
J. Anàlisi de l'estructura empresarial i dels principals
establiments industrials implantats al Vallès.
Comparació amb Catalunya

3.1. Estructura del teixit industrial per la grandària d'establiments 

Un aspecte important per copsar la tipologia de les empreses industrials en un 
territori és identificar el tipus d'unitats existents en funció de la seva dimensió. 
En l'àmbit català aquesta anàlisi es pot dur a terme a partir de les dades de la 
Seguretat Social, que aporten informació sobre la distribució per grandària dels 
centres de cotització (que hom pot associar als establiments productius 1 ). La 
segmentació disponible s'ha simplificat en sis franges: la primera, per als cen
tres de 1 a 1 O treballadors, que correspondria als microestabliments; la segona 
i la tercera, de 11 a 50 treballadors i de 51 a 100 treballadors, respectivament, 
correspondrien als petits establiments; la quarta i la cinquena, de 101 a 250 i 
de 251 a 500 treballadors, corresponen als establiments mitjans, i, finalment, el 
darrer interval abastaria els centres amb més de 500 treballadors, que corres
pondrien als grans establiments. 

La informació existent sobre aquest aspecte evidencia un dels trets caracte
rístics de la indústria catalana, com és la gran importància de les PIME en la 
seva configuració empresarial, una circumstància que encara es manifesta més 
intensament en el cas del Vallès, tal com reflecteix el gràfic 3.1. En aquest gràfic 
s'observa clarament l'hegemonia dels establiments industrials micro, petits i 
mitjans pel que fa a l'ocupació que generen en els tres àmbits geogràfics consi
derats. Així, per al conjunt de Catalunya aquests establiments aportaven a finals 
del 201 O el 83,8% de l'ocupació industrial, en la RMB la seva participació as
solia el 81,3%, i en el cas del Vallès el seu pes era encara més elevat, i se situ
ava en el 89,4%. l és igualment significatiu que, llevat el cas dels microestabli-

l. En les consideracions metodològiques relatives a aquestes dades s'assenyala que el con
cepte de centre de cotització agrupa un col·lectiu de treballadors pertanyents a una mateixa 
empresa, que desenvolupen la seva activitat laboral en una mateixa província i que tenen ca
racterístiques homogènies enfront de la cotització, de manera que encara que no existeix una 
identitat entre centre de treball i compte de cotització, en la pràctica la coincidència de tots dos 
es produeix en un percentatge molt alt dels casos. 
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Gràfic 3.1. Distribució de l'ocupació indústria! segons la dimensió dels establiments 
(desembre de 201 O). 
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Font: Elaboració pròpia sobre dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya. 

ments, en totes les franges corresponents als petits i mitjans establiments els 
registres del Vallès superin als de Catalunya i la RMB. 

Contràriament, els grans centres productius tenen un pes sensiblement infe
rior al Vallès que en el conjunt de Catalunya i, de manera encara més acusada, 
en relació amb la RMB, circumstància que s'explica per la localització d'algu

nes grans empreses transformadores en altres comarques metropolitanes, espe
cialment al Baix Llobregat i el Barcelonès. Tanmateix, tant per al Vallès com per 
al conjunt de Catalunya no es pot infravalorar la importància relativa de les grans 
empreses industrials, no solament per la seva envergadura econòmica i en ter

mes d'ocupació, sinó també pels forts efectes d'arrossegament que generen so
bre el teixit empresarial -industrial i de serveis a les empreses- del seu entorn. 

Des del punt de vista dels sectors d'activitat, els gràfics 3.2, 3.3 i 3.4 mostren 
com la presència de grans establiments industrials es concentra principalment 
en sis branques: la del material de transport; les indústries extractives, energèti
ques, gas i aigua; les indústries químiques i farmacèutiques; les de maquinària 
i equips; les d'alimentació i begudes, i les indústries diverses. 

La relativa subespecialització del Vallès en bona part d'aquestes branques 
industrials explica el major pes que mantenen en el conjunt de l'activitat trans
formadora els petits i mitjans establ i ments productius. De fet, el diferencial 
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Gràfic 3.2. Distribució de l'ocupació als sectors industrials segons la dimensió dels establiments 
(desembre 201 O). Catalunya. 
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existent entre el Vallès i els altres dos àmbits territorials pel que fa al pes relatiu 
de les grans plantes de producció en les sis branques esmentades és força volu
minós: assoleix els 19,5 i 23,4 punts percentuals respecte a Catalunya i la RMB 
en el cas de les indústries de material de transport, els 37J i 44,3 punts percen
tuals en el cas de les extractives, energètiques, gas i aigua, i els 20 i 27,8 punts 
percentuals per a les indústries diverses. 

La diferència és més moderada en els casos de les indústries químiques i 
farmacèutiques i les d'alimentació i begudes, en concret 9,3 i 9,5 punts percen
tuals respecte a Catalunya i la RMB en el primer cas, i 3,6 i 0,5 punts percen
tuals, en el segon. L'única branca de les sis amb un major pes dels grans centres 
de producció en la qual aquests tenen una presència superior al Vallès que en 
els altres dos àmbits és la de construcció de maquinària i equips, en la qual 
supera en 4,4 punts percentuals la proporció corresponent a Catalunya i en tan 
sols una dècima percentual la que registra la RMB. 

Cal afegir que, tot i que el pes relatiu a nivell català dels grans establiments 
en la branca tèxtil i de la confecció i la de metal·lúrgia i productes metàl·lics és 
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Gràfic 3.3. Distribució de l'ocupació als sectors industrials segons la dimensió dels establiments 
(desembre 2010). RMB. 
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comparativament baixa, al Vallès la seva participació és força més important-la 
diferència es d'11, 1 punts respecte a Catalunya i de 1 O, 1 punts respecte a la 
RMB per a les indústries tèxtils i de la confecció, i de 2,2 i 0,6 punts per a la de 
metal·lúrgia i productes metàl·lics. Això posa de manifest que l'especialització 
vallesana en aquestes activitats també deriva d'una presència rellevant de grans 
unitats productives. 

En definitiva, doncs, l'hegemonia global dels micro, petits i mitjans establi
ments industrials al Vallès és una conseqüència del predomini d'aquestes uni
tats en la gran majoria de sectors, tal com es reflecteix al gràfic 3.2. En efecte, 
hom pot observar que només en dues branques, les de material de transport i la 
de maquinària i equips elèctrics i electrònics, l'ocupació que aporten els grans 
establiments supera el 20% del total. En el primer cas, a això, hi contribueix de 
manera important la presència a la comarca d' Alstom (material ferroviari), 
Delphi Diesel, Kostal i Bosch Sistemas de Frenado (components per a l'automo
ció) o Ficosa, com a unitats més representatives. l en el segon cas, el resultat té 
bastant a veure amb la implantació de Sony i Sharp (electrònica de consum) i 
Roche Diagnostics (equipament hospitalari). Avui, després de la transferència 
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Gràfic 3.4. Distribució de l'ocupació als sectors industrials segons la dimensió dels establiments 
(desembre 2010). Vallès. 
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d'actius de Sony a Ficosa-Comsa Emte, el 201 O, i de Sharp a Cirsa, el 2011, 
amb la conseqüent reducció de plantilles en ambdós casos, el pes dels grans 
establiments en aquesta branca seria inferior del que figura en el gràfic. 

Els establiments mitjans (entre 101 i 500 treballadors) aporten més del 40% 
de l'ocupació en dues branques: la de material de transport (47,6%) i la quimi
cofarmacèutica (43,0%); queden lleugerament per sota d'aquella xifra els sec
tors de cautxú i plàstic (39,8%), maquinària i equips elèctrics i electrònics 
(36,7%), i paper i arts gràfiques (35,6%), i amb registres inferiors, els d'indústri

es diverses (32,2%) i alimentació, begudes i tabac (30,5%). 

Per la seva part, els micro i petits establiments (fins a 100 treballadors) apor
ten més del 70% de l'ocupació en les branques extractives, de l'energia, gas i 

aigua (74,2%), productes minerals no metàl·lics (83,8%), metal·lúrgia i fabrica
ció de productes metàl·lics (78,7%), i maquinària i equips mecànics (82,5%), 
mentre que en quatre branques més se situen entre el 60% i el 70%: tèxtil, 

confecció, cuir i calçat (67,5%), paper, arts gràfiques i suports enregistrats 
(64,3%), cautxú i plàstic (60,2%), i indústries diverses (67,7%). 
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Per completar la informació exposada, a l'annex A es recullen les dades en 
valors absoluts sobre nombre de treballadors i centres de cotització per als di
ferents sectors d'activitat a Catalunya, RMB i Vallès, incloent-hi també la di
mensió mitjana. 

3.2. Anàlisi dels principals establiments industrials catalans. Posició del Vallès 
a nivell global 

Després de dur a terme en el capítol anterior l'anàlisi macroeconòmica i secto
rial, on s'ha posat de manifest la importància de l'activitat industrial al Vallès en 
la major part de les branques productives -tant en relació amb les set comar
ques de la RMB com amb el conjunt català-, un pas addicional comporta rea
litzar una valoració més detallada amb la finalitat de copsar la importància dels 
grans establiments en els diferents sectors industrials així com les seves carac
terístiques i, en particular, la seva especialització i l'adscripció del capital (au
tòcton o multinacional). 

Un aspecte important és que aquesta anàlisi s'efectua considerant la varia
ble establiment i no l'empresa. L'avantatge de fer-ho així és doble. En primer 
lloc, l'establiment reflecteix la localització d'una companyia allà on físicament 
té lloc l'activitat productiva, cosa que permet depurar l'efecte seu. És a dir, si 
una companyia disposa de diferents establiments productius, la seva activitat 
figura desagregada per a cadascun d'ells. Això permet imputar individualment 
a cada implantació l'activitat que li és pròpia. Si, per exemple, una empresa 
amb seu al Vallès compta amb diversos establiments productius dels quals no
més un es troba a la pròpia comarca, únicament es recull l'activitat de l'empre
sa en aquest establiment, la qual cosa aporta una informació més exacta sobre 
la importància i l'impacte econòmic que aquesta empresa genera al territori. En 
la mateixa línia, si una empresa té la seu en un altre lloc (Barcelona, Madrid, 
etc.) però l'activitat productiva s'efectua al Vallès, també s'inclou en aquesta 
anàlisi, cosa que no succeiria si la variable que es tingués en compte fos impu
tada a la ubicació de la seu social. 

En segon lloc, la informació que aporten els establiments es refereix única
ment a l'activitat industrial. Així, si una empresa té la seu i l'establiment pro
ductiu al Vallès però, a més de fabricar, també du a terme una activitat comer
cial (per exemple, distribueix productes fabricats en altres plantes, una situació 
bastant comuna en les companyies multinacionals), aquí només es recull la 
informació relacionada amb l'activitat productiva de l'establiment, mentre que 
si es considerés la situació a nivell d'empresa la informació faria referència a 
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l'activitat global (incloent-hi, per tant, la producció i distribució de béns fabri
cats en d'altres factories extramurs del Vallès). 

Les dades emprades per a aquesta anàlisi provenen de la base del Registre 
d'Establiments Industrials de Catalunya (REIC) del Departament d'Empresa i 
Ocupació, i corresponen a desembre del 201 O. Val a dir, però, que juntament 
amb els avantatges abans esmentats respecte a la variable empresa, la informa
ció proporcionada pel REIC sobre els establiments industrials també presenta 
una limitació i és que la variable rellevant per mesurar la importància de l'acti
vitat és l'ocupació. Òbviament, fóra desitjable completar aquesta informació 
amb la variable facturació per disposar d'una visió més completa de l'impacte 
econòmic de cada establiment, però aquesta dada només està disponible a ni
vell d'empresa, incorporant els biaixos que abans s'han exposat. Malgrat aquest 
inconvenient, la informació sobre l'ocupació per establiment permet una bona 
aproximació a la importància industrial de cadascun d'ells en el territori. 

