot moment d’innovacions tècniques i organitzatives.
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Però la preeminència en el mercat que pot donar una innovació concreta, dura 
fins que és imitada per altres empreses. Així doncs, el procés innovador no es 
pot aturar i ha d’adquirir un caràcter continu i a més donar-se de forma iterati-
va. Aquesta capacitat d’innovació, que com descrivim esdevé dinàmica, és 
molt difícil d’imitar per les altres empreses competidores i atorga a l’empresa 
una posició d’avantatge competitiu sostenible. “Per situar-se en aquest camí, 
s’ha de ser capaç d’identificar els factors que determinen les posicions compe-
titives favorables, en diferents entorns” (McGahan, 1999).

La innovació és entesa com la forma en què l’empresa genera nous productes 
i/o nous processos productius, amb la finalitat d’adaptar-se a l’entorn i aconse-
guir avantatges competitius sostenibles. Malgrat això, la innovació no s’ha rea-
litzat fins que no és introduïda amb èxit en el mercat.

“Un aspecte clau en la innovació és la creativitat, consistent a sintetitzar idees 
i conceptes nous a partir de la reestructuració i reassociació dels que ja existei-
xen. Dur a terme els resultats de la creativitat, representa l’autèntica innova-
ció” (Heap, 1989).

“La creativitat esdevé així el primer pas de la innovació i reforça els resultats 
del procés d’aprenentatge” (Wang et al.,1999).

La creativitat depèn de les persones i de les característiques de l’empresa. 
“Són les característiques empresarials que afavoreixen una cultura i un ambi-
ent de treball i que estimulen la comunicació i els fluxos d’informació, tant a 
l’interior de l’empresa com entre l’empresa i l’entorn” (Amabile, 1997; Gurte-
en, 1998).

Però, parlant d’innovació, hem de dir que també és un gran motor de canvis i 
que aquests seran possibles només des d’un nivell òptim de formació dels tre-
balladors, circumstància que en una cooperativa fa possible el 5è principi.

Els principis cooperatius són la millor garantia d’aquesta capacitat d’innovació. 
La reduïda dimensió que sovint han tingut les empreses cooperatives a Catalu-
nya ha impedit que moltes cooperatives catalanes facin innovació, atesa la ne-
cessitat de tenir una certa massa crítica per poder innovar.
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5. La gestió del coneixement

“El coneixement es pot entendre com el procés humà i dinàmic que consisteix 
a justificar una creença personal cap a la certesa. En aquesta definició, hi ha 
dues característiques que resulta convenient remarcar. La primera és que el 
coneixement està vinculat a l’acció humana i a les persones, i la segona és que 
la generació de coneixement és dinàmica, perquè es crea en interaccions entre 
individus, grups, organitzacions i societats” (Vilaseca et al., 2004).

Per tant, l’acció humana i dinàmica de creació de coneixement es pot interpre-
tar com una activitat econòmica i, així, parlar de producció del coneixement.

A l’època de l’economia industrial, els principals factors productius eren el ca-
pital, el treball i els recursos naturals (terra), que tenien la consideració de fac-
tors o actius tangibles.

Avui en dia, en economia són més valorats factors o actius intangibles, com el 
coneixement, la informació i la cultura.

Actualment, es considera el coneixement com el motor del creixement econò-
mic i de la productivitat. La informació, la tecnologia i l’aprenentatge són els 
factors que han fet que el coneixement sigui un factor de producció.

Són característiques del coneixement:

• La generació del coneixement és un procés costós que necessita deter-
minades condicions per tal de fer possible la seva utilització.

• El coneixement és un actiu que no només es deteriora amb la seva utilit-
zació, sinó que també s’enriqueix, fent possible compartir-lo amb els al-
tres membres de l’organització.

• Com més coneixement s’acumula més grans són les seves possibilitats 
d’ús.

• És un element difícilment divisible i el trobem bàsicament incorporat a 
les persones. Això vol dir que si un treballador abandona una empresa 
s’emporta els coneixements que té, que poden convertir-se en factor de 
competitivitat d’una altra empresa.

001-646 ponenciasEIX3.indd   582 16/07/2018   15:19:53



583

Josep Lluís Pérez Santamaría

Per formular la seva estratègia, una empresa o grup d’empreses han de tenir 
presents els seus recursos i capacitats. En aquest sentit es considera estratègic 
tot allò que:

• requereix una assignació important de recursos i/o

• és valorat pel mercat i/o

• no té marxa enrere i/o

• afecta l’avantatge competitiu.

D’acord amb aquestes consideracions, la gestió del coneixement és una capa-
citat estratègica que permet la creació d’avantatge competitiu sostenible, amb 
capacitat important d’obtenir l’èxit i el desenvolupament de l’empresa.

La creació del coneixement es troba vinculada amb la creativitat i la capacitat 
per innovar i desenvolupar nous productes i serveis. D’alguna manera suposa 
“repensar” l’empresa com una idea compartida, en què la clau és el compro-
mís personal dels treballadors. No hi ha cap dubte que els principis cooperatius 
de control democràtic i participació econòmica (2n i 3r) hi poden tenir molt a 
veure.

Crear coneixement és resultat tant de la reflexió individual com de la reflexió 
compartida sobre nous processos productius dels productes i serveis que de-
senvolupa una organització, així com l’estratègia de negoci i l’anàlisi de l’en-
torn. No podem oblidar que el 5è principi cooperatiu, educació, formació i in-
formació, ja ho esmenta com un dret irrenunciable dels treballadors i és un 
aspecte clau per aconseguir la implicació de les persones.

Així doncs, també una empresa cooperativa necessita implantar la gestió del 
coneixement, atès que suposa “crear valor a partir del capital intel·lectual” 
(Maté, 1999), entès el capital intel·lectual, com el conjunt d’actius intangibles 
que són estratègics per al negoci i que gestionats de forma eficient, aporten 
valor.

L’objectiu bàsic de la gestió del coneixement és la millora simultània de la pro-
ductivitat i la competitivitat, convertint-se en un avantatge competitiu sosteni-
ble, difícil d’imitar per la competència.

Esdevé així la peça clau de la direcció estratègica. Exigeix la definició d’estratè-
gies i polítiques de gestió del coneixement, considerant els processos, l’estruc-
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tura organitzativa i els sistemes de gestió de persones, com també el desenvo-
lupament de competències, elements que recolzats pels sistemes d’informació 
adequats, permetin a l’organització la conversió dels seus objectius en resul-
tats.

Com l’entorn és complex les persones, els processos, la cultura, els mercats i 
els clients s’estan transformant i necessiten una nova perspectiva.

La gestió dels actius intel·lectuals corporatius i promoure nous coneixements 
és una tasca molt difícil, en què cal anar a poc a poc i progressivament. La crea-
ció de nous coneixements està molt vinculada a l’aprenentatge organitzatiu i 
la innovació.

Quan el coneixement esdevé empresarial, l’aprenentatge organitzatiu, les tèc-
niques de col·laboració i el treball en grup, són fórmules i processos de treball. 
que afavoreixen la creació de nous coneixements.

No cal dir que l’estructura empresarial més adient per assolir aquests objectius 
és precisament la cooperativa, perquè les qualitats que qualsevol empresa 
hauria d’esforçar-se a aconseguir es poden trobar de forma natural en els prin-
cipis cooperatius.

6. La gestió del coneixement tàcit

Especial esment mereix l’anomenat coneixement tàcit (C.T.), que a grans trets 
podem definir com aquell que està directament vinculat a l’experiència i, per 
tant, al coneixement dels treballadors manuals i, en particular, dels artesans i 
artistes. Aquest tipus de coneixement és adquirit a través de l’experiència per-
sonal de qui el té i inclou les creences, el propi punt de vista i els valors. La na-
turalesa subjectiva i intuïtiva d’aquest coneixement en dificulta la transmissió 
de forma lògica.

Molts autors el consideren una font d’avantatge competitiu i de creació de va-
lor.

En efecte, el C.T. és una de les bases dels béns intangibles i és la principal font 
de recursos dels sistemes d’innovació, per tant com més important sigui la do-
tació de C.T. més valor o competitivitat tindrà una organització.
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El C.T. no pot ser transferit i es manté arrelat en organitzacions i localitzacions 
específiques, per la qual cosa la proximitat a qui el té és un factor fonamental 
per al seu aprenentatge. Aquesta forma de coneixement és complementària 
del coneixement codificat i tots dos es fan imprescindibles per a la innovació. 
Integrar el C.T. a l’empresa suposa adaptar aquest tipus de coneixement que 
tenen alguns dels treballadors a les necessitats i els objectius de la mateixa.

7. Nous models de xarxes d’empreses cooperatives

L’experiència demostra que una cooperativa independent de treballadors té 
moltes probabilitats d’acabar en fracàs atès l’alt nivell de competitivitat que hi 
ha en el mercat, però si es defineix una xarxa de cooperatives integrada econò-
micament, llavors les probabilitats de creixement i d’èxit són molt importants. 
En definitiva, és bàsic crear un ecosistema per assegurar el creixement sostin-
gut i l’expansió.

Estudiarem les següents propostes de model:

7.1. El model de MITCoLab*

L’any 2010 es va elaborar l’Informe CoLab, en què un equip de professors del 
MIT, liderat per la professora Lorlene Hoyt, sota les sigles de CoLab, analitza i 
compara els casos de Mondragon al País Basc, i d’Evergreen, a la ciutat de Cle-
veland, als EUA, i dissenya un model que, a grans trets, proposa una forma 
d’organització de les empreses cooperatives, per tenir èxit, créixer i expan-
dir-se:

1. Un primer nivell d’empreses cooperatives en els sectors de la indústria i 
el comerç.

 Són les empreses cooperatives que amb la seva activitat satisfan les ne-
cessitats dels seus socis. Per assegurar el seu èxit convé que formin una 
xarxa.

2. Un segon nivell d’empreses cooperatives i institucions que fan de suport 
de les empreses del primer nivell.

 Les organitzacions de suport són molt importants per fer créixer una 
xarxa de cooperatives. En molts casos no totes aquestes empreses són 
cooperatives. El que sí que cal és l’especialització d’aquestes empreses 
atès que convé:
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• Que una d’elles es dediqui a les finances. Assegura el capital i gestio-
na les inversions.

• Que una altra es dediqui a l’educació i a la capacitació. Es tracta que 
els treballadors dominin les habilitats necessàries per treballar en 
qualsevol de les cooperatives del grup. Així mateix, s’han de formar 
gerents i cal que els treballadors coneguin què és la democràcia en el 
lloc de treball, com també la cultura de la propietat col·lectiva i la so-
lidaritat.

• El desenvolupament dels negocis ajuda les empreses a créixer i de-
senvolupa i avalua els plans de negoci.

• Investigació i desenvolupament. Identifica àrees d’expansió de nego-
cis, així com les tecnologies apropiades, per a cada procés productiu.

 És important que alguna d’elles actuï com una força àncora i de coordi-
nació de la xarxa de cooperatives.

 Quan no són cooperatives, les organitzacions de suport acostumen a ser 
ONG, sindicats, fundacions, etc.

3. Hi ha empreses cooperatives, tipus spin-off, que contribueixen a en-
grandir la xarxa de cooperatives.

 Les empreses spin-off són creades en el moment en què una línia de pro-
ducció assoleix nivells d’autosuficiència. Aquest tipus d’empresa pro-
mou la innovació i la diversificació, alhora que captura nova activitat 
econòmica i contribueix a enfortir la xarxa i les economies locals.

4. Grups cooperatius que organitzen les empreses cooperatives, aporten 
mobilitat a l’interior i comparteixen riscos i recursos.

 Per resoldre les necessitats de coordinació quan la xarxa va creixent, 
Mondragon va crear els grups cooperatius. Són un conjunt d’empreses 
que tenen una estructura de governança compartida, que comparteixen 
guanys i pèrdues i permeten als treballadors canviar entre empreses del 
grup.

 En aquest cas, les cooperatives de 2n nivell i els grups cooperatius inte-
gren una gran xarxa cooperativa. Aquesta xarxa és la que ha permès 
mantenir l’avantatge competitiu que ha impulsat l’expansió contínua 
durant els darrers 60 anys.
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 A més, Mondragon ha definit una estratègia de creixement basada en 
produir els béns i serveis que abans es compraven a altres regions. Això 
ha permès tenir un conjunt d’empreses en permanent expansió, cada 
vegada més diversificades, que poden vendre i comprar entre elles. Una 
empresa trobarà la manera de produir el que una altra estaria disposada 
a importar. Tot i que es parla de regions, aquesta estratègia l’anomenen 
de substitució d’importacions.

Aquest procés, repetit una i altra vegada, permet crear una economia interde-
pendent, que cada vegada és més complexa.

Afegida a aquesta intradependència, la diversificació ha permès la creació d’un 
entorn flexible que ha sigut clau en l’èxit sostenible d’aquest model.

Caldria tenir present que el marc d’aquest model passa per considerar tres 
parts interconnectades que cal implementar simultàniament:

• Una zona o àrea definida apropiadament,

• Una xarxa cooperativa o ecosistema,

• Un model de desenvolupament econòmic endogen.

L’àrea estarà definida apropiadament si es té en compte l’escala, el clima eco-
nòmic i les necessitats i els actius locals.

Quan es parla de la xarxa cooperativa caldrà tenir present els que prenen les 
decisions, sobretot en els primers temps de les cooperatives, com es governen 
les empreses i com es governa tota la xarxa. Per no entrar en més detalls, co-
mentarem que en les primeres etapes del procés serà molt positiva la col·labo-
ració d’altres persones, que sense ser cooperativistes tenen una sèrie d’habili-
tats necessàries per fer arrencar el procés cooperatiu, que cobreixen un 
conjunt de camps i que en una primera etapa d’emprenedoria constitueixen 
l’equip líder.

Entre les habilitats de l’equip líder ha de figurar la capacitat per crear una es-
tructura de governança per a les empreses, així com seleccionar els primers 
gerents, els membres de la junta, tant de la xarxa com de cada cooperativa. 
També s’ha d’establir un curós balanç entre democràcia i eficiència, atès que 
es vol que les empreses se’n surtin en els mercats i que els treballadors, que 
també són o seran propietaris, actuïn amb consciència de la seva responsabili-
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tat. Per això pot ser important dividir l’estratègia de governança en diverses 
fases, en les quals el poder de decisió estaria al principi en mans de la gerència 
i dels membres de l’equip líder, i a poc a poc s’aniria traspassant als treballa-
dors-propietaris, que anirien prenent cada vegada més poder.

Pel que fa al model de desenvolupament endogen, són importants les estratè-
gies de creixement, que passen per la substitució d’importacions i la diversifi-
cació. Aquesta permet assolir alts nivells de flexibilitat, principi clau per a la 
sostenibilitat.

Malgrat que l’estratègia de desenvolupament endogen està pensada al vol-
tant dels actius locals, és important saber aprofitar els canvis en les economies 
nacional i global.

L’educació és clau per a la sostenibilitat a llarg termini de la xarxa de cooperati-
ves i, tanmateix, també per al desenvolupament dels lideratges.

*Resum de l’informe elaborat per MITCoLab per explicar el seu model.

7.2. Els models catalans

Fins aquí, una visió de com poden ser les cooperatives. Cóm són, realment?

El cas de Catalunya és diferent del model de Mondragon i del que s’està creant 
als EUA.

En el cas del model de CoLab referit a Mondragon no podem oblidar que l’em-
presa a Euskadi és sovint industrial i fins i tot metal·lúrgica. Per competir en els 
mercats necessita assolir economies d’escala, perquè sovint la competència és 
en costos, cosa que explica la importància de les spin-off a les quals ens hem 
referit abans.

