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Objecte:

Analitzar l’estructura del teixit productiu de la demarcació de 

Girona per:

- les 8 comarques

- els 38 sectors econòmics

Conèixer l’estructura territorial per al desplegament de models i 

estratègies de desenvolupament econòmic adients a cada 

territori.

Antecedents

La metodologia i l’estructura de continguts utilitzades es basen 

en l’experiència de l’Ajuntament de Manresa per elaborar 

l’informe Estructura empresarial del Bages, el primer treball que 

va fer una anàlisi detallada del teixit productiu comarcal a partir 

dels comptes anuals que les societats dipositen al Registre 

Mercantil. 
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Consideracions metodològiques2

• Per què el Registre Mercantil?

• Perquè conté informació fidedigna del teixit empresarial d’un territori. Les societats mercantils

estan obligades a dipositar-hi els comptes anuals. La informació s’ha obtingut a partir de l’eina

Sistema d’Anàlisi de Balanços Ibèrics (SABI), que comercialitza l’empresa Informa D&B.

• Quines empreses s’analitzen?

• Empreses actives, que registren facturació i amb seu social a la demarcació de Girona, que han

dipositat els seus comptes anuals al Registre Mercantil.

• A quin territori s’imputa la riquesa?

• La riquesa generada per una empresa s’imputa a aquell territori en el qual la societat té el domicili

social.

• Quin territori s’analitza?

• Els municipis que formen part de les 8 comarques de la demarcació de Girona.

• Quin període s’analitza?

• L’exercici 2020 de les societats que han presentat els comptes anuals al Registre Mercantil abans

del 2 de juny de 2022. També es presenten dades de l’exercici 2019 per a facilitar-ne l’anàlisi

evolutiva.



Consideracions metodològiques

• Quines activitats econòmiques s’analitzen?

• Agrupació sectorial formada per 38 activitats econòmiques en què cada activitat

conté un volum d’empreses significatiu.

• Tots els sectors econòmics estan ben representats en el Registre Mercantil?

• Uns sectors apareixen millor representats que d’altres en funció del volum de societats

mercantils que continguin. La representació de la indústria és exhaustiva, ja que la

forma jurídica habitual del sector secundari són les societats mercantils.

• Quina utilitat i ús té aquesta informació?

• Informació de base per fer una anàlisi acurada i exhaustiva de l’estructura del teixit

• productiu de l’any analitzat.

2



Consideracions metodològiques

• Diferències en relació amb altres estudis actuals
• L'únic estudi de la demarcació de Girona que presenta dades del Registre Mercantil a

escala comarcal/municipal.

• Complexitat del tractament i anàlisi de les dades
• Gran volum de dades: 170 columnes x 14.997 files = 2.543.540 cel·les analitzades.

• Depuració exhaustiva de la descàrrega inicial abans de fer l’anàlisi: homogeneïtzació dels
noms de municipis, eliminació de registres duplicats, reassignació de codis d’activitat,
reassignació de localitat, validació dels anys de fundació, etc.

• Recàlcul, quan ha estat necessari per reassignació de codis d’activitat, de resultats de
l’exercici 2021 d’algunes activitats perquè siguin comparables amb els del 2020.

• Per destacar: es calculen les dades estimatives de la facturació per a l’exercici 2021 per

sectors econòmics.
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Principals dades de la demarcació de Girona3

Principals dades: Catalunya versus la demarcació de Girona

CATALUNYA

Facturació
314.247 milions d’euros

Societats
135.906

Ocupats
1.612.255

DEMARCACIÓ DE GIRONA

Facturació 
24.807 milions d’euros

Societats
14.962

Ocupats
147.409



Dimensió empresarial segons facturació anual (euros)

8 de cada 

10 societats 

facturen 

menys d’1 

milió d’euros
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Antiguitat de les societats mercantils

El 86 % de les 
societats 

tenen menys 
de 30 anys
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Classificació dels sectors econòmics segons xifra de negoci 2020 (estimació 2021)