Si es consideren els cinquanta majors establiments industrials de Catalunya per 
nombre de treballadors (gràfic 3.5), n'hi ha un que destaca especialment per la 
seva importància: el de SEAT de Martorell, amb una ocupació superior als 10.000 
treballadors l'any 201 O, cosa que el situa, amb molta diferència, com el capdavan
ter de la indústria del Principat. A continuació, però a considerable distància, hi 
figura la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona, amb més de 3.000 tre
balladors. l amb una ocupació superior a les 2.000 persones apareixen dos esta
bliments de la branca alimentària, la Corporació Alimentària Guissona i San Mi
guel, a Lleida. Gearbox del Prat (que se situa en 5ª posició) i que també pertany al 
grup SEAT (fabrica les caixes de canvi) s'apropava als 1.400 treballadors, i a partir 
d'aquí les diferències entre establiments ja s'escurcen notablement. 

Atesa la distribució sectorial d'aquests establiments, s'observa un clar predo
mini dels que pertanyen a la branca del material de transport i la indústria auxi
liar i de components, amb disset establiments. Cinc d'aquests es troben entre els 
deu primers: es tracta de SEAT, Nissan Motor lbérica, Gearbox del Prat, Lear 
Corporation i Trety. Cinc més apareixen entre els llocs 11 i 20: Delphi Diesel, 
Frape Behr, Alstom, Robert Bosch España i CYMI. La resta són Autoliv Kle, Kos
tal, Denso, Hutchinson, Bosch Sistemas de Frenada, Delphi Packard i Mahle. 

Es troben també dins d'aquest grup les grans companyies de serveis bàsics 
(aigua, gas i electricitat), totes amb l'establiment principal -que coincideix amb 
la seu- a Barcelona, malgrat que la seva activitat està distribuïda pel territori 
català, i que se situen en els primers llocs: Sorea (8ª), Endesa Distribución (1 Oª), 
Gas Natural (11 ª) i Aigües de Barcelona (12ª). També s'hauria d'afegir aquí la 
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Gràfic 3.5. 50 primers establiments industrials catalans per xifra de treballadors (any 2010). 
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Foni: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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Comunidad de Bienes Ascó 11, que correspon a la planta -en l'òrbita d'Endesa
que genera l'energia elèctrica d'origen nuclear en aquella localitat. 

El sector alimentari compta igualment amb set establiments: Corporació Ali
mentària Guissona (3r), San Miguel (4t), i ja en llocs més endarrerits, Pavo y De
rivados, Frit Ravich, Miguel Torres, Cobega i Europastry. També té una certa pre
sència el sector químic amb 8 establiments, si bé només un d'ells (B Braun) es 
troba entre els 25 capdavanters. La resta són Basf Española, Repsol Petróleo (amb
dós ubicats al complex de Tarragona), Sara Lee, Alcon Cusí, Repsol Química 
(igualment, a Tarragona), Cotyastor i Auria Cosmetics. La resta d'unitats producti
ves es distribueixen entre les branques metal·lúrgica (cas de Celsa i Coperfil), 
maquinària i equipaments mecànics (Cubigel i ABB), maquinària i material elèc
tric (Prysmian), tèxtil-confecció (ltalco i lndustrias Vallés), farmacèutica (B Braun), 
arts gràfiques i impressió (Printer), electrònica (Sony, Sharp i Roche), extractives 
(lberpotash), materials per a la construcció (Roca Sanitario) i diverses (LGAI). 

Val a dir que com que les dades del REIC corresponen a desembre del 201 O 
encara no recullen els canvis que han experimentat en els darrers mesos algu
nes grans empreses de la indústria catalana. Això afecta especialment el seg
ment de l'electrònica de consum, en el qual algunes grans instal·lacions pro
ductives han clausurat recentment l'activitat i han transferit part de l'ocupació i 
els actius a grups autòctons. És el cas de Sony, que va traspassar els seus actius 
a Ficosa-Comsa Emte, de la indústria auxiliar de l'automoció, i de Sharp, que 
els ha transferit al ho/ding Cirsa, de la branca dels serveis i maquinària recrea
tiva, cosa que ha comportat també una significativa reducció de la plantilla. 

Dels cinquanta establiments industrials capdavanters el 201 O al Vallès se'n 
localitzaven divuit (que es destaquen en color groc al gràfic 3.5), i és, amb di
ferència, la comarca amb major presència per aquest concepte, si bé cal afegir 
que el primer establiment se situava en la posició 12ª i corresponia al de Sony, 
que, com s'ha comentat, va transferir els actius a Ficosa-Comta Emte a finals de 
l'any 201 O. Els altres grans centres de producció situats a la comarca són Delp
hi Diesel (l 3è), Alstom (l 5è), B Braun (l 6è), LGAI (l 7è), Autoliv (20è), Kostal 
(21 è), Celsa (2 7è), Sharp (28è), -que, com s'ha assenyalat, es troba en una situ
ació semblant a la de Sony-, Sara Lee Household (29è), Cubigel (32è), ltalco 
(33è), Bosch Sistemas de Frenada (35è), Coperfil (36è), Roche Diagnostics 
(39è), Cobega (46è), Cotyastor (47è) i ABB Sistemas (48è). 

A continuació del Vallès però a molta distància hi figura el Barcelonès, amb 
set establiments, dels quals cinc corresponen a les grans companyies de serveis 
(aigua, gas i electricitat) que, com s'ha indicat, tenen la seu a Barcelona. De 
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manera que l'únic gran establiment manufacturer que resta al Barcelonès és el 
de Nissan, a la Zona Franca, una situació del tot consistent amb el fenomen que 
experimenta la capital catalana des de fa ja diverses dècades -ja que es va ini
ciar als anys 60- de deslocalitzar les instal·lacions industrials cap a la primera 
i segona corona metropolitanes, i recentment, àdhuc més enllà, reconvertint el 
sòl alliberat en usos terciaris i residencials. 

La tercera comarca per la presència de grans establiments industrials és el 
Baix Llobregat, que el 201 O en tenia cinc, si bé dos d'ells entre els sis primers: 
SEAT -l'establiment capdavanter- i Gearbox del Prat (5è), fabricant de les cai
xes de canvi per a SEAT i que també pertany al grup VW. En posicions bastant 
més endarrerides apareixen Delphi Packard, Roca Sanitario i Printer. 

Un aspecte igualment important és l'adscripció del capital -autòcton o mul
tinacional- dels grans establiments, informació que pot aportar una idea sobre 
el grau de vulnerabilitat a possibles deslocalitzacions de l'activitat productiva 
i/o empresarial. Pel conjunt de Catalunya la major part dels grans establiments 
pertanyen a companyies de capital forà, una situació que es pot fer igualment 
extensiva al Vallès. Així, de les divuit grans factories situades en aquest àmbit el 
201 O, tretze pertanyien a companyies transnacionals (Sony, Delphi Diesel, Als
tom, B Braun, Autoliv, Kostal, Sharp, Sara Lee, Cubigel, Bosch, Roche, Cotyastor 
i ABB Sistemas) i només quatre eren d'empreses de capital autòcton (LGAI, 
Celsa, Coperfil i Cobega). 

La situació que s'acaba d'exposar comporta un risc significatiu de possibles 
deslocalitzacions de l'activitat productiva per part de les companyies transnacio
nals. Els casos ja esmentats de Sony i Sharp ho reflecteixen clarament, si bé, sorto
sament, la transferència dels seus actius a grups autòctons ha permès apaivagar, 
almenys parcialment, el fort impacte negatiu -directe i indirecte- que hagués tin
gut per a la indústria de la comarca la pèrdua d'aquests dos centres de producció. 

Finalment també és convenient considerar l'origen geogràfic dels grans esta
bl i ments industrials, de la pròpia comarca o de l'exterior. Aquí la casuística és 
diversa. En bastants casos, com els de Sony, Sharp, Delphi, B Braun, Kostal, 
Bosch i Roche, el seu origen correspon a grans inversions directes de grups 
multinacionals. D'altres, com Alstom, també encaixen en aquesta categoria, 
però la seva presència al Vallès està associada a la deslocalització productiva 
d'una activitat que es duia a terme a Barcelona i que, en aquest cas, correspo
nia a la Maquinista Terrestre i Marítima (que va clausurar les instal·lacions de 
Sant Andreu a començaments dels 90 del segle passat). En uns pocs casos es 
tracta d'establiments que actualment pertanyen a grups multinacionals però 
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que van iniciar la seva activitat la dècada dels 60 del segle passat per la inicia
tiva d'emprenedors locals. És el cas de Cubigel (l'antiga Unidad Hermética) i 
ABB Sistemas, que són la continuació d'empreses creades per l'emprenedor 
sabadellenc Antoni Forrellad. 

També es detecta la presència d'establiments que responen a grans inversions 
autòctones, cas de Cobega (concessionària de Coca-Cola) i el LGAI, així com 
d'altres que estan controlades per empresaris autòctons després de canvis acci
onarials. És la situació de Celsa (de la família Rubiralta), avui l'única instal·lació 
siderúrgica de Catalunya, després que a finals de la dècada dels 80 aquesta fa
mília adquirís les instal·lacions de Torras Herrería. En aquest sentit és remarcable 
que, llevat del cas de l'entrada del grup Cirsa (de la família Lao) a l'antiga Sharp, 
cap dels grans establiments industrials del Vallès estigui controlat actualment per 
empresaris locals, una situació ben diferent de la que es dona en els milers de 
PIME on la presència del capital autòcton és aclaparadora. 

3.3. Anàlisi per sectors dels grans establiments industrials 

L'anàlisi dels cinquanta primers establiments industrials de Catalunya per les 
tretze grans branques d'activitat en què s'ha desagregat la indústria confirma la 
preeminència del Vallès en la gran majoria de sectors, una situació que es re
flecteix en els gràfics del 3.6 al 3.18 (en els quals es destaquen en color groc els 
centres de producció localitzats en aquest àmbit territorial). 

Hom pot observar que la menor presència de grans establiments al Vallès té 
lloc en la branca de les indústries extractives, energia, gas i aigua, amb només 
cinc establiments entre els cinquanta capdavanters (el l 0% del total) i tots ells 
d'una dimensió reduïda (el primer, Mina Pública d'Aigües de Terrassa, se situa 
en el lloc 20è, amb una ocupació lleugerament superior als 100 treballadors). 
Val a dir que en aquesta branca, tot i que la presència del Vallès no és elevada, 
la informació del REIC presenta un cert biaix. La raó és que aquí s'associa l'es
tabliment amb la seu de les companyies que proporcionen els serveis. l com 
les seus de les principals empreses (Sorea, Endesa Distribución, Gas Natural, 
Agbar) són a Barcelona, encara que la seva ocupació es trobi distribuïda pel 
territori metropolità (i en el cas d'Endesa i Gas Natural pel conjunt de Catalu
nya), tota la plantilla s'imputa a les seus de Barcelona d'aquestes corporacions. 

