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Objecte:
Anàlisi de l’estructura del teixit productiu de la demarcació de 
Girona per:

- Les 8 comarques
- Els 38 sectors econòmics

Coneixement de l’estructura territorial pel desplegament de models 
i estratègies de desenvolupament econòmic adients a cada territori.

Antecedents
La metodologia i l’estructura de continguts utilitzada es basa en 
l’experiència de l’Ajuntament de Manresa en l’informe Estructura 
empresarial del Bages, el primer treball que va fer una anàlisi 
detallada del teixit productiu comarcal a partir dels comptes que les 
societats dipositen al Registre Mercantil. 
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• Per què el Registre Mercantil?
• Conté una fidedigna informació del teixit empresarial d’un territori. Les societats mercantils

estan obligades a dipositar-hi els seus 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 en el Registre Mercantil.

• A quin territori s’imputa la riquesa?
• La riquesa generada per una empresa s’imputa en aquell territori en el qual la societat té el

domicili social.

• Quin territori s’analitza?
• Els municipis que conformen les 8 comarques de la demarcació de Girona.

• Quin període s’analitza?
• L’exercici 2019 de les societats que han presentat els comptes al Registre Mercantil abans del dia

2 de juny de 2021, també es presenten dades de l’exercici 2018 per a facilitar l’anàlisi evolutiu.
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• 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.



Consideracions metodològiques2

• Diferències vers 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=2.549.490 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 2020
d’algunes activitats per a que siguin comparables amb els del 2019.

• Novetat!
Es calculen les dades estimatives de la facturació per a l’exercici 2020 per sectors econòmics.
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Principals dades: Catalunya versus demarcació de Girona

CATALUNYA

Facturació
379.688,6 milions d’euros

Societats
187.431

Ocupats
1.776.453

DEMARCACIÓ GIRONA

Facturació 
26.990,6 milions d’euros

Societats
14.997

Ocupats
153.351
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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

86 % de les 
societats 

tenen menys 
de 30 anys
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Classificació dels sectors econòmics segons xifra de negoci 2019 (estimació 2020)

10 sectors 
sumen el 

64%  
del total de 
facturació

Productes alimentaris i begudes    18,4 %  → (18,9 %)

Comerç a l’engròs d’alimentació i begudes    13,4% → (15,5 %)

Altres tipus de comerç a l’engròs    5,7 % → (4,6 %)

Hostaleria    5,0 % → (4,0 %)

Venda i reparació vehicles de motor   4,6 % → (4,4 %)

Activitats administratives i serveis auxiliars  3,8% → (4,3 %)

Construcció immobles i obres d’enginyeria civil 3,7% →(3,5%)

Maquinària i equips 3,2 % →(3,2 %)

Transport i emmagatzematge 3,1 % → (2,5%)

Activitats especialitzades construcció 2,7 % → (2,6%)
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Classificació dels sectors econòmics segons ocupació

6 sectors 
concentren 
més de la 

meitat
del total 

d’ocupats

Activitats administratives i serveis auxiliars  14,2 %

Hostaleria  10,4 %

Productes alimentaris i begudes  9,0 %

Activitats professionals, científiques i tècniques 5,2 %

Comerç a l'engròs d'alimentació i begudes 4,9 %

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

Activitats especialitzades construcció  4,8 %

Transport i emmagatzematge 3,6 %

Educació, sanitat, serveis socials i Adm. 
Pública 3,6 %

Productes metàl·lics, exc. Maquinària 2,7 %



Hostaleria     10,4 %

Activitats immobiliàries  8,9 %

Activitats professionals, científiques i tècniques 8,8 %

Construcció d’immobles i obres d’enginyeria civil  8,1%

Activitats especialitzades construcció 7,2 %

Activitats administratives i serveis auxiliars 3,9 %

Transport i emmagatzematge 3,4 %

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

Comerç a l’engròs alimentació i begudes 
3,2 %

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

(18,4 %)

3r en 
ocupació 
(9,0 %)

15é nombre 
de societats 

(2,3 %)

Comerç a l’engròs 
d’alimentació i 

begudes 

(13,4 %)

5é en 
ocupació 
(4,9 %)

9é nombre 
de societats   

(3,2 %)

Altres tipus de comerç 
a l’engròs

(5,7 %)

15é en 
ocupació 
(2,1 %)

16é nombre 
de societats 

(2,3 %)

Hostaleria

(5,0 %)

2n en 
ocupació 
(10,4 %)

1r nombre 
de societats 

(10,4 %)

Venda i reparació 
vehicles motor

(4,6 %)

12é en 
ocupació 
(2,5 %)

8é nombre 
de societats   

(3,4 %) 
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Anàlisi dels sectors econòmics

Sector 
primari

Agricultura i 
ramaderia és el 1,7 % 
de la facturació total

Sector 
secundari

Productes alimentaris i 
begudes, el 17,8 % de 
les societats facturen + 

de 10 milions €

El 42,7 % de la 
facturació de la 

indústria extractiva 
es centralitza en un 

sola empresa 

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

Garrotxa

Fusta i suro, el 29 % de la 
facturació del sector a 

Catalunya, es concentra 
a la demarcació

Vehicles de motor i 
altres materials de 

transport caracteritzat 
per gran empresa



Principals dades de la demarcació de Girona3

Anàlisi dels sectors econòmics

Construcció

Sector 
caracteritzat per 
empresa petita

Serveis

El comerç a l’engròs i 
intermediaris del 

comerç, concentra el 
23,3 % del volum de 

negoci

9 de cada 10 
societats tenen 

menys de 30 anys

El comerç al detall 
representa el 6,9 % 
del volum de negoci

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

facturació

La meitat de facturació del 
sector del transport i 
emmagatzematge es 

localitza a l’Alt Empordà 
i a la Selva
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Rànquing de les 25 empreses amb més xifra de negocis
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Distribució territorial de la facturació 

Rànquing municipis (milions €):

1. Girona (3.246,0)
2. Riudellots de la Selva (1.933,6) 
3. Vilamalla (1.470,0)
4. Figueres (858,9)
5. Banyoles (838,9)
6. Cassà de la Selva (828,5)

Cerdanya 0,9% Ripollès 2,2%
Pla de l'Estany 7,8%

Baix Empordà 9,0%

Garrotxa 9,7%

Alt Empordà 16,8%Selva 25,0%

Gironès 28,6%
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Distribució territorial segons xifra de negocis per càpita (euros/habitant)

Rànquing per municipis (€/hab):

1.Vilamalla (1.266.123)
· General Markets Food Iberica ·

2. Juià (1.151.445) 
· Càrniques Juià ·

3. Riudellots de la Selva (933.642) 
· Frigorificos Costa Brava · 

4. Sta Llogaia d’Àlguema (851.800)
· Iberdigest Group ·

5. St Jaume de Llierca (406.321)
· Embutidos Monter·12.404

17.977

23.382

31.802

34.374

38.711

39.132

44.524

64.641

Cerdanya

Baix Empordà

Ripollès

Alt Empordà

Demarcació de Girona

Selva

Gironès

Garrotxa

Pla de l'Estany



Principals dades de la demarcació de Girona3

Distribució territorial facturació total per càpita
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Distribució territorial ocupació total per 1.000 habitants 



Alt Empordà
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L’Alt Empordà és una comarca 
de serveis, concentra el 83,7 % 
de la facturació de les empreses

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (32,7 %)

2. Hostaleria (6,9 % )
3. Comerç detall establiments 
no especialitzats (6,5 %)
4. Venda i reparació de vehicles 
de motor (5,2 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. General Markets Food Iberica
2. Iberdigest
3. Petrem distribució
4. Transportes Calsina i Carre

Un sol sector, el comerç a 
l’engròs d’alimentació i 

begudes concentra el 32,7 % 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
16,8 %

Empreses
18,0 %

Ocupats
14,0 %



Baix Empordà

Dades comarcals4

Població
17,3 %

Facturació
9,0 %

Empreses
17,1 %

Ocupats
11,8 %

Elevada presència del sector 
serveis (Hostaleria) i reduïda 

presència del sector industrial

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Hostaleria (14,2% )
2. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (12,8%)
3. Construcció d’immobles i 
d’obres enginyeria civil (11,3 %)
4. Activitats especialitzades en 
construcció (5,4 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Panini España
2. Bebidas y Marketing
3. Envases plasticos del Ter
4. Vins i licors Grau

Dimensió reduïda del teixit 
empresarial: el 69,4 % facturen 

menys de mig milió d’euros

Quatre de les sis primeres 
empreses per volum de negoci 
estant ubicades a Torroella de 

Montgrí



Cerdanya

Dades comarcals4

Població
2,4 %

Facturació
0,9 %

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 enginyeria civil (18,2 %) 
2. Hostaleria (15,4 % )
3. Activitats especialitzades en 
construcció (9,2 %)
4. Comerç detall combustibles 
per automoció (8,6 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Telesquis de la Tossa d’Alp, Das i 
Urús
2. Armengol Morales
3. Magatzem Bosom
4. Autoservei Puigcerdà 

Comarca amb major 
percentatge d’empreses joves: 
el 52,2 % es van crear a partir 

de l’any 2005

El 50 % de les empreses de la 
Cerdanya estant ubicades a 

Puigcerdà



Garrotxa

Dades comarcals4

Població
7,5 %

Facturació
9,7 %

Empreses
7,9 %

Ocupats
8,6 %

Comarca amb major pes del 
sector industrial, representa el 

67,6 %, el més elevat de la 
demarcació

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Productes alimentaris i 
begudes (34,5 %)
2. Cautxú i Plàstic (6,2 % )
3. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes(5,5 %)
4. Maquinària i equips (4,9 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. NOEL alimentaria
2. Embutidos Monter
3. Embutidos Caseros Collell
4. Esteban Espuña

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

demarcació: el 9,3 % són SA

El 7,3 % de les empreses 
de la Garrotxa facturen 

més de 5 milions d’euros, 
percentatge més elevat de la 

demarcació de Girona



Gironès
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Població
25,1 %

Facturació
28,6 %

Empreses
26,5 %

Ocupats
36,2 %

Comarca on hi ha més 
empreses (concentra el 26,5 %) 
i major facturació (28,6 %) de la 

demarcació

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Productes alimentaris i 
begudes (15,0 %)
2. Altres tipus de comerç a 
l’engròs (11,4 %)
3. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (8,2 %)
4. Venda i reparació de vehicles 
de motor (7,7 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Dyneff España
2. Eurofirms ETT
3. Càrniques de Juià
4. Càrniques Celrà

Les activitats de serveis 
concentren el 61,8 % de la 

facturació total

El Gironès és la comarca 
que registra una relació més 

alta de llocs de treball 
per habitant (282)



Pla de l’Estany

Dades comarcals4

Població
4,2 %

Facturació
7,8 %

Empreses
5,9 %

Ocupats
5,1 %

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 (27,4 %)
2. Productes alimentaris i 
begudes (21,4 %)
3. Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca (7,3 %)
4. Maquinària i equips (7,3 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Ramaderia Roca
2. Haribo España
3. Artigas alimentaria
4. Induxtra de Suministros Llorella

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, representa 
el 32,8 % de la demarcació



Ripollès

Dades comarcals4

Població
3,2 %

Facturació
2,2 %

Empreses
3,0 %

Ocupats
2,7 %

Elevada presència sector 
industrial (61,2 % facturació ) i 

reduïda presència del sector 
serveis (32,8 %)

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (13,7 %)
2. Productes metàl·lics, excepte 
maquinària (12,9 %)
3. Equips elèctrics, productes 
informàtics i electrònics (12,6 %)
4. Productes alimentaris i 
begudes (11,5 %)

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Comercial de la Forja
2. Soler & Palau Industries
3. Productes alimentaris La Perla
4. Fibran

Comarca amb el percentatge 
més alt de societats grans amb 

seu a la demarcació: 
el 9,8 % són SA

Segona comarca amb major 
presència de societats 

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



Selva

Dades comarcals4

Població
22,2 %

Facturació
25,0 %

Empreses
18,6 %

Ocupats
20,4 %

La indústria alimentària 
concentra el 32,2 % de la 

facturació comarcal

SECTORS per FACTURACIÓ:

1. Productes alimentaris i 
begudes (32,2 %)
2. Químiques i farmacèutiques 
(6,2 % )
3. Comerç a l’engròs 
d’alimentació i begudes (5,7 %)
4. Hostaleria (5,4 % )

EMPRESES per FACTURACIÓ:

1. Frigorificos Costa Brava
2. Friselva
3. Carnica Batalle
4. Frit Ravich

Segona comarca amb més 
nombre d’empreses i 

treballadors, després del 
Gironès

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



Per a més informació:
Àrea de Promoció i Desenvolupament Econòmic Local

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