10 sectors 
sumen el

62 %  
del total de 
facturació

Productes alimentaris i begudes    21,1 %  → (21,0 %)

Comerç a l’engròs d’alimentació i begudes    9,4 % → (9,7 %)

Altres tipus de comerç a l’engròs    5,4 % → (5,6 %)

Intermediaris del comerç 5,3 % → (5,5 %)

Venda i reparació de vehicles de motor   4,5 % → (4,4 %)

Construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil 3,8 % → (3,5 %)

Maquinària i equips 3,4 % →(3,4 %)

Transport i emmagatzematge 3,2 % →(3,3 %)

Activitats especialitzades construcció 3,0 % →(2,8 %)

Hostaleria 3,0 % → (3,1 %)
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Classificació dels sectors econòmics segons ocupació

7 sectors 
concentren 
més de la 

meitat
del total 

d’ocupats

Activitats administratives i serveis auxiliars  12,6 %

Productes alimentaris i begudes 10,1 %

Hostaleria 9,0 %

Activitats especialitzades de la construcció 5,2 %

Activitats professionals, científiques i tècniques 4,9 %

Construcció d’immobles i d’obres d’enginyeria civil 4,8 %

Transport i emmagatzematge 3,9 %

Educació, sanitat, serveis socials 3,5 %

Comerç a l’engròs d’alimentació i begudes 3,4 %

Productes metàl·lics, exc. maquinària 2,7 %
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Hostaleria     10,4 %

Activitats immobiliàries  8,9 %

Activitats professionals, científiques i tècniques 8,6 %

Construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil  7,9 %

Activitats especialitzades construcció 7,4 %

Activitats administratives i serveis auxiliars 4,4 %

Venda i reparació de vehicles motor 3,5 %

Transport i emmagatzematge 3,4 %

Comerç a l’engròs alimentació i begudes 3,1 %

Comerç al detall TIC, ús domèstic i cultural  3,1%

Classificació dels sectors econòmics segons nombre de societats

10 sectors 
concentren el 
60 %  de les 

societats 
mercantils
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Productes alimentaris 
i begudes 

(21,1 %)

2n en 
ocupació 
(10,1 %)

15è en nombre 
de societats 

(2,3 %)

Comerç a l’engròs 
d’alimentació i 

begudes 

(9,4 %)

9è en 
ocupació 
(3,4 %)

9è en nombre 
de societats   

(3,1 %)

Altres tipus de comerç 
a l’engròs 

(5,4 %)

13è en 
ocupació 
(2,4 %)

16è en nombre 
de societats 

(2,3 %)

Intermediaris del 
comerç

(5,3 %)

15è en 
ocupació 
(2,2 %)

20è en nombre 
de societats 

(1,9 %)

Venda i reparació de 
vehicles motor

(4,5 %)

12è en 
ocupació 
(2,5 %)

8è en nombre 
de societats 

(3,5 %) 
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Anàlisi dels sectors econòmics

Sector 
primari

Agricultura i 
ramaderia té l’1,7 % 
de la facturació total

Sector 
secundari

Productes alimentaris i 
begudes és el sector 
que més factura, el 

21,1 % del total

El 44,8 % de la 
facturació de la 

indústria extractiva 
es centralitza en una 

sola empresa 

La producció de 
química i farmacèutica 
es troba a la Selva i a la 

Garrotxa

Fusta i suro, el 29,8 % de 
la facturació del sector a 
Catalunya, es concentra 

a la demarcació

Vehicles de motor i 
altres materials de 

transport, caracteritzat 
per gran empresa
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Anàlisi dels sectors econòmics

Construcció

Sector 
caracteritzat per 
empresa petita

Serveis

El comerç a l’engròs i 
intermediaris del 
comerç concentra 
més del 23 % del 
volum de negoci

8 de cada 10 
societats tenen 

menys de 30 anys

El comerç al detall 
representa quasi el 
8 % del volum de 

negoci

L’hostaleria destaca per ser 
un sector on l’ocupació és 
més important que no la 

facturació

La meitat de la facturació 
del sector del transport i 

emmagatzematge es 
localitza a l’Alt Empordà 

i al Gironès
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Rànquing de les 25 empreses amb més xifra de negocis
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Principals dades de la demarcació de Girona

