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Em plau presentar-vos l’edició de l’any 2012 de l’Estructura 
empresarial del Bages, un treball d’anàlisi anual de l’estat actual del 
teixit empresarial de la comarca que, a banda de la publicació de la 
seva versió escrita, també està disponible en format digital per 
facilitar la consulta de les seves dades de forma més àgil a través de 
les noves tecnologies.

La sisena edició d’aquest estudi ha estat feta d’acord amb els 
comptes anuals presentats l’any 2010 per les empreses del Bages al 
Registre Mercantil de Barcelona, dades que ens permeten donar una 
imatge fidel de l’estructura actual del teixit industrial i comercial de 
les empreses de la nostra comarca. 

Amb tota la informació obtinguda, l’equip professional del Servei de 
Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa (CEDEM) reflecteix 
l’anàlisi de les dades tant des de la perspectiva territorial com des de 
la perspectiva sectorial.

En la present edició queda palès, altre vegada, els efectes que la crisi 
econòmica sostinguda està provocant sobre el teixit industrial i 
comercial del nostre territori, tant pel que fa a la desaparició de 
moltes activitats com l’impacte negatiu que està tenint sobre els 
resultats empresarials i sobre l’ocupació.

El rigor en el tractament de les dades publicades no queda exempt a 
ser amatents a qualsevol seguiment, proposta o suggeriment que ens 
permeti millorar futures edicions d’aquesta publicació.

Manresa, gener de 2013 

Sílvia Gratacós González
Regidora de Promoció econòmica, Comerç i Turisme











CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES 
 
L’Estructura empresarial del Bages és 
una publicació que s’ha elaborat a par-
tir dels comptes anuals que les empre-
ses presenten al Registre Mercantil i té 
com a objectiu proporcionar una visió 
global del teixit productiu de la co-
marca. La publicació consta de quatre 
apartats. 
 

Valoració de les dades: En el primer 
bloc de la publicació s’exposen els 
avantatges i els inconvenients que 
ofereix el Registre Mercantil com a 
font d’informació. Dins aquest apar-
tat, s’exposen les principals conclu-
sions que es desprenen de l’anàlisi 
de la informació numèrica que con-
tenen els apartats posteriors. 

 
Dades generals: Aquest segon bloc 
està conformat per una sèrie de clas-
sificacions elaborades amb la fina-
litat d’oferir una primera aproxima-
ció de les principals magnituds del 
teixit empresarial del Bages. S’ofe-
reix una classificació dels sectors 
econòmics, una classificació de la 
distribució municipal de la facturació 
de les empreses bagenques i un ràn-
quing de les 250 empreses de la 
comarca segons el volum de factu-
ració. 

 
Sectors: En el tercer bloc, s’ofereix 
informació detallada de cadascun 
dels trenta-vuit sectors en els quals 
s’ha dividit l’economia de la co-
marca. L’estructura de la informació 
d’aquest apartat és la mateixa per 
cadascun dels sectors econòmics. El 
primer full de cada sector conté una 
fitxa amb les principals magnituds 
registrades. Els quatre mapes del 
segon full permeten localitzar, a ni-
vell municipal, l’activitat del sector. 

El tercer full és l’afegit de tots els 
comptes de pèrdues i guanys de les 
empreses del sector. L’últim full de 
cada sector, el quart, conté el balanç 
consolidat de totes les empreses del 
sector. 

 
Municipis: L’últim bloc de la publi-
cació conté un compendi de fitxes, 
una per cadascun dels trenta-cinc 
municipis del Bages, que contenen 
informació bàsica del teixit empre-
sarial del municipi. 

 
 
El Registre Mercantil com a font 
d’informació 
 
Les eines disponibles per descriure un 
sistema econòmic d’un àmbit territorial 
menor són escasses. Si bé a nivell auto-
nòmic o estatal es disposa de la infor-
mació que es desprèn de la comptabi-
litat nacional, la informació econòmica 
a nivell comarcal és reduïda. La infor-
mació macroeconòmica a nivell co-
marcal es limita gairebé a l’Anuari 
Econòmic Comarcal elaborat pel servei 
d’estudis de CatalunyaCaixa, liderat pel 
catedràtic Josep Oliver Alonso. Una 
alternativa per aconseguir informació 
suplementària per tal de descriure el 
teixit productiu d’un territori són les 
bases de dades de gestió o de registre. 
El Registre Mercantil n’és una d’elles. 
 
La legislació estableix que les societats 
mercantils (societats anònimes, socie-
tats de responsabilitat limitada, socie-
tats col·lectives, societats comandità-
ries simples i societats comanditàries 
per accions) estan obligades a presen-
tar els comptes anuals (compte de pèr-
dues i guanys, balanç de situació, estat 
de canvis en el patrimoni net, estat de 
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fluxos d’efectiu i la memòria) pel seu 
dipòsit en el Registre Mercantil. Així 
doncs, el Registre Mercantil és una 
base de dades que conté una fidedigna 
informació del teixit empresarial d’un 
territori. L’Estructura Empresarial del 
Bages consisteix en una explotació de 
la informació del Registre Mercantil. En 
aquesta publicació només es té en 
compte la informació d’aquelles em-
preses que han dipositat els seus comp-
tes anuals en el Registre. D’aquesta 
manera, aquelles entitats que no han 
presentat els comptes al Registre Mer-
cantil per no estar obligades a fer-ho, 
queden excloses de l’àmbit d’aquest 
estudi. 
 