El segon sector amb una menor presència de grans establiments al Vallès és 
el d'alimentació i begudes (sis, que representa el 12% del total) i, malgrat això, 
aquest territori figura en primer lloc a nivell català, al tractar-se d'una branca 
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Gràfic 3.6. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. 
Indústries extractives, energia, gas i aigua. 

o 200 400 

SOREA, SA 
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELtCTRIC'I, SL 
GAS NATURAL �DG, SA : 

600 

SOCIETAT GENERAL D'AIGÜES DE BARCELONA, SA 
, , l 

REPSOL PETROL�O, SA 
COMUNIDAD DE BIENES ASCO 11 
IBERPOTASH, S� 
COMUNIDAD E�DESA-IBERDROL;- C.N. VANDELL S 11 
IBERPOTASH, SA, 
EN DESA GENER�CION, SA 
AQUAGEST MEq10 AMBIENTE, S 
ERCROS INDUS"1;RIAL, SA 
LA SEDA DE BA�CELONA, SA 
EMPRESA NACIONAL HIDROELEC R. DEL RIBAGOR ANA, SA 
EN DESA DISTRI UCIÓN ELÉCTRI , SL 
REFERENCE LAB RATORY, SA 
FUNDACION LL R 
AIGUES DE MA 
EMPRESA MIXT D'AIGUES TARR ONA, SA 

'AIGÜES DE TER 
UCIÓN ELÉCTRI , SL 

COMPANYIA D' IGÜES DE. SABA ELL, SA (CASSA) 
ENDESA GENE 

, SL 
ASFALTOS ESPA OLES, SA 
CARBONES PED FORCA, SA 
GRIFOLS, SA 
INSPECCION Y ONTROL DE INS LACIONES. SA 
PROTA, SA 
FUNDACIÓ PRI ADA ASPROS 
AIGUES DE MAT RO, SA 
CONSORCI D'A UES DE TARRA NA 
ESTABANELL Y P HISA ENERGIA, A 
ENDESA GENER CION, SA 
AIGÜES DE GIR NA, SALT l, SARR À DE TER, SA 
SOLESTANY, SA 
AIGUES DEL PR T, SA 
HPSA CONSTR CIÓN Y SERVICI S MEDIOAMBIE TALES, SA 
GRUPO AC MA CA, SL 
ENDESA GENE CION, SA 
ENDESA GENER CION, SA 
VALORIZA SERV CIO$ MEDIOAM IENTALES, SA 
TRANSALFALS & LA VISPESA, sec

GAS NATURAL DG, SA 
ENDESA GENER CION, SA 
DEPURADORA EL BAIX LLOBRE AT, SA 
BASSOLS ENER IA, SA 
ARENES l GRAV S CASTELLOT, SA 
PALAU CERAMI DE ALPICAT, S 
LABORATORIS DAL, SL 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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Gràfic 3.7. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. 
Indústries d'alimentació i begudes. 

o 100 200 300 400 

CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA 
SAN MIQUEL FABRICA DE CERVEZA y MALTA, SA 
FRIT RAVl

,
CH, SL ' 

, ' 

PAVO y D
0

ERIVADOS
0

, SA 
MIGUEL TORRES, SA

0 

COBEGA, SA 
EUROPASTRY, SA 
FREIXENET, SA 
CODORNIU, SA 
coRPORACION ALIMENTARIA 

0

Gu1ssoNA, SA 
COMPAÑi°A CERVECERA DAMM, SL ' 

PANRICO. SAlJ _ __.__ T 
FR,GORíFICOS COSTA BRAVA, SA 
NESTLÉ ESPAÑA, SA

0 

SADA PA CATALUNY
0

A, SA 
' ' ' 

500 

SOCIEDAD COOPERAT. CATALANA EXPO T. DE AG 105 L 
EUROPAS;RY, SA 
CARNIQUES DE JUIA, SA 

---' ' 

GEDESCO, SA 
ESTEBAN ESPUÑA, SA 
CACAOLA

0

T, SAU ' 

CE\ITROS: COMERCl�LES CARR:EFOUR, S 
CHUPA CHUPS, SA UNIPERSONAL 
DIALYPA, 

1
SL 

l l 

CASADEMONT, SA 
BELLSOL�, SA 

' ' 

CENTROS, COMERCl('LES CARR,EFOUR, S 
FIBRAN, �A 
HARIBO INVEST, SA 

l ' 

GRUPO KfllSE MENORQUINA, SA 
GRUPO ALIMEN TARIO ARGAL , SA 
INDUSTRIAS CARNICAS VILAR ' SA 

' ' 

PAVO Y D,ERI VADO\ SA 
CENTROS, COMERClf-LES CAR EFOUR, S 
MATADER,0 FRIGOR!FICO AVI YO, SA 
FRUITS Dp PONENT,, SCCL 
MATADERO FRIGORIFICO DEL CARDONE , SA 
BACARDI' SPAÑA, s:A 
COMERCIAL FRUTOS DELTA E RO, SA 
)OAQUIM>LBERTf, �A 
CASA TAR1RADELLA5

t 
SA 

LABORATORIOS ORDESA, SL 
COPEMO :CORPORA�IÓ CÀRN CA, SA 
CARGILL,,SLU 
CENTROS, COMERClf-LES CAR EFOUR, S 
MIGUEL T,ORRES, SA, 
MAFRIGq, SA 
EMBUTIDPS MONE½LS, SA 
SOCIEDAD ANONIMA DAMM 

' ' 

CARNICA BATALLE, SA 
' ' 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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que es troba geogràficament bastant repartida arreu del Principat. En aquest cas 
els establiments del Vallès es distribueixen d'una manera més homogènia ate
nent la seva grandària i el primer, Cobega, que figura en 6è lloc, compta amb 
quasi 550 treballadors, i el darrer, Bacardí (38è), amb prop de 300. Tanmateix 
tots es troben lluny dels establiments de major dimensió, la Corporación Ali-
mentaria Guissona i San Miguel, amb plantilles superiors a les 2.200 persones. 
Aquests establiments també estan diversificats atesa la seva especialització: be
gudes refrescants (Cobega) i alcohòliques (Bacardí), pastisseria (Panrico i Euro
pastry), derivats làctics (Kalise-Menorquina) i productes carnis, de volateria i 
plats preparats (Gedesco). l pel que fa a l'origen del capital, Cobega, Europastry 
i Gedesco són de filiació autòctona, mentre que Panrico, Kalise-Menorquina i 
Bacardí estan sota control forà. 

En deu de les onze branques restants -l'excepció és la indústria de minerals 
no metàl·lics-, el Vallès és capdavanter pel nombre de grans establiments i se 
situa en bastants casos a considerable distància de les comarques que la seguei
xen. És el que succeeix en la indústria tèxtil, de confecció, cuir i calçat, on 
compta amb quinze establiments (el 30%) entre els cinquanta primers, que es 
distribueixen de manera bastant homogènia per la seva mida. De fet, després 
del tancament de Burberry, ltalco va passar a ser el primer establiment del sec
tor i es van situar en els llocs tercer i quart dos establiments vallesans més (Louis 
Vuitton i, Sati), tots amb més de 400 treballadors (si bé darrerament, Sati ha 
presentat un pla de reducció de plantilla). 

Per especialitats, els establiments del Vallès també presenten una considera
ble diversificació dins d'aquesta branca. N'hi ha de confecció tèxtil (ltalco), de 
confecció de pell (Louis Vuitton), de teixits (Sati i ldatex), de preparació i filatu
ra de fibres (lnacsa i Gutermann), de teles sense teixir (Freudenberg), de teixits 
tècnics (Relats), de confecció mixta -punt i pell- (Torras i Diseño de Textura), i 
d'acabats tèxtils (Puntiblond i Tintoretto). l aquesta diversificació també la tro
bem pel que fa a l'origen del capital. Entre els adscrits majoritàriament a grups 
multinacionals destaquen ltalco, Louis Vuitton, Freudenberg i Gutermann; i, 
Sati, lnacsa i Bandalux, entre els de capital autòcton. 

En la branca del paper, arts gràfiques i suports enregistrats al Vallès s'hi 
compten dinou grans establiments (el 38% del total), si bé el primer de la comar
ca (Stora Enso) apareix en 7ª posició i és l'únic que depassa els 300 treballadors. 
També en aquest cas té lloc una certa diversificació de l'activitat en els diferents 
segments. En la fabricació d'articles de papereria destaquen Stora Enso, Gemal
to i UPM Raflatac; en impressió i arts gràfiques, Cayfosa-Quebecor, Sine! i Re
insset; en impressió de periòdics Amcor i Gràfiques de Premsa Diària; en papers 

74 • EL VALL�S. MOTOR PRODUCTIU DE CATALUNYA 



aquest cas 
igènia ate
mpta amb 
íanmateix, 
·ación Ali-
persones.
zació: be
co i Euro
volateria i
:uropastry
1orquina i

! minerals
nents i se
la seguei
:alçat, on
rs, que es
t, després
1t del sec-
1és (Louis
t, Sati ha

::>nsidera
:alco), de 
ó i filatu
de teixits 
extura), i 
)é la tro
t a grups 
mann; i, 

1llès s'hi 
a comar
alladors. 
diferents 
Gemal-

1el i Re
n papers 

Gràfic 3.8. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. 

Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat. 

o 100 200 

iTALCO, SA 

iNDUSTRIAS VA�LS l, SA , 

300 

SOCIED- CAT. DE TALL. ARTESANOS LOUIS VUITTON___, SA 

SATI GRUP TEXT¡L. SA 
7 

FIBRACOLOR, S� 
BASI, SA , , 
DOGI INTERNAT_IONAL FABRICS, �A 
ANGLES TEXTIL, SA (ANTEX) 
1,--DUSTRIAS DEL ACETATO DE CEL U LOSA, SA (INACSA) 

' ' ' 

VELCRO EUROP�, SA 
BIOSCA RIERA, s,A ' l 
SOCIED. CAT. D� TALL. ARTESANqs LOUIS VUITTO , SA 
SA'-1 PATRICK, SL 
BANDALUX INDUSTRIAL, SA 
ARETEX, SA 

' 

Mf.NUFACTURA� LOEWE, SL 
INDUSTRIAS PO�SA, SA 
ES7ABANELL Y P�HISA, SA 
COLOMER Y MUf-JMANY, SA 
CANET PUNT, 5": 
FREUDENBERG E,SPAÑA, SA 
ADOBINVE, SL 
ITALCO, SA, ___ _ 
GRUPO ANTOLI� -. SADITA, SA 
VFB LINGERIE EYROPE, SA 
IASO, SA 
SELECCIONES A':IERICANAS, SA 
UNITEX, SA 
GALLOSTRA, SA 
SELVAFIL, SA 
DEFIBER, SA 

----.1..-
GUTERMANN, S� 
SOCIEDAD ANO�IMA ID_ATEX 
TEXTIL RIBA, SA 

l 

.L 

INDUSTRIAS PU�TIBLOND TENA , SA 
MANUFACTURA� FALSAR, SA 
SOCIEDAD ANO�IMA GROBER 
CLRTIDOS COD!NA, SA 
PEINAJE DEL RIC1 LLOBREGAT, SA 
OBRADORS, SA , 
GROBELASTIC, S,A 
PROYECTO FONTANELLA$ Y MAR l, SL 
TREBORTEX, SL , 
RELATS, SA 
JOCAVI, SA 

' 

AMANN SPAIN, �L 
ACABADOS TIN\0..RETTO, SA 
GENERO$ DE PU,NTO TORRAS, SA 
DISEÑO & TEXTl/RA, SA 
ACABATS DEL BAGES, SA 

l 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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Gràfic 3.9. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. 
Indústries del paper, arts gràficas i suports enregistrats. 

o 100 200 300 

PRINTER INDUSTRI� GRAFICA NEWCO, ,SL 
SCA HYGIENE PRO\:JUCTS, SL 
DANIEL AGUILO PA,NISELLO, SA {DAPSA/ 
ASSOCIACIO MANRESANA DE PARES DE NENS SUBDOTATS {AMPANS) 

' ' ' 

TALLER AURIA, SCC,L 
TORRASPAPEL, SA 

' 

STORA ENSO BARCELONA, SA 
MIQUEL Y COSTAS ('AIQUEL, SA 
CAYFOSA-QUE�R, SA 
TORRASPAPEL, SA 

' 

GRUPO AMCOR FLEXIBLES HISPANIA, SL 
r , 

SAICA PACK, SL 
LAMIGRAF, S,_.__.,..._ 
LITOGRAFIA ROSES, SA 
GOMA-CAMPS, SA 
ARBORA & AUSON!A, SLU 
SCA HYGIENE PRO\:JUCTS, SL 

'

CRE-A IMPRESIONE� DE CATALUNYA, SL, 
GRUPO CONSIST, SA 

GUARRO CASAS, S'( 
UPM RAFLATAC IBl,RICA, SA 
GRAFOPACK, SA 
J VILASECA, SA 

' 

GRAFOS, SA ARTE �OBRE PAPEL 
GRAFIC.AS DE PREN,SA DIARI;,, SA 
SINEL SYSTEMS, SA 

' 

DURERO PACKAGING, SA 
GRAPHIC PACKAGl�G INTERNACIONA SPAIN, SAU 
SLANAC, SA 
IMPRESS DISEÑO l�ERJA, SA 
MANIPULADOS DE� TER, SA 
NOVOPRINT, SA 
RIEUSSET, SA ___ _ 
GOMA-CAMPS, SA 
IPAGSA INDUSTRIAi, SL 

' 

CARTON,\JES INTER,1'¡,ATIONAL, SA (CAR ISA) 
ROTOCAYFO QUEB,ECOR , SA 
ENVASE GRAFICO l�DUSTRIAL, SA 
HUECOPACK, SA 
ALIER, SA 

' 

PAPELES ANOIA, SA, 
GARCIA DE POU, SA 
APLI fAPER, SA 
LIBERDUPLEX, SL 
SMURFIT ESPAÑA, �A 
GERMARK, SA 

' 

IMPRESSIONS ROT'":TIVES OFFSET, SA 
ALZAMORA PACKAGING, SA 
MIRALLES TOT AIE 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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pintats, Lamigraf i lmpress Diseño; en fabricació de paper i cartró ondulat, Du
rero Packaging i Cartonajes Internacional, i en la fabricació de paper per a ús 
sanitari, Arbora & Ausonia. En aquesta branca la majoria de grans establiments 
pertanyen a corporacions de capital forà, cas d'Stora Enso, Cayfosa-Quebecor, 
Amcor i UPM Raflatac, entre els de major dimensió. l entre els establiments 
adscrits a empreses autòctones destaquen Lamigraf i Arbora & Ausonia. 