En el nostre país, les cooperatives existeixen des de fa temps i generalment 
estan vinculades a un sector d’activitat i sovint cada empresa dona ocupació a 
molt poques persones. Els principals sectors d’activitat són: treball, consum, 
habitatge, ensenyament, agràries i serveis.

Una altra raó de l’existència d’empreses cooperatives a Catalunya té a veure 
amb la decisió del capital d’abandonar l’empresa per poc rendible i aleshores 
és comprada pels treballadors que la converteixen en cooperativa.
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Hem parlat de la necessitat que les cooperatives s’incorporin a xarxes integra-
des econòmicament per tal de poder subsistir. Hi ha un conjunt d’institucions a 
Catalunya, en la seva societat civil, que fan aquest paper, actuant com a enti-
tats de 2n nivell, en el sentit que abans esmentàvem.

Entre aquestes mencionarem, la Federació de Cooperatives de Treball de Cata-
lunya, el grup Clade, el grup Ecos, el grup Uni.Co., SCIAS, Encis SCCL i Som 
Energia, entre moltes altres. Conscients que en un territori tan propici com és 
Catalunya ens en deixem moltes sense citar, parlarem d’algunes de les esmen-
tades.

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya va ser creada per iniciati-
va de les mateixes cooperatives l’any 1935 i està regulada per llei amb rol d’en-
titat representativa.

En total, la integren 500 cooperatives, la gran majoria petites, atès que només 
21 tenen més de 50 socis, 27 tenen de 21 a 50 socis, 46 tenen d’11 a 20 socis, 85 
de 6 a 10 socis i 321 de 2 a 5 socis. Per activitats, que són molt diverses, 97 do-
nen serveis a empreses i particulars, 63 són d’atenció a les persones, 54 són 
d’educació i ve tot seguit una llarga llista de fins a 15 activitats diferents en què 
12 cooperatives són agràries. La majoria (415) es troben a la província de Barce-
lona. A les altres tres províncies, el nombre de cooperatives és reduït. La dis-
persió d’activitats i el petit nombre de treballadors de la majoria d’empreses fa 
molt difícil emprendre cert tipus d’actuacions, però també val a dir que la co-
bertura que ofereix la Federació, com a institució de 2n nivell, ha estat molt 
bona, com testimonia el fet d’haver arribat als 82 anys d’existència.

El grup Clade és un grup d’empreses, la majoria cooperatives si bé no totes, 
que provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i unes 
maneres de fer en el marc de l’economia social, que sens dubte vol dir d’aplica-
ció d’uns principis i valors cooperatius. Els seus valors principals són la partici-
pació de les persones a l’empresa (principis 2n i 3r), la responsabilitat social i 
l’afany de col·laborar a través de la intercooperació (6è principi).

La seva manera d’actuar les porta a gestionar cada organització cercant l’ex-
cel·lència i potenciant la creativitat i la innovació, amb l’objectiu de créixer, ser 
competitives i eficients, creant riquesa i ocupació estables.

El grup vol ser una plataforma d’intercooperació, fomentant la creació de pro-
postes de valor que es converteixin en avantatge competitiu, tant per als seus 
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socis com per a les empreses externes que participen en alguns dels projectes.

Amb la cooperació s’optimitza la detecció d’oportunitats de mercat i la genera-
ció de propostes de valor sòlides. El grup també vol fomentar l’aprofitament 
de les sinergies d’operacions a través de la intercooperació, com per exemple 
les compres conjuntes.

Clade es va crear l’1/12/2004, sent sòcies fundadores les cooperatives Abacus, 
Grup Qualitat, Ecotècnia i La Fageda, i les societats anònimes laborals Telecsal i 
Lavola. El 2006 s’incorporen altres cooperatives, fins a 3 en total, una de les 
quals (CTF) s’integrarà posteriorment a Suara, que és una de les grans coope-
ratives del grup.

L’any 2007 es constitueix Factor Habast, societat participada per Grup Qualitat 
i Caixa Manresa, per a la promoció d’habitatge protegit de lloguer. Clade, con-
juntament amb l’Institut Català de Finances, Caixa Catalunya, Caixa Manresa, 
Caixa Sabadell i Crédit Cooperatif i Esfin/IDES, impulsa la creació de SICOOP, 
una societat de capital risc per a l’economia social que a finals del 2008 obté 
l’aprovació de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Es tracta d’una ex-
periència pionera a Catalunya i a l’Estat espanyol per finançar projectes i socie-
tats cooperatives.

Els anys 2008 i 2009, s’incorporen noves empreses a la que sembla una fórmu-
la d’èxit.

El 2010 s’aprova el nou pla estratègic 2011-2013 del grup, amb el reforçament 
del compromís per part de les organitzacions membres. El pla manté l’aposta 
pel creixement i la incorporació de nous socis, així com l’estudi i desenvolupa-
ment de noves iniciatives empresarials del grup, i també la captació de recur-
sos de finançament per donar suport al creixement de les organitzacions que 
en formen part.

Durant el 2011 i el 2012 es fa la presentació, llançament i desplegament del nou 
pla estratègic 2011-2013. S’organitzen les comissions: d’innovació, sostenibili-
tat, persones, finançament, nous projectes i comunicació. La comissió de per-
sones consensua un model de gestió de talent, amb el corresponent diccionari 
de competències. També es dissenya i implementa el quadre de comandament 
d’anàlisi financera. S’inicien projectes d’agregació de la demanda de les empre-
ses del grup per a la compra conjunta.
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S’activa el Club Clade per a les 4.000 persones treballadores que formen part 
del grup.

El 2013 es decideix redefinir l’estructura del grup, potenciant la intercoopera-
ció per fer-la més flexible i adequada a les necessitats que ha generat el nou 
entorn econòmic.

S’aposta per obrir la participació en projectes d’intercooperació a organitzaci-
ons no sòcies del grup, com una via d’enriquiment mutu i alhora com un via per 
a un futur creixement del grup, facilitant el coneixement de la tasca de Clade a 
través del treball en projectes concrets.

És interessant seguir l’evolució en el temps del grup Clade i el seu creixement, 
perquè d’alguna manera hi anem trobant les pautes que han format el fil con-
ductor d’aquest treball. En efecte, apareix com una cooperativa de 2n nivell 
per donar suport a unes cooperatives de 1r nivell que volen créixer i que es 
troben en una gran diversitat de sectors.

El Grup Uni.Co. (Unió de Cooperatives) és un grup de 10 empreses cooperati-
ves independents i multidisciplinàries que el 25/06/01 es van constituir com a 
cooperativa de 2n nivell, creant l’anomenat clúster d’empreses cooperatives 
d’àmbit tecnològic. Les empreses que el componen tenen caràcter innovador, 
pertanyen a diferents sectors i tenen per objecte oferir al mercat projectes i 
solucions integrals de màxima eficiència i estalvi. En el grup hi treballen 160 
enginyers i tècnics, acumula 30 anys d’experiència i es dedica a les telecomuni-
cacions, eficiència energètica, energies renovables i tecnologies de la informa-
ció.

A més, el grup va participar el 20/12/2014, junt amb altres empreses cooperati-
ves, fins a un total de 15, en Gircoop (Gestió Integral del Risc), que és un servei 
compromès amb l’eliminació, la reducció i el control dels factors de risc i els 
costos socials, econòmics i ambientals en les organitzacions, buscant la màxi-
ma eficiència en totes les etapes del procés, amb una visió global de les neces-
sitats i amb uns objectius que són la salut, la seguretat, la responsabilitat i l’es-
talvi.

S.C.I.A.S. (Assistència Sanitària Col·legial) és el nom genèric d’una cooperativa 
de 2n nivell de serveis a la salut, constituïda alhora per 2 cooperatives de 1r ni-
vell: una cooperativa de metges i professionals de la salut, Autogestió Sanità-
ria, i l’altra cooperativa de pacients, pròpiament S.C.I.A.S., que té la propietat i 
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gestió de l’Hospital de Barcelona. A més, d’aquesta societat de 2n nivell pen-
gen 2 fundacions i 2 laboratoris de referència. Són la biotecnològica Biopat, un 
laboratori orientat a traslladar a l’àmbit assistencial els nous avenços científics 
i tecnològics en patologia molecular, i l’altre laboratori és Gravida, dedicat a 
l’estudi integral de la fertilitat i la reproducció assistida.

També són importants, pel futur que s’albira, cooperatives com Som Energia, 
una cooperativa de productors i consumidors d’energia renovable. Fundada a 
Girona el 10/12/2010, impulsa un model energètic renovable, eficient i en mans 
dels ciutadans. El 2011 va començar la comercialització d’una energia certifica-
da com a 100% renovable. Actualment té 44.163 socis i 68.730 contractes de 
subministrament, amb abast a tot Espanya. Figuren en el seu consell rector di-
versos enginyers i experts, repartits per tot el país.

Ecos dona empara a moltes petites iniciatives de comerç i servei.

La Fundació Seira és una entitat de suport a la pràctica cooperativa, especial-
ment en qüestions de finançament, a partir d’un ventall de pràctiques i propos-
tes formatives que relacionen les cooperatives amb les entitats financeres.

La Fundació Roca i Galès, que prové del sobrant de la liquidació del patrimoni 
de la Caixa de Crèdit i Estalvi de Barcelona, està dedicada a l’estudi i promoció 
del cooperativisme i la defensa del patrimoni natural català i el benestar social.

Aquestes dues fundacions són importants instruments de suport a l’acció coo-
perativa de la societat civil catalana, però no podem tampoc oblidar l’acció de 
les institucions públiques. La Generalitat de Catalunya ha impulsat el projecte 
de creació de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, una xarxa d’entitats que el De-
partament de Treball vol que sigui un servei de referència per a les organitzaci-
ons cooperatives i d’economia social. Es pretén que treballin juntes per crear i 
impulsar nous llocs de treball, en especial els de qualitat, i promocionar l’eco-
nomia social.

“Històricament, els ateneus a Catalunya han representat la construcció de ciu-
tadania”, i en aquest sentit ha afegit que “des del Departament, volem que els 
Ateneus Cooperatius esdevinguin espais de referència al territori, amb l’objec-
tiu d’enfortir l’economia social i cooperativa per avançar col·lectivament cap a 
una societat més justa i cohesionada” (Bassa, 2016).
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Fins aquí la visió del panorama cooperativista de Catalunya, en la qual no hem 
citat moltes cooperatives i fundacions, atesa la gran quantitat d’empreses que 
hi ha registrades (fins a 3.946), però, tanmateix, volíem esmentar específica-
ment el cas d’algunes perquè el seu èxit és la prova que el model que implícita-
ment hem anat proposant en aquest treball, si no és l’únic és versemblant.

El Grup Clade, Uni.Co, S.C.I.A.S. i Som Energia són l’exemple clar de com a par-
tir de la integració en una xarxa es pot crear molt capital social i es genera in-
novació i coneixement que es necessari gestionar. Tot això ho anem veient re-
flectit, tant en el pla estratègic de Clade com en els diferents passos que les 
altres tres han fet per arribar fins on són. Ens deixem alguna empresa? Segura-
ment, però la informació disponible és la que tenim i, d’altra banda, no volíem 
exposar un mostrari de casos sinó explicar un procés per al qual els casos es-
mentats ens poden servir d’exemples.

També hem pogut veure en el model català una diferència molt important res-
pecte del model Evergreen, explicat per MITCoLab. Aquí, l’organització surt 
des de baix (les cooperatives de 1r nivell), no hi ha cap equip líder i per rebre el 
suport que necessiten, creen i organitzen elles mateixes les cooperatives de 2n 
nivell. No hi ha, per tant, cap dirigisme i sí unes necessitats que cal resoldre, 
són les cooperatives les que actuen per pròpia iniciativa.

8. Les cooperatives i el futur

Parlar de futur per a una empresa és parlar d’innovació. Fins i tot per a una co-
operativa. En un futur en constant canvi, innovar es fa imprescindible per tal 
de poder sobreviure i ser competitiva en el mercat. Però resulta que segons el 
tipus d’activitat a què es dediqui cada cooperativa i la quantitat de socis que la 
formin, li resultarà més o menys difícil.

Hi ha cooperatives que per la naturalesa de la seva activitat són innovadores 
des del començament o gairebé. A Catalunya, ens poden servir d’exemple algu-
nes com Uni.Co., Clade, S.C.I.A.S. i Som Energia. Per a nosaltres aquestes empe-
ses són innovadores perquè tenen entre els seus objectius la innovació. Altres, 
en canvi, han sorgit de situacions més vinculades a la relació amb mercats con-
crets, que no han fet imperiosa aquesta necessitat. Però per adaptar-se a la re-
alitat concreta del moment present, caldrà tenir en compte que el desenvolu-
pament sistemàtic d’innovacions exigeix disposar d’una massa crítica.
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La massa crítica és la quantitat de personal especialitzat de què disposa l’em-
presa per aconseguir un avenç sostingut en les activitats d’innovació.

Això ho podrien aconseguir les petites empreses amb la creació de cooperati-
ves i institucions de 2n nivell que donin suport a l’acció d’aquestes petites coo-
peratives, i entre les quals n’hi hauria d’haver una que, amb caràcter específic, 
s’ocupés de la innovació.

En definitiva, la creació d’una densa xarxa entre cooperatives de 1r i 2n nivell és 
la que permetria, d’una banda la creació d’importants grups cooperatius i 
d’una altra el sorgiment d’un important ecosistema cooperatiu, amb un pes 
significatiu en el mercat.

Cal tenir present que aquest procés només és el resultat de l’aplicació dels 
principis cooperatius, especialment el 5è, d’educació, formació i informació, el 
6è, de cooperació entre cooperatives, i fins i tot el 7è, de preocupació per la 
comunitat, així com de diversos valors cooperatius.

No podem oblidar el caràcter altament interactiu dels processos d’innovació, 
atesa la necessitat de captar coneixement disponible de l’entorn, però també 
la necessitat d’utilitzar els propis recursos de coneixement intern i que molts 
processos innovadors són el resultat d’iniciatives d’innovació oberta, ni tam-
poc la importància cada vegada més gran de la vigilància tecnològica.

En aquest sentit, una adequada gestió del coneixement esdevé molt important 
atesa la necessitat d’integrar coneixements que per la seva naturalesa reque-
reixen competències diferents. Per tant, hem de tenir en compte la necessitat 
de codificar el coneixement, ja que només d’aquesta forma es pot transformar 
en un bé econòmic i ser transferit en el mercat. Això significa que la gran quan-
titat de coneixement tàcit disponible en les petites cooperatives ha de ser 
adaptat a aquest procés innovador. El model d’espiral del coneixement de No-
naka et al. (1999), en què el coneixement individual es converteix en social i el 
tàcit en explícit, ens dona una pauta per resoldre aquesta necessitat.

En aquest context, la potenciació de les tecnologies TIC entre cooperatives, 
grups cooperatius i tot l’ecosistema, però també de cara a l’exterior, esdevé 
molt important.

Però no tancarem aquestes reflexions sense fer esment de dos aspectes que 
també són bàsics.
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El primer és la importància del lideratge. Quan s’ha creat un ecosistema sòlid i 
consistent com el que s’aconseguiria amb aquestes propostes, no resultarà 
tan difícil trobar entre directius i socis de les diferents cooperatives persones 
adequades per a aquesta funció, que suposa una visió a llarg termini i profunds 
coneixements tant de les cooperatives com dels processos d’innovació. Si no 
fos així i amb caràcter excepcional, sempre seria possible trobar algunes per-
sones, fora dels grups cooperatius, amb capacitat per assumir el repte.