Distribució territorial de la facturació

Rànquing per municipis (milions €):

1. Girona (2.873,1)
2. Riudellots de la Selva (1.630,3) 
3. Vilamalla (1.518,8)
4. Figueres (733,0)
5. Celrà (854,7)
6. Banyoles (802,3)
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Principals dades de la demarcació de Girona

Distribució territorial segons xifra de negocis per càpita (euros/habitant)

Rànquing per municipis (€/hab):

1. Vilamalla (1.316.108)
· Transgourmet Ibérica ·

2. Juià (1.241.433) 
· Càrniques Juià ·

3. Riudellots de la Selva (929.811) 
· Frigoríficos Costa Brava · 

4. Santa Llogaia d’Àlguema (510.931)
· Iberdigest Group ·

5. Sant Jaume de Llierca (427.904)
· Noel Alimentaria ·10.001

14.735

18.884

28.174

31.393

35.126

36.638

44.032

63.126

Cerdanya

Baix Empordà

Ripollès

Alt Empordà

Demarcació de Girona

Selva

Gironès

Garrotxa

Pla de l'Estany
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Distribució territorial facturació total per càpita
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Distribució territorial ocupació total per 1.000 habitants 
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Alt Empordà

Dades comarcals4

L’Alt Empordà és una comarca 
de serveis i concentra el 81,4 % 
de la facturació de les empreses

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Intermediaris del comerç (27,8 %)
2. Comerç a l’engròs d’alimentació i 
begudes (9,5 %)
3. Comerç al detall de combustibles 
per a l’automoció (9 %)
4. Comerç al detall en establiments 
no especialitzats (6,2 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Transgourmet Ibérica
2. Àrea i Serveis Vilamalla
3. Iberdigest
4. Minio

Un sol sector, intermediaris del 
comerç, concentra el 27,8 % de 

la facturació comarcal

La primera empresa per volum 
de negoci de la comarca i de la 
demarcació de Girona es troba 

ubicada a Vilamalla

Població
18,2 %

Facturació
16,3 %

Empreses
18,0 %

Ocupats
14,3 %



Baix Empordà

Dades comarcals

Població
17,4 %

Facturació
8,2 %

Empreses
17,1 %

Ocupats
11,5 %

Elevada presència del sector 
serveis (hostaleria) i reduïda 

presència del sector industrial

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Construcció d’immobles i 
d’obres d’enginyeria civil (12,2 %)
2. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (12,1 %)
3. Hostaleria (10,5 %)
4. Activitats especialitzades de la 
construcció (6,1 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Envases Plásticos del Ter
2. Trefinos
3. Avícola Maria
4. Bebidas y Marketing

Dimensió reduïda del teixit 
empresarial: el 73,5 % factura 

menys de mig milió d’euros

Tres de les cinc primeres 
empreses per volum de negoci 
estan ubicades a Torroella de 

Montgrí
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Cerdanya

Dades comarcals

Població
2,4 %

Facturació
0,8 %

Empreses
3,0 %

Ocupats
1,3 %

El volum de negoci del sector 
de la construcció és el més 

elevat de la demarcació

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Construcció d’immobles i 
d’obres d’enginyeria civil (15,7 %) 
2. Hostaleria (13,4 % )
3. Activitats especialitzades de la 
construcció (9,3 %)
4. Comerç detall combustibles 
per a automoció (7,7 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Telesquís de la Tossa d’Alp, Das i 
Urús
2. Armengol Morales
3. Cárnicas de Cerdanya
4. Magatzem Bosom

Comarca amb més percentatge 
d’empreses joves: el 53,3 % es 
van crear a partir de l’any 2005