El Vallès també és hegemònic en el sector químic, en el qual compta amb vint 
dels cinquanta primers establiments catalans (el 40%), distribuïts de manera bas
tant homogènia per la seva mida i entre els que destaquen els de Sara Lee (2n) i 
Cotyastor (4t), ambdós amb més de 500 persones. Amb l'excepció de la química 
bàsica -orgànica i inorgànica-, que a Catalunya es troba molt concentrada a les 
contrades tarragonines i a Martorell, la resta d'especialitats hi són presents. És 
important la química de consum (sabons, detergents, cosmètica, perfumeria), 
segment al qual pertanyen Sara Lee, Cotyastor, Henkel i Reckitt Benckiser, tots 
d'adscripció multinacional. Però també hi té una considerable presència la quí
mica industrial (Lucta, Kao i Givaudan, per exemple), la fabricació de pintures i 
vernissos (Materis Paints, Valentine, Hempel), la producció de fibres artificials 
(lndústrias Murtra) i la fabricació de primeres matèries plàstiques (Synthesia i 
Stahl lberica). També en aquesta branca és hegemònic el capital transnacional, ja 
que dels vint establiments només quatre (lndustrias Murtra, Lucta, Laboratoris 
Boniquet i Antonio Puig) pertanyen a companyies de capital autòcton. 

En la indústria farmacèutica, una activitat estratègica per estar considerada 
de nivell tecnològic alt, la posició predominant del Vallès encara es fa més evi
dent. En aquesta branca la comarca acull vint-i-quatre dels cinquanta grans 
establiments de Catalunya (el 48% del total) i és particularment rellevant que, 
dels vuit capdavanters, set s'hi localitzin (l'excepció és Alcon Cusí, que figura 
en segon lloc i es troba al Masnou). Aquests set establiments superen els 400 
treballadors i en el cas del primer, B Braun, l'ocupació s'apropa a les 1.000 
persones. Un aspecte remarcable és que la majoria dels primers centres de 
producció del Vallès es dediquen a la fabricació de diferents tipus de medica
ments i pertanyen al segment conegut com a «laboratoris farmacèutics». 

Tanmateix, cal assenyalar que en aquesta branca també és important el seg
ment de fabricació de primeres matèries farmacèutiques. Aquesta especialitat és 
més intensiva en capital que la dels laboratoris i ocupa menys treballadors, per la 
qual cosa hi figuren pocs establiments entre els de major mida; en concret, Mo
ehs Catalana, Sandoz Industrial, Uquifa, DSM, Euromed i Comercio de Primeras 
Materias. El que és significatiu és que aquestes instal·lacions també són les més 
importants en la producció de primeres matèries farmacèutiques de Catalunya. 
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Gràfic 3.1 O. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. Indústria química. 

o 100 200 300 

BASF ESPAÑOLA1 SL 
SARA LEE HOUS,EHOLD AND soqy CARE ESPAÑA, SL 
REPSOL QUIM10, SA 
COTYASTOR, SA, 
AURIA COSMETl,CS, SCCL 
LA SEDA DE BAR,CELONA, SA 
INDUSTRIA$ REHAU, SA 
HENKEL IBERICA SA 
DOW CHEMICA� IBER ICA, SL 
ANTONIO PUIG, SA 
CLARIANT IBtRIP' PRODUCCIÓ�, SA 
ELIX POLYMERS,,SL 
RECKITT BENCK_\S-ER ESPAÑA, SL , 
AKZO NOBEL C:,R REFINISHES, SL, 
NYLSTAR, SA , 
INDUSTRIA$ MURTRA, SA 
INDUSTRIAS TIT,:"N, SA 
COSMETICA CO�BAR, SL 
PROCTER AND yAMBLE MATARO,, SL 
LUCTA, SA._�--
MATERIS PAINTS ESPAÑA, S"L ___ _ 
COLOMER BEA�TY AND PROFESS,IONAL PRODU , SL 
CRAY VALLEY IBf¡.Rlt� SA 
OOW CHEMICAL IBERICA, SL 
LABORATORIO 1/-ONIQUET, SA 
HISPAVIC IBERIC,,,, SL 
BARNICES VALENTINE SAU 
BAYER MATERIA�SCIENCE, SL 
DERMOFARM,-2(' 
KAü CüRPüRA11ON, SA 
BASELL POLIOLE_FINAS IBERICA, S½ 
PGI SPAIN, SL 
ERCROS, SA 
P INTURAS HEMPEL SA 
BASF CONSTRUCTlüN CHEMICA ESPAÑA, SL 
AKZO NOBEL CÇJATINGS, SL 
HISITEX, SA 
SUN CHEMICAL,, SA 
Me BRIDE, SA 
ERCROS, SA 
COGNIS IBERIA,,SAU 
BIOSYSTEMS, SA 
GIVAUDAN IBERICA SA 
SYNTHESIA l TERNACIONAL, SL 
COGNIS IBERIA, SAU 

r 

FUCHS LUBRICANTES, SA 
' 

ANTONIO UJG, SA 
HUNTSMAN PERFORMANCE PRO UCTS SPAIN, SL 
CLARIANT IBfRICA PRODUCCIÓ ' SA J 
STAHL IBERICA, SL 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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Gràfic 3.11. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. Indústria farmacèutica. 

o 100 200 

B BRAUN '.'1EDICAL, S� 
ALCON CUSI, SA 

300 

BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, SA -r 

NOVARTIS, FARMACEUTICA, SA 
LABORAT9RIOS DR. E�TEVE, SA 
LABORATORIOS LESVI, SL 

400 

' ~ L 

.J. URIACH ,Y COMPANI�, SA , 
BOEHRINyER INGELH�IM ESPAÑA,, SA 
INDUSTRIAS FARMACEUTICAS ALMIRALL, SL 
LABORATORIOS INIBSA, SA 

' ' 

MADAUS, ,SA 
SANOFI AYENTIS, SA 
LABORAT9RIOS, SALV¿T, SA 
IPSEN PH�RMA, SA 
KnN PHA,RMA, SL 

' 

LA80RAT9RIOS MENA,RINI, SA 
SY'iTHON, HISPANIA, �L 
LABORAT<?RIO REIG JC,,FRE, SA 
8101BER10, SA 

' 

LABORAT9RIOS HIP�, SA 
FORT DOJ;>GE VETERINARIA, SA 
FERRER INTERNACION L, SA 
MOEHS C�TALANA, SL 
LABORAT9RIOS VIÑA SA 
BIOKIT, SA, 
FERRER INTERN1\CIO,N L, SA 
SA,'iüQZ l,NDUSTRIAL RODUCTS, SA 
FERRER IN;ERNACION L, SA 
FARMHISP�NIA, SA 
BEIERSOO�F MANUFA TU RING A G ENTONA, LU 
INDUSTRIA$ FARMAC TICAS AL IRALL, SL 
LABIANA i¡!fE SCIENCI S, SAU 
ESTEVE Ql;'IMICA, SA 
ESTEVE Ql;'IMICA, SA 
LACER, SA, 
MEDICHE1:°', SA 
UNION 0\JIMICO FAR ACEUTICA SA (UQUIF l 
LABIANA �HARMACE TICALS, SLU 
FRESENIUS KABI ESPA A, SA 
UNION Q�IMICO FAR ACEUTICA SA (UQUIF 
DIVASA-FARMAVIC, S 
LABORAT9RIOS CALIE , SA 
MENADIONA, SL 

, SA DSMANT
t

lNFECTIVES CHEMEFER 
RECJPHAR PARETS, S U 
COMERCI DE PRIME AS MATER! · , SL 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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En el sector farmacèutic també predomina el capital estranger en els establi
ments capdavanters, si bé amb menor intensitat que en el cas de la indústria 
química. Els quatre primers establiments de la comarca pertanyen majoritària
ment a empreses de capital forà, mentre que en el cas de Grifols el capital es 
troba molt repartit entre accionistes de diferents nacionalitats, tot i que el centre 
de decisió sembla mantenir-se a Catalunya. Novartis també és de capital estran

ger, mentre que Laboratoris Dr. Esteve, J. Uriach, lnibsa i Kern Pharma són de 
capital autòcton. 

El domini del Vallès pel que fa al nombre de grans establiments assoleix el 
zenit en el cas del sector de cautxú i plàstics, en el qual, amb vint-i-cinc unitats 
productives, la comarca representa el 50% del total, si bé només compta amb 
dos entre els deu primers (Peguform i lntermas), ambdós amb una plantilla su

perior a les 300 persones. En aquesta branca té lloc un clar predomini dels es
tabliments que es dediquen a la transformació de les matèries plàstiques sobre 
els del segment del cautxú, seguint les mateixes pautes que el sector en el con
junt català on el nombre d'empreses especialitzades en la transformació del 
cautxú és baix, car també ho és el nombre d'aplicacions d'aquest material. De 
fet, els únics grans establiments del sector dedicats a la transformació del caut
xú són Freudenberg, Cafosa Gum i Vigar. 

Dins del segment de transformats plàstics s'hi troben establiments de totes 
les especialitats (injecció, extrusió, bufat) i fabricants de tot tipus de productes 
(per a la indústria, consum i la construcció). En aquest context predominen els 
establiments dedicats a la fabricació d'envasos i embalatges (lntermas, Industri
al Balsera i Alpla) i d'altres productes de matèries plàstiques, entre els quals 
s'inclouen els fabricants de components per a la indústria de l'automoció, acti
vitat a la qual es dediquen, entre d'altres, Peguform, Nupik i Zanini. 

Pel que fa a l'adscripció del capital, també és majoritari el d'origen forà, 
però aquí la presència de grans unitats productives controlades per capital au
tòcton és superior a la que existeix en les indústries química i farmacèutica. 
lntermas, Industrial Balsera, Ta-tay i Zanini són els establiments de major di
mensió del Vallès adscrits a empreses del país. 