Abans de prendre el Registre Mercantil 
com a font d’informació, és requisit 
indispensable tenir en consideració la 
idiosincràsia de la base de dades. Sense 
tenir present la raó de ser d’aquesta 
base de dades, es desconeixerien les 
virtuts i les limitacions que presenta, i 
per tant les anàlisis que es puguin dur a 
terme resultarien esbiaixades. 
 
Abans d’entrar en les valoracions dels 
comptes anuals, cal tenir presents un 
parell d’aspectes. El primer d’ells fa 
referència al sector de negoci. Totes les 
empreses, en el moment de presentar 
els comptes anuals al Registre Mercan-
til, declaren la seva activitat principal 
de negoci, mitjançant quatre dígits de 
la classificació nacional d’activitats eco-
nòmiques (CNAE). Amb l’objectiu que 
l’anàlisi sigui mitjanament equilibrat, 
s’ha defugit aplicar una divisió sectorial 
a un número fix de dígits del CNAE ja 
que els pesos dels sectors quedarien 
exageradament descompensats. És per 
això que s’ha optat per elaborar una 
agrupació sectorial en la qual cada acti-
vitat econòmica considerada conté un 
volum d’empreses significatiu i, al ma-

teix temps, cap d’elles representa línies 
de negoci gaire dispars. 
 
Un segon aspecte a ser considerat és el 
de la territorialització. En el context 
actual de mercat globalitzat, es fa difícil 
determinar l’indret on es genera la ri-
quesa. No és pas excepcional sinó que 
és habitual que un producte sigui dis-
senyat a un indret, fabricat a un altre i 
comercialitzat a un tercer. Molts co-
merços bagencs són franquícies de so-
cietats de fora de la comarca. El criteri 
que es pren per assignar territorialment 
la riquesa generada per les empreses és 
el que, a la pràctica, resulta l’única 
alternativa viable: La riquesa generada 
per una empresa s’imputa en aquell 
territori en el qual la societat té el 
domicili fiscal. 
 
Entre la distribució sectorial del PIB i la 
distribució sectorial del volum de ne-
gocis del teixit empresarial es donen 
unes diferències notòries. Entendre el 
perquè d’aquestes diferències ajuda a 
conèixer millor el Registre Mercantil 
com a font d’informació. Dins el Re-
gistre Mercantil, uns sectors apareixen 
millor representats que d’altres. En el 
sector primari predomina la figura del 
treballador autònom. Com que l’Estruc-
tura Empresarial del Bages només té en 
consideració les explotacions agrícoles i 
ramaderes que treballen sota l’empara 
d’una societat anònima o limitada, el 
pes que el sector primari mostra en el 
Registre Mercantil és menor que la par-
ticipació que aquest sector té dins 
l’economia. La representació de la 
indústria en aquesta publicació és 
exhaustiva ja que la forma jurídica ha-
bitual del sector secundari són les 
societats mercantils. Si bé en el sector 
de la construcció, la figura del tre-
ballador autònom preval, el sector apa-
reix ben representat en el Registre 
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Mercantil degut a que, habitualment, la 
facturació final d’una obra recau en una 
societat mercantil. El sector serveis 
apareix poc representaten l’Estructura 
Empresarial del Bages ja que organit-
zacions d’un fort pes en aquest sector, 
com l’administració pública o entitats 
financeres, no presenten els comptes 
anuals al Registre Mercantil. 
 
Com que es pretén incloure el màxim 
nombre d’empreses dins aquesta publi-
cació, les dades que han servit de base 
per elaborar la publicació han estat 
obtingudes mig any després d’haver 
expirat el termini legal per registrar-la. 
D’aquesta manera, l’Estructura Empre-
sarial del Bages considera la compta-
bilitat de l’exercici 2010 de les empre-
ses que han presentant els comptes al 
Registre Mercantil abans del dia 31 de 
març del 2012. 
 
Posant en relació qualsevol xifra eco-
nòmica de la comarca amb la infor-
mació que apareix a l’Estructura Empre-
sarial del Bages, es constata la veritable 
importància del Registre Mercantil com 
a font d’informació. 
 

La dada macroeconòmica més clàs-
sica és el producte interior brut. De 
l’Institut d’Estadística de Catalunya, 
es desprèn que la darrera dada dis-
ponible del PIB del Bages és 4.515,9 
milions d’euros. Posat el PIB bagenc 
en relació amb el volum net de la 
xifra de negocis que generen les em-
preses de la comarca (4.924,6 mi-
lions d’euros), resulta que aquest 
paràmetre és 1,09 vegades el PIB del 
Bages.  

Una altradada macroeconòmica que 
ofereix l’Institut d’Estadística de 
Catalunya és la renda familiar. La 
renda familiar disponible brutade 
l’any 2009del Bages era de 3.075,7 
milions d’euros. El 56,9% de la renda 
familiar disponible bruta procedeix 
de remuneració d’assalariats, el 
24,7% de prestacions socials, i el 
18,4% restant procedeix de l’exce-
dent brut d’explotació. El resultat 
acumulat d’explotació de les empre-
ses del Bages per l’any 2010, recollit 
en aquesta publicació (234,1 milions 
d’euros) representa el 41,4% de 
l’excedent brut d’explotació. 