El 58 % de les empreses de la 
Cerdanya estan ubicades a 

Puigcerdà
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Garrotxa

Dades comarcals

Població
7,5 %

Facturació
10,5 %

Empreses
7,9 %

Ocupats
9,3 %

Comarca amb més pes del 
sector industrial, representa el 

70,1 %, l’índex més elevat 
de la demarcació

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Productes alimentaris i 
begudes (37,9 %)
2. Cautxú i plàstic (6,1 %)
3. Maquinària i equips (5,4 %)
4. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (4,9 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Noel alimentaria
2. Embutidos Monter
3. Zoetis Manufacturing & 
Research Spain
4. Embutidos Caseros Collell

La 2a comarca amb % més alt 
de societats grans amb seu a la 

demarcació: el 9,4 % són SA

El 7 % de les empreses 
de la Garrotxa facturen 

més de 5 milions d’euros,
% més elevat de la demarcació 

de Girona
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Gironès

Dades comarcals

Població
24,9 %

Facturació
29,1 %

Empreses
26,5 %

Ocupats
35,6 %

Comarca on hi ha més 
empreses (concentra el 26,5 %) 
i més facturació (29,1 %) de la 

demarcació

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Productes alimentaris i 
begudes (16,5 %)
2. Altres tipus de comerç a 
l’engròs (11 %)
3. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (8 %)
4. Venda i reparació de vehicles 
de motor (7,5 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Càrniques de Juià
2. Càrniques Celrà
3. Tradeinn Retail Services
4. Eurofirms ETT

Les activitats de serveis 
concentren el 58,4 % de la 

facturació total

El Gironès és la comarca 
que registra una relació més 

alta de llocs de treball 
per habitant (267)
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Pla de l’Estany

Dades comarcals

Població
4,2 %

Facturació
8,4 %

Empreses
5,9 %

Ocupats
5,2 %

Elevada concentració sectorial,
els 2 primers sectors acumulen 
la meitat de la xifra de negoci 

de la comarca

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (28,3 %)
2. Productes alimentaris i 
begudes (21,2 %)
3. Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca (8,4 %)
4. Maquinària i equips (7,5 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Ramaderia Roca
2. Haribo España
3. Artigas Alimentaria
4. Vicens i Batllori

Primera comarca amb més 
volum de negoci per càpita de 

la demarcació de Girona

El Pla de l’Estany és la comarca 
que factura més en el sector 

agrícola i ramader, i representa 
el 40,8 % de la demarcació
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Ripollès

Dades comarcals

Població
3,2 %

Facturació
1,9 %

Empreses
3,0 %

Ocupats
2,6 %

Elevada presència del sector 
industrial (64,6 % facturació ) i 

reduïda presència del sector 
serveis (26,8 %)

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Productes alimentaris i 
begudes (20 %)
2. Equips elèctrics, productes 
informàtics i electrònics (12,6 %)
3. Productes metàl·lics, excepte 
maquinària (10,7 %)
4. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (6,7 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Soler & Palau Industries
2. Comercial de la Forja
3. Fibran
4. Pinsos Nutribo

Comarca amb el percentatge 
més alt de societats grans amb 

seu a la demarcació: 
el 9,8 % són SA

Segona comarca amb més 
presència de societats 

històriques: el 2,9 % es van 
fundar abans de  l’any 1975
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Selva

Dades comarcals

Població
22,2 %

Facturació
24,9 %

Empreses
18,6 %

Ocupats
20,2 %

La indústria alimentària 
concentra el 37,2 % de la 

facturació comarcal

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Productes alimentaris i begudes 
(32,2 %)
2. Químiques i farmacèutiques 
(7,3 %)
3. Comerç a l’engròs d’alimentació 
i begudes (5,9 %)
4. Maquinària i equips (4,7 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Frigoríficos Costa Brava
2. Friselva
3. Càrnica Batallé
4. Laboratorios Hipra

Segona comarca amb més 
nombre d’empreses i 

treballadors, després del 
Gironès

Quasi la meitat de les 25 
empreses que més facturen a la 

demarcació són a la Selva, en 
concret a Riudellots de la Selva,

Riudarenes i Maçanet 
de la Selva
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Per a més informació:
Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

http://promoeco.ddgi.cat/estudis  · xifra@ddgi.cat
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