El segon aspecte és el del finançament. Cada vegada més, va creixent la impor-
tància de la banca ètica i de les assegurances socialment responsables. L’acti-
tud social que suposa el rebuig tant de la banca tradicional com de moltes em-
preses asseguradores i fons d’inversió, a causa de la seva poc neta implicació 
en els esdeveniments dels últims temps, poden potenciar, pel traspàs de la 
confiança, el creixement d’aquestes empreses i fons, que sí accepten respon-
sabilitats i poden acabar acumulant importants quantitats de recursos, molt 
més a l’abast del sistema d’empreses cooperatives del que ho estaven abans 
amb els sistemes financers tradicionals.

9. Altres consideracions

Quan es parla de cooperatives, es parla d’un tipus d’empreses que es carac-
teritzen per uns principis i valors i configuren una cultura determinada. Aques-
ta cultura d’empreses gestionades democràticament i molt vinculades al terri-
tori i a les persones, en què prima el treball per sobre del capital, és la que pot 
permetre superar els grans reptes que s’albiren en el futur. Per a nosaltres 
aquests reptes, sense establir un ordre concret, són:

• El canvi climàtic.

• L’emergència de les fàbriques automàtiques i la impressió en 3D.

• El conflicte capital - coneixement.

El canvi climàtic és, sens dubte, un repte d’enormes proporcions, atès que im-
posarà importants canvis en la forma de funcionar de totes les empreses. En-
tre aquests canvis figura la utilització d’energia renovable en el 100% de tots els 
processos industrials, així com la manera d’organitzar les empreses. També 
serà necessari un alt nivell de formació dels seus treballadors, per tal que sàpi-
guen aplicar i gestionar aquests canvis. Això farà que sigui molt important el 
control democràtic i la participació econòmica dels socis (2n i 3r principis).
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Això ens porta a pensar que només serà possible en tals circumstàncies primar 
el mitjà-llarg termini, per davant del curt termini, que sovint esdevé el gran im-
peratiu de la cultura capitalista.

Un altre gran repte és la reducció actual dels llocs de treball qualificats i la seva 
substitució per les solucions de la intel·ligència artificial. Això ens pot portar a 
veure grans plantes industrials, encarregades d’un gran volum de producció i 
funcionant a cura de molt pocs treballadors.

Els altres treballadors, qualificats i no qualificats, s’esforçarien en la prestació 
de serveis i altres activitats secundàries, vinculades a l’activitat d’aquestes 
grans empreses que, en propietat de grans fons d’inversió, funcionarien en un 
context generador d’una gran desigualtat social.

Com el coneixement està fortament vinculat a les persones i les grans plantes 
productores de béns industrials ho estan al gran capital aquí sorgirà un conflic-
te capital-coneixement en què aquest últim, en la mesura que sigui rebutjat, 
s’anirà organitzant en tota classe d’empreses. L’evidència dels avantatges que 
el cooperativisme comporta farà que moltes d’aquestes siguin cooperatives.

10. Conclusions

El lema d’aquest Congrés és aconseguir un model eficient i equitatiu. El model 
que proposem ho és.

És equitatiu, com correspon a una cooperativa, perquè el principi de participa-
ció econòmica dels socis ja fa referència al fet que aquests contribueixen de 
manera equitativa al capital de les seves cooperatives.

És eficient perquè ja hem dit, parlant del capital intel·lectual, que és el conjunt 
d’actius intangibles el que, gestionat de forma eficient, aporta valor.

En els diferents capítols d’aquest treball hem anat proposant el que creiem 
que pot ser un model d’empresa cooperativa del futur. No és una empresa 
competitiva, a l’estil de les empreses capitalistes, però sí una empresa amb 
capacitat per competir en el mercat. La diferència és clara. L’empresa coopera-
tiva acull dins seu els principis i valors cooperatius. Per tant, la cultura d’em-
presa que això genera mai podrà ser adoptada totalment, encara que podria 
ser-ho en part, per una empresa capitalista. Tanmateix, moltes de les formes 
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d’organització que utilitzen les empreses capdavanteres de l’actual món digital 
es basen en els principis i valors cooperatius. Per això, dintre de les empreses 
s’està implantant treballar en equip, es fan reunions per entendre i resoldre els 
problemes, en els locals de l’empresa hi ha espais de descans i esbarjo que per-
meten la gestió de l’estrès així com la relació entre diferents treballadors, etc. 
Però si ens fixem en els principis i valors i en el que això representa, les coope-
ratives ja ho tenen en la seva cultura.

Tot el que he explicat fins aquí correspon al model que proposem. En aquest 
model presentem una empresa que treballa en xarxa amb altres empreses, tot 
i que algunes no siguin cooperatives, que genera molt capital social, disposa 
d’uns treballadors molt ben formats, amb una gran capacitat per a la innovació 
i uns sistemes òptims de gestió del coneixement.

El camí que segueixen algunes empreses i grups cooperatius catalans les porta 
en la línia d’aquest model.

Moltes dades sobre grups cooperatius de Catalunya s’han extret de la corres-
ponent pàgina web.
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Abstract

Cosmètics ecològics, turisme sostenible... Comprem valors i no productes. La nostra 
societat ha començat a exigir a les empreses un comportament ètic, i premia aque-
lles firmes competitives en qualitat i preu, però també en valors.
Una nova generació d’empreses està construint un model de negoci en el qual se si-
tua el factor social com a factor diferencial, però sense perdre de vista la rendibilitat. 
Són empreses socialment competitives, que converteixen el factor social en la clau 
del seu èxit. El seu producte o servei ha de ser rendible i atractiu i, des del primer dia, 
contribuir a construir un món millor.

1. Introducció

En els últims anys, els termes Responsabilitat Social Corporativa i Responsabili-
tat Social Empresarial s’han consolidat a l’imaginari col·lectiu com una manera 
que tenen les empreses de tornar a la societat part dels seus beneficis. La idea 
que va originar aquesta pràctica és senzilla: una companyia genera beneficis i, 
conscient del seu paper a la societat, decideix destinar part d’aquests guanys a 
projectes socials o ambientals, a través, per exemple, de la creació d’una fun-
dació o d’accions específiques desenvolupades pel departament de Recursos 
Humans o de Responsabilitat Social.

La Responsabilitat Social va arribar per quedar-se i, a data d’avui, hi ha molts 
organismes i institucions que difonen la cultura responsable i vetllen pel seu 
compliment a les empreses de tot el món. Per exemple, les companyies que 
desenvolupen bones pràctiques poden adherir-se al Pacte Mundial de les Naci-
ons Unides (UN Global Compact). També hi ha normes oficials com l’SA 8000 
(Social Accountability Standard 8000) impulsada pel Council on Economic Prio-
rities, l’SGE 21 de Forética o la norma-guia ISO 26000.

Des dels anys 90, dècada en què es va produir l’autèntica explosió i desenvolu-
pament de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE), el mercat, la societat i 
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l’estratègia per tirar endavant un negoci han canviat molt. Durant els darrers 
30 anys, moltes companyies s’han recolzat en l’RSE per desenvolupar projec-
tes i pràctiques que han resultat beneficiosos en molts àmbits (el medi ambi-
ent, la lluita contra la desigualtat, etc.). A l’altre extrem, però, moltes compa-
nyies s’han acostumat a rentar la seva imatge i maquillar les seves males 
pràctiques amb accions d’RSE i, en la majoria dels casos, aquestes suposades 
bones intencions es queden en meres campanyes de màrqueting. Aquests, 
però, no seran els casos que centraran la nostra atenció, sinó aquelles empre-
ses, noves o de llarg recorregut, que estan integrant l’RSE a la seva estratègia 
de negoci com a element competitiu, és a dir, com a camí a la innovació i com 
un valor afegit tant per al client com per a l’accionista. Són les empreses que 
practiquen la Responsabilitat Social Competitiva.

2.  Responsabilitat Social Competitiva: factor social i competitivitat 
econòmica

A diferència de l’habitual RSE, la Responsabilitat Social Competitiva contempla 
la creació d’un negoci situant des del primer moment el factor social com a 
element diferencial i sense perdre mai de vista la rendibilitat. El seu producte o 
servei ha de generar valor social per si mateix i, des del primer dia, cada euro 
invertit ha de contribuir a crear un món millor, ja sigui de manera conscient o 
inconscient. No es tracta de considerar accions accessòries, compensatòries o 
pròpies d’una estratègia de màrqueting, sinó d’originar expectatives econòmi-
ques que considerin el compromís amb la nostra societat com un element es-
sencial per l’ADN de la seva empresa. Parlem de companyies que han aconse-
guit generar negoci amb el factor social com a element competitiu, 
convertint-lo a més en la clau del seu èxit.

Cada cop més, els consumidors opten per comprar valors i no productes, el 
creixement que han experimentat els cotxes elèctrics, els aliments de km 0 o 
el turisme sostenible en són exemple. I és que els ciutadans comencen a exigir 
a empreses i governs un comportament ètic, premiant les companyies que són 
competitives en qualitat i preu però també en valors compartits pel conjunt de 
la societat. En aquest sentit, per poder encaixar amb els nous criteris del con-
sumidor, les empreses estan començant a generar o transformar els seus pro-
ductes i serveis fent-los més responsables, però al mateix temps competitius.

Els empresaris no hauríem d’avergonyir-nos del fet de voler guanyar diners. 
Quan deixem de fer-ho i acabem amb la creença que està bé o malament se-
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gons si una empresa té o no ànim de lucre, començarem a entendre el verita-
ble sentit de la responsabilitat social. No es tracta d’aplicar mesures solidàries 
per justificar el nostre compte de resultats, sinó ben al contrari, la millor mane-
ra de ser veritablement conseqüents amb el nostre entorn és aplicar la següent 
premissa: si contribuïm a construir una societat millor, a nosaltres també ens 
anirà bé, ja que si nosaltres guanyem la societat també guanya. Aquest és el 
model que planteja la Responsabilitat Social Competitiva, un model que està 
guanyant pes tant en l’àmbit empresarial català com internacional.

L’RSE tradicional es mostra moltes vegades insuficient i fins i tot ineficaç i no 
acaba de tenir la credibilitat que es mereixeria entre l’opinió pública, ja que per 
poder fer útils les accions sostenibles d’una empresa és imprescindible que 
aquestes també siguin rendibles. En temps de dificultats, per exemple, tota 
economia comença per reduir despeses en aquelles partides que no estan es-
tretament lligades al benefici i no suposen una necessitat per seguir tirant en-
davant. Les famílies escurcen o adapten les seves vacances i es passen a les 
marques blanques, per exemple, i amb l’arribada de la crisi moltes empreses 
també han deixat d’invertir en polítiques socials, és a dir, en la seva RSE. En 
canvi, quan una empresa decideix ser socialment competitiva, difícilment pot 
deixar de ser-ho tret que es vegi obligada a tancar. Si l’origen d’un producte o 
servei és social i aquest, a més, és competitiu i funciona, seria absurd canvi-
ar-lo. Tampoc els clients ho entendrien, ja que una vegada aconseguit el posici-
onament en el mercat com a marca social, un canvi cap a un tipus de producte 
convencional confondria els consumidors.

Si l’objectiu d’una companyia és guanyar diners, una cosa totalment lícita, el 
propòsit de la Responsabilitat Social Competitiva no pot ser altre que guanyar 
diners contribuint a la millora de l’entorn. Per què caldria escollir entre els diners 
o les persones? Es pot posar el focus en les dues coses, ja que els beneficis eco-
nòmics també poden redundar en la població. Només d’aquesta manera es pot 
incorporar l’ètica a l’essència d’una empresa, convertint l’RSE en una #RSCom-
petitiva present en tots els processos de negoci i en la gestió del dia a dia.

La filantropia, entesa com les accions en benefici de la societat sense retorn 
per al seu promotor, mou entre el 2 i el 3% del PIB mundial. El sector públic, per 
la seva banda, representa una mitjana del 20%. És, però, el sector privat, amb 
gairebé el 80% del PIB mundial, el gran motor capaç de canviar el món, creant 
negocis sostenibles, rendibles i replicables en qualsevol lloc. Així, l’empresa so-
cialment competitiva és un actiu fonamental per construir un model econòmic 
sostenible i competitiu.
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3. Tipus de Responsabilitat Social Competitiva: exemples reals

El mercat està patint un significatiu canvi de tendències respecte al tipus de 
projectes que s’incorporen al tauler de joc. Els nous models de negoci que han 
integrat el compromís al seu core business han augmentat la seva popularitat, 
especialment entre els joves, que troben resposta a les seves demandes tant 
des de la perspectiva de consumidor com des de la d’impulsor d’aquest tipus 
d’iniciatives. Aquestes noves empreses busquen ser autosuficients, eficaces i 
rendibles, transformant la societat a petita escala amb possibilitat de seguir 
creixent. A través de l’aprenentatge tracten d’aprofitar els canvis de conducta 
del client i guanyar terreny aplicant una economia d’escala. A més, entre les 
seves noves funcions apareix la d’educar el consumidor, des del seu radi d’in-
fluència, així com els productors i els seus empleats.

La sostenibilitat i la responsabilitat social ja no són una estratègia, sinó el prin-
cipal objectiu del nou empresari que les ha integrat plenament en la seva acti-
vitat principal i ha passat a considerar el consumidor com un ciutadà a qui 
oferir solucions de qualitat revertint les desigualtats.

La Responsabilitat Social Competitiva, però, pot aparèixer des de l’origen, per 
transformació o de forma “no buscada”. A continuació analitzarem exemples 
presents al teixit empresarial català o internacional de cada cas.

4. #RSCompetitiva d’origen

Actualment, Grupo SIFU suma més de 4.500 treballadors –el 89% amb discapa-
citat–, 1.600 clients i una xarxa de delegacions que cobreixen tot el territori 
espanyol. L’empresa, però, va néixer l’any 1993 a Barcelona en un moment en 
què les persones amb diversitat funcional pràcticament no tenien opcions de 
formar part del mercat laboral. SIFU, que és com es deia l’empresa durant els 
primers anys, va sorgir per oferir serveis de porteria, consergeria, jardineria i 
neteja a comunitats de propietaris, però amb la gran diferència que aquestes 
tasques les desenvolupaven persones amb discapacitat. Aquest model de ne-
goci, completament innovador en una època en què el 100% de les empreses 
espanyoles incomplien la LISMI (obligatorietat de reservar el 2% de la plantilla a 
personal discapacitat en el cas de les empreses de més de 50 treballadors), va 
anar creixent any rere any: expandint-se territorialment, creant nous serveis i 
línies de negoci, però sempre amb un denominador comú, la integració de per-
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sones amb capacitats diferents. La missió de SIFU va ser, des del primer dia, 
integrar socialment i laboralment persones amb discapacitat, però el creixe-
ment que ha experimentat només ha sigut possible gràcies a què, a més del 
valor afegit que aporta des del punt de vista de la responsabilitat social, és un 
exemple de competitivitat econòmica, una empresa capaç d’oferir serveis de 
qualitat i rendibles als seus clients. Es tracta, doncs, d’un exemple de Respon-
sabilitat Social Competitiva d’origen.