 
Una font d’informació recurrent a 
l’hora de fer anàlisis d’economies 
municipals o comarcals és la Segu-
retat Social, d’on es pot obtenir el 
nombre de centres de cotització i el 
nombre d’assalariats adscrits. De la 
comparativa entre la base de dades 
de la Seguretat Social i el Registre 
Mercantil,es desprèn que el nombre 
de societats mercantils considerades 
a l’Estructura empresarial del Bages 
(2.973) suposen més de la meitat 
dels centres de cotització que la 
Seguretat Social tenia donats d’alta 
el dia 31 de desembre de 2010 al 
Bages (5.609). Al mateix temps, el 
número total de treballadors que les 
empreses ubicades al Bages decla-
ren tenir en plantilla a les memòries 
dels comptes anuals (28.480) repre-
senta el 60,3% del total dels 47.230 
assalariats donats d’alta a la Segu-
retat Social en aquell mateix dia. 
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VALORACIONS DE CARÀCTER GENERAL 
 
Entre les 2.973 empreses del Bages que 
van presentar els comptes anuals de 
l’exercici 2010 al Registre Mercantil van 
generar una facturació de 4.924,6 mi-
lions d’euros, ocupant 28.480 treballa-
dors. La forma jurídica de societat limi-
tada predomina en el teixit empresarial 
de la comarca, havent 7,0 societats 
limitades per cada societat anònima. 
Però el veritable pes de les societats 
anònimeses troba en l’ocupació i, so-
bretot, en la facturació. Les 371 socie-
tats anònimes del Bages, tot i només 
representar el 12,5% de les societats de 
la comarca, ocupen el 38,3% de la mà 
d’obra ocupada per les empreses de la 
comarca. En termes de facturació, les 
societats anònimes generen fins el 
46,8% del volum de negocis que gene-
ren les empreses bagenques. Compa-

rant les dades de l’exercici 2010 amb 
les registrades l’exercici anterior, es 
desprèn que el nombre d’empreses de 
la comarca ha augmentat un 4,9%, el 
volum de negoci acumulat de les em-
preses s’ha incrementat un 10,1%, però 
el nombre de persones ocupades per 
aquestes empreses ha disminuït en un 
2,0%. 
 
Del total de les 2.973 empreses consi-
derades en aquesta publicació, 72 fac-
turen més de deu milions d’euros, 96 
facturen entre cinc i deu milions d’eu-
ros, 496 facturen entre un i cinc milions 
d’euros, 411 facturen entre mig milió i 
un milió d’euros, 1.131 facturen entre 
cent mil i cinc-cents mil euros i 767 
empreses facturen menys de cent mil 
euros. 

 
 

Societats mercantils del Bages
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Rànquing 
 
En l’apartat de dades generals, es pu-
blica un llistat ordenat de les 250 em-

preses de la comarca segons el volum 
de facturació que van generar al llarg 
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del darrer exercici. El pes d’aquestes 
empreses és rellevant. Mentre que, al 
Bages, 250 empreses només represen-
ten el 8,4% del nombre total d’em-
preses; les 250 empreses amb un major 
volum de vendes generen el 72,9% de 
la facturació de la comarca. És a dir, el 
llistat de les principals empreses posa 
nom a gairebé tres quartes parts de la 
facturació que genera el teixit produc-
tiu de la comarca. 
 
L’empresa extractiva de potassa de les 
mines de Súria i Sallent, IBERPOTASH 
ha facturat al llarg de l’últim exercici 
259,4 milions d’euros i ha estat l’em-
presa de la comarca que ha generat un 

major de volum de negocis. L’empresa 
S TOUS, segona empresa de la comarca 
en vendes, ha facturat 208,6 milions 
d’euros a partir de la fabricació i venda 
d’articles de joieria i complements. 
L’empresa de capital japonès, DENSO 
BARCELONA, fabricant de components 
per l’automoció, ha generat unes ven-
des de 192,6 milions d’euros al llarg de 
l’últim exercici comptable. METAL-
BAGES, indústria del metall ubicada a 
Santpedor, ha facturat al llarg de l’exer-
cici 2010, 131,3 milions d’euros. La cin-
quena empresa de la comarca en ter-
mes de facturació és l’escorxador 
d’Avinyó, MATADERO FRIGORÍFIC 
D’AVINYÓ (107,7 milions d’euros). 

 
 
Anàlisis sectorial 
 
 

 
 
 
Sector primari 
 
L’agricultura i la ramaderia tenen una 
presència reduïda al Bages en termes 
estrictament econòmics; només el 0,9% 
del volum de negocis que generen les 

societats mercantils de la comarca pro-
cedeix d’aquesta activitat econòmica. 
La importància real del sector és estra-
tègica i va més enllà de paràmetres 
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economicistes, l’agricultura i la rama-
deria són clau en els municipis rurals. 
Mentre que tan sols el 2,9% de la po-
blació del Bages resideix a un municipi 
de menys de mil habitants, una de cada 
sis empreses del sector estan ubicades 
en algun dels dotze municipis de la 
comarca que té menys de mil habitants. 
La indústria extractiva té un pes im-
portant al Bages, tot i que només són 
vuit les empreses que operen en el 
sector. Dins la indústria extractiva, 
coexisteixen quatre activitats ben dife-
renciades: El sector de la pedra de Sant 
Vicenç de Castellet (8,1 milions d’euros 
de facturació), l’extracció de sal gemma 
per part de SALINERA DE CARDONA 
(7,9 milions d’euros), el sector dels 
àrids de Manresa (2,1 milions d’euros) i 
l’explotació de les mines de potassa i 
sal de Súria i Sallent que duu a terme 
l’empresa IBERPOTASH (259,4 milions 
d’euros). 
 
 
Sector secundari 
 
La indústria de productes alimentaris i 
begudes genera un volum de negocis 
de 382,0 milions d’euros. Les tres em-
preses del sector que més facturen són 
tres escorxadors: ESCORXADOR CO-
MARCAL DEL MOIANÈS (36,2 milions 
d’euros), MATADERO FRIGORÍFICO DEL 
CARDONER (69,7 milions d’euros) i 
MATADERO FRIGORÍFICO AVINYÓ 
(107,7 milions d’euros). El pes dels 
escorxadors és major en termes econò-
mics que no pas en termes d’ocupació. 
Mentre que els tres principals escor-
xadors de la comarca ocupen el 36,6% 
dels 1.754 empleats de la indústria de 
productes alimentaris i begudes, n’arri-
ben a facturar fins el 55,9% del volum 
de vendes. 
 

El tèxtil ha registrat canvis d’impor-
tància al llarg dels últims anys i les 
empreses que operen en aquest sector 
s’han vist forçades com pocs altres 
sectors a adaptar-se contínuament a un 
entorn inestable. Les empreses tèxtils 
de la comarca es concentren entorn 
l’eix que conforma el riu Llobregat. Una 
tercera part de les 96 empreses tèxtils 
del Bages són societats anònimes i en-
torn la meitat del gairebé centenar de 
les empreses del sector van facturar al 
llarg de l’últim any més d’un milió d’eu-
ros. Després d’haver enfrontat innom-
brables reconversions, el sector pre-
senta en termes agregats un compte de 
resultat favorable. Després d’una llarga 
sèrie d’anys amb un resultat de l’exer-
cici negatiu, l’any 2010 ha estat el pri-
mer en generar un resultat positiu. La 
rendibilitat de les vendes és favorable; 
el resultat d’explotació representa el 
3,3%.  
 
La fusta i el suro ha generat al llarg de 
l’últim exercici econòmic un volum de 
negocis de 33,7 milions. El sector es 
caracteritza per tenir una presència 
disseminada a la comarca. Les 41 em-
preses bagenques de la fusta i el suro 
estan presents a disset municipis de la 
comarca. I les sis empreses, entre les 
quals generen el 57,2% de la facturació 
del sector, amb més facturació del 
sector són de sis municipis diferents. Es 
tracta de POSTES Y MADERAS, empresa 
de Manresa que ha facturat al llarg de 
l’últim any 4,6 milions d’euros de 
facturació, MOTLLURES VIDAL (Artés, 
4,6 milions d’euros), INDUFOREST (Sant 
Joan de Vilatorrada, 3,8 milions d’eu-
ros), EMBALATGES SERDA (Castellbell i 
el Vilar, 2,5 milions d’euros), MADERAS 
SAN VICENTE (Sant Vicenç de Castellet, 
2,3 milions d’euros) i FORESTAL EL 
RIERAL (Cardona, 1,5 milions d’euros). 
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La indústria del paper i les arts grà-
fiques és ben sensible al context actual 
de crisi econòmica. Les dades regis-
trades s’han reduït en els dos últims 
anys. El número d’empreses que ope-
ren en el sector s’ha reduït, passant de 
les 42 empreses de l’any 2008 a 36 en 
l’any 2010. En aquests dos anys, la 
facturació acumulada del sector ha 
passat de 93,7 milions d’euros a 51,1 
milions d’euros. I el compte de pèrdues 
i guanys, tant de l’últim exercici com de 
l’anterior, registren unes dades desfa-
vorables amb rendibilitats negatives. La 
indústria del paper i les arts gràfiques 
registra unes vendes de 122.589 euros 
per cada treballador que té en plantilla. 
 
La indústria química i farmacèutica té 
un major pes a la comarca en termes 
de volum de negoci que no pas d’ocu-
pació. Mentre que el 3,7% de l’acu-
mulat de la facturació de les societats 
mercantils del Bages procedeix de la 
indústria química i farmacèutica, 
aquest sector n’ocupa el 2,4% de la 
força de treball de les societats mer-
cantils. Dins aquesta activitat econò-
mica predominen les empreses amb 
una certa grandària. Vuit de les 28 
empreses del sector són societats anò-
nimes. Gairebé el 90% dels 181,4 mi-
lions d’euros que ha facturat el sector 
al llarg del darrer exercici, procedeix 
d’empreses que han generat un volum 
de negocis de més de quatre milions 
d’euros. En termes de productivitat me-
surada per treballador, el sector genera 
unes vendes de 272.815 euros per cada 
treballador que té en plantilla. 
 
Les 32 empreses del Bages de la in-
dústria del cautxú i el plàstic han ge-
nerat al llarg de l’exercici 2010 un 
volum de negoci de 92,4 milions d’eu-
ros. Més de la meitat del volum de 
vendes del sector procedeix de l’em-

presa de Balsareny GATES P.T. que es 
dedica a la fabricació de corretges de 
transmissió de potència per l’automo-
ció. En termes de compte de resultat, 
destaca que el sector es manté gene-
rant un compte de resultat amb una 
rendibilitat favorable. El resultat d’ex-
plotació del sector representa el 5,5% 
de les vendes. Descomptant el pes de 
GATES P.T., elaborant un compte de 
resultat acumulat de la resta de les 
empreses del sector, també s’han re-
gistrat uns números favorables al llarg 
dels darrers tres exercicis. Atès que 
l’empresa de Balsareny distorsiona el 
compte de resultats del sector, resulta 
interessant consultar la rendibilitat del 
sector, abstraient l’empresa de Balsa-
reny, suposa un 3,0% de les vendes del 
sector.  
 
La indústria de productes minerals no 
metàl·lics inclou activitats econòmi-
ques diverses com podria ser la fabri-
cació de vidre o bé la indústria de la 
pedra. Val a dir, que aquesta última 
activitat econòmica apareix repartida 
en dos sectors, la indústria extractiva i 
la indústria de productes minerals no 
metàl·lics. Fet l’aclariment, les 21 em-
preses bagenques de la indústria de 
productes minerals no metàl·lics han 
facturat, al llarg de l’any 2010, 42,6 
milions d’euros. Una cinquena part del 
volum de negocis del sector procedeix 
de les empreses del sector de la pedra 
de Sant Vicenç de Castellet, de Cas-
tellgalí i de Castellbell i el Vilar. 
 
A la indústria metal·lúrgica del Bages 
destaquen dues empreses. Una d’elles 
és A. RAYMOND TECNIACERO, empresa 
de Sant Fruitós de Bages del grup multi-
nacional A. RAYMOND i que ha factu-
rat, al llarg del darrer exercici, 15,0 
milions d’euros. L’empresa que genera 
un major volum de negocis dins la 
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metal·lúrgia és FUNDERÍA CONDALS, 
fundació situada en el barri dels Com-
tals de Manresa, va ser fundada l’any 
1976 i que dedica entorn el 80% de la 
producció al sector de l’automoció.  
 
La presència a la comarca de la indús-
tria dels productes metàl·lics, excepte 
maquinària a la comarca és major en 
termes d’ocupació que no pas en ter-
mes de volum de negoci. Mentre que 
les 146 empreses del sector generen el 
4,0% del volum de negocis que generen 
les empreses de la comarca, n’arriba a 
ocupar fins el 5,9% de la força laboral 
que ocupa el teixit empresarial bagenc. 
El sector presenta un compte de re-
sultat amb una rendibilitat positiva, en 
la qual el resultat d’explotació suposa 
un 4,0% de les vendes. Dins el compte 
del resultat, els aprovisionaments supo-
sen el 48,2% de la facturació; les des-
peses de personal, el 27,1%; i les des-
peses d’explotació, dins aquest epígraf 
s’inclouen les despeses en aigua i llum, 
suposen el 13,9% de les vendes. Al 
mateix temps, l’estructura de balanç 
consolidada de les empreses del sector 
és sòlida. El patrimoni net consolidat de 
les empreses suposa el 48% del passiu i 
finança amb escreix l’actiu no corrent, 
que representa el 33% de l’actiu. 
 
Les activitats relacionades amb equips 
elèctrics, productes informàtics i elec-
trònics concentren la seva activitat en 
dues àrees de la comarca. A grosso 
modo, el 25% del volum de negocis del 
sector es genera als municipis de Pla de 
Bages i el 75% als municipis del Bages 
Sud. Aquestes empreses es caracte-
ritzen per una alta especialització i 
tecnificació de la seva producció. El 
conjunt d’aquestes empreses generen 
un conjunt de negocis de 114,7 milions 
d’euros. 
 

El 81,3% del volum de negocis que han 
generat les 63 empreses de la comarca 
que es dediquen a la fabricació de ma-
quinària i equips es concentra a Pla de 
Bages. Les sis empreses del sector que 
més facturen són dels entorns de Man-
resa. Una d’elles és la fabricant de 
maquinària tèxtil VALENTIN RIUS CLA-
PERS, que va ser fundada l’any 1940 a 
Manresa i que està instal·lada en 
l’actualitat a Sant Joan de Vilatorrada. 
Una altra és la centenària IBÉRICA DE 
GESTIÓN INDUSTRIAL que treballa amb 
la marca IGINSA i que es dedica a la 
fabricació d’equips per mini-centrals i 
vàlvules. Una tercera empresa és 
TALLERES RATERA, fundada l’any 1942 
i que es dedica a construir màquines de 
trenar. Una quarta empresa del sector 
és DINAMIC MANUTENCIÓ DEL BAGES, 
empresa del grup DINAMIC de 
Santpedor que té els seus orígens en 
l’any 1975. La segona empresa del 
sector que més factura és CASALS 
CARDONA INDUSTRIAL, empresa que 
va ser fundada l’any 1957 i que són 
especialistes en desenvolupar tècni-
ques pel manejament de fluids corro-
sius. I l’empresa més gran del sector en 
volum de negocis és L’OLIVA TORRAS 
que té els seus orígens en l’any 1945 
fabricant de productes i components de 
base metàl·lica. 
 
El 99% de l’activitat de la fabricació de 
vehicles de motor i altres materials de 
transport, mesurada en volum de ven-
des, es concentra al Pla de Bages. 
Poques són les empreses que es dedi-
quen en aquesta activitat econòmica, 
21, però el volum de negocis que 
generen és considerable, 548,6 milions 
d’euros. Dins el sector, predominen 
l’empresa quatre empreses; DENSO 
BARCELONA, el grup METALBAGES, 
HAYES LEMMERZ MANRESA i GES-
TAMP MANUFACTURING AUTOCHASIS 
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BARCELONA. Entre aquestes quatre 
empreses concentren el 89,4% de la 
facturació del sector. 
 
La manresana S TOUS concentra tres 
quartes parts del volum de negocis que 
generen les 68 empreses que estan 
incloses dins l’epígraf altres indústries 
manufactures. Aquesta activitat econò-
mica és una activitat miscel·lània en el 
sentit que inclou activitats ben diverses 
com fabricants de mobles, com per 
exemple RAFEMAR; fabricants d’arti-
cles d’esport, SKIS ROSSIGNOL; ebenis-
teries, EBENISTERIA ELVIRA; joieries, 
TALLER DE JOIERIA VÍCTOR; i repara-
dors de maquinària, HIDROVISION. 
 
El sector de l’energia, aigua, saneja-
ment i gestió de residus del Bages 
inclou 48 empreses; 35 d’aquestes del 
sector de l’energia, 4 del sector de 
l’aigua i 9 empreses de gestió de resi-
dus. Entre les societats del sector de 
l’energia, hi ha diverses petites empre-
ses hidroelèctriques que generen elec-
tricitat al llarg del Llobregat. Dins el 
sector de l’aigua, destaca AIGÜES DE 
MANRESA que va facturar al llarg del 
darrer exercici 15,7 milions d’euros, 
dins el sector de la gestió de residus 
destaquen dues empreses de reciclatge 
del Pont de Vilomara i Rocafort, PILA-
GEST (2,7 milions d’euros) i ELECTRO-
RECYCLING (7,5 milions d’euros). 
 
 
Construcció 
 
Al llarg dels dos últims anys, s’ha reduït 
més el volum de negocis que generen 
les empreses de la construcció i el 
nombre de treballadors que ocupa el 
sector que no pas el nombre d’empre-
ses que hi operen dins aquesta activitat 
econòmica. Mentre que el nombre 
d’empreses de la construcció s’ha re-

duït en un 8,0% en els dos últims anys, 
el nombre de treballadors que ocupen 
les empreses del sector s’ha reduït un 
35,1% i la facturació consolidada de les 
empreses del sector ha disminuït un 
40,5%. En termes de pes sobre el total 
de l’economia bagenca, el sector ha 
passat en un parell de generar el 10,9% 
del volum de negocis del teixit em-
presarial de la comarca a generar-ne el 
8,0%; en termes d’ocupació, en aquest 
mateix període de temps, el sector ha 
passat d’ocupar el 12,5% dels empleats 
de les empreses del Bages a ocupar-ne 
el 10,4%. La construcció es caracteritza 
per l’elevat nombre d’empreses joves 
que en aquesta activitat hi operen. 
Gairebé tres quartes parts de les em-
preses del sector van ser fundades a 
partir de l’any 1990. 
 
 
Serveis 
 
La venda i reparació de vehicles de 
motor comprèn dues activitats de 
negoci ben diferenciades. Una d’elles 
són els concessionaris de vehicles que 
es caracteritzen per treballar amb uns 
volums de vendes considerables però 
amb uns marges ajustats. La segona 
activitat és la de tallers mecànics, una 
activitat que, sense generar uns volums 
de negocis elevats, aporten un elevat 
valor afegit. El sector econòmic con-
centra la seva activitat en els municipis 
de Pla de Bages. El 90,1% del volum de 
negocis que genera el sector procedeix 
d’empreses ubicades en algun dels 
municipis de Pla de Bages. El sector es 
caracteritza per la presència d’empre-
ses que generen un cert volum. Un 
indicador que mesura la presència de 
grans empreses és el que posa rela-
ciona el nombre de societats anònimes 
amb el total d’empreses. Mentre que el 
12,5% de les empreses del Bages són 

11



societats anònimes, la presència de so-
cietats anònimes dins la venda i repa-
ració de vehicles de motor arriba fins el 
21,2%. 
 
El comerç a l’engròs i intermediaris del 
comerç inclou línies de negoci tan dis-
pars com poden ser el comerç d’ali-
mentació i begudes, de productes d’ús 
domèstic o de TIC i maquinària. El 
compte de resultat agregat de les 319 
empreses del sector ofereix unes ràtios 
favorables; el resultat d’explotació re-
presenta el 3,1% del volum de negocis 
del sector i, al mateix temps, el sector 
converteix en resultat de l’exercici des-
prés d’impostos el 2,0% de les vendes. 
L’estructura de balanç consolidada del 
sector també presenta una estructura 
sòlida. L’actiu no corrent, que repre-
senta el 30,6% de l’actiu, apareix fi-
nançat en escreix pel patrimoni net, 
que és un 38,7% del passiu. O bé, dit 
d’una altra manera, l’actiu corrent 
(69,4% de l’actiu) apareix finançat pel 
passiu corrent (46,9% del passiu), pel 
passiu no corrent (14,4% del passiu) i 
per una part del patrimoni net. 
 
El comerç al detall bagenc inclou 
activitats ben diverses com el comerç 
de combustibles per l’automoció; el 
comerç d’alimentació i begudes; el 
comerç d’altres articles com el vestir, 
calçat o la farmàcia; i el comerç de TIC, 
d’ús domèstic i productes culturals. El 
conjunt de les 33 empreses que es 
dediquen al comerç al detall d’alimen-
tació i begudes presenta una rendibili-
tat molt reduïda, gairebé nul·la. No 
obstant això, aquesta activitat econò-
mica havia registrat un resultat negatiu 
durant els dos exercicis anteriors. El 
comerç de combustibles per l’automo-
ció presenta unes ràtios de rendibilitat 
bones, malgrat que el sector es carac-
teritza per treballar amb uns marges 

reduïts. El comerç de TIC, productes 
d’ús domèstic i productes culturals ha 
registrat una disminució del marge 
comercial al llarg dels dos últims anys, i 
aquest fet ha conduït que el sector re-
gistri una rendibilitat negativa. El 95,4% 
dels 38,4 milions d’euros que han fac-
turat al llarg del darrer exercici les em-
preses del comerç al detall d’altres 
articles, com podrien ser de vestir o de 
farmàcia, procedeix d’empreses de Pla 
de Bages. 
 
Dins el sector del transport i emma-
gatzematge, l’empresa AUTEMA, con-
cessionària de l’autopista Sant Cugat – 
Terrassa – Manresa, manté una activi-
tat atípica. A l’hora d’interpretar els 
comptes anuals consolidats del sector, 
s’han de tenir en compte un parell d’as-
pectes. Per una banda, que el compte 
de pèrdues i guanys i el balanç de la 
concessionària és ben diferent a la 
resta d’empreses del sector i, per altra 
banda, que AUTEMA concentra el 
41,3% del volum de negocis que genera 
el sector. Abstraient els comptes de la 
concessionària dels comptes consoli-
dats del sector, resulta que el sector 
transforma en resultat d’explotació 
l’1,2% de les vendes. Pel que fa refe-
rència a l’estructura del balanç, les 
empreses del sector financen l’actiu no 
corrent (52,9% de l’actiu) amb el patri-
moni net (33,2% del passiu) i amb el 
passiu no corrent (26,0% del passiu). 
 
L’hostaleria està present a gairebé tota 
la comarca. Aquesta activitat econò-
mica és present a 28 dels 35 municipis 
del Bages. La presència de l’hostaleria 
és major en termes d’ocupació que no 
pas en termes econòmics. Mentre que 
el sector genera l’1,4% del volum de 
negocis del teixit empresarial bagenc; 
n’ocupa el 3,7% de la mà d’obra de la 
comarca. En termes de rendibilitat, en-
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tesa com a les vendes que genera cada 
treballador, el sector genera una rendi-
bilitat de 64.854 euros per treballador. 
Si bé en el sector predominen les em-
preses de dimensió reduïda, destaca 
dins el sector les dues empreses que 
més facturen. Una d’elles és CX
MONESTIR, l’empresa que gestiona els 
serveis de Món Sant Benet i l’altra em-
presa és L’AGRÍCOLA REGIONAL que 
gestiona els restaurants i els comerços 
del santuari del Monestir de Mont-
serrat. 
 
Les 656 societats mercantils del Bages 
que es dediquen a la informació i 
comunicació; activitats financeres i 
d’assegurances; immobiliàries; profes-
sionals, científiques i tècniques; i 
administratives i serveis auxiliars 
concentren el l’11,5% de la força de 
treball de la comarca i el 7,9% del 
volum de negocis que el teixit em-
presarial ha generat al Bages al llarg de 
l’exercici 2010. Aquest compendi d’acti-
vitats econòmiques ha generat un vo-
lum de negocis de 389,0 milions d’eu-
ros al llarg del darrer exercici econòmic. 
El sector d’informació i comunicació ha 
generat un volum de negocis de 20,4 
milions d’euros amb una productivitat, 
en termes de vendes per empleat, de 
79.905 euros per treballador. Les acti-
vitats financeres i d’assegurances, 53,8 
milions d’euros, han registrat una ren-
dibilitat de 244.521 euros per treballa-
dor. Les activitats immobiliàries, 55,9 
d’euros de volum de negocis, registren 

una rendibilitat de 132.986 euros per 
treballador. Les activitats professionals, 
científiques i tècniques, 202,1 milions 
d’euros de facturació, generen 197.898 
euros per treballador. Les activitats 
administratives i serveis auxiliars, 56,9 
milions d’euros de facturació, registren 
una productivitat de 43.424 euros per 
treballador. 
 
Les 129 societats mercantils de la co-
marca que es dediquen a educació, 
sanitat i serveis socials i activitats 
artístiques, recreativesi altres serveis 
han generat, al llarg de l’any 2010, un 
volum de negocis de 58,8 milions 
d’euros. Tot i que es tracta d’unes acti-
vitats econòmiques molt heterogènies, 
les 129 societats mercantils bagenques 
que es dediquen a aquestes activitats 
econòmiques poden ser descrites com 
empreses petites; cap de les 129 em-
preses ha facturat més de cinc milions 
d’euros. L’activitat d’aquestes empre-
ses es concentra en els municipis d’en-
torn de Manresa, el 85,2% del volum de 
negocis d’aquestes empreses es genera 
a Pla de Bages. Es oportú recordar que 
existeix un volum important d’entitats 
que duen a terme activitats com l’edu-
cació, la sanitat o els serveis socials des 
del sector públic o en forma d’asso-
ciació. Com que aquestes entitats no 
estan obligades a dipositar els comptes 
anuals al Registre Mercantil, queden 
excloses de l’àmbit d’estudi de l’Estruc-
tura empresarial del Bages. 

 
 
Anàlisi territorial 
 
Els 35 municipis del Bages han estat 
distribuïts en set agrupacions territo-
rials. Es tracten del Bages Occidental, 
l’Eix del Cardener, el Nord de l’Eix del 

Llobregat, la Vall de la Gavarresa, el 
Moianès i Bages Oriental, el Bages Sud i 
el Pla de Bages. 
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Bages Occidental 
 
Les 44 empreses dels municipis rurals 
del Bages Occidental van facturar 39,1 
milions d’euros al llarg de l’últim exer-
cici econòmic. Si bé el sector de la cons-
trucció ha perdut pes dins l’economia 
d’aquests municipis al llarg dels dos 
últims anys, segueix sent el sector que 
predomina. El 56,2% del volum de 

facturació de les empreses del Bages 
Occidental procedeix de la construcció. 
 
Entre les quatre empreses de Castell-
follit i el Boix han facturat 1,4 milions 
d’euros al llarg de l’últim exercici eco-
nòmic. Més del 90% de la facturació de 
les dues empreses d’Aguilar de Segarra 
procedeix de GENÈTICA MEIDAM, una 
societat que es dedica a la comercia-
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lització relacionada amb genètica por-
cina. Nou empreses operen a Rajadell, 
dues vinculades amb la construcció, 
dues amb l’hostaleria, dues amb el 
sector energètic, dues amb el comerç i 
una amb la indústria. 
 
El 83,9% del volum de negocis que 
generen les empreses del Bages Occi-
dental procedeix dels dos municipis 
més poblats d’aquesta àrea. Dues de 
les onze empreses de Sant Mateu de 
Bages han facturat més de quatre 
milions d’euros al llarg de l’exercici 
2010. Es tracta d’EXCAVACIONS DUO-
CASTELLA, empresa especialitzada en 
moviments de terres, explanacions i 
construcció de carreteres i camins ru-
rals i l’empresa QUALQUE fabricant de 
manipulats de tissú. El teixit empre-
sarial de Fonollosa està constituït per 
divuit empreses que estan presents a la 
construcció (set empreses), les activi-
tats immobiliàries (cinc empreses), la 
indústria alimentària (una empresa), 
l’hostaleria (dues empreses) i el comerç 
(tres empreses). 
 
 
Eix del Cardener 
 
Les societats mercantils de l’Eix del 
Cardener han generat, al llarg de l’any 
2010, un volum de negocis de 415,8 
milions d’euros ocupant 1.621 treballa-
dors. El pes del teixit productiu d’a-
quest àmbit geogràfic és major en ter-
mes econòmics que no pas en termes 
ocupacionals. Mentre que les 187 em-
preses de l’Eix del Cardener ocupen el 
5,7% de la mà d’obra de la comarca, el 
teixit empresarial d’aquests tres muni-
cipis és responsable del el 8,4% del 
volum de negocis que generen les em-
preses del Bages. 
 

El teixit empresarial de Callús té la pe-
culiaritat de tenir una presència mera-
ment testimonial en el sector de la 
construcció. Dels 32 municipis de la 
comarca que tenen més de cinc em-
preses, Callús és el que té una menor 
presència en el sector de la construcció. 
El 1,9% del volum de negocis generat 
per les empreses callussenques proce-
deix del sector primari, el 44,9% del 
sector secundari, el 0,2% de la cons-
trucció i el 53,1% del sector serveis. La 
distribució sectorial del volum de ne-
goci de les societats mercantils de 
Cardona és més equitativa. El 13,7% de 
la facturació de les empreses del muni-
cipi procedeix del sector primari, el 
34,8% de la indústria, el 19,5% de la 
construcció i el 32,0% del sector ser-
veis. Dins l’economia de Súria destaca 
l’empresa de capital israelià IBERPO-
TASH que concentra el 86,7% del volum 
de negocis que han generat al llarg de 
l’últim exercici les societats mercantils 
del municipi. Dels 299,3 milions d’euros 
que han generat les 71 societats mer-
cantils del municipi al llarg de l’últim 
exercici, 259,4 milions d’euros proce-
deixen de l’empresa de capital israelià. 
 
 
Nord de l’Eix del Llobregat 
 
La presència empresarial en els munici-
pis del nord de l’eix del Llobregat d’in-
dústries que aprofiten la força motriu 
del curs fluvial com a font d’energia de 
la maquinària, és històrica. El 52,6% del 
volum de negocis generat per les em-
preses dels municipis del nord de l’eix 
del Llobregat procedeix de la indústria. 
Dels 51,2 milions d’euros que fan factu-
rat al llarg del darrer exercici les socie-
tats mercantils d’aquest àmbit geogrà-
fic, 6,6 milions d’euros procedeixen 
dels dos municipis més rurals del nord 
de l’eix del Llobregat. Entre les cinc 
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empreses de Gaià han generat unes 
vendes, al llarg de l’any 2010, de 3,2 
milions d’euros i entre les catorze em-
preses de Castellnou de Bages han 
facturat 3,4 milions d’euros. 
 
Tres de les 36 empreses de Balsareny 
concentren tres quartes parts del vo-
lum de negocis dei teixit empresarial 
del municipi. Es tracta de GATES PT
SPAIN, desena empresa del Bages en 
vendes; l’empