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3Presentació

PRESENTACIÓ

L’informe Estructura empresarial de la demarcació 
de Barcelona arriba enguany a la seva cinquena 
edició. Amb aquest informe, pioner a Catalunya, es 
mostra una visió global del teixit productiu comar-
cal a partir dels comptes anuals que les empreses 
amb seu social a la demarcació presenten al Regis-
tre Mercantil, amb l’objectiu de conèixer amb detall 
com funciona l’estructura empresarial en una escala 
territorial propera. 

D’aquesta manera, l’Àrea de Desenvolupament Eco-
nòmic, Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelo-
na segueix fidel a l’objectiu de treballar per oferir als 
ens locals recursos que serveixin per a l’enfortiment 
i dinamització de les seves economies locals. En 
aquest informe ja es recull l’evolució dels cinc dar-
rers exercicis, de manera que es poden començar 
a fer lectures sobre el creixement o decreixement 
dels diversos sectors productius locals presents als 
diferents territoris. Una informació d’utilitat per a la 
presa de decisions dels governs locals.

La competitivitat empresarial dels negocis ubicats 
a la demarcació segueix sent una de les prioritats 
de la Diputació de Barcelona especialment davant 
la situació de crisi socioeconòmica derivada de la 
pandèmia de la COVID-19. Es fa més urgent que mai 
observar l’evolució de les dades i actuar amb políti-
ques públiques que siguin eficients i tinguin impac-
te. Malgrat que en aquesta edició de l’estudi no es 
visualitzen les dades de l’any 2020, sí que podem 
creuar aquestes dades amb d’altres per saber com 
està afectant en els sectors i, per tant, en els terri-
toris. Una bona política pública és aquella que actua 
amb efectivitat al territori on és aplicada i aquesta 
és la nostra voluntat en el present mandat: dotar de 
recursos allà on sigui necessari per reactivar l’eco-
nomia i fer avançar la societat: empreses i persones. 

En aquest quadrienni tenim davant nostre el repte i 
l’oportunitat de col·laborar, des de l’àmbit local, per 
crear una economia més sostenible, més integrado-
ra i més amable amb les persones. Una economia on 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 
de l’Agenda 2030 es vagin fent realitat en cada una 
de les accions que posem en marxa: crear ocupació 
des de la perspectiva de la igualtat d’oportunitats i 
de gènere, facilitar la transformació digital i impul-
sar la innovació, fomentar la consolidació i el creixe-
ment del teixit empresarial, millorar l’ocupabilitat de 
les persones,... Sens dubte, els governs locals tenim 
un paper rellevant en el compliment dels ODS, i els 
indicadors i les dades ens són d’utilitat per veure la 
seva evolució.

El present estudi posa sobre la taula la informació 
empresarial de l’any 2018 i, allà on és pertinent, la 
comparació amb la dels anys 2017 i 2016. L’estruc-
tura de l’informe es manté: en primer lloc les prin-
cipals magnituds del teixit empresarial, en segon 
l’anàlisi de les dotze comarques de la demarcació de 
Barcelona i en tercer i últim la informació detallada 
per sectors econòmics. Un cop més, l’estudi és fruit 
de la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Manresa, que aporta la metodolo-
gia necessària en abordar aquest tipus de treball a la 
seva comarca des de fa més d’una dècada.

En definitiva, confio que el present document serà 
de gran utilitat pels governs locals, però també pels 
agents econòmics i el teixit empresarial que es vul-
guin acostar al coneixement de la seva realitat eco-
nòmica més propera.

EVA MENOR CANTADOR
Presidenta de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, 
Turisme i Comerç de la Diputació de Barcelona
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La metodologia i l’estructura de continguts utilitza-
da en aquest informe es basa en l’experiència i fei-
na feta durant més de dotze anys per l’Ajuntament 
de Manresa en l’informe Estructura empresarial del 
Bages, el primer treball que ha recollit i ofert una 
perspectiva detallada del teixit productiu comarcal 
a partir dels comptes anuals que les empreses mer-
cantils dipositen al Registre Mercantil. La informació 
s’ha obtingut a partir de l’eina Sistema d’Anàlisi de 
Balanços Ibèrics (SABI), que comercialitza l’empresa 
Informa D&B.

EL REGISTRE MERCANTIL 
COM A FONT D’INFORMACIÓ

La informació econòmica que es disposa a nivell 
autonòmic o estatal obtinguda de la comptabilitat 
nacional és complerta, la informació econòmica que 
es disposa a nivell comarcal és reduïda i les eines 
disponibles per descriure un sistema econòmic a 
nivell municipal són mínimes. De fet, la informació 
macroeconòmica a nivell comarcal es limita gaire-
bé a l’Anuari Econòmic Comarcal elaborat pel servei 
d’estudis del BBVA (abans de CatalunyaCaixa), diri-
git pel catedràtic d’economia aplicada Josep Oliver 
i Alonso. Per baixar a nivell municipal, una alterna-
tiva vàlida per aconseguir informació que permet 
descriure el teixit productiu són les bases de dades 
de gestió o de registre. En aquest sentit, el Registre 
Mercantil n’és una d’elles.

Abans de prendre el Registre Mercantil com a font 
d’informació, és requisit indispensable tenir en con-
sideració la idiosincràsia de la base de dades. Sense 
tenir present la raó de ser d’aquesta base de dades, 
es desconeixerien les virtuts i les limitacions que 
presenta, i per tant les anàlisis que es poguessin dur 
a terme resultarien esbiaixades.

PER QUÈ EL REGISTRE MERCANTIL?

La legislació estableix que les societats mercanti-
ls (societats anònimes, societats de responsabi-
litat limitada, societats col·lectives, societats co-
manditàries simples i societats comanditàries per 
accions) estan obligades a presentar els comptes 
anuals (compte de pèrdues i guanys, balanç de si-
tuació, estat de canvis en el patrimoni net, estat de 
fluxos d’efectiu i la memòria) pel seu dipòsit en el 
Registre Mercantil. Així doncs, el Registre Mercan-

til és una base de dades que conté una fidedigna 
informació del teixit empresarial d’un territori. 
L’Estructura empresarial de la demarcació de Bar-
celona consisteix en una explotació de la informa-
ció del Registre Mercantil.

QUINES EMPRESES S’ANALITZEN?

En aquesta publicació es tenen en compte les em-
preses actives amb seu social a la demarcació de 
Barcelona, que han dipositat els seus comptes 
anuals en el Registre Mercantil, i que registren fac-
turació. D’aquesta manera, s’exclouen les empreses 
que tot i dipositar els comptes al Registre Mercantil, 
presenten un volum de facturació nul i també s’ex-
clouen aquelles entitats que no presenten els comp-
tes al Registre per no estar obligades a fer-ho.

A més de les societats anònimes i societats limita-
des, en l’anàlisi també s’inclouen entitats econòmi-
ques amb altres formes jurídiques que, tot i no estar 
obligades a fer-ho, han presentat els seus comptes 
al Registre, bàsicament cooperatives i associacions, 
tot i que només representen el 0,2% de les societats 
analitzades.

QUINES ACTIVITATS ECONÒMIQUES S’ANALITZEN?

Abans d’entrar en les valoracions dels comptes 
anuals, cal tenir presents un parell d’aspectes. El pri-
mer d’ells fa referència al sector de negoci. Totes les 
empreses, en el moment de presentar els comptes 
anuals al Registre Mercantil, declaren la seva acti-
vitat principal de negoci mitjançant quatre dígits 
de la classificació catalana d’activitats econòmiques 
(CCAE). Amb l’objectiu que l’anàlisi sigui mitjanament 
equilibrat, s’ha defugit aplicar una divisió sectorial a 
un número fix de dígits del CCAE ja que els pesos dels 
sectors quedarien exageradament descompensats. 
És per això que s’ha optat per elaborar una agrupa-
ció sectorial formada per 38 activitats econòmiques 
en què cada activitat considerada conté un volum 
d’empreses significatiu i, al mateix temps, cap d’elles 
representa línies de negoci gaire dispars.

A QUIN TERRITORI S’IMPUTA LA RIQUESA?

Un segon aspecte a ser considerat és el de la territo-
rialització. En el context actual de mercat globalitzat, 
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es fa difícil determinar l’indret on es genera la rique-
sa. No és pas excepcional sinó que és habitual que un 
producte sigui dissenyat en un indret, fabricat en un 
altre i comercialitzat en un tercer. Molts comerços 
situats a les comarques barcelonines són franquícies 
de societats de fora de la demarcació. El criteri que 
es pren per assignar territorialment la riquesa ge-
nerada per les empreses és el que, a la pràctica, re-
sulta l’única alternativa viable: la riquesa generada 
per una empresa s’imputa en aquell territori en el 
qual la societat té el domicili social. Aquest criteri 
no s’ha aplicat en alguns casos d’empreses, no gai-
res, on s’ha detectat que el municipi on es realitza 
el gruix de la seva producció no coincideix amb el 
municipi on té el domicili social. En aquests casos 
s’ha imputat la riquesa generada per l’empresa al 
municipi on està situat el centre de producció i no 
pas al municipi on hi figura el domicili social.

TOTS ELS SECTORS ECONÒMICS ESTAN 
BEN REPRESENTATS EN EL REGISTRE MERCANTIL?

Entre la distribució sectorial del PIB i la distribució 
sectorial del volum de negocis del teixit empresa-
rial es donen unes diferències notòries. Entendre el 
perquè d’aquestes diferències ajuda a conèixer mi-
llor el Registre Mercantil com a font d’informació. 
Dins el Registre Mercantil, uns sectors apareixen 
millor representats que d’altres. En el sector pri-
mari predomina la figura del treballador autònom. 
Com que l’Estructura empresarial de la demarcació 
de Barcelona només té en consideració les explota-
cions agrícoles i ramaderes que treballen sota l’em-
para d’una societat anònima o limitada, el pes que 
el sector primari mostra en el Registre Mercantil 
és menor que la participació que aquest sector té 
dins l’economia. La representació de la indústria en 
aquesta publicació és exhaustiva ja que la forma ju-
rídica habitual del sector secundari són les societats 
mercantils. Si bé en el sector de la construcció, la fi-
gura del treballador autònom preval, el sector apa-
reix ben representat en el Registre Mercantil degut 
a que, habitualment, la facturació final d’una obra 
recau en una societat mercantil. El sector serveis 
apareix poc representat en l’Estructura empresarial 
de la demarcació de Barcelona ja que organitzacions 
d’un fort pes en aquest sector, com l’administra-
ció pública o entitats financeres, no presenten els 
comptes anuals al Registre Mercantil.

El sector del turisme no apareix pròpiament com a 

tal en les classificacions estadístiques utilitzades ha-
bitualment en l’àmbit econòmic i empresarial per-
què és un sector definit per les característiques dels 
consumidors, i no pels béns i serveis que produeix. 
Per tant, el turisme és un sector clarament trans-
versal participat per diferents activitats com són les 
relacionades amb l’allotjament dels visitants (hotels, 
càmpings, cases rurals, etc.), les que tenen a veure 
amb serveis complementaris (restauració, bars, etc.), 
les vinculades al transport (agències de viatges, llo-
guer de vehicles, transport per ferrocarril, avió, au-
tomòbil, transport públic, etc.), i aquelles activitats 
culturals i d’oci que fan els turistes (visites culturals, 
museus, activitats esportives, festivals, etc.)

El turisme és, per tant, un sector complex on inter-
venen empreses de diverses grandàries i formes 
jurídiques que participen tant en l’oferta de béns i 
serveis als turistes com, al mateix temps, produeixen 
aquest mateixos béns o serveis per a la població 
resident. L’obtenció de dades i la interpretació de 
resultats és, per tant, més complexa que en altres 
sectors econòmics, i resta condicionada a les desa-
gregacions habituals de les estadístiques econòmi-
ques i empresarials que, com s’ha dit, es basen en 
el tipus de béns i serveis que es produeixen en un 
territori determinat.

En aquesta edició de l’informe no s’inclou l’anàlisi 
dels comptes de les societats financeres, com tam-
poc es van incloure en les edicions del 2016, 2017, 
2018 i 2019, perquè la informació sobre l’estructura 
de balanç i el comptes de pèrdues i guanys que pre-
senten aquestes societats al Registre Mercantil no 
segueix els mateixos criteris que la resta d’activitats 
i, per tant, la seva anàlisi no seria comparable amb 
la de la resta de l’estructura empresarial. L’any 2018 
a la demarcació de Barcelona hi ha 24 societats 
mercantils d’aquest sector, que registren un volum 
de negoci de 1.865 milions d’euros i apleguen 3.028 
llocs de treball.

QUIN TERRITORI S’ANALITZA?

Les dades fan referència a les societats mercan-
tils que tenen el domicili social en algun dels 314 
municipis que conformen les 12 comarques de 
la demarcació de Barcelona. Aquest territori no 
coincideix exactament amb el de la demarcació de 
Barcelona, format per 311 municipis, perquè s’han 
afegit quatre municipis de comarques eminentment 
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barcelonines i no s’ha considerat un municipi d’una 
comarca gironina. Els municipis afegits són Espinel-
ves, Vidrà, Viladrau i Gósol. Els tres primers munici-
pis són de la demarcació de Girona i pertanyen a la 
comarca d’Osona, i el quart municipi, Gósol, és de la 
demarcació de Lleida i pertany al Berguedà.

El municipi de la demarcació de Barcelona que ha 
quedat exclòs de l’àmbit de l’Estructura empresarial 
de la demarcació de Barcelona és Fogars de la Selva 
que pertany a la comarca gironina de la Selva. Re-
sulta oportú assenyalar que l’estructura empresarial 
de Fogars de la Selva la conformen 24 empreses que 
ocupen un total de 205 persones i que van gene-
rar al llarg de l’exercici 2018 un volum de negocis de 
30,8 milions d’euros. Set empreses que facturen un 
total de 10,8 milions d’euros són del sector secun-
dari, tres empreses que facturen un total d’2,0 mi-
lions d’euros són del sector de la construcció i cator-
ze empreses que facturen un total de 18,0 milions 
d’euros són del sector serveis.

QUIN PERÍODE S’ANALITZA?

Com que es pretén incloure el màxim nombre d’em-
preses dins aquesta publicació, les dades que han 
servit de base per elaborar la publicació han estat 
obtingudes uns mesos després d’haver expirat el 
termini legal per registrar-la. D’aquesta manera, l’Es-
tructura empresarial de la demarcació de Barcelona 
considera la comptabilitat de l’exercici 2018 de les 
societats que han presentant els comptes al Registre 
Mercantil abans del dia 8 d’abril del 2020. En aquesta 
edició, allà on és pertinent, es presenten dades dels 
exercicis 2017 i 2016 per a facilitar l’anàlisi evolutiu.

Posant en relació qualsevol xifra econòmica de la de-
marcació amb la informació que apareix a l’Estruc-
tura empresarial de la demarcació de Barcelona, es 
constata el veritable pes del Registre Mercantil com 
a font d’informació.

La dada macroeconòmica més clàssica és el Pro-
ducte Interior Brut (PIB). De l’Institut d’Estadística de 
Catalunya es desprèn que la darrera dada disponible 
del Producte Interior Brut de la demarcació, corres-
ponent a l’any 2017, és de 180.339 milions d’euros. 
Posat en relació el volum de la xifra de negocis que 
generen les empreses de la província (277.302 mi-
lions d’euros) sobre el PIB provincial, resulta que les 
vendes de les societats mercantils de la província re-

presenta 1,54 vegades el PIB provincial.

Una font d’informació recurrent a l’hora de fer 
anàlisis d’economies municipals o comarcals és la 
Seguretat Social, d’on es pot obtenir el nombre de 
centres de cotització i el nombre de treballadors as-
salariats afiliats. De la comparativa entre la base de 
dades de la Seguretat Social i el Registre Mercantil, 
es desprèn que el nombre de societats mercantils 
considerats a l’Estructura empresarial de la demar-
cació de Barcelona (97.454) suposa una mica més 
de la meitat dels centres de cotització que la Segure-
tat Social tenia donats d’alta el dia 31 de desembre 
de 2018 a la demarcació (187.341). Al mateix temps, 
el número total de treballadors que les empreses 
ubicades a la demarcació declaren tenir en plantilla 
a les memòries dels comptes anuals (1.336.727) re-
presenta el 63,1% del total dels 2.119.653 treballa-
dors assalariats donats d’alta a la Seguretat Social en 
aquell mateix dia.

QUINA UTILITAT I ÚS TÉ AQUESTA INFORMACIÓ?

Les dades presentades en aquesta edició que, com 
s’ha dit, corresponen a la comptabilitat de l’exer-
cici 2018 de les societats que han presentant els 
comptes al Registre Mercantil, serveixen per fer una 
anàlisi robusta i acurada de l’estructura del teixit 
productiu d’aquell any. Si a més s’hi afegeixen les 
dades de les quatre edicions anteriors, és a dir dels 
exercicis 2014 a 2017, s’obté una sèrie de cinc anys 
d’informació de base útil i necessària per a encarar 
exercicis d’estimació de la facturació sectorialitzada 
i territorialitzada dels anys posteriors.
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QUINES SÓN LES EQUIVALÈNCIES 
DELS SECTORS CONSIDERATS EN 
LA PUBLICACIÓ AMB LA CLASSIFICACIÓ 
CATALANA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES?

Les equivalències dels sectors considerats en la pu-
blicació amb els sectors contemplats en la classifi-
cació catalana de les activitats econòmiques CCAE-
2009 són les que figuren en la taula següent:

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (A) 
 
01 Agricultura, ramaderia, caça i activitats 
 dels serveis que s’hi relacionen
02 Silvicultura i explotació forestal
03 Pesca i aqüicultura
  
Indústries extractives (B)
  
05 Extracció d’antracita, hulla i lignit
06 Extracció de petroli brut i de gas natural
07 Extracció de minerals metàl·lics
08 Extracció de minerals no metàl·lics 
 ni energètics
09 Activitats de suport a les indústries extractives
  
Productes alimentaris i begudes (10 a 12) 
 
10 Indústries de productes alimentaris
11 Fabricació de begudes
12 Indústries del tabac
  
Tèxtil, confecció, cuir i calçat (13 a 15)  

13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
  
Fusta i suro (16)  

16 Indústria de la fusta i del suro, 
 excepte mobles; cistelleria i esparteria
  
Paper i arts gràfiques (17 i 18)  

17 Indústries del paper
18 Arts gràfiques i reproducció 
 de suports enregistrats
  
Químiques i farmacèutiques (19 a 21)  

19 Coqueries i refinació del petroli

20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
  
Cautxú i plàstic (22)  

22 Fabricació de productes de cautxú 
 i matèries plàstiques
  
Productes minerals no metàl·lics (23)  

23 Fabricació d’altres productes 
 minerals no metàl·lics
  
Metal·lúrgia (24)  

24 Metal·lúrgia; fabricació de productes 
 bàsics de ferro, acer i ferroaliatges
  
Productes metàl·lics, exc. maquinària (25) 
 
25 Fabricació de productes metàl·lics, 
 excepte maquinària i equips
  
Equips elèctrics, productes informàtics 
i electrònics (26 i 27)  

26 Fabricació de productes informàtics, 
 electrònics i òptics
27 Fabricació de materials i equips elèctrics
  
Maquinària i equips (28)  

28 Fabricació de maquinària i equips ncaa
  
Vehicles de motor i altres materials 
de transport (29 i 30)  

29 Fabricació de vehicles de motor, 
 remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d’altres materials de transport
  
Altres indústries manufactureres (31 a 33) 
 
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses
33 Reparació i instal·lació de maquinària i equips
  
Energia, aigua, sanejament 
i gestió de residus (35 a 39)  

35 Subministrament d’energia elèctrica, 
 gas, vapor i aire condicionat
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36 Captació, potabilització i distribució d’aigua
37 Recollida i tractament d’aigües residuals
38 Activitats de recollida, tractament i 
 eliminació de residus; activitats de valorització
39 Activitats de descontaminació 
 i altres serveis de gestió de residus
  
Construcció d’immobles i d’obres 
d’enginyeria civil (41 i 42)  

41 Construcció d’immobles
42 Construcció d’obres d’enginyeria civil
  
Activitats especialitzades construcció (43) 
 
43 Activitats especialitzades de la construcció
  
Venda i reparació de vehicles motor (45) 
 
45 Venda i reparació de vehicles 
 de motor i motocicletes
  
Intermediaris del comerç (461)  

461 Intermediaris del comerç
  
Comerç a l’engròs d’alimentació 
i begudes (462 i 463)  

462 Comerç a l’engròs de primeres 
 matèries agràries i d’animals vius
463 Comerç a l’engròs de productes alimentaris, 
 begudes i tabac
  
Comerç a l’engròs de productes 
d’ús domèstic (464)
 
464 Comerç a l’engròs d’articles d’ús domèstic
  
Comerç a l’engròs de TIC i maquinària (465 i 466) 
 
465 Comerç a l’engròs d’equips per a les 
 tecnologies de la informació 
 i les comunicacions (TIC)
466 Comerç a l’engròs d’una altra maquinària,  
 equips i subministraments
  
Altres tipus de comerç a l’engròs (467 i 469) 
 
467 Altres tipus de comerç a l’engròs 
 especialitzat
469 Comerç a l’engròs no especialitzat
  

Comerç al detall en establiments 
no especialitzats (471)

471 Comerç al detall en establiments 
 no especialitzats
  
Comerç al detall d’alimentació i begudes (472) 
 
472 Comerç al detall de productes alimentaris,  
 begudes i tabac en establiments especialitzats
  
Comerç al detall de combustibles 
per l’automoció (473)  

473 Comerç al detall de combustibles per 
 a l’automoció en establiments especialitzats
  
Comerç al detall de TIC, ús domèstic 
i culturals (474 a 476) 
 
474 Comerç al detall d’equips per a les TIC 
 en establiments especialitzats
475 Comerç al detall d’altres articles 
 d’ús domèstic en establiments especialitzats
476 Comerç al detall d’articles culturals 
 i recreatius en establiments especialitzats
  
Comerç al detall d’altres articles: 
Vestir, farmàcia... (477 a 479)  

477 Comerç al detall d’altres articles 
 en establiments especialitzats
478 Comerç al detall en parades de venda 
 i mercats ambulants
479 Comerç al detall fora d’establiments, 
 excepte en parades de venda i 
 mercats ambulants
  
Transport i emmagatzematge (49 a 53)  

49 Transport terrestre; transport per canonades
50 Transport marítim i per vies 
 de navegació interiors
51 Transport aeri
52 Emmagatzematge i activitats 
 afins al transport
53 Activitats postals i de correus
  
Hostaleria (55 i 56)  

55 Serveis d’allotjament
56 Serveis de menjar i begudes
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Informació i comunicacions (58 a 63)  

58 Edició
59 Cinema i vídeo; enregistrament de so
60 Activitats d’emissió i programació 
 de ràdio i televisió
61 Telecomunicacions
62 Serveis de tecnologies de la informació
63 Serveis d’informació
  
Activitats financeres i d’assegurances (64 a 66) 
 
64 Mediació financera, excepte assegurances 
 i fons de pensions
65 Assegurances, reassegurances i fons de pen- 
 sions, excepte la Seguretat Social obligatòria
66 Activitats auxiliars de la mediació financera 
 i d’assegurances
  
Activitats immobiliàries (68)  

68 Activitats immobiliàries
  
Activitats professionals, científiques 
i tècniques (69 a 75)  

69 Activitats jurídiques i de comptabilitat
70 Activitats de les seus centrals; activitats 
 de consultoria de gestió empresarial
71 Serveis tècnics d’arquitectura i enginyeria; 
 assajos i anàlisis tècnics
72 Recerca i desenvolupament
73 Publicitat i estudis de mercat
74 Altres activitats professionals, 
 científiques i tècniques
75 Activitats veterinàries
  
Activitats administratives i serveis auxiliars (77 a 82) 
 
77 Activitats de lloguer
78 Activitats relacionades amb l’ocupació
79 Agències viatges i operadors turístics
80 Activitats de seguretat i investigació
81 Serveis a edificis i activitats de jardineria
82 Activitats administratives d’oficina 
 i altres activitats auxiliars a les empreses
  
Educació, sanitat i serveis socials (84 a 88) 
 
84 Administració pública, Defensa 
 i Seguretat Social obligatòria
85 Educació

86 Activitats sanitàries
87 Activitats de serveis socials amb allotjament
88 Activitats de serveis socials sense allotjament
  
Activitats artístiques, recreatives 
i altres serveis (90 a 99)  

90 Activitats de creació, artístiques 
 i d’espectacles
91 Activitats de biblioteques, arxius, museus i 
 altres activitats culturals
92 Activitats relacionades amb els jocs d’atzar 
 i les apostes
93 Activitats esportives, recreatives i 
 d’entreteniment
94 Activitats associatives
95 Reparació d’ordinadors, d’efectes personals 
 i efectes domèstics
96 Altres activitats de serveis personals
97 Activitats de les llars que donen ocupació 
 a personal domèstic
98 Activitats de les llars que produeixen béns 
 i serveis per a ús propi
99 Organismes extraterritorials

FITXA TÈCNICA

Descàrrega de dades: SABI (Sistema d’Anàlisi de Ba-
lanços Ibèrics) que comercialitza l’empresa INFOR-
MA D&B
Actualització: 248
Versió software: 98.00
Actualització de dades: 08/04/2020 (nº 2481)
La descàrrega de les dades es va fer els dies 8 i 9 
d’abril de 2020.

Un cop realitzada la descàrrega original de dades i 
abans de la seva anàlisi, s’ha procedit a fer-ne una 
validació i depuració que ha consistit, entre d’altres, 
en el següent: homogeneïtzació dels noms de muni-
cipis, eliminació de registres duplicats, reassignació 
de codis d’activitat, reassignació de localitat, valida-
ció dels anys de fundació, etc.

Posteriorment i en els casos en què ha estat per-
tinent, s’han recalculat els resultats de l’exercici 
2017 d’algunes activitats per a que siguin compara-
bles amb els del 2018. Finalment, s’han validat les 
principals empreses de cada comarca per part dels 
observatoris membres de la Xarxa d’Observatoris 
del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL).

Consideracions metodològiques
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Dades generals

PAPER I ARTS GRÀFIQUES (17 i 18)

Font: Registre Mercantil

02. Anàlisi
de dades
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Berguedà

Els 692 milions d’euros de facturació de la comar-
ca es distribueixen de la següent manera: el 10,9% 
(76 milions d’euros) procedeix del sector primari, el 
36,1% (250 milions d’euros) de la indústria, el 10,7% 
(74 milions d’euros) de la construcció i el 42,3% (293 
milions d’euros) dels serveis.

Val a dir que el pes relatiu del volum de negocis del 
sector primari és el més elevat de la demarcació bar-
celonina, degut, bàsicament, a la presència de l’em-
presa Montajes Rus (48 milions d’euros), ubicada 
a Berga, que és la segona empresa de la comarca 
en termes de facturació i focalitzada en el sector de 
la mineria, el manteniment industrial, i la producció 
d’estructures i grans mecanitzats.

El volum de negoci del sector de la construcció del 
Berguedà és, en termes relatius, el més elevat de 
la demarcació. Aquest sector està format per 110 
empreses, de les quals 12 facturen més d’un milió 
d’euros.

La primera empresa en volum de negoci de la co-
marca és Liven (53 milions d’euros de facturació) 
dedicada a la fabricació de productes alimentaris i 
amb el centre de producció situat a Berga.

A la comarca prevalen empreses de dimensió re-
duïda, el 68,2% de les empreses facturen menys de 
mig milió d’euros, la segona comarca amb un ma-
jor percentatge; i només 13 de les 614 empreses de 
la comarca facturen més de 10 milions d’euros. El 
teixit empresarial berguedà està caracteritzat per 
l’elevada presència d’empreses aparegudes abans 
del 1960, l’1,0% varen ser fundades abans d’aquest 
any, la segona comarca que en té més. Per contra, és 
la comarca amb un menor percentatge d’empreses 
fundades després de l’any 2005, el 39,1%.

Més de dues terceres parts de la facturació que 
generen les societats de la comarca es concentra a 
Berga i Puig-reig.
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Dades generals

PAPER I ARTS GRÀFIQUES (17 i 18)

Font: Registre Mercantil

03. Dades
generals
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Font: Registre Mercantil En milions d’euros

SECTORS ECONÒMICS SEGONS LA XIFRA DE NEGOCIS
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SECTORS ECONÒMICS SEGONS VARIACIÓ PERCENTUAL DE LA XIFRA DE NEGOCIS

Font: Registre Mercantil En milions d’euros
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COMARQUES SEGONS LA XIFRA DE NEGOCIS

COMARQUES SEGONS VARIACIÓ DE LA XIFRA DE NEGOCIS

Font: Registre Mercantil

Font: Registre Mercantil

En milions d’euros

En milions d’euros

Dades generals
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COMARQUES SEGONS XIFRA DE NEGOCIS PER CÀPITA

COMARQUES SEGONS VARIACIÓ XIFRA DE NEGOCIS PER CÀPITA

Font: Registre Mercantil

Font: Registre Mercantil
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RÀNQUING DE LES 250 EMPRESES DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA 
AMB MAJOR XIFRA DE NEGOCIS

Dades generals
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Font: Registre Mercantil En milions d’euros
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04. Comarques



81

BERGUEDÀ

Població (2019): 39.446 habitants 
Superfície: 1.185,2 km²

Comarques

Font: Registre Mercantil
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Berguedà

DISTRIBUCIÓ DE LA FACTURACIÓ PER SECTORS D’ACTIVITAT

Font: Registre Mercantil
Entre parèntesi figuren els codis de la Classificació catalana d’activitats econòmiques CCAE-2009

En milions d’euros



83Comarques

Berguedà

SECTORS ECONÒMICS SEGONS XIFRA DE NEGOCIS

Font: Registre Mercantil En milions d’euros
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Font: Registre Mercantil En milions d’euros

Berguedà

MUNICIPIS SEGONS XIFRA DE NEGOCIS
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Font: Registre Mercantil

FACTURACIÓ PER CÀPITA

Comarques

Berguedà



Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona · 202086

RÀNQUING DE LES 25 EMPRESES AMB MAJOR XIFRA DE NEGOCIS

Berguedà

Font: Registre Mercantil En milions d’euros