Cocunat és un altre exemple de Responsabilitat Social Competitiva d’origen 
nascut a Catalunya. Quan la seva fundadora, Sara Werner, va voler buscar per 
Internet cosmètics lliures de tòxics per a la seva mare, que patia SQM (Sensibi-
litat Química Múltiple), va descobrir que no només hi havia poca informació al 
respecte sinó que va ratificar que molts dels productes que la gran indústria 
diu que són naturals en realitat no ho són. Així, va tenir la idea de crear Cocu-
nat, una botiga en línia de cosmètica 100% saludable i natural que ofereix més 
de 700 productes de diferents marques i de tot el món amb la garantia de ser 
lliures de tòxics. La cosmètica saludable mou 22.000 milions d’euros a l’any a 
Europa i prop de 30 milions de dones es mostren interessades en aquest tipus 
d’articles, per això Cocunat espera arribar al mig milió d’euros de facturació i 
obrir aviat botigues físiques a Madrid i Barcelona.

D’altra banda, l’estudi de disseny de Josep M. Batalla, establert a Barcelona,   
era conscient de l’enorme competència que hi ha a la capital catalana entre 
agències del sector. Per això va decidir comptar amb una visió diferent per di-
ferenciar-se de la competència: va contractar un equip insòlit de creatius for-
mat per persones amb discapacitat intel·lectual, que treballen de forma inte-
grada i absolutament normalitzada amb joves dissenyadors i directors d’art. 
Aquest tipus de persones solen desenvolupar el que s’anomena “el pensament 
lateral”, un plantejament menys obvi i racional que aporta nous enfocaments i 
suposa un veritable avantatge competitiu, ja que proporciona a l’estudi un 
gran nombre d’idees i nous enfocaments per oferir solucions de disseny noves, 
sorprenents i diferents. És així com La Casa de Carlota s’ha convertit en un re-
ferent d’innovació creativa i impacte social, que ja ha treballat per a importants 
clients com Nestlé, Mahou, la Caixa, Zurich Assegurances o l’Ajuntament de 
Barcelona,   per al qual, per exemple, va crear una bonica campanya per al Nadal 
2015-2016 que va vestir la ciutat de banderoles i cartells amb una gràfica tendra 
i original.

Com es pot comprovar, la Responsabilitat Social Competitiva pot estar present 
en qualsevol tipus de model de negoci i en qualsevol sector. Un altre exemple, 
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el trobem a l’àmbit de la moda de la mà d’un emprenedor americà. L’any 2006, 
el nord-americà Blake Mycoskie va fundar TOMS Shoes, una empresa de saba-
tes inspirades en les tradicionals espardenyes argentines a gust dels consumi-
dors nord-americans, tot assegurant que per cada parell venut se’n lliuraria un 
altre d’idèntic a un nen necessitat de la pampa. Sempre va tenir clar que la seva 
aposta havia de dirigir-se a crear una empresa i no una ONG per poder crear un 
negoci sostenible econòmicament. En una entrevista que li va fer Bill Clinton 
en un dels seus actes deia: “TOMS prova com els negocis i les accions socials 
no són excloents, i que poden coexistir pel bé comú. Si hagués creat una orga-
nització sense ànim de lucre, dependent de la recaptació de donacions, podrí-
em haver lliurat sabatilles una vegada, o potser dues”. La clau del seu èxit, en-
tre altres coses, va ser crear un negoci que combinés el factor empresarial amb 
el social. La seva estratègia també contempla no gastar cap partida pressupos-
tària en publicitat o màrqueting per poder costejar el calçat que envien a paï-
sos del tercer món sense deixar d’obtenir guanys. Cada un dels seus compra-
dors es converteix en donant i en prescriptor de la seva moda i el seu missatge, 
filantrops ben calçats que difonen el seu lema “Ajuda’ns a canviar el món”. 
L’acceptació entre el públic ha estat tan bona que des dels seus inicis, TOMS 
Shoes ha lliurat més d’un milió de parells de sabatilles a tot el món i ha col·labo-
rat amb diferents entitats per acompanyar els joves en risc d’exclusió durant la 
seva etapa de creixement.

5. #RSCompetitiva per transformació

Tot i així, no totes les empreses socialment competitives ho són des del primer 
dia. Algunes marques, en un moment donat, van apostar per la innovació soci-
al per diferenciar-se de la seva competència, són exemple de Responsabilitat 
Social Competitiva per transformació.

Als anys 90, la catalana Cafès Novell va decidir que la filosofia de la seva em-
presa podia fer un gir de 180 graus. Van apostar per una producció responsable 
i de comerç just, sense perdre en cap moment la qualitat ni la cura pels detalls 
que els caracteritzava. Van decidir potenciar la compra de cafès certificats com 
el camí més coherent amb la seva activitat i forma de pensar. En aquella època 
pràcticament només existien botigues de comerç just i iniciatives de comerç 
directe de productor a consumidor amb una intenció clarament bona, però fal-
tava un control de qualitat per part dels actors que posava en perill la qualitat 
del producte final.
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Fruit d’aquest canvi de rumb, a principis dels anys 2000, van decidir incloure 
l’RSE com un dels tres pilars de l’empresa i es van centrar en la producció de 
cafès verds certificats que tinguessin la mateixa qualitat que estaven oferint 
històricament.

6. #RSCompetitiva no buscada

Les empreses socialment competitives es completen amb un tercer grup, for-
mat per companyies que practiquen l’RSCompetitiva tot i no haver-ho buscat. 
El món actual, desbordat per la innovació, ens ha fet valorar molt més els pro-
ductes “de sempre”. Durant els últims anys hem viscut l’auge dels productes 
tradicionals, fets a mà... En alguns sectors, com l’agroalimentari, aquesta ten-
dència ha crescut molt: molts productors han deixat de banda mètodes habitu-
als que alteren els processos de producció naturals per donar pas a una oferta 
d’embotits, vins, caves, melmelades, olis o verdures més atractius per al consu-
midor en tractar-se de productes més sans, tradicionals i de qualitat. És el cas 
de Juvé & Camps que, gràcies a mantenir-se fidel als mètodes tradicionals de 
producció, són una opció més respectuosa amb el medi ambient i han certificat 
el seu cava com a 100% ecològic. La companyia es va convertir així en la princi-
pal bodega espanyola amb tota la seva producció certificada, un valor afegit 
per al seu públic.

7. L’empresa del futur

Responsabilitat Social Competitiva significa apostar per un factor diferencial 
que al mateix temps és social i competitiu, cosa que fins ara només s’havia apli-
cat en l’àmbit del màrqueting social i que ha funcionat en moltes companyies, 
però que també ha estat una arma de doble tall per a moltes altres. Un factor 
diferencial que transformarà les empreses del demà per ser més productives i 
responsables, empreses que a més d’oferir un bon producte, ajudaran a cons-
truir un món millor, més equitatiu, més sostenible i més conscient. Aquest ti-
pus d’organitzacions, que han sabut evolucionar amb la societat, tenen el futur 
assegurat perquè el consumidor valorarà molt positivament el seu costat més 
humà i, encara que gairebé mai comprarà els seus productes exclusivament 
per aquest motiu, sí que resultarà un factor decisori quan l’article o servei sigui 
per si mateix competitiu i de qualitat.
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El nostre mercat està preparat però no satisfet i això és una clara oportunitat 
per emprendre. Davant la sobresaturació del mercat, se’ns obren les portes al 
mercat social, un espai en el qual encara hi ha múltiples possibilitats per créixer 
i molt recorregut per fer. Aquestes seran les companyies del demà, però tam-
bé del present perquè aquesta cursa ja ha començat i és el moment de su-
mar-se als milions d’emprenedors que, sobre una base sòlida de producte i un 
projecte amb un bon conglomerat, aposten pel factor social des del principi.
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TRAVÉS DE LES AGRUPACIONS SECTORIALS 

(ASSOCIACIONS I CLÚSTERS)
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Abstract

La promoció del desenvolupament d’una economia sostenible, verda o circular és 
una prioritat per a les institucions internacionals i catalanes. La nostra recerca ha 
consistit a analitzar fins a quin punt les empreses a Catalunya estan adoptant políti-
ques de desenvolupament sostenible. L’anàlisi s’ha dut a terme a través de les actu-
acions impulsades per les institucions sectorials (clústers i associacions sectorials). 
La conclusió del treball és que les empreses per a les quals les polítiques de sosteni-
bilitat milloren la seva posició competitiva han adoptat progressivament aquestes 
polítiques. Les raons de no adopció de les que no ho fan són que o bé els suposa 
costos importants, que el marc regulatori actual no els obliga a internalitzar, o bé 
perquè el marc legal fa econòmicament inviable la seva activitat. La implantació del 
marc regulatori recorregut pel Gobierno al TC –amb aixecament recent de la suspen-
sió– ha de ser necessàriament el proper pas de política econòmica que porti al 
desenvolupament sostenible.

1. De què parlem quan parlem de sostenibilitat en l’empresa?

Què és l’economia verda, l’economia circular, la sostenibilitat a l’empresa? 
Clarificar aquests termes sovint poc intersubjectius és fonamental per saber 
què és el que estudiem i el que no estudiem en aquest document. Sostenibili-
tat és una paraula amb un fort sentit ideològic, una paraula que comporta una 
visió del món que va més enllà de l’economia, una paraula “weltanschauung”. 
En aquest text farem servir algunes definicions que ha utilitzat la Generalitat 
de Catalunya quan ha fet estudis i polítiques sobre aquests temes.

Són les següents:
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Situació i perspectives de les polítiques de sostenibilitat en l’empresa catalana... 

• L’economia verda és aquella que millora el benestar humà i l’equitat soci-
al, redueix els riscos ambientals i és eficient en l’ús dels recursos. Es trac-
ta d’un model que integra la dimensió social i la conservació dels ecosis-
temes.

• L’economia circular se centra en el cicle dels recursos i és un model basat 
en la reutilització, la reparació, la remanufacturació i el reciclatge dels 
materials i productes, davant la utilització de matèries primeres verges.

 Font: Generalitat de Catalunya a partir de l’Agència Europea del Medi Ambi-
ent,2016.

L’RSC és un concepte polisèmic. És utilitzat per empreses i institucions acadè-
miques en diferents àmbits, amb una tendència general a incloure sota aquest 
mot els aspectes de les polítiques socials de cara als treballadors i altres stake-
holders externs i també els relacionats amb la cura de l’ecosistema productiu 
de l’empresa i dels que intervenen en tota la cadena de valor dels seus produc-
tes: des de les matèries primeres fins a la destrucció i reciclatge de les restes 
del producte quan ha estat consumit o utilitzat.

2.  La recerca en sostenibilitat, economia verda i economia circular a 
Catalunya

La recerca en sostenibilitat a l’empresa catalana ha estat liderada pel Govern 
de la Generalitat, i en una mesura menor per les institucions acadèmiques. 
Aquest és un fet certament sorprenent. En aquest àmbit de transformació és 
ben palès el lideratge per part de les institucions públiques, que donen respos-
ta a les polítiques de la Comunitat Europea, impulsora d’iniciatives transnacio-
nals en aquest sentit. En el món acadèmic, amb comptades excepcions, la re-
cerca és més aviat minsa. Les causes d’aquest fet farien bo un altre estudi, i 
probablement les trobaríem en resistències ideològiques (líders d’escoles de 
negocis de prestigi negaven el canvi climàtic encara no fa deu anys) i en la difi-
cultat d’encaixar aquestes problemàtiques en el món dels estudis econòmics 
tal com s’estructuren en l’àmbit universitari. Les facultats tècniques, en especi-
al la UPC en Enginyeria i la UAB en Ciències Ambientals, són dues reconegudes 
excepcions de prestigi internacional en aquest panorama.

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Medi Ambient, el De-
partament d’Empresa i Coneixement i el CADS (Consell Assessor per al Desen-
volupament Sostenible) han estat els principals impulsors de la recerca en 
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aquest àmbit. També la Fundació Creafutur, participada per la Generalitat i 
ESADE, ha impulsar un seguit d’estudis sobre sostenibilitat en diversos àmbits 
de l’activitat econòmica (consum, mobilitat, etc.).

Els primers a parlar de sostenibilitat no han estat pas els economistes: ecòlegs 
i historiadors ja advertien la deriva insostenible del model de creixement actu-
al. Enric Tello (TELLO, 2001), un dels pioners en el nostre, país escrivia en la re-
vista Medi Ambient, una de les publicacions periòdiques del Departament:

La proposta d’una reforma fiscal ecològica basada en la introducció d’un seguit 
d’ecotaxes sobre els recursos naturals i l’energia, mentre el treball es desgrava 
progressivament, pretén incidir en la gramàtica dels preus per fer-los una mica 
més veraços. Però això només pot aconseguir-se com a resultat d’una decisió polí-
tica col·lectiva. Els serveis ambientals dels ecosistemes són un bé públic per natu-
ralesa La seva inclusió en la gramàtica dels preus suposa admetre un principi 
d’economia moral: que la democràcia ha de regir i corregir les tendències actuals 
de l’economia dc mercat que ens condueixen al col·lapse ecològic.

Gairebé vint anys després ens trobem amb la llei que permetria generalitzar les 
ecotaxes sobre emissions suspesa pel Tribunal Constitucional, encara que re-
centment s’ha aixecat aquesta suspensió. Vegem què ha passat durant aquests 
anys i quines transformacions s’han anat produint en el teixit productiu.

Un dels estudis pioners (Torres, 2012), també publicat a Medi Ambient, feia 
pensar en un futur brillant per al desenvolupament de l’economia verda:

Tanmateix, aquesta visió panoràmica del potencial que té en sectors molt vincu-
lats a l’economia catalana és indicativa que l’aposta del país per l’economia verda 
és encertada i, si es fan les coses com cal, pot tenir uns resultats molt satisfactoris. 
Ara bé, no n’hi ha prou amb tenir un bon punt de partida i unes magnífiques pers-
pectives, sinó que cal una certa empenta mitjançant la col·laboració entre les ad-
ministracions públiques i les empreses privades per rebaixar les barreres de tota 
mena que poden existir per al progrés adequat d’aquesta transició. Ateses les ba-
ses econòmiques i empresarials del país i vista la predisposició del Govern de la 
Generalitat per implicar-se en el desenvolupament de l’economia verda, estaríem 
en condicions d’augurar-li un bon futur. En tot cas, sembla clar que aquest no arri-
barà passivament, sinó que caldrà anar-lo a buscar. Com deia Peter Drucker, la 
millor manera de predir el futur és construir-lo. Així doncs, podem predir un gran 
futur per a l’economia verda a Catalunya si estem disposats a construir-la.
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Tenim a la nostra disposició quatre treballs extensos encarregats per la Gene-
ralitat de Catalunya. El primer, realitzat el 2012 per la consultora Institut Cerdà, 
analitza en profunditat el potencial de l’economia verda a Catalunya. El segon, 
fet per Lavola, es centra en la situació i perspectives de l’economia circular, i el 
tercer va ser encarregat per ACCIÓ a la consultora Clúster sobre el mateix 
tema. Finalment, un estudi recent de prospectiva encarregat per la Conselleria 
d’Empresa i Coneixement a la consultora BIPE (BIPE, 2018) ens obre els escena-
ris possibles.

Vegem les conclusions principals d’aquests quatre treballs.

“L’impuls de l’economia verda com a factor de reactivació del teixit productiu 
de Catalunya” (DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, 2012) conclou que

l’impuls de l’economia verda comportarà diversos beneficis estratègics:

•  Reindustrialització. La conjuntura econòmica ha perjudicat especialment la in-
dústria, sector que tradicionalment ha tingut un gran pes a Catalunya. La ne-
cessitat de nous productes i tecnologies que ofereix l’economia verda constitu-
eix una oportunitat de creixement i diversificació per a aquestes activitats.