En el sector de productes minerals no metàl·lics, que bàsicament inclou la 

fabricació de materials per a la construcció, el Vallès ocupa la segona posició 
pel nombre de grans establiments, amb deu instal·lacions productives (el 20%), 
immediatament darrera del Baix Llobregat, que compta amb dotze establi
ments. La primacia d'aquesta comarca es deu essencialment a la presència 
d'instal·lacions per a la fabricació de ciment (Cementos Molins i Cemex Es-
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Gràfic 3.12. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. Indústries del cautxú i plàstics. 

o 50 100 

MEADWESTVACO CALMAR, SA 
PEGUFORM IBERICA, SL ' 

G Y D IBERIC;, SA , 

150 

VISTEON SISTEMA$ INTERIORES ESPAÑA, SL 

200 250 300 

INTERMAS NEtS, SA ..__,:-_ -_ -_ -_ -_ --�----,-----,----' 
MEGADYNE RUBBER, SA 
GATES P.T, SPAIN, SA 
COMPLEMENTOS, SANITARIOS, SA 
PROSEAT FOAM MANUFACTURING, SLU 
NOBEL PLASTIQUES IBERICA,' SA 
AMITECH SPAIN, SA ' 
RENOLIT IBERICA, SA 
MANUFACTU

,
RES MAX-PLASTIC, SA 

INJUSTRI(¡[ �OLSERA,,_. S"'-L __ 
INJUSTRIAL FLEXO, SL 
ALl'LA IBERICA, S,\ 
NUPIK INTERNACIONAL, SL 
ZANINI PARFT , SL 
PLASTICOS TA-TAY, SA 
GIRO GH, SA 
ELRING KLINGER, SA 
ROCA, SANITARIO, SA 
MECAPLAST IBERICA, SA 
fRElJDENBERG ESPAÑA, SA SOCIEDAD EN COMANDITA 
CLOSURE SYSTEMS INTERNACIONAL ESPAÑA, SLU 
CEPEX, SAU 

' ' ' 

Er--VASES PLÀSTICOS DEL TER, SA (ENPLATER) 
SILVALAC, SA' ' 

' 

VERIPACK tM,BALAJES, SL 
INDUSTRIE ILPEA ESPAÑA, SA 

FREUDENBERG ESPAÑA, SA, COMPONENTES EN COTA. l j 
(AFOSA GUM, SA 
Kf.UTEX TFXTRON IBERICA, SI. 
FIBERPACHS, SA ' 

ITWES 
NORDE , ;A BARCl!Jí!NA, SA 
PU\STICOS �STELLA, SA 
V-TEC EUROPA, SA 
INDUSTRIE ILPEA ESPAÑA, S� 
GRUPO MAN/PULADOR DE �OLSAS Y ENVA ES, SL 
AISMAl IBAll,,_SA 
NUOEC, SA ' 
VIGAR, SA 
SILVALAC, SA 

� ...... -

PRO-DISMINUITS FUND,\CIO PRIVADA TER

¡

SSENCA 
ZEDIS, SL ' 

l l 

GRUPO MANIPULADOR DE BOLSAS Y ENVA ES, SL 
l l 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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Gràfic 3.13. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. 
Indústries de productes minerals no metàl·lics. 

o 100 

ROCA, SANITARIO, ,SA 
SAINT-GOBAIN CRISTALERIA, SL 
MAGNA DONNELL� ESPANA, SA 
CEMENTOS MOLINS INDUSTRIAL, SA 
CASTELLAR VIDRIO,, SA 
CRISTALERIAS DE MATARO, SCOCL 
VIDRIERIA ROVIRA.' SL 
CERAMICAS DEL F�IX, SA 
SUGRAÑES GRES G;'TALAN, SA 
PIEDRA NATURAL L,EIRO, SA 
CEMEX ESPAÑA, SA, 
ESTRUSAL, SL 

200 

CERAMICA INDUST�IAL MONGATINA, 
ROCA, SANITARIO, ,SA 
CRISTALES GUARDl�LA, SA 
FERROS ILURO, SL , 
SAINT GOBAIN DEVISA, SA 

SAINT-GOBAIN WE�ER CEMARKSA, SA 
NORDEN, SA , 
SCHOTT IBERICA, S';' 
ROCA, SANITARIO, ,SA 
CEMEX ESPAÑA, SA, 
CRISTEC VIPLA, SL , 
RAMON CLEMENTE

( 
SA 

ROCA, SANITARIO, ,SA 
MANUFACTURAS T¿RRIDA, SA 
HORMIGONES PRE�ABRICADOS DE ESP ÑA, SLU 
PREFABRICACIONE� Y CONTRATAS, SA 
SAINT GOBAIN M�NTBLANC, SAU 
DEKON TECNICAS 9E CIMENTACION, S 
URSA IBERICA AISL¿NTES, SA 
TEULERIA ALMENA�, SA 
ESCOFET 1886, SA 
(RISTALES CURVADOS , SACRICURSA 
PREFABRICADOS P

t
SADOS, SA 

TEXSA, SA 
REFRATECHNIK IBE ICA, SA 
KNAUFF GMBH Su rsal en Espana 
SUCESORES DE CE MICA DE PAPIOL, 
LAl;ARGE CEMENT S, SA 
TRUMES, SA 
ROCA, SANITARIO, A 
SCHOTT TRAVISA, 
PROPAMSA, SA 
SAINT-GOBAIN CE MICAS INDUSTRIA ES, SA 
MECRIMAR, SA 
RóUSCHERT E.SPAÑ , SL 
SYSTEMPREF, SA 
VESOS IBÉRICOS, S 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
1'ota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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paña), de formigó (Estrusal, Escofet, Propam) i, especialment, als cinc establi
ments que l'empresa Roca Sanitario té a Gavà dedicats a la fabricació d'apa
rells sanitaris ceràmics. 

En aquesta branca la dimensió dels majors establiments és menor que en al
tres sectors industrials i només el capdavanter -un dels pertanyents a Roca Sani
tario- supera els 500 treballadors. En el cas del Vallès només el primer, Magna 
Donnelly España -que ocupa el tercer lloc en el rànquing global-, depassa els 
300 ocupats. Dos més, Castellar Vidri o (5è) i Piedra Natural Leiro (lüè) tenen 
rnés de 200 treballadors, mentre els set restants es troben per sota d'aquesta xifra 
i els cinc darrers compten amb una plantilla inferior al centenar de persones. 

Igual que en altres branques, també aquí té lloc una considerable diversifi
cació intrasectorial. Trobem establiments dedicats a la fabricació de vidre pla 
(Magna Donnelly i Cristales Curvados), vidre buit (CastellarVidrio), de formigó 
(Leiro, Estcruz), de morter (Saint-Gobain Weber Cemarksa), de ceràmics refrac
taris (Saint-Gobain Ceramicas lndustriales), de productes ceràmics d'ús tècnic 
(Rauschert), de ciment (Lafarge) i d'altres productes (Texa). Com en casos ante
riors, en aquesta indústria hi ha un predomini del capital multinacional i les 
empreses més importants participades per capital estranger són Magna Donne
lly, CastellarVidrio i el grup Saint Gobain, amb dos establiments. Piedra Natural 
Leiro i Estcruz són els principals establiments de capital autòcton. 

En el sector de la metal·lúrgia i productes metàl·lics el Vallès torna a ser he
gemònic pel nombre de grans establiments (dinou, que representen el 38% del 
total), molt per davant del Baix Llobregat, que amb sis establiments se situa en 
segon lloc. Entre els grans centres de producció del Vallès es troben els dos cap
davanters (Celsa i Coperfil), amb una ocupació superior als 500 treballadors, i 
cinc dels deu primers, tots amb una plantilla que depassa les 300 persones. 

Novament s'observa una considerable diversificació intrasectorial, amb em
preses que es dediquen, amb diferents tècniques de transformació, a la fabricació 
de productes fèrrics i no fèrrics, sobretot per a la indústria però també per a la 
construcció, i en menor mesura, per al consum. És el cas de Celsa (productes 
d'acer), CTT Stronghold (estructures metàl·liques), Sandvik (trefilatge) i Gradher
metic (tancaments metàl·lics). Però si es considera el destí de la producció, el que 
predomina en aquesta branca són els establiments especialitzats en la fabricació 
de components per a l'automoció. És el cas d'Essa Palau, Sintermetal, Nissan 
(planta d'estampació), Ruffini i Gonvauto. En aquesta branca, en nombre, també 
predominen les corporacions multinacionals, tanmateix els establiments de ma
jor grandària són de capital autòcton (Celsa, Coperfil, ESSA Palau). 
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Gràfic 3.14. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. 
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics. 

o 100 200 300 

COMPAÑIA ESP�ÑÓLA DE LAMINACION, SL iCELS1¡ 
COPERFIL GROI./-P�SA 
MAHLE, SA 

' ' 

GRUPO COMP�NENTES VILANO�A, SL 
ESSA PAL,lli, SA 
SINTERMETAL, SA 
JOSE VIOLA RIB�. SL 
INDUSTRIA$ TEl�IDO, SA 
SAINT GOBAIN WANNER, SA 
SANDVIK ESPAÑ

1

0LA, SA 
r , 

GRUPO NAVEC �ERVICIOS INDUS!RIALES, SL 
METALBAGES, S';' 
FUNDICIONES C/E ODENA, SA (FU,NOSA) 
l'ERROBERICA, S� 
ALEACIONES DE METALES SINTERIZADOS, SA 
COMPAÑIA ESP';'ÑOLA DE LAMINf-CION, SL tCELS 
SCHWARTZ-HAYTMONT CONST�UCCIONES META ICA$, SA 
AXILONE META� SA 
GONVARRI l. CENTRO DE S(RVICIOS, SL 

� 

INDUSTRIAi GRpDHERMETIÇ, SA� 
COVIT, SA 

' 

SNOP ESTAMPAÇION, SA 
HYDRQ BUILDll:_G SYSTEMS, S 
ITW METAL FAS°ÇENERS, SL 
FUNDICIONES i,¿1GUEL ROS, SA 
TECNOLAMA, S� 
REXAM BEVERA<¡;E CAN IBERICA, SL 
NISSAN MOTO'\IBtRIÇA, SA

J 

SANDHAR TECH1NOLOGIES BARC LONA, SL 
FERROS ILURO, �L 
RUFFINI, SA 
INOXFIL, SA 
ESTAMPACIONE� MET. Y TRANSF RM. INDUSTRIAL S, SA 
XAVIER BISBAL, �L 
FERROFET CATA\.ANA. SL 
METALOGENIA, �A 
CTT STRONGHOLD, SA 
GONVAUTO, S 
TROQUELERJA DOVER, SL.J 
SISTEMA$ TECN1ros DE ENCOFR DOS, SA 
SINTERIZADOS t¡,IONTBLANCH, S 
LAHNWERK RU�I, SAU 
LA FARGA LACA("IBRA, SA 
LLAZA, SA 
TRANSFORMACi,ONES METALUR ICAS, SA 
LINDE & WIEMA/"N, SA 
ESTAMP, SA 
FUNDICIO DUCTIL BENITO, SL 
N UCLEBAR, SL 
EMPRESA NACIONAL DE RESIDU S RADIACTIVOS, A l 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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En la branca de maquinària i equips mecànics el Vallès compta amb catorze 

establiments entre els cinquanta primers (el 28%), un més que el Barcelonès, 

que és la segona comarca per a aquest concepte, seguida a certa distància pel 

Baix Llobregat, amb set centres de producció. Entre els catorze grans establi
ments del Vallès hi ha els tres capdavanters: Delphi Diesel, amb més d'un miler 

de treballadors, i Cubigel i ABB Sistemas lndustriales, que superen els 500. 

També en aquest cas la diversificació productiva és elevada. Trobem fabri
cants de components com bombes i compressors (Cubigel), de vàlvules i aixe
tes (Legris), d'extintors (Parsi), d'equips de transmissió hidràulica i pneumàtica 
(Norgren), i de diversos tipus de maquinària: per a ventilació i refrigeració (Hi
tachi i Johnson Controls), per a envàs i embalatge (Volpak), així com empreses 
dedicades a la instal·lació d'equips (Remco, Dezac). l també hi són presents 

fabricants de components per a l'automoció: aquesta és l'activitat de Delphi 
Diesel i de TI Group Automotive. 

Si es considera l'origen del capital predominen els establiments que pertanyen 

a companyies foranes, i és significatiu que els quatre primers (Delphi Diesel, Cu
bigel, ABB Sistemas lndustriales i Johnson Controls) estiguin en aquesta situació. 

En el sector de maquinària i equips elèctrics i electrònics el Vallès acull di
nou establiments entre els cinquanta primers (el 38%) i manté clarament la 
primacia a nivell comarcal, molt per davant del Barcelonès (sis establiments) i 
del Baix Llobregat (cinc). La distribució per grandària d'aquestes unitats pro
ductives és bastant regular, ja que n'apareixen entre les de major i menor di
mensió. Un aspecte important, ja comentat anteriorment, és que els establi
ments que el 201 O figuraven en primer i segon lloc al Vallès (Sony i Sharp) han 
transferit els seus actius a Ficosa-Comsa Emte i Cirsa, respectivament, dos grups 
autòctons dels sectors de components per a l'automoció i els equipaments re
creatius, i que aquestes operacions han comportat, especialment en el cas de 
Sharp-Cirsa, una considerable reducció de l'ocupació. 

Seguint la mateixa tònica que en els altres sectors, també en aquest cas hi ha 
una considerable diversificació productiva per establiments. Prescindint dels 
dos capdavanters per les raons que s'han esmentat, a la comarca s'hi localitzen 
unitats productives dedicades a la fabricació d'equips mèdics (Roche), de petit 
material elèctric per a la construcció Uosa), d'aparells de distribució i control 
(Tyco i Backer-Facsa), de cables (Draka i General Cable), de llums i apa rel Is 
d'il·luminació U. Feliu de la Penya i Lamp), de motors i transformadors elèctrics 
(Asea Brown Boveri i Salicru), d'altaveus (lbérica) i de components electrònics 
(Circutor). Igual que succeïa en les branques de la metal·lúrgia i de maquinària 
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Gràfic 3.15. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. 
Maquinària i equips mecànics. 

o 100 200 

DELPHI DIESEL SYSTEMS, SL 
7 l 

300 400 500 600 

CUBIGEL COMPRESSORS, SA 
L l .--- .1...:::::.�=:i:::===1::;-- -¡ABB SISTE�AS INDUST�IALESJ S,�A"-

,-
---t----,-J 

THYSSENK�UPP ELEVA!;'ORES, SL 
AUSA CEN;ER, SLU , 
SERRA SOLDADURA, SA 

l l 

SCHINDLE�, SA , 
MAYMO TARRAGONA, SA 
HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS EUR PE, SAr 
BOMBA$ ELECTRICAS, SA 
JOHNSON CONTROLS MANUFACTURING ESPA A, SL 

' ) 

GIRBAU, S� 
SOLER & P�LAU INDus;rRIES, SLU 
ZARDOYA OTIS, SA 
COMEXI G�OUP INDÚ�TRIES, SA 
PEGUFOR";' MODULE !;'IVISION IBE ICA COCK ITS, SL 
ASCENSOR,ES ENINTER,, SL 
PEDRO RO�UET, SA 
VOLPAK, S� 
MONTAJES , RUS, SL
MANUFAC;URA MODE,RNA DE ME ALES, SA 
PUJOL MU;ITALA, SA 1 
TERMINAL ,DE CONTENIDORS DE B RCELONA, 
PUJOL MU;ITALA, SA 
JOHNSON ,CONTROLS EFRIGERAT ON, SL 
LINDE MA1:ERIAL HAN LING IBERI , SA 
TI GROUP AUTOMOTI E SYSTEMS, 'A 
REMCO SL, 
ASCENSOR1ES ZEN ER G UPO PALE IA, SLU 
ADASA SISTEMAS, SA 
PARSI, soê1EDAD I\NÓ IMA, PROT CCIÓN co TRA INCENDIOS 
BARBERANr SA 
VIRUTEX, S

1

A 
ACRESA ü>:RDELLACH, 
QUALITY E�PRESSO, S 
AUTOMATl1SMOS PROY CTOS Y M NTAJES, SA
OLIVER Y BATLLE, SA 
TELSTAR TECHNOLOGI s, SLU 

-'-

SOGEFI FILTRATION, s 
TERMINAL 0TALUNY SA 
TALLERES F1ELIPE VERDE , SA
MADEL AIR TECHNICAL DIFFUSION SA 
S.M. OEZAC, SA 
IMI NORG�EN, SA (SO IETAT UNIP RSONAL) 
L OLIVA TORRAS, SA 
LEGRIS ESp'AÑOLA, SA 

r 

CSIC-MINl�TERIO DE U IVERSIDAD S E INVESTI ACIÓN 
ASM AUTO,MATION, R BOTICS AN ENGINEER NG DESIGN RS, SL 
PATENTES \ALGO, SA 
ASCENSOR ES GALO, SL 

l 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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Gràfic 3.16. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. 
Maquinària i equips eléctrics i electrònics. 

o 200 400 

l 
LEAR CORPORATION HOLDINGS SPAIN, SL 
SONY ESPAÑA, SA (FICOSA-COMSA EMTE) 
CONTROL Y M�NTAJES INDUSTR\ALES CYMI, SA 
DENSO BARCELONA, SA 
SHARP ELECTR�NICA ESPAÑA, SA: 
DELPHI PACKARD ESPAÑA, SLU 
ROCHE OIAGNOSTICS, SL 

l ' 

PRYSMIAN CABLES Y SISTEMA$, SA 
' C 

FABRICA ELECTR,OTECNICA JOSA, �A 
GRUPO GENERAL CABLE SISTEMA$, SA 

' l 

MAGNETI MARELLI ESPAÑA, SA 
- ' 

TYCO ELECTRO�ICS AMP ESPANA1 SA 
HISPANO MECA�O ELECTRICA, SA 
SIEMENS, SA 
ROURA CEVAS� SA 
DRAKA CABLES !l'clDUSTRIAL, SL 
REMCO, SL , 
GRUPO GENE�L CABLE SISTEM , SA 
ELECTRODOME�TICOS TAURUS, 
GRUPO GENERAL CABLE SISTEM , SA 
BT ESFAÑA, SA 
SCHNEIDER ELEÇTRIC ESPAÑA, S 
J. FELIU DLLA Pf:NYA, SL 
BITRON INDUSTRIE ESPAÑA, SA 
ASEA BROWN BPVERI, SA 
ELEC"RODOMESTICOS TAU RUS, 
MAGNEJI MARE�LI ESPAÑA, SA 
CAl·lORS ESPAÑOLA, SA 
SALICRU, SA 
HISPANO MECA�O ELECTRICA, S 
FABRICA IBERICA DE ALTAVOCES, A 
LEAR CORPORA ION HOLDINGS PAIN, SL 
GE POWER CO TROLS IBERICA, S 
CATA ELECTRO OMESTICOS, SL 
CIRCUTOR, SA 
ODECO ELECTR 
INDUSTRIAL EL 
SIMON,SA 
SIMON, SA 
SIMON, SA 
OPTIMUS, SA 
KROMSCHROE 
ELECTROMECA 
FEDERAL SIGNA 
MICROSON, SA 
LAMP, SA 

NICA, SA 
RICA CASSANE 

ER, SA 
ICAS MC, SA 
VAMA, SA 

SE, SA 

600 

AISU,NTES, CO DUCTORES, ESM LTADOS Y BARN CES, SA 
DIOQE ESPAÑA, SA 
ELECTROSISTEM S BACH, SA 
BACKER-FACSA, L 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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i equips mecànics, també hi són presents alguns establiments que fabriquen 
components per a l'automoció (Magneti Marelli). 

Deixant de banda novament Sony i Sharp, en aquesta branca s'evidencia un 

clar predomini dels establiments en mans de companyies de capital transnaci
onal, i els set primers (Roche, Josa, Magneti Marelli, Tyco, Drake, General Ca
ble i BT) responen a aquesta tipologia. J. Feliu de la Penya i Salicru són les 

empreses de major grandària de capital autòcton. 

En el sector de material de transport al Vallès s'hi localitzen disset establi

ments dels cinquanta de major dimensió (el 34% del total), per davant del Baix 
Llobregat (onze) i del Barcelonès (set). Tanmateix, d'aquests disset establiments 
no n'hi ha cap entre els cinc primers. Aquí cal remarcar que les dues instal
lacions productives de major grandària, amb diferència, són la planta de SEAT, 
a Martorell (més de 10.000 treballadors) i la de Nissan, a la Zona Franca de 
Barcelona (més de 3.000). El major establiment del Vallès, Alstom Transporte, 

compta amb una ocupació bastant inferior, car no arriba a les 1.000 persones, 
i els que segueixen, Autoliv i Kostal, depassen lleugerament els 700 treballa
dors. El que figura a continuació, Bosch Sistemas de Frenado, té menys de 600 
efectius i la resta ja es troben per sota dels 400. 

Pel que fa a l'especialització dels establiments, el primer que cal assenyalar 
és que al Vallès no existeix cap planta de muntatge de vehicles de carretera de 
quatre rodes. La tercera instal·lació d'aquestes característiques existent a Cata
lunya -juntament amb les ja esmentades de SEAT i Nissan- és la d'lveco, dedi
cada a la fabricació d'autobusos, i es troba a la Zona Franca de Barcelona. De 
fet, la capital catalana ha estat durant molts anys l'únic centre productor 
d'aquest tipus de vehicles del país. En concret fins a l'any 1992, quan la activi
tat principal de SEAT es va traslladar des de la seva ubicació originària a la Zona 
Franca a un nou polígon de Martorell, un trasllat que es va completar el 2007 
amb la reubicació a les noves instal·lacions de les fases de forja i estampació, 
que encara romanien a la planta originària de Barcelona. 

En canvi, al Vallès s'hi localitzen grans establiments de les altres especiali
tats d'aquest sector. D'una banda, la construcció de material ferroviari, segment 

en el qual Alstom Transporte és l'única empresa existent a Catalunya i una de 
les tres (juntament amb CAF, al País Basc, i Talgo, a Madrid) que estan presents 
a l'Estat Espanyol. També té una forta implantació la indústria auxiliar, segment 

en el qual la comarca acull algunes de les instal·lacions més importants del 
Principat (Autoliv, Kostal, Bosch Sistemas de Frenada, Valeo Climatización), a 
les quals caldria afegir aquells establiments que figuren en branques com la de 
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Gràfic J.17. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. Material de transport.

o 200 400 

SEAT SA 
NISSAN MOTOR IBERICA, SA 
GlARBOX:DEL PRAT, S� 
TRETY. SA 

fRAP[ BEHR, SA 

600 800 

ALSTOM T'RANSPORTE; SA 
l J" l 

ROBERT BOSCH ESPANA FABRICA CASTELLET, SA 
AL'TOLIV �l E SA ' 
,()!>TAL ELECTRIC,_A,...=SA

._,-
----,---' 

HUTCHINSON PALAMOS, SA 
BOSCH SISTEMA$ D f'REN DO. SL 
JOHNSON CONTROLS & EUROSIT, SL 
VALEO CLIMATIZAÇIQ�.SA 
i"OI\ TINENTAL AUTOMOTIVE SPAI , SA 

ESPAÑA, S 

CASTEI LON, >A 
COMPON�NTES ME ICOS, SA 
DOGA.SA 

YAM6HC,�0TOR �SP ÑA, SA 
TECNOCONI ORT, SA 
FAU�ECI/JNTERIOR S STEMS ESP ÑA, SA 
FICO TRIAD, SA 
FAIVELEY TRANSPORT BERICA, SA 
PLASTAL SPAIN, SA 
DURA AU, OMOTIVE, L 
ROS R�, SA 
SUI\ ROLLER, SA 
1 IAYES LEMMFRL MAN ESA, SLU 
IVLCO ESPAÑA, SL 
CALSONIC KANSEI SP N, SA 

1.000 

PEGUI ORM MODULE IVISION 1B RICA FRON ENDS, SL 
SROSE. SA 
GRAMME� AUTOMOT VE ESPAÑO A, SA 
TUSSA AUTOMOCIO SL 
CEDIA ESPAÑA, SL 
NACIONAL MOTOR, s
MAHLE C<¡>MPONENT S DE MOTO ESPAÑA, S 
FFDERAL-MOGUL FRI ION PRO CTS. SA 
ESTAMPACIONES MAR INEZ, SA 
fi EXNCÀTE ESPAÑA, S 
TRELLEBORC AUTOM TIVE SPAIN, SA 

�;�::�
¡

SA 
PRODU0 S EATON VIA, SL 
FERROCA RILS DE LA ENERALITA DE CATAL NYA 
EST�BLEC

t

lENTOS C LL, SA 
HAYES LE MERZ BAR ELONA, SL 
LAUBAT P ATINC, SL 
BEULAS, S 

Font: Elaboració pròpia a par1ir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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transformats de plàstic i cautxú, metal·lúrgia i productes metàl·lics, maquinària 

i equips mecànics i maquinària i equips elèctrics i electrònics, i que treballen 
exclusivament per als fabricants de vehicles i als quals ja s'ha fet referència al 
considerar les branques corresponents. Tot això comporta que el Vallès, malgrat 
no comptar amb plantes de fabricació de vehicles de carretera de quatre rodes, 
sigui una comarca amb una gran presència en el sector de l'automoció. 

Un tret especialment destacable d'aquesta indústria a la comarca és el gran 
pes que ha tingut tradicionalment -i en particular, durant les tres darreres dèca

des- la fabricació de motocicletes i ciclomotors així com la seva indústria au
xiliar. A finals del 201 O al Vallès s'ubicaven tres de les quatre grans unitats 
productives de l'Estat Espanyol dedicades a aquesta activitat: Montesa-Honda, 
Yamaha i Nacional Motor, fabricant de les motocicletes «Derbi» (l'altre gran 
establiment és el de Suzuki, a Gijón). l com a conseqüència d'això, el Vallès ha 
representat al llarg d'aquest període al voltant del 85% de la producció total 
d'aquest tipus de vehicles a Espanya. A més, l'existència d'aquestes factories va

afavorir el desenvolupament d'una potent indústria auxiliar, cosa que va donar 

lloc a establiments amb una dimensió àdhuc major que la d'alguns fabricants 
finals, com el cas de Showa (que, tanmateix, va clausurar l'activitat el 201 O). 

Malauradament, la dinàmica de reduccions de plantilla i de deslocalitzaci
ons ha afectat darrerament de manera important aquest segment i després de la 
reestructuració duta a terme a Montesa-Honda el 2008, ara plana la incertesa 
sobre la continuïtat de Yamaha i Nacional Motor (en l'òrbita del grup italià Pi
aggio). Una amenaça que, de confirmar-se, tindria un considerable efecte ne
gatiu tant directe com indirecte (via efecte induït sobre els fabricants de com
ponents) en el sector de l'automoció del Vallès. 

D'altra banda, aquesta branca és una de les que presenta un major grau de 
multinacionalització de tota la indústria pel que fa a l'origen del capital dels 
grans establiments, una circumstància que la fa especialment vulnerable a les 
deslocalitzacions i de les quals el segment de les motocicletes només és el dar
rer exemple. Aquesta vulnerabilitat es fa patent amb claredat si es considera 
que dels disset grans establiments existents al Vallès el 201 O només dos, Caste
llón i Fico Triad, pertanyien a grups de capital autòcton. 

Finalment, en el sector de les indústries diverses (que recullen les activitats 
que, per les seves característiques, no s'inclouen en cap de les dotze branques 
anteriors) també el Vallès és l'àrea que compta amb un major nombre de grans 
establiments (catorze, que representen el 28% del total). Aquestes unitats pro
ductives es distribueixen de manera bastant regular atesa la seva mida, i mentre 
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Gràfic 3.18. 50 primers establiments catalans per xifra de treballadors. Indústries diverses. 

o 50 100 150 200 250 

BIC GRAP�IC EUROPE,,SA 
INOXCRO";", SA , 
B BR�UN SURGICAL, SA

l ' 

SKIS ROSSIGNOL DE ESPAÑA, SL 
l l J 

UNIVERSA� DE DESAR�OLLOS ELEc;tRONICOS,TSA (UNIDES;') 
MECALUX, ,SA , 
MECAPLAS: IBERICA, 5,:" 
BIC 18ERIA,, SA 
YKK ESPAÑA, SA 
cREMALI.ERAS Rus1, s� 

T l 

DIAGNOSTIC GRIFOLS, SA 
.L 

FLAMAG� SA 
ENCOFRAi¡>OS J. ALSIN("J SA 
INDELOR, �A 
KETTAL, SA, 
FUNDAClq PRIVADA E� VILAR 
FEMAREC, �CCL 
R051,SA , , 
TABLEROS :RADEMA, S,L 
CARRE FO�NITURE, SA , 
NATURAN;AIX, SA 
FLEX EQUl;OS DE DESÇANSO, SA , 
MADERAS PEL ALTO U�GEL, SA 
FIGUERA$ INTERNATIONAL SEATING, SA 

l 1 l 

TEXTIL PLANAS OLIVERAS, SA 

� l, 
EDUCA BORRAS, SA 
TORRA$ V�LENTI, SA 
INDO LEN� GROUP, SLU 
ALBERCH, SA 
FUNDACIL/ PRIVADA �AP 
ASSOC PRp PERS AMB DISM PSI ICA CON 
J GP INTE�GRUP AGRYPACION DE INTERES EC 
BABYNUR�E, SA 
FRANCISCO OLLER, SA 

.L ' 

INDUSTRIA$ DISME, SA, 
SERRADORA BOIX, SL 
ESSILOR E�PAÑA, SA 
D'OR JOIE�S, SA
GRUPO AL:,'IC FR MOB\LIARIO, SL
CUNILL O�FEBRES, SA 
PAUL HAR;MANN, SA
LEVENTON1 SAU 
NATURAN;AIX, SA 
INDOPTICA, SA 
IBERHOSPITEX, SA 
SAICA NAT,UR NOREST�, SL 
INDUSTRl�S CONESA, SA 
MECALUX, SA 

J INDUSTRIM DE OPTI PRATS, SA 
FRESENIUS: MEDICAL �RE ESPAÑA SA 

BARBERA 
NOMICO 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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les dues primeres (B Braun Surgical i Unidesa, que se situen en les posicions 3ª 

i 5ª del rànquing global) tenen més de 350 treballadors, les dues darreres no 
arriben al centenar de persones en plantilla. 

Els establiments que figuren en aquest grup pertanyen a un ampli ventall 
d'activitats. B Braun Surgical, Diagnostic Grífols, lberhospitex i Fresenius fabri
quen productes d'ús mèdic i quirúrgic, i aquesta és l'especialitat predominant. 
Per la seva banda, Unidesa (del grup Cirsa) fabrica màquines recreatives; Educa 
Borra.s, joguines; Cremalleras Rubí, cremalleres i mecanismes de tancament per 
als vestits, Flamagas; encenedors; Encofrados Alsina, estructures de fusta; Fi
gueras Internacional, JGP lntergroup i Disme, mobiliari d'oficina i d'establi
ments comercials, i Babynurse, productes per a infants. 

En aquesta branca té lloc un predomini dels establiments que estan adscrits 
a companyies de capital autòcton en relació amb els que pertanyen a compa
nyies de capital forà. Entre els darrers destaquen B Braun Surgical i -amb els 
matisos fets abans respecte a l'empresa matriu- Diagnostic Grífols, mentre que 
Unidesa, Cremalleras Rubí, Flamagas, Alsina i Figueras lnternational són els 
principals establiments dependents d'empresaris del país. 

La informació completa referent als grans establiments per sectors, represen
tada en els gràfics 3.5 a 3.18, s'inclou en l'annex B. 

3.4. Les grans empreses no industrials ni financeres 

Per cloure l'anàlisi sobre la importància del teixit empresarial del Vallès és con
venient completar l'estudi amb algunes consideracions sobre la implantació de 
les companyies no industrials ni pertanyents al sector financer. Dues remarques 
són convenients respecte a això. En primer lloc, aquesta anàlisi s'ha realitzat 
utilitzant la informació subministrada per la base de dades del Sistema de Ana
lisis de Balances lbéricos (SABI), que -a diferència del REIC- es basa en 
l'activitat de l'empresa i no dels establiments, amb la qual cosa no es pot dis
cernir sobre !'«efecte seu», quan existeix. 

Això comporta que tota l'activitat de l'empresa s'imputi al lloc on es troba 
la seva seu, la qual cosa condueix a una distorsió sobre l'efecte econòmic de 
les companyies en el territori en aquells casos en què les empreses són multi
planta o multiestabliment i quins ingressos i ocupació es generen arreu del 
territori espanyol. Tot i aquest inconvenient, les dades del, SABI presenten un 
avantatge i és que -també a diferència del REIC- informen sobre la xifra de 
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negocis, una variable més indicativa que l'ocupació del nivell d'activitat i de la 
importància d'una empresa. Aquest aspecte és particularment interessant en 
aquells casos en què l' «efecte seu» no apareix distorsionat en haver-hi una co
incidència entre empresa i establiment. 

En segon lloc, en l'anàlisi s'han considerat aquelles empreses per a les quals 
la base de dades del, SABI aporta informació registral, la qual cosa exclou les 
entitats financeres. D'altra banda, també s'ha cregut oportú excloure les empre
ses públiques (que en el cas del Vallès acostumen a ser de caràcter municipal) 
a fi i efecte de copsar exclusivament la incidència del sector privat en l'activitat 
econòmica. 

Si es considera, d'entrada, la situació de les 100 primeres empreses catala
nes no industrials, i no financeres, en funció de la seva facturació, s'aprecia 
l'existència d'un grup bastant heterogeni pel que fa a les activitats que inclou. 
Hi té lloc una certa presència de companyies del sector de la gran distribució 
(en els segments alimentari, de l'automoció, dels electrodomèstics, hidrocar
burs, farmacèutic, de parament de la llar i ferreteria), d'empreses constructores, 
dels sectors aeri, multimèdia i editorial i de l'hoteleria, juntament amb les com
panyies integrades en el ho/ding de la Caixa (ara, CaixaBank), com el cas de 
Criteria, Caixacorp, Abertis (gestió de grans infraestructures), Acesa (autopistes) 
i Caixarenting. 

La distribució de la facturació presenta una elevada concentració per em
preses: les dues primeres, Gas Natural i VW Audí, tenien uns ingressos d'explo
tació propers als 5.000 milions d'euros el 201 O i només les nou capdavanteres 
excedien els 1.000 milions, mentre per a l'empresa número 100 la facturació 
s'havia reduït a 149 milions d'euros. El gràfic 3.19 indica la facturació de les 
cinquanta companyies catalanes capdavanteres d'aquest grup (en color groc hi 
figuren les del Vallès). 

En la localització de les seus empresarials s'aprecia un gran predomini del 
Barcelonès (amb la seu de cinquanta-sis grans empreses), i en particular de la 
ciutat de Barcelona, que acull cinc de les deu primeres (Gas Natural, Fomento de 
Construcciones y Contratas, Fomento, Criteria, Caixacorp i Comsa-Emte), quinze 
de les vint-i-cinc capdavanteres i quaranta-nou de les cent majors, pràcticament 
el 50% d'aquest grup. Això confirma que mentre la capital catalana ha perdut al 
llarg del temps un pes considerable pel que fa a la localització de la indústria, en 
la ubicació de les seus de les activitats no industrials es manté, amb molta dife
rència, com el principal centre del país. Una situació que es reforçaria si s'inclo
uen en l'estudi les entitats financeres (s'hi afegirien les dues més importants de 

FEM VALLtS • 93 



Gràfic 3.19. 50 primeres empreses catalanes no industrials per facturació. Any 2010 (milions d'euros). 

o 200 400 

GAS NATURAL SOG. SA 
VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, SA 
FCC CONS!RUCCION, :sA 
L/DL SUPE�MERCADO�,SA 

600 800 1.000 

FOMENTO, DE CONST�UCC/ONES � CONTRATA,S, SA 
CAPRABO,, SA , 
CRITERIA ÇAIXACORP, �A 
MIQUEL A�IMENTACIO, GRUP, SA 
COMSA, SA 
PUNTO-F� SL 
ALMIRALL,, SA 
TECH DAT� ESPANA, S� 
VUELING ".'IRUNES, SA , 
FEDERACl9N FARMAC�UTICA, SC 
MEOIA Pl".'NNING GR<?UP, SA 
ABERTIS l�FRAESTRUC;URAS, SA 
SPANAIR, �A , 
AUTOPISTA$ CONCESIONARIA ESPANOLA, SA 
CONDIS su ERMERCATS, SA 
MERO/L, s,:-
MEDIAPR�DUCCION, �L 
BON PREU,, SAU 
ACER CO�PUTER IBER\CA, SA 
INGRAM �ICRO, SL 
COP/SA C9NSTRUCTO,RA PIRENAI , SA 
ROCA, SA�ITARIO, SA 
SANAHUJA ESCOFET INMOBILIARI , SL 
ISS FACILITY SERV/CES, SA 

' ' 

QUIMIDR9GA, SA 
SCHLECKEf, SA 
ACSA OBR¡\S E INFRAE TRUCTURA , SA 
OMNICO� MEDIA GR UP, SL 
COMP. GR¡\L DE COM RAS AGROP, SL 
R[TEVIS/0� l, SA 
ROCHE Dl�GNOSTICS, SL 
ESTABL/ME,NTS MIRO, 
es ESTABL\MENTS DE ROXIMITAT, 
COPCISA, fA. 
T SYSTEMS, ITC IBERIA, A. 
PETROMIR¡\LLES, SL 
AREAS, SA, 
SERUN/0�, SA 
CAIXARENPNG, SA 
SUPERME�CADOS PI BO, SL 
WURTH E�PANA, SA 
IZASA DIS�RIBUCIONE . TECNICAS, A 
NISSAN IB�RIA, SA 
SISTEMA D, EMERGENC ES MEDIQU S, SA 
PANASONl,C IBER/A, S 
COV/OIEN 

r
PAIN, SL 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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Gràfic 3.20. 50 primeres empreses catalanes no industrials per nombre de treballadors. Any 2010. 

o 1.000 2.000 3.000 4.000 

FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SA 
ISS FACILITY SERVICES: SA ' 
CAPRABO

,' 
SA , , , 

MA\IPOWER TEAM EMPR. DE TRAB. TEMP., SAU 
FCC CONSTRUCCION'. SA ' ' 
LIDL suPlRMERCAD�, SA 
SERUNION, SA 
ACCION� FACILITY SE�VICES, SA , 
!MAN TEMPORING EMPR. DE TRAB. TEMP., SL 
WLRTH E�NA, SA ' 
MIQUEL �LIMENTACl9 GRUP. SA 
AREAS, S� 
SODEXO �SPANA, SA 
PUNTO-FA, SL 
MUTUA ASEPEYO 
ARAMAR� SERVICIOS PE CATERIN?, SL 
SCHLECK�R, SA , 
T SYSTEM� ITC IBERIA,, SA 
SPANAIR, ,SA 
Ml·lLOR, ,SA 

' 
TELETECH, CUSTOMER, SERVICES S IN, SL 
ROCA, SAf<ITARIO, SA, 
BON PRFY, SAU 
SAR RESl�ENCIAL Y A�ISTENCIAL, A 
EMERGIA CONTACT CENTER, SL ' ' 
EXPERTUS MARKETING APLICADO SA 
UNIPOS\SA 
PORT AVENTURA ENTERTAINMEN , SA 
es FSTAl·lLIMENTS DE fROXIMITAT SL 
SANITAS �ESIDENCIAL1 SL 
GAS NATYRAL SDG, S(' 
SUPERM[�CADOS PICABO, SL 
TELEMAR�ETING GOL EN LINE, S 
SERVEIS l�TEGRALS D FINQUES RBANES, SL 
GENERAL ,OPTICA, SA 
ALTHAIA �ARXA ASSI ENCIAL DE MANRESA 
SELMAR, �A 
ISS SOLUÇIONES DE TERING, S 
HOSTELE�IA UNIDA, A 
PANSFOO,0, SA 
GESTION DE HIPERME CADOS CA RABO EISA SL 
AUTOPIS\AS CONCES ONARIA ES NOI.A, SA 
TEMPORlt;lG EMPRES DE TRABA) TEMPORA SL 
ESTABLIM�NTS MIRO, L 
ESTABLIMENTS VIENA, SA 
SUARA SE�VEIS SCCL 
MERCHA�SERVIS, SA 
MARLEX <?ESTIO EMP . DE TREB. T MPORAL, S 
SUPERFICIES DE ALIM NTACION, S 
BEN ET NETEGES l M NTENIME S, SA 

5.000 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
Nota: En color groc figuren els que s'ubiquen al Vallès. 
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Catalunya, CaixaBank i CatalunyaCaixa) i també les companyies públiques esta
tals, autonòmiques i locals. Dins de la mateixa comarca, l'Hospitalet acull la seu 
de les set empreses restants que es troben entre les cent primeres. Després del 

Barcelonès el major nombre de seus correspon al Baix Llobregat (vint), amb una 
presència significativa del municipi del Prat de Llobregat (set empreses). 

En tercer lloc apareix el Vallès, amb la seu de setze grans companyies repar
tides entre diferents localitats (que es destaquen en color groc al gràfic). 
D'aquestes, dues es troben entre les deu primeres: Lidi Supermercados, de la 
branca de la gran distribució alimentària, amb una xifra de negocis de prop de 
2.200 milions d'euros el 2010 i que apareix en 4t lloc, i Punto Fa (Mango), del 
sector de distribució de confecció, amb una facturació considerablement me
nor, per sota dels 200 milions d'euros el 2009, i que se situa en el desè lloc. La 
posició de les empreses no industrials del Vallès en el context català apareix en 
detall en l'annex C. 

Val a dir que, tot i no figurar en el gràfic i en la informació dels annexos, al 
Vallès, i concretament al tram central de l'eix de l' AP-7/B-30, també s'hi troben 
seus i instal·lacions d'algunes grans empreses públiques, com és el cas del cen
tre emissor a Catalunya de Televisió Espanyola i del principal centre de distribu
ció per a Catalunya de Correos y Telégrafos. l pel que fa al sector privat, és re
marcable la presència en la mateixa zona del principal centre operatiu del 
Banc Sabadell, que el 2010 era la 7ª entitat financera de l'estat espanyol pel 
volum de passiu. La comarca també va acollir fins al 2009 dues de les l O caixes 
d'estalvi catalanes, les de Sabadell i Terrassa (ara, integrades en Unnim), que 
mantenen els centres operatius en ambdues ciutats. 

Si en lloc de considerar la facturació ens atenem a l'ocupació, els resultats 

no es modifiquen gaire (gràfic 3.20). La posició preeminent torna a correspon
dre al Barcelonès, amb seixanta-dues empreses. l altre cop aquest resultat es 
deu a la gran importància de la ciutat comtal, que acull la seu de cinquanta-tres 
de les cent primeres companyies mentre que vuit se situen a l'Hospitalet i una 
a Badalona. Ara, el Vallès passa a ocupar la segona posició amb divuit seus 
empresarials (destacades en color groc), tres de les quals es troben entre les deu 
primeres: ISS Facility Services (en 2n lloc en el rànquing global) i amb una plan
tilla de més de 27.000 treballadors el 2009, Lidi Supermercados (en 6• posició), 
amb quasi 7.000 treballadors el 2010, i Wurth España (en lOè lloc) i una plan
tilla de 4.000 treballadors el 2009. El Baix Llobregat passa al 3r lloc a nivell 
comarcal, amb la seu de l O empreses, quatre de les quals s'ubiquen al Prat. La 
informació completa sobre les primeres companyies catalanes no industrials 
per ocupació figura en l'annex D. 
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Gràfic 3.21. Empreses de serveis ubicades al Vallès, amb una xifra de facturació superior 
a 50 milions d'euros. Any 2010. 
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MOVAC(), A 
INTE.RSPO T, SL 
DIMOD�S, SA 
.EANSEDO , SA 
FLUIORA E PANA, SA 
155 SOLUC ONES DE 
rcA [NTID D COLAB 
BANSAB LL INVE N, SA 
GRUPO NOTU SA 

LA AOMINI TR., SA 

Q)fAC ETEROS CIADOS, S CL 
COALIME T VALENCIA SA 

CHFCKPOI T SYSTEMS ESPANA, SL 
APl'LUS SE VICIOS TEC OLOGICO , SL 
COALIME T PENEDES, A 
EL[CTROO MESTICS NDELSA, S 

LOGY, SL 

VALISA IN ERNACION L, SA 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
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Gràfic 3.22. Empreses de serveis ubicades al Vallès, amb una plantilla superior a 250 treballadors. 
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IMAN COR ORATION, 
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ENCOFRA OS J ALSIN , SA 
CHUBB PA SI SOCIED LIMITADA 
DISTRIB. A TOMAT. DE BEBIDAS Y LIMENTOS, A 
GELIM. SA 
GFT IT CO SULTING, S 
155 HIOIEN AMBIENTA 3D, SA 
UOIAT CE TRE DIAGN $TIC, SA
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BASrCON TRUCTION HEMICALS $PANA, SL 
DIMODES. A 
EZETI, SL 
APPLUS IT UVE TECHN LOGY, SL 
ISS SERVICI S AUX. Y C MPLEMEN . DE OFICIN �S, SA 
MOVACO, A 
FOODSTA ON, SL 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del REIC. 
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Per completar l'anàlisi, al gràfic 3.21 es mostren les empreses no industrials 
i no financeres amb seu al Vallès amb una facturació superior als 50 milions 
d'euros els anys 2009 o 201 O, depenent de la informació registral disponible. 
La xifra de negocis d'aquestes companyies és força esglaonada per a les nou 
primeres, passant d'una facturació de més de 2.000 milions d'euros de l'empre
sa capdavantera (Lidi Supermercados) als 201 milions de la 9ª (Superficies de 
Alimentación). A partir d'aquí les diferències es redueixen considerablement, 
amb una distribució de la facturació cada cop més igualitària. És significatiu 
que la xifra de negocis de la 1 Oª companyia, ThyssenKrupp, amb 186 milions 
d'euros, no arribi a multiplicar per quatre la de la que ocupa el lloc 50è. 

Un aspecte rellevant és la considerable importància a la comarca d'empre
ses de distribució alimentària, fet que contrasta amb la relativament baixa im
portància d'aquest sector a nivell industrial, tant pel que fa a la composició 
interna (en relació amb els altres sectors industrials) com en relació amb la in
dústria alimentària catalana. Així, de les tretze primeres empreses, set correspo
nen a aquesta activitat (Lidi, Condis, CS Establiments de Proximitat, Superficies 
de Alimentación, Distribución Automatica de Bebidas y Alimentos, Coaliment 
Granollers i La Sirena). L'annex C recul l la informació completa referent a 
aquestes empreses. 

Les pautes descrites per a la facturació es repeteixen grosso modo per a 
l'ocupació, tal com apareix en el gràfic 3.22, on figuren les companyies no in
dustrials i no financeres del Vallès amb una plantilla superior a les 250 perso
nes. Per a les deu primeres empreses el nombre de treballadors es redueix de 
manera considerable a mesura que es van baixant posicions en la classificació, 
des dels més de 16.000 empleats de la companyia capdavantera (ISS Facility 
Services) fins als pocs més de 1.300 de Superficies de Alimentación. En aquest 
punt les diferències es van escurçant, una situació que s'accentua a partir de la 
15ª companyia (ISS Soluciones de Mantenimiento y Gestión Integral), que amb 
una ocupació de poc més de 800 treballadors només triplica lleugerament la de 
la 50ª empresa. 

També aquí es detecta una posició preeminent de les companyies de distri
bució alimentària en els primers llocs: de les disset capdavanteres, set correspo
nen a aquesta activitat. Es tracta de Lidi (2ª), CS Establiments de Proximitat (6ª), 
ISS Soluciones de Catering (7ª), Pansfood (8ª), Superficies de Alimentación (1 Oª), 
La Sirena Alimentación (13ª) i Condís Supermercats (17ª), a les quals es podria 
afegir Establiments Viena (9è), dedicada a la restauració. L'annex D mostra la 
informació completa d'aquestes empreses. 
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