•  Innovació difusa. Les millores tecnològiques que està aportant l’economia ver-
da en aspectes com l’eficiència energètica, l’optimització del consum de recur-
sos, la minimització d’externalitats són extensibles a pràcticament tots els 
camps de l’economia, ja es tracti de sectors productius o sectors tan claus per a 
l’economia catalana com el turisme o el comerç.

•  Posicionament en els mercats globals. L’economia verda suposa l’aparició 
d’uns nous estàndards de qualitat que seran exigibles per a la comercialització 
internacional de gairebé tots els productes i serveis. Al mateix temps, compor-
tarà el sorgiment de tecnologies de producció i serveis de suport empresarial 
que poden convertir-se en nuclis de referència mundial aquells països que hi in-
verteixin i en destaquin.

Els sectors amb més potencial per a l’economia verda són, segons els resultats 
de l’estudi (veure quadre 1, criteris i avaluació), els següents:

• Àmbit energètic (eficiència en l’ús/producció i distribució).

• Àmbit industrial (química verda/tèxtil verd/alimentari/comerç).
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• Noves tecnologies (domòtica, xarxes intel·ligents, transport sostenible, 
nanotecnologia i biotecnologia).

L’estudi entra en el detall de les accions de desenvolupament sectorial que es 
poden donar en cada un d’aquests àmbits.

Quadre 1. Criteris i avaluació de potencial d’economia verda (2012)

El segon dels estudis citats, “L’economia Circular a Catalunya” (CLÚSTER; AC-
CIÓ, 2017) conclou que el sectors agroalimentari i químic són els que tenen 
més potencial de circularitat i amb un pes important en l’economia. Sorpre-
nentment, dos sectors fonamentals en l’economia catalana apareixen en una 
posició baixa quant a potencial de circularitat: els serveis per a la salut i el turis-
me.

Com es pot veure, és difícil comparar ambdós estudis per la diferencia entre 
classificacions sectorials i pel que podríem dir enfoc circular vs. enfoc verd. El 
que apareix clarament és que ambdós estudis coincideixen a assenyalar els 
sectors agroalimentari, energia, química i logística i transport com a àmbits 
coincidents amb el potencial de polítiques de sostenibilitat sota els dos enfoca-
ments.
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Quadre 2. Classificació de sectors segons importància i potencial de 
circularitat

L’estudi de Clúster per a ACCIÓ conclou que :

• S’han detectat a Catalunya 391 empreses que ofereixen solucions d’econo-
mia circular, tenen una facturació agregada d’11.038M€ i donen feina a 
70.419 treballadors (2014).

• 4.090M€ de la facturació d’aquestes empreses està exclusivament vincula-
da a l’economia circular (2015). Aquest volum de facturació representa el 2% 
del total del PIB català (2014).

• El 91% de les empreses identificades són pimes (menors de 250 treballadors) 
i el 83% són empreses constituïdes abans de l’any 2007 (empreses de més de 
10 anys de vida).

• En termes de facturació, 6 grans operadors de residus concentren més 
d’una tercera part del volum de negoci total estimat en economia circular.
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• Residus i materials són els subsegments amb més massa crítica dins de 
l’oferta d’economia circular.

• Barcelona és la província on es concentren més empreses (76%). La seguei-
xen Girona (9%) i Lleida (6%).

• El 52,2% de les empreses del segment són exportadores i el 12,2% tenen filial 
a l’estranger.

• A Catalunya hi ha diverses iniciatives i entitats relacionades amb l’economia 
circular: Administracions públiques que impulsen projectes i iniciatives, 
clústers organitzats, universitats, centres tecnològics i altres agents, fires i 
xarxes internacionals.

Es presenten –segons les conclusions de l’estudi– oportunitats en tres àmbits:

• Oportunitats d’internacionalització: 6 països detectats amb oportunitats 
per a les empreses catalanes: Xile, Turquia, Estats Units, Xina, Canadà (On-
tario), Dinamarca. Criteris de selecció: sensibilitat al concepte d’economia 
circular, programes o polítiques relacionades, necessitats específiques de 
gestió de residus, d’aigua o d’ús eficient de l’energia per escassedat de re-
cursos o bé per l’elevat ús de recursos.

• Oportunitats d’atracció d’inversió estrangera: s’han detectat empreses po-
tencials inversores a Catalunya en els segments de residus, d’aigua i d’ener-
gies renovables amb els criteris següents: empreses sense oficines o delega-
cions a Catalunya, empreses presents a Catalunya però que no venen 
solucions d’economia circular i empreses que estan creant centres d’R+D 
relacionats amb l’economia circular, però que no han escollit Catalunya en 
les seves darreres inversions.

• Oportunitats d’innovació: es detecten 11 tecnologies facilitadores de l’eco-
nomia circular, d’entre les quals: tecnologia de reciclatge avançada, tecno-
logia i ciències de la vida, sistemes de rastreig, tecnologia de disseny modu-
lar, anàlisi Big Data, impressió 3D, etc. També s’han detectat 11 centres de la 
xarxa Tecnio desenvolupant projectes en l’àmbit de l’economia circular.

Finalment, deu anys després dels primers treballs, l’excel·lent treball encarre-
gat a BIPE per la Conselleria d’Empresa i Coneixement ens obre perspectiva i 
prospectiva de futur:

Els quatre possibles escenaris de futur han estat construïts prenent com a base 
aquestes evolucions importants.
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El primer escenari, titulat “retorn a la tendència” ha estat construït sobre una lò-
gica de prossecució de les tendències anteriors.

El segon escenari, anomenat “volatilitat i crisis successives” es caracteritza per la 
multiplicació d’incidents exògens a la lògica purament econòmica, però té fortes con-
seqüències en el sistema econòmic: problemes geopolítics, crisis sanitàries, incidents 
climàtics que comporten pertorbacions importants en termes d’abastament, etc.

El tercer escenari, “recaiguda i proteccionisme”, suposa una represa econòmica 
temporal en el marc d’una crisi estructural i sostenible que té com a conseqüència 
un tancament progressiu dels grans espais econòmics als intercanvis comercials.

Finalment, el quart escenari, “Europa, pilot de la nova economia”, planteja la hi-
pòtesi d’una coordinació de les polítiques europees i d’un voluntarisme notable 
per tornar a posicionar l’economia europea en els nous camins del creixement sos-
tenible... (...) és tècnicament possible, però requereix una gran voluntat política i 
una certa cohesió de les polítiques econòmiques al si de la Unió Europea –dues 
exigències que avui dia no es compleixen–. Li atribuïm una cinquena part de pro-
babilitat, és a dir, el 20%.

En els àmbits microeconòmic i sectorial, aquest escenari es tradueix en:

•  El desenvolupament de nous béns i serveis caracteritzats per la prioritat ator-
gada a la reducció màxima de la sostracció neta al planeta (la noció de sostrac-
ció nul·la al medi ambient esdevé un major criteri de competitivitat).

•  Una gran integració dels circuits de reciclatge i de recuperació als sectors de 
producció (criteri fonamental d’entrada al mercat): concepció dels productes 
que integren el cicle de vida complet, d’origen a final.

•  L’acceleració de l’obsolescència del parc d’equipaments (màquines i eines, edi-
ficis i habitatges) i la seva substitució (per tant una recuperació de la inversió) i 
la necessitat d’una acceleració de noves inversions de xarxa.

•  El retorn dels països industrialitzats com a motor del creixement gràcies a l’ac-
celeració de la mutació de la seva eina de producció i a la de les seves pràcti-
ques de consum.

•  L’acceleració marcada del ritme de creació i de difusió de les innovacions en els 
països industrialitzats (de resultes de la necessitat de canvis de les tecnologies 
que s’han utilitzat abans, de les pràctiques de consum, de les capacitats d’R+D 
existents i dels seus mitjans de finançament).
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•  L’acceleració de l’arribada de nous actors als mercats innovadors del desenvo-
lupament sostenible (empreses emergents) i de les modificacions dels mercats 
en el marc d’ajuts al finançament renovats.

•  L’augment sensible de les deseconomies d’escala i d’envergadura dels grans 
grups. Tornem a un model caracteritzat per l’“small is beautiful”, al local més 
que al global, i a l’humà més que a la fragmentació infinita de les tasques i fun-
cions en nom de la productivitat. Tot això condueix a un nou anivellament de 
les relacions de poder entre grans grups i petites i mitjanes empreses.

•  La reducció del paper del cost de la mà d’obra com a factor de diferenciació en 
el pla de la competitivitat i, al contrari, l’augment significatiu de l’R+D i de la 
capacitat d’integració de serveis i de tecnologies (casa autoproductora d’ener-
gia, etc.). Una conseqüència d’aquesta evolució és que es requereixen noves 
competències en recursos humans (multicompetències, multitalents per a mul-
tifuncions).

•  La reducció del potencial de desplaçament dels productes a causa de l’impacte 
negatiu dels transports: el cost del transport augmenta de tal manera que es 
dona prioritat a la producció més propera al mercat.

•  L’augment dels moviments migratoris: es dona privilegi a la relocalització dels 
productors i dels consumidors i, paral·lelament, es limita el transport dels pro-
ductes i de les matèries intermediàries.

Com podem veure en els anteriors treballs, separats per deu anys, el moviment 
hi és però és molt més lent del que faria preveure una evolució decididament 
impulsada pel sector públic i una política econòmica i industrial que donés res-
posta als reptes derivats de l’augment de població, de les emissions dels gasos 
d’efecte hivernacle i als efectes del canvi climàtic. Tanmateix, les oportunitats 
de desenvolupament de l’economia verda i l’economia circular com a pilars 
centrals de la reindustrialització d’Occident i de Catalunya especialment, se-
gueix vigent.

3. Què estan fent actualment les empreses?

Hem revisat les accions que estan fent i es proposen fer empreses dels dife-
rents sectors a través de les associacions sectorials o bé els clústers, que són 
probablement els agents més importants de promoció i impuls d’aquestes po-
lítiques, si deixem a part els aspectes derivats de l’impacte regulatori.
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Les dimensions de sostenibilitat estudiades han estat les següents (seguint cri-
teris de la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient):

1. Optimització i gestió de residus
2. Reducció de riscos socials i ambientals
3. Desenvolupament de nous mercats/nous productes
4. Ecoinnovació (productes/processos/models de negocis)
5. Responsabilitat social.

És important tenir en compte la naturalesa dels sectors industrials i com la riva-
litat competitiva condiciona la prevalença de petites i mitjanes empreses. Així, 
en alguns sectors trobarem un predomini de petites i mitjanes empreses (de 10 
a 250 treballadors), en altres trobarem una majoria de grans empreses interna-
cionals i empreses de serveis petites o mitjanes, i finalment en altres una convi-
vència equilibrada d’empreses de totes mides. Aquesta realitat fa necessari 
complementar les conclusions d’aquest treball amb l’estudi a fons de les políti-
ques de sostenibilitat de les grans empreses internacionals que operen a Cata-
lunya, feina fora de l’abast d’aquest estudi i que requereix una anàlisi empresa 
per empresa, tenint en compte les seves polítiques globals, que defineix una 
matriu que sol estar fora del nostre país, i les accions que es fan per les filials 
que estan instal·lades o operatives a casa nostra. De manera general es pot 
afirmar –sense massa risc d’equivocar-se– que per a les PIMES i petites empre-
ses, la part de polítiques de sostenibilitat que es fa a través de les associacions 
sectorials de forma conjunta és molt més important que les que fan les grans 
empreses, amb estructures individuals molt més potents. Així, creiem que ana-
litzar què fan les associacions sectorials i clústers sobre les polítiques de soste-
nibilitat que hem definit és un bon indicador de la prevalença i adopció d’aques-
tes polítiques, especialment per a la petita i mitjana empresa del nostre país. 
Tenim els nostres dubtes que aquesta metodologia representi el que fan les 
grans empreses, que solen ser molt menys transparents en les seves inversi-
ons per raons estratègiques, de competitivitat i de reputació corporativa.

És freqüent la col·laboració entre empreses del mateix clúster adoptant pràcti-
ques de sostenibilitat d’empreses que han estat pioneres, i que comparteixen 
la seva experiència amb altres empreses del clúster/sector. Cal dir que proba-
blement no totes les accions que fan clústers i associacions queden reflectides 
en les memòries analitzades. És possible que col·laboracions entre empreses 
del clúster de caràcter estratègic no siguin públiques i, per tant, no es pot afir-
mar que les valoracions que hem fet siguin una representació del tot fiable del 
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que fa el sector. Representen un indicador de l’activitat que es fa a través del 
clúster o associació, i com veurem al final d’aquest estudi permeten entendre 
per què en alguns sectors l’activitat al voltant de les dimensions de la sosteni-
bilitat és molt important o fins i tot ocupa la centralitat de l’acció col·lectiva i/o 
perquè en altres es gairebé inexistent.

4. Quins són els sectors de l’economia que hem considerat?

Ens hem basat en la definició dels sectors que fa l’estratègia RISCAT, que defi-
neix quins són els sectors d’impuls prioritari a Catalunya 2017-2020, que són els 
que reben finançament d’aquest programa europeu, dotat amb 426 milions 
d’euros. A la taula següent trobem quines institucions (clústers i associacions) 
han estat revisades, i a quin grup RIS3CAT pertanyen.

Classificació RIS3CAT CLÚSTERS/Associacions
Innovac
Innovi
Gourmet
Clúster alimentari
Clúster Foodservice
Clúster Packaging
Innoapat
CEEC Cluster eficiencia energe�ca Catalunya
SOLARTYS Clúster enegia Solar
Associació empresarial quimica Tarragona
Packaging Cluster 
MAV Cluster Materials Avançats
Cluster Habitat
Modacc

Mobilitat 
Sostenible

CIAC Cluster de la Indusrteria de la Automoció
Clúster Moto
Railgrup Clúster Ferroviari

Quimica, energia i recursos  Beauty Cluster

Salut
Health Tech Cluster
Clúster Salud Mental

Sistemes Industrials

CEQUIP Cluster Bens equip
Associació Clúster Digital Catalunya
Femac Clúster Català dels mitjans de Producció 
agrícola

Indústries basades en l' experiència Turisme Barcelona/Comunitat Turisme RIS3CAT

Quimica 
Energia i 
Recurssos

Disseny

Alimentació
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Hem analitzat les memòries d’actuacions en els tres últims anys de les accions 
col·legiades per als associats de les organitzacions i clústers que presentem a 
continuació i dels plans d’acció quan eren disponibles. Hem fet seguiment de 
les accions endegades en els casos en els quals hi ha hagut documentació dis-
ponible (per exemple en els casos en què s’han fet projectes conjuntament 
amb les conselleries de la Generalitat). L’avaluació-resum de l’activitat reflecti-
da en webs i memòries és la següent:

Quadre 3. Avaluació qualitativa del nivell d’activitat de cada clúster en les 
dimensions de sostenibilitat estudiades

Llegenda 
*** ac�vitat alta (projectes i inversions)
**   ac�vitat baixa (exclusivament concienciació)
*     ac�vitat nul.la (no apareix cap ac�vitat)

Optimització i 
gestió de 
residus

Reducció de 
riscos socials i 

ambientals

Desenvolupament de 
nous mercats/nous 

productes

Eco innovació 
(productes/processos/

models de negocis)

Innovac * * * ** *
Innovi *** *** *** *** **
Gourmet ** * ** ** *
Clúster alimentari *** *** *** ** ***
Clúster Foodservice ** ** * *** *
Clúster Packaging ** ** ** ** *
Innoapat * * * * *
CEEC Cluster eficiencia energetica Catalunya *** *** *** *** **
SOLARTYS Clúster enegia Solar *** *** *** *** **
Associació Empresarial Quimica Tarragona *** *** *** * ***
Packaging Cluster * * *** * *
MAV Cluster Materials Avançats *** * ** *** *
Cluster Habitat * * *** ** *
Modacc * * *** ** *
CIAC Cluster de la Industria de la Automoció ** * ** ** *
Clúster Moto * * *** ** *
Railgrup Clúster Ferroviari ** ** *** * *
Beauty Cluster * * *** ** *
Health Tech Cluster * *** *** * *
Clúster Salut Mental * * ** * ***
CEQUIP Cluster Bens equip * * *** ** *
Associació Clúster Digital Catalunya * * ** * *
Femac Clúster Català dels mitjans de Producció agrícola ** ** *** ** *
Turisme Barcelona/Comunitat Turisme RIS3CAT * ** *** *** ***

El quadre 3 ens suggereix una primera hipòtesi: els clústers i les associacions 
treballen eficaçment en projectes de sostenibilitat en la mesura que els perme-
ten el desenvolupament de nous productes i nous mercats. És clar que més 
enllà de les activitats de “networking” i de formació-informació, les empreses 
col·laboren més fàcilment per a la generació de negoci que en altres àmbits, i 
això es reflecteix també en els àmbits de sostenibilitat considerats. Sobretot 
en el que fa referència a l’RSC s’ha detectat molt poca activitat més enllà d’ac-
cions de caràcter molt simbòlic, com les desenvolupades per Turisme de Barce-
lona o les obligades de l’associació de la petroquímica de Tarragona.
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Una segona conclusió és clara: els projectes compartits de valor afegit que re-
quereixen col·laboració sostinguda, intensa i inversions importants són una re-
alitat en sectors en què la transformació cap a l’economia verda i circular és 
imprescindible per millorar la situació competitiva de l’empresa a mitjà i llarg 
termini. Són exemplars els projectes del sector del vi i el cava. Si fa deu anys hi 
havia dues empreses que lideraven aquesta transformació (Torres i Codorníu, 
Albet i Noia), ara tot el sector va adoptant de manera generalitzada els projec-
tes de mesura d’emissions, de petja hídrica, de reciclatge de biomassa, tots ells 
projectes que tenen a la vegada un impacte positiu en la reducció de despesa i 
millora de la qualitat del producte.

Els subsectors nuclears de la transformació de la indústria en indústria verda i 
circular, els de l’energia i l’aigua, òbviament fan de les polítiques analitzades el 
centre de la seva activitat col·lectiva.

Finalment, trobem sectors que en termes dels estudis anteriors (veure quadre 
2) haurien de contribuir especialment en aquest procés de la transformació i 
que, almenys pel que es veu en l’activitat col·lectiva pública, no fan de les polí-
tiques de sostenibilitat una prioritat. En el sector turisme, les iniciatives de Tu-
risme de Barcelona són lloables, encara que el problema de l’enorme impacte 
sobre el recurs natural probablement més valuós de Catalunya, el paisatge, 
just comença en els últims anys a ser abordat des d’una perspectiva seriosa 
d’aportació de valor i de riquesa per part de totes les administracions.

En el sector agroalimentari, hi ha una notable excepció positiva amb la intensa 
activitat que desenvolupa el clúster d’empreses que operen al voltant de Mer-
cabarna, que ha endegat des de fa temps accions col·lectives en tots els àmbits 
de sostenibilitat que hem estudiat. Actualment, Mercabarna està a punt d’obrir 
el pavelló de productes ecològics atès l’increment de demanda d’aquests pro-
ductes per part dels clients dels majoristes.

Però en la resta de subsectors l’activitat real, més enllà de la conscienciació i 
formació, és minsa. Crida especialment l’atenció la nul·la activitat del clúster 
Innovac, que agrupa els productors de porcí. Hem analitzat també la informa-
ció pública dels tres grans operadors del sector (Tarradellas, Vall Companys i 
Guissona, que facturen conjuntament 4.400 milions d’euros) sense trobar –
més enllà de la planta de reciclatge de retalls plàstics de Tarradellas (10 milions 
d’inversió)– cap inversió ni projecte rellevant en economia verda ni economia 
circular. Així mateix, l’Associació Ausafutur, que agrupa els principals opera-
dors de la comarca d’Osona, tampoc fa pública la seva activitat en aquest sen-
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tit, si és que en fa alguna. Probablement els estímuls i incentius que tenen per 
adoptar polítiques de sostenibilitat són negatius, comporten més cost que be-
nefici i no hi ha incentius per a la col·laboració entre empreses. L’anterior reti-
rada de les subvencions a les plantes de tractaments de purins per part del 
Govern espanyol i l’aturada de la llei de canvi climàtic són un factor regressiu 
que impedeix que les empreses d’aquests sectors tinguin estímuls per solucio-
nar els greus problemes mediambientals i socials que han creat en els últims 
cinquanta anys amb les seves emissions contaminants.

5. Conclusions

La nostra recerca ha consistit a analitzar fins a quin punt les empreses dels 
principals sectors estan adoptant a través dels clústers i/o associacions sectori-
als polítiques de desenvolupament sostenible, tal com estan definides en els 
plantejaments compartits per experts i les administracions. L’anàlisi s’ha dut a 
terme a través de les actuacions impulsades per les institucions sectorials 
(clústers, associacions sectorials). La conclusió del treball és que les empreses 
per a les quals les polítiques de sostenibilitat milloren la seva posició competiti-
va han adoptat progressivament aquestes polítiques. Les raons de no adopció 
de les que no ho fan són que o bé els suposa costos importants, que el marc 
regulatori actual no els obliga a internalitzar, o bé perquè el marc legal fa eco-
nòmicament inviable la seva activitat.

L’evolució cap a un marc legal que adopti els millors estàndards internacionals 
sobre sostenibilitat ha de ser necessàriament el proper pas de política econò-
mica que porti al desenvolupament sostenible. La realitat de les accions descri-
tes en aquest estudi mostra que serà molt difícil en el futur avançar en aquest 
camí sense aquests canvis de marc legal. Els sectors que tenien estímuls de 
mercat per a aquesta transformació ja s’han posat a treballar, alguns de mane-
ra més pionera, altres seguint l’estela dels líders. Alguns sectors –com l’ener-
gètic– tenen coartada la seva evolució per raons regulatòries i altres com el 
sector primari, sense canvi regulatori, només evolucionaran a la velocitat que 
es vagin modificant les preferències dels consumidors, que és lenta i no és in-
dependent de les accions de les empreses líders que creen mercat a través de 
la innovació i el modelatge de les preferències dels consumidors.

No podríem acabar aquest estudi sense fer referència a la transcendència de la 
legislació que Catalunya està intentant aplicar sobre el canvi climàtic i sobre els 
marcs legals específics que afecten la velocitat a la qual els diferents actors del 
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mercat van adaptant les seves estratègies. La pràctica esmena a la totalitat del 
Govern espanyol, amb l’argument que “afecta la planificació general de l’activi-
tat econòmica”, de la llei de canvi climàtic, és un factor regressiu que impedeix 
com hem dit que les empreses de sectors sense estímuls de mercat per actuar 
es posin a solucionar els greus problemes mediambientals i socials que han 
creat, i que altres sectors emergeixin amb força i generin una indústria verda i 
circular en la qual els altres països ens porten “une longueur d’avance”, i que 
aviat perdrem de vista si no hi ha canvis a curt termini.

Un peix que es menja la cua, i una llei suspesa que no deixa avançar el desenvo-
lupament sostenible de la indústria catalana. L’actual moment és de necessitat 
política urgent o ens veurem abocats –com diu el refrany– a una aturada de 
mula castellana.
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Resum

Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Fins fa poc, per tenir èxit en 
el negoci un factor molt important eren les habilitats personals del gerent. Ara, amb la 
facilitat d’accés a la informació, el gran volum de dades que tenim dels clients i el seu 
comportament i la capacitat de la tecnologia, és el moment de passar a ser empreses 
data-driven, empreses que prenen decisions basades en dades, ja que explotar tota la 
informació disponible els facilita una gestió més eficaç.
L’ús de les tècniques de big data, models machine learning i, en general, la modelització 
s’obre pas a totes les àrees i sectors empresarials.
Vull agrair molt especialment la col·laboració de la Lluïsa Parés, la Macarena Suanes, 
la Raquel Guardia, la Pilar Mateo i la Lourdes Petit en aquest article. Sense el seu su-
port hagués estat molt més difícil poder realitzar-lo.

“Si hi ha una lliçó d’aquests darrers 20 anys és que no és 
una qüestió tecnològica sinó de transformació, de canviar 
la forma en què es col·lecten i s’utilitzen les dades de la 
gent per millorar llurs vides.”

Siim Sikkut, conseller d’Informació del Govern d’Estònia

1. Introducció

Les noves tecnologies de modelització, Big Data i Intel·ligència Artificial, tot i 
no ser ni molt noves ni alienes a la utilització per part de les empreses i del sec-
tor públic, han rebut una gran embranzida a tots els sectors com a conseqüèn-
cia de la millora en les capacitats de còmput, emmagatzemament i transmissió. 
Això comporta canvis en els processos, en la gestió i fins i tot en l’estructura de 
les empreses. En aquest estudi sintetitzarem els conceptes bàsics d’aquestes 
tecnologies i com transformen els models empresarials tradicionals.
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Quan parlem de panorama enfront de la gestió empresarial, haurem de comp-
tar amb les modificacions que es produiran en la forma d’operar per part de 
l’empresari o l’alt directiu, però també en els canvis que aquestes hauran de 
provocar en l’organització, propiciant la renovació dels procediments i dotant 
aquestes noves funcions amb el personal qualificat.

Aquests canvis no són només substituir una forma de realitzar una operació 
per fer-la d’una altra manera. Implica una transformació també en els proto-
cols adjacents a la funció que es canviarà. És particularment important assumir 
que la introducció d’aquestes noves tecnologies requerirà d’una forma nova 
de control de les decisions, ja que són notoris els biaixos que els sistemes d’au-
toaprenentatge poden arribar a produir.

No menys important és el fet que les noves tecnologies provoquen canvis en 
l’estructura econòmica, particularment en la dimensió de les empreses i cal te-
nir en compte la repercussió que això comporta.

Així, en aquesta comunicació identificarem primer l’efecte que es produirà so-
bre les tasques dins l’empresa –des de la direcció fins a la recepció– com a con-
seqüència de canvis en la forma de cobrir aquestes funcions, i també els canvis 
que aquestes mateixes funcions tindran com a conseqüència de les alteracions 
en el tramat empresarial.

Tractarem els reptes més importants als quals el director, executiu o empresa-
ri haurà de fer front per treure avantatge d’aquesta tecnologia.

2. Impacte de la IA en les funcions empresarials

2.1. Un article que deixa rastre. Professions en perill

El 47% de les professions als Estats Units estaran en perill en els propers deu 
anys com a conseqüència de la computerització. Aquesta era l’afirmació explo-
siva d’un article publicat per dos professors d’Oxford (Frey i Osborne, 2013), 
que ha fet soroll, tot i que una rèplica procedent de l’OCDE (Arntz, Gregory, 
Zierahn, 2016) critica el mètode científic emprat i ho ressitua en el 8% de les 
professions.

El que és molt interessant d’aquesta reflexió és el fet de centrar-la en el desen-
volupament dels nous avenços en robots mòbils (MR) i intel·ligència artificial 
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(IA), particularment aprenentatge automàtic o machine learning (ML), que 
substitueixen una altra categoria de feina que qualifiquen de no repetitiva i 
composta de fets i raonaments que no poden posar-se en seqüència per por-
tar-la a terme.

Els moviments sistemàtics del teixidor podien ser substituïts pels telers i, fins i 
tot en entramats més complexos, es podien programar les maquinetes de lli-
ços o en els telers Jacquard. En un altre escenari, les factures o la comptabilitat 
es van poder dur a terme amb l’ajut de les màquines comptables i els ordina-
dors, que van anar substituint treball administratiu per processos electrònics.

En ambdós casos, les accions podien ser descompostes en regles o sentències 
simples que havien d’executar-se en seqüència. És a dir, l’una darrere l’altra, 
tot i que hi podien haver decisions simples que encaminaven el programa en 
una direcció o altra. Això era totalment coherent amb l’arquitectura d’ordina-
dors que hem conegut fins avui, que és una màquina d’estats (Turing, 1950; 
Von Newman,1945).

Així i tot, ja hi havia la consciència entre la comunitat científica que hi havia al-
tres formes d’implementar la intel·ligència que primàriament no utilitzaven la 
forma de càlcul seqüencial. De fet, el mateix Alan Turing és considerat el pare 
de la intel·ligència artificial. Per una altra banda, ja es va veure que aquestes 
formes de computar podien ser simulades amb l’arquitectura de Von Newman.

Però la potència de les màquines no ha estat capaç de realitzar aquestes simu-
lacions fins a dates recents. I és que avui dia es poden posar en pràctica algoris-
mes, tècniques i mètodes capaços de solucionar amb gran eficàcia problemes 
d’alta complexitat, com el tractament de la imatge, l’animació, el so i la veu, 
utilitzant ordinadors comercials. Tant és així que un problema que un ordina-
dor potent trigava un mes a resoldre, avui no necessita més de deu segons en 
un portàtil domèstic.

Així doncs, apareixen noves capacitats dels ordinadors per imitar tasques que 
abans eren fora de l’abast.

Aquests nous avenços es tradueixen en capacitats tals com identificar cares, 
entendre textos amb certa profunditat, reconèixer i entendre veu, entendre 
imatges estàtiques o en animació, traduir, però també aplicacions més numèri-
ques, com projectar sèries amb aparença caòtica, optimitzar en esquemes 
complexos, com pot ser una taula d’activitats per a una plantilla nombrosa o 
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aplicar control òptim en un procés reactiu.

Quines són les tasques –com a part de les professions– que resulten afectades 
segons Frey i Osborne:

Font: “The Future of Employment”, Benedikt Frey i Osborne, 2013.

001-646 ponenciasEIX3.indd   628 16/07/2018   15:19:54



629

Ramon Trias i Capella

Una primera anàlisi ens porta a veure que les professions relacionades amb 
l’educació, els serveis legals, els serveis a la comunitat, l’art i els mitjans de co-
municació són les que tenen una probabilitat més baixa de ser substituïdes. 
Molt a prop estan les vinculades a la gestió qualificada, als negocis i finances, 
així com amb la salut i les ciències de computació, enginyeries i ciències.

En l’annex de l’article de referència apareix la llista ordenada per probabilitat 
de ser computeritzats. Dels 702 casos, separem els que tenen menys d’1 % de 
probabilitat, entre els quals es pot veure l’especificació del que apuntàvem 
prèviament. En el quadre següent tenim una mostra:

Font: “The Future of Employment”, Benedikt Frey i Osborne, 2013.

A l’altre extrem de la balança hi trobem, primer, el suport administratiu, seguit 
pels serveis i les professions relacionades amb les vendes. Amb menys pes, un 
cert nivell de gestió, negocis i finances i, encara menor, les tasques de produc-
ció, de transport i de logística. Per professions, les més desafavorides es poden 
veure en la taula següent:
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Font: “The Future of Employment”, Benedikt Frey i Osborne, 2013.

2.2. Què entenem per modelització, big data i intel·ligència artificial

Modelització és crear un model teòric d’alguna cosa. En el cas que ens ocupa, 
a partir de dades empíriques que apliquen a activitats empresarials: producció, 
comercialització, màrqueting, logística, finances... Tot i que el concepte no és 
nou, la capacitat dels actuals instruments –potents mitjans de còmput i d’em-
magatzemament– permeten operar amb més variables, amb més interaccions 
entre elles i també amb un major nivell de desagregació sectorial o geogràfica.

Big Data fa referència a l’emmagatzematge, tractament i recuperació de grans 
masses de dades. Però no és només el volum el que caracteritza aquest con-
cepte, també la diversitat de la naturalesa de les dades i també la seva estruc-
tura. Naturalesa vol dir dades d’imatge (estàtica, vídeo), de so, text, veu i de 
dades. Estructura vol dir dades tabulars, presentació en mapes, dades en strea-
ming, o bé relacions en xarxa i comportaments en seqüències d’accions i reac-
cions.

La digitalització ha resultat una font immensa de dades que flueixen constant-
ment en forma de veu, relacions entre elements de la comunicació, seqüències 
d’accions i respostes... la qual cosa fa que aquesta enorme riquesa pugui esde-
venir un cost inútil si no es tracta correctament.
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Intel·ligència artificial vol dir la utilització dels dispositius de TI que imiten la 
capacitat humana de raonar. Aquest ha estat molt temps una mena de calaix 
de sastre on s’ajuntaven tècniques, algorismes i aproximacions aplicades a imi-
tar el raonament (càlcul de predicats, sistemes experts); la comprensió (xarxes 
neuronals); l’evolució (algorismes genètics, colònia de formigues o recuit simu-
lat); traducció, entesa o classificació del llenguatge (Natural Language Proces-
sing, com és l’anàlisi semàntic o baròmetre de sentiments); sistemes de classi-
ficació (CaRT, ExtremeGradientBoosting, Random Forest, Support Vector 
Machines); regressions complexes (Partial Least Squares) i molts d’altres.

En general, aquests sistemes tenen més capacitat d’encert que els sistemes 
més clàssics de l’estadística, ja que poden incorporar en l’anàlisi moltes més 
interaccions entre les variables originals, tot i que, per contra, això fa més difí-
cil distingir entre la causalitat i la casualitat. Tot i que és ara que aquests siste-
mes estan en boca de tothom, són sistemes que han estat creats entre setanta 
i trenta anys enrere, però els avenços en capacitat de càlcul, emmagatzematge 
i transmissió en els computadors han propiciat l’expansió que viuen avui.

2.3. La gestió empresarial

Entenem que la gestió empresarial és aquella activitat desenvolupada per pro-
fessionals especialitzats, com directors, executius, consultors, productors, ge-
rents i, sobretot, empresaris, que busquen fer evolucionar un negoci millorant 
la productivitat i la competitivitat, seguint l’estratègia assignada.

Dins d’aquest concepte, hi caben tots els nivells en els quals es prenen decisi-
ons que afecten el bon funcionament de l’empresa: des de la línia frontal, fins 
als nivells més alts, és a dir, front-office fins a C-Suite, o C-Level, (CEO, CFO, 
COO, CIO per Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, etc.)

2.3.1. En què pot ajudar a la soledat del mànager

Segons l’enquesta sobre “How Artificial Intelligence Will Redefine Manage-
ment” feta per l’Accenture Institute for High Performance” (Kolbjørnsrud Ami-
co i Thomas, 2013), la distribució del temps a l’agenda dels gerents i directors 
està fortament polaritzada just a la dedicació que pot gaudir més de l’aplicació 
de les eines d’IA: coordinació administrativa i control. De fet, la integració 
d’eines de Business Intelligence, els informes d’excepció, els sistemes de nor-
mativa en regles de negoci, el control del frau i l’automatització dels informes 
pel supervisor extern (en els sectors on aplica), poden reduir significativament 
el temps a dedicar a aquests afers.
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Plans estratègics i projecció d’estats comptables, combinant models macroe-
conòmics integrats amb projecció condicionada a escenaris amb models mi-
croeconòmics (que lliguen les variables macroeconòmiques amb les variables 
significatives del projecte d’inversió, del Pla de Negoci o del Pla Estratègic que 
estigui en estudi), és un altre exemple d’ajuda a la decisió. Una il·lustració 
d’aquest tema es pot trobar a Strategic Advisor (Trias i Aguirre, 2015).

També en la mateixa línia estan els sistemes per facilitar la selecció de nous re-
cursos humans interpretant els currículums presentats o tractant la imatge o la 
veu per telèfon, o bé l’elaboració de taules horàries per complexes organitzaci-
ons. Un exemple ha estat la taula d’esdeveniments als Jocs Paralímpics, desen-
volupada per primer cop a Barcelona ‘92, utilitzada a Atlanta i a Sydney on, a 
diferència de Seül, es va aconseguir per primer cop una taula horària totalment 
estable en un temps i esforç rècords (Rosselló i Trias, 1995).

És poc freqüent parlar de productivitat de les tasques de gestió, però aquestes 
aplicacions permeten uns excedents de temps que poden aplicar-se a explora-
cions més sofisticades, assajant polítiques, confrontant-les amb diferents esce-
naris, amb anàlisi de tensions –stress testing– o de pitjor cas molt més útils en-
front d’un futur en què l’aleatorietat està deixant cada cop més espai a la 
incertesa. Les eines utilitzades en aquest context serviran –i han servit– per 
millorar la productivitat i la qualitat de servei a la més alta direcció de les em-
preses.
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2.3.2. Aplicacions ja en marxa

L’altra cara de la moneda és la implementació d’aquestes tecnologies com a 
eina de productivitat en l’operació de la companyia. No és pas un tema que 
vingui de nou, però és especialment rellevant en el context que estem trac-
tant. En general, no pertany a les tasques de direcció, però si formen part del 
canvi que ha de ser promogut des d’aquest nivell.

De fet, algunes d’aquestes aplicacions desenvolupades amb eines estadísti-
ques o de Machine Learning de complexitat algorísmica controlada ja tenen 
una llarga història, explotant al màxim les capacitats de còmput de què es dis-
posava a cada moment.

El que estem vivint avui és la generalització de les aplicacions que amb mitjans 
més heroics es portaven a terme des de fa trenta anys...

En molts casos, les eines van ser netament d’intel·ligència artificial instal·lades 
sobre sistemes comercials: Artificial Neural Nets, Expert Systems, CaRT, PLS, 
Genetic Algorithms, que avui encara formen part de les eines de Machine Lear-
ning.

Actualment podem veure aplicacions en diferents graus de desenvolupament 
en moltes indústries, a diferents parts del món. Una compilació pot ser:
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Font: AIS, Aplicacions d’Intel·ligència Artificial – Jornades dels Economistes – 2017.

2.3.3. Les noves tecnologies de la informació a les empreses catalanes

Per fer una anàlisi de l’impacte de la IA i tecnologies afins a l’economia catala-
na, convé analitzar-ho en dues vessants, si bé que relacionades: les empreses 
que es dediquen com a activitat principal al desenvolupament de plataformes, 
i aplicacions d’aquestes tecnologies i de la utilització que se’n fa en empreses 
productives que les incorporen com a eina en el seu sistema de gestió.

Pel que fa a les activitats de la IA com a activitat industrial en si mateixa, hem 
de reconèixer una llarga història i un interès que neix ben a prop dels orígens 
d’aquestes tecnologies. Destacaria la llarga història de l’Institut d’Investigació 
d’Intel·ligència Artificial (IIIA), fundat el 1985, del CSIC, actualment agregat a la 
UAB. Aquest institut va ser fonamental en el desenvolupament de la IA a casa 
nostra, particularment en els mètodes basats en raonament i lògica. Junt amb 
aquest membre destacat, cal nomenar l’Associació Catalana d’Intel·ligència Ar-
tificial (ACIA) amb una important participació de la UPC i de la UOC. En aquest 
sentit, són una referència internacional en llenguatge natural, imatge i apre-
nentatge automàtic.

001-646 ponenciasEIX3.indd   634 16/07/2018   15:19:55



635

Ramon Trias i Capella

Però el que resulta més sorprenent és l’existència molt d’hora en el nostre país 
d’empreses privades que van basar el seu model de generació de valor en 
l’aplicació d’aquestes tecnologies. A mitjan anys 80 tres companyies, AIS, AIA i 
Intersoftware, van ser capdavanteres en aquests temes.

Entre altres mèrits assolits per aquestes empreses hi podem apuntar la intro-
ducció i difusió dels sistemes algorísmics per controlar el risc de crèdit a Catalu-
nya i a l’estat espanyol, a Mèxic, a l’Argentina, i en altre grau fins a vint països; 
sistemes de recuperació del black-out exportats als EUA; control òptim en pro-
ducció elèctrica; préstecs proactius d’algunes de les principals entitats de crè-
dit a l’estat espanyol i a països d’Amèrica Llatina; tractament del llenguatge 
natural; lluita contra el frau, també contra el blanqueig de diners; creació i seg-
mentació de grans bases de dades; i optimització d’assignació de recursos en-
tre d’altres. Especialment rellevant, la immensa i complexa taula horària dels 
Jocs Paralímpics de Barcelona el 1992, que va ser desenvolupada amb eines 
d’IA i després exportada a Atlanta (1996) i Sydney (2000).

Una característica uneix les empreses de Catalunya mencionades: feien (i fan) 
les coses per produir valor. És a dir, la major part dels ingressos provenen, des 
dels seus orígens, de projectes que cobrien necessitats reals.

Diversos factors configuren avui una bona oferta en aquest camp: el paper de 
les universitats, generant màsters i doctorats en aquesta línia; la febre de les 
start-ups, disparades per l’excés de liquiditat del sistema; i el renaixement de la 
família de tècniques relacionades amb la IA tan prometedores com big data, 
data mining, machine learning i deep learning, han generat un interès creixent 
de noves empreses. Nogensmenys, el paper de la Generalitat ha estat molt de-
cisiu, a traves de l’Smart Catalonia ha donat suport al Centre d’Excel·lència de 
Big Data de Barcelona i al Clúster Digital de Catalunya. Ha estat una iniciativa 
d’aquests centres l’Enquesta Big Data Catalonia, que ens mostra una molt 
bona posició en aquest camp a casa nostra.

Segons aquesta enquesta, el nombre d’empreses dedicades s’ha duplicat en 
aquests dos darrers anys, arribant a més de 113 a febrer d’aquest any, amb mol-
ta concentració al sector de Tecnologies de la Informació i l’orientació dels 
seus serveis, especialment al sector de retail, tot i que els desenvolupaments 
interns fan pensar en una utilització d’aquesta tecnologia pel sector financer i 
assegurador.
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Pel que fa a la utilització d’aquestes tècniques en empreses catalanes, qui està 
avançant més en la seva utilització ha estat el sector financer. La utilització de 
sistemes estadístics i tècniques de classificació automàtica supervisada té ja 
una llarga història que es reforça, com a tot arreu, quan la regulació bancària 
introdueix el concepte de modelització als acords de Basilea II, que van refor-
çar la utilització a gestió i a supervisió d’eines que avui són la via per la qual es-
tan començant a incorporar-se els sistemes de machine learning més sofisti-
cats. Seguint el mateix camí i per raons semblants, estan les empreses 
asseguradores. En ambdós casos, l’aplicació de la IA ha posat el focus en el 
tractament del risc. Previsions, carterització i objectius han estat també objec-
te d’aquestes tecnologies.

L’aplicació d’aquestes eines per part de les grans empreses immobiliàries del 
nostre país ha estat capdavantera. Els sistemes d’AVM desenvolupats amb 
eines de machine learning són la base per oferir servei als possibles compra-
dors, revaluar les garanties de carteres de préstecs hipotecaris o establir estra-
tègies òptimes de venda.

La utilització de xatbots i d’altres eines d’ajut o d’atenció al client està força 
estesa en empreses de serveis, amb diferents nivells de satisfacció.

En el sector de la sanitat s’han incorporat sistemes d’interpretació d’imatge, 
generalment incorporats a origen pels sofisticats aparells d’aquesta família: es-
càners, ressonàncies i similars.

En gairebé la totalitat dels casos, la motivació ha estat la productivitat, mitjan-
çant la substitució de personal o l’augment de les capacitats de l’existent.

3. Camins i corriols del canvi

El paper dels executius rebrà transformacions radicals com a conseqüència de 
canvis en la naturalesa de l’empresa, així com en la forma com desenvoluparà 
la seva activitat. És convenient conèixer l’entorn que haurà de gestionar i tam-
bé els biaixos que aquests sistemes poden generar.

3.1. L’estructuració de l’economia en unitats de dimensió molt polaritzada

Les eines que tractem en aquesta comunicació –Models, Big Data i ML– junt 
amb tots els nous canals i dispositius, i també les facilitats en el desenvolupa-
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ment de programari, han permès una expansió a cavall de la globalització tan 
extraordinària que el món mai no havia vist corporacions amb una esfera de 
poder i una grandària com la que avui veiem en els grans gegants anomenats 
GAFA (Google, Amazon, Facebook i Apple) i els BAT (per les empreses xineses 
Baidu, Alibaba i Tencent, que ofereixen serveis molt semblants). Aquestes 
companyies posseeixen gran part de la informació més útil de la població, a 
més a més d’una enorme liquiditat, fiscalitat esmunyedissa, regulació ben lleu-
gera i vocació de monopoli.

Si mirem la capitalització en borsa dels gegants de tecnologia (GAFA + Micro-
soft), ja fa anys que figuren entre les companyies més valuoses. Al novembre 
del 2017 tenien un valor col·lectiu de 3,3 billons de dòlars, i en creixement. 
Aquesta xifra supera amb molt la valoració de 2,2 bilions de dòlars de tan sols 
fa dos anys.

El 2017 es van complir 20 anys de la sortida a borsa d’Amazon. Aquell dia, 15 de 
maig de 1997, va començar a cotitzar en el Nasdaq amb un valor de 600 milions 
de dòlars. Avui, la capitalització d’Amazon ronda els 460.000 milions de dòlars, 
només darrere d’Apple, Google o Microsoft. Facebook, ha multiplicat per cinc 
el seu valor de fa 5 anys, i Google val 32 vegades més que en el seu debut. 
L’evolució d’Amazon en aquestes dues dècades reflecteix com ha canviat la 
indústria del retail en aquest temps. Walmart dominava fa 20 anys el comerç 
als EUA. Avui, malgrat que els ingressos d’aquesta cadena segueixen superant 
els d’Amazon, el seu valor en borsa és la meitat del de la tecnològica.

No deixa de ser sorprenent que les mateixes facilitats de comunicació, d’infor-
mació i de comerç permeten (o haurien de permetre) que unitats de producció 
especialitzades es connectin entre elles treballant en xarxa, en lloc d’estar in-
tegrades formalment en empreses de dimensió adient a les economies d’esca-
la del sector en què es mouen.

De fet, un sector emergent –per les start-ups– ja està en aquesta línia. També 
la profusió de franquícies, que han estat la taula de salvació per a part de la 
població atrapada per l’atur. Menys poètic és el fet que són precisament els 
grans monopolis els que acaben absorbint aquests segments, per compra o 
per dependència del canal de distribució (en ocasions finançament), reforçant 
al cap i al fi l’altre extrem pel que fa a la mida d’empresa.
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3.2.  Les mancances i la cara fosca de la tecnologia. D’aquí el nostre nou lloc 
sota el sol

Sovint s’atribueixen virtuts excessives als sistemes d’IA, sobretot a l’aprenen-
tatge supervisat o no, ja que hi ha biaixos inherents a la forma com s’utilitzen i 
com s’implementen. Alguns d’ells tenen conseqüències poc desitjables.

És molt important saber reconèixer i valorar aquests biaixos, de cara a imple-
mentar sistemes correctors, triar altres mètodes dins d’ML o pensar que enca-
ra hi ha delicades funcions que avui per avui és impossible deixar a les mà-
quines, tot i reconeixent la seva potència i capacitat. A continuació es descriuen 
aquests biaixos.

3.2.1. Mancances de sentiments, empatia, improvisació i sentit comú

Si bé és cert que ja no som dependents de l’especificació pas a pas de cada 
cosa que ha de fer un programa d’ordinador, el seu procés d’aprenentatge 
està encara molt tancat a les varietats que estan contingudes amb la mostra 
on aprèn o en el coneixement que li transmetem. Avui dia, les màquines saben 
fer molt bé les accions per les quals les hem creat, però no poden respondre 
bé a noves situacions aplicant generalitzacions que haurien d’haver après d’al-
tres conjunts d’aprenentatge.

En els humans, aquesta capacitat de generalització és la base del que en diríem 
“sentit comú” i permet “improvisar” respostes i solucions a problemes nous.

Sentiments i empatia cauen també fora de les possibilitats dels sistemes d’IA. 
Poden analitzar o detectar, però no sentir sentiments de desil·lusió, ràbia, 
rebel·lia o estimació. El màxim que podem fer és programar-li respostes conve-
nients.

Si baixem molt de nivell, fins i tot en la capacitat d’avaluar o classificar un cert 
objecte o esdeveniment no vist abans, no tots els algorismes (per tant els pro-
grames que els apliquen) tenen el mateix grau d’incapacitat de generalitzar. 
Per exemple, Perceptrons, PLS o Regressió Logit donen aproximacions amb 
més o menys fortuna fora de l’àrea mostral. En canvi, els algorismes de classifi-
cació com Random Forest, CaRT o Extreme Gradient Booting són més exactes, 
però no gaire bons generalitzant.

001-646 ponenciasEIX3.indd   638 16/07/2018   15:19:55



639

Ramon Trias i Capella

3.2.2. Les debilitats dels mètodes

En general, les eines de Machine Learning només aprenen del que els deixem 
veure o del que els comuniquem, però en alguns casos pot ser una trampa.

3.2.2.1. Aprenentatge sobre mostra filtrada per l’algorisme

En la majoria de casos, l’aplicació d’un algorisme d’ML té com a objectiu millo-
rar la presa de decisions, vendre més, donar un crèdit més encertat, posar més 
recursos en algun lloc, repartir més bé les beques d’estudis, etc. En termes ge-
nerals, amb un criteri d’optimització explotarem aquesta informació, esbiai-
xant els recursos assignats, fent o no una oferta o donant o no un crèdit, per 
exemple. És clar que la propera mostra no serà una representació fidel de l’uni-
vers, sinó de la part de l’univers que ha estat filtrada.

Aquest fet té dues conseqüències. La primera, els que han sobrepassat el filtre 
(p. ex. algú ha donat un crèdit mal qualificat perquè tenia informació positiva 
d’altres fonts) fan que el sistema aprengui que aquell perfil és bo i així classifi-
carà més bé a tots els semblants. La segona, el sistema és reticent a admetre 
innovacions en el comportament de la població o en el llançament de nous 
productes (p. ex. “altres com vostè han comprat això altre” en els e-commer-
ce) perquè la història es retroalimenta.

Hi ha mètodes de correcció, sempre perdent una mica d’exactitud. En qualse-
vol cas, hi ha sistemes en què la correcció pot ser feta més fàcilment que en 
d’altres. Sistemes arborescents o regressius poden admetre restriccions al 
sentit de certes variables i en canvi, en els relatius a xarxes neuronals és més 
difícil expressar les regles que fan servir.

3.2.2.2. Aprenentatge dels biaixos humans

Aquest biaix pot tenir conseqüències ètiques i pràctiques. Quan el sistema pro-
va d’imitar una classificació provinent d’un judici humà, el sistema heretarà els 
biaixos indefectiblement. En funció de la utilitat que tingui per a l’empresa, pot 
esdevenir molt negativa. Per exemple, en aplicacions per a Recursos Humans 
que facin servir la imatge, ser de raça negra o tenir aspecte oriental poden te-
nir més probabilitat de ser rebutjats.

Un infame exemple el podem veure en les disculpes que va demanar Google 
quan en el sistema automàtic d’etiquetat a l’app Photos va classificar gent de 
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raça negra com a “goril·les” o les denúncies per discriminació que rep aquest 
col·lectiu racial a l’aplicació COMPAS, feta per calcular la probabilitat de tornar 
a entrar a la presó havent estat pres (“Ethics”, The Economist, 2016).

3.2.3. La pèrdua de control

3.2.3.1. Fora del control humà

Aquesta és una qüestió en discussió per part de filòsofs i tècnics, sobretot per 
les conseqüències que pot portar en un futur. L’estat de la discussió està en un 
cert compàs d’espera, perquè s’assumeix que avui les màquines no tenen prou 
capacitat per prendre el control de la humanitat ni de bon tros. Un dels capda-
vanters en aquest tema és en Niklas Boström, els arguments del qual es poden 
veure a Boström, 2003.

En canvi, en un nivell més proper al de l’empresa, aquests sistemes poden pro-
duir decisions adverses, no controlades. És important disposar d’eines de pro-
va i verificació fora de la mostra d’autoaprenentatge, el més propera possible 
a l’univers al qual es dirigiran les decisions que se’n derivin en temps d’execu-
ció.

També en aquest nivell convé tenir en compte la transparència i l’auditabilitat. 
Un cas avui ben viu és la posició que prenen els reguladors bancaris (EBA, per 
exemple) a l’hora d’acceptar models interns produïts amb mètodes opacs 
d’ML per la impossibilitat de visualitzar totes les regles en un algorisme com 
les xarxes neuronals profundes.

3.2.3.2. Control en mans perverses

Com en l’apartat anterior, els principals perills venen en la dimensió global. El 
reconeixement de la cara és avui més eficient que la mateixa operació feta per 
un expert humà (98% contra 96%).

És clar que la utilització a Rússia i Xina per al control i qualificació política de 
persones no té gaire bona rebuda pel públic, perquè combinant-ho amb les 
bases de dades connectades permet la destrucció de la intimitat i ens porta a 
un 1984 ideat per George Orwell.

Dins l’empresa, el mal ús d’aquests sistemes pot potenciar les malifetes. Cal un 
control que tractarem junt amb els problemes de seguretat cibernètica.
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3.2.4. L’autoaprenentatge és una imprudència en molts casos

Sovint es dona com un gran avantatge sobre l’estadística que els sistemes 
d’ML poden aprendre per ells mateixos. Tot i que en teoria és cert, hi ha dos 
motius per qüestionar aquesta afirmació i tenir-los en compte en la seva imple-
mentació com a aplicació.

El primer és pràctic. La potència i els serveis necessaris per a l’aprenentatge 
són molt més grans que els necessaris per a la seva explotació. Un algorisme 
senzill de recomanació comercial o de concessió de crèdit requereix moltíssi-
ma informació per calibrar un algorisme que es pot programar en dispositius 
personals, si convé. De manera que en el dispositiu local no aprèn res, excepte 
el que podríem anomenar “de memòria immediata”. És a dir, les darreres acci-
ons i els passats biaixos que són convertits en variables que entren a l’algoris-
me prèviament calibrat.

En segon lloc, el control de l’evolució de l’aprenentatge per tenir cura dels biaixos 
indicats en apartats anteriors, processos de validació, qualificació de les variables 
i proves han de realitzar-se en batch per tenir garantia del seu funcionament.

El major encert que veiem en els sistemes d’ML, per sobre els d’estadística tra-
dicional, és la capacitat d’incloure interaccions no lineals entre les variables, 
amb la qual cosa és fàcil generar moltes noves variables que poden produir 
sobreestimació o altres confusions entre casualitat i causalitat creant miratges 
entre causa i efecte.

3.2.5. La fragilitat de les eines. Cybersecurity

Junt amb totes les activitats de tractament de la informació, cada cop som 
més dependents de les tecnologies de la informació, i d’això no s’escapen les 
aplicacions d’IA. Però també és cert que la IA ens pot ajudar en aquestes mesu-
res de protecció.

Les mesures de seguretat cibernètica poden agrupar-se en tres conjunts, res-
ponen a tres moments de l’atac: protecció contra l’intrusisme, detecció d’ano-
malies i resposta contingent.

En la protecció contra l’intrusisme, la similitud o coincidència en un patró d’uni-
tat que intenta entrar en el sistema necessita programes especialitzats. Els an-
tivirus o firewalls en general són d’aquesta naturalesa.
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En la detecció d’anomalies, l’aplicació de tècniques d’IA serveix per detectar 
que algú o alguna cosa està fent un ús que no és l’esperat per l’usuari nominal 
o l’activitat corrent del dispositiu. Els mètodes utilitzats són una combinació de 
regles i de tractament del comportament com seqüències d’accions i reaccions 
dins d’un esquema temporal.

El tractament de plans de contingència se sol materialitzar amb regles gover-
nades per un motor especialitzat.

3.2.6. La maledicció de la dimensionalitat

El terme dimensionalitat, encunyat per Richard Bellman (Bellman, 2003), posa 
en guàrdia sobre el fet que hi ha problemes que augmenten de complexitat 
molt més que proporcionalment a les dimensions del problema.

En els temes d’aprenentatge de les eines d’IA obtenen més exactitud creant 
noves variables d’interacció, que, en potència, augmenten exponencialment 
relativament al nombre de variables bàsiques. Això vol dir més requeriments 
de còmput, d’anàlisi i més perill de prediccions espúries.

També afecta els sistemes de coneixement tipus sistemes experts o amb trac-
tament de llenguatge natural, en què amb un nombre limitat de regles o d’ob-
jectes s’obtenen assajos molt estimulants; però un increment en el nombre 
d’elements per acostar-ho al problema real fa explotar la complexitat, conver-
tint el projecte en quelcom inviable.

3.3.  Quines mesures ajudarien a la incorporació d’aquestes tecnologies a 
Catalunya?

És evident l’èxit de les institucions creades a Catalunya per promoure les tec-
nologies al voltant de Big Data. La posició respecte a l’estat espanyol i fins i tot 
a Europa és envejable. Estem per sobre de París, Madrid i Londres en nombre 
d’empreses d’aquest subsector. Pot ser útil analitzar els colls d’ampolla i els 
biaixos en aquest desenvolupament per aportar alguna nova idea positiva.

El primer coll d’ampolla és la falta d’experts amb experiència, ja que malgrat 
l’oferta dels centres de formació, l’experiència no és fàcil d’aconseguir. Una 
orientació molt més pràctica, mantenint transversalitat però reforçant pràcti-
ques i incorporant assessors i professors a temps parcial amb experiència en 
desenvolupaments, milloraria la seva aportació.

001-646 ponenciasEIX3.indd   642 16/07/2018   15:19:55



643

Ramon Trias i Capella

També hi ha la polarització dels coneixements transmesos, massa tecnològics i 
menys empresarials. Entre els motius més freqüents de fallida de les empreses 
que comencen hi trobem la falta d’adequació del servei o producte als requeri-
ments del mercat, els problemes de finançament i les dificultats per combinar 
les peces que fan que una empresa evolucioni: fiscal, personal, finances, mer-
cat, producció... Nou de cada deu noves empreses de tecnologia no donen 
prou cash flow corrent per retribuir el capital que les suporta.

Un altre coll d’ampolla és la força de la demanda específica d’aquests produc-
tes i serveis. Tot i que l’opinió sobre la seva utilitat ha canviat molt, no és fàcil 
tenir una visió clara del retorn de les inversions en aplicacions específiques, en 
solucions a problemes concrets. Hi ha més empreses amb tecnologies que so-
lucionen problemes que aplicacions d’èxit que combinin les eines de què avui 
disposem per solucionar problemes o millorar la productivitat en processos ja 
existents. Ha estat venuda la idea del Big Data com a important per si mateix, i 
convé difondre per tots els mitjans els casos d’èxit... i de fracàs, encara que 
això últim no és el que als experts de màrqueting o als polítics entusiastes els 
agrada més de fer.

És molt interessant el criteri que s’ha seguit d’atreure centres de recerca i 
desenvolupament internacionals al nostre país. Produeix ocupació de qualitat, 
substitueix importacions (no els recorda la revolució industrial a casa nostra?) 
que es podran convertir en exportacions. Això, per altra banda, no ens ve de 
nou. Gran part dels sistemes de control de risc d’Amèrica Llatina han estat ge-
nerats al nostre país.

Que el sector públic es mostri actiu com a catalitzador és molt important en 
processos d’innovació, tot i que és molt important que no perdi de vista la ren-
dibilitat real dels recursos que administra. A l’igual que tota institució de desen-
volupament, cal aportar finançament (tot i que avui potser no és el més impor-
tant), cultura d’empresa i assessorament, suport a les organitzacions naturals i 
facilitar el pont entre els centres de formació i les empreses. No gens menys-
preable és l’ajut a nous mercats tant en facilitats d’entitats internacionals com 
en el salt cap a nous mercats. Val a dir que en moltes d’aquestes accions el pa-
per de la Generalitat ha estat excel·lent.

001-646 ponenciasEIX3.indd   643 16/07/2018   15:19:55



644

El nou panorama de la gestió empresarial: l’ús de la modelització, el big data...

4. Conclusions. Aportant valor

Les tècniques de Modelització, Big Data i Machine Learning han obert un espai 
en la gestió de l’empresa i poden ajudar des de pimes a corporacions.

Requereixen canvis en l’organització, però no impliquen canvis radicals immedi-
ats. És bo establir un pla de desplegament en què cada pas ha de tractar-se com 
una inversió en equipament, mesurant esforç, pressupost i resultats esperats.

La gerència ha de ser una de les beneficiades directament per aquestes innova-
cions, descarregant feina de control, informes corporatius i feines administrati-
ves gràcies a combinacions de Business Intelligence, models de predicció, si-
muladors de decisions i informes d’excepció. La gerència dedica més de la 
meitat del temps a aquests conceptes.

La gerència ha de poder descarregar part d’aquestes tasques més mecàniques 
per poder desenvolupar més el disseny del futur. Per exemple pel que fa a la 
tria i formació de l’equip –vetllant per la seva cohesió–; a la incorporació de 
coneixements de les noves tecnologies –per a si mateixa i per a l’organitza-
ció–; a la detecció de noves oportunitats i al desenvolupament de negoci.

També així pot concentrar l’esforç en tasques de judici humà: empatia, ètica, 
imaginació i experiència.

Cal una cooperació home-màquina, no una competència. He tingut oportunitat 
de veure competències patètiques en el món industrial. L’important és com-
prendre bé les limitacions d’un i altra.

És necessari desenvolupar relacions socials i professionals. No tots els professi-
onals mantenen la mateixa actitud enfront d’aquestes tecnologies. Aquesta 
pot anar de l’entusiasme a la resistència luddita depenent de l’edat, del nivell 
intel·lectual i de la seva percepció de com d’important és la seva feina i com 
pot ser substituïda o canviada.

En el procés de canvi, els col·laboradors seran una font de creativitat, ja que 
com en qualsevol canvi, els primers passos modifiquen les funcionalitats direc-
tament implicades amb les noves eines per anar escampant-se fins a transfor-
mar la resta de productes i serveis, l’organització i les relacions internes i exter-
nes.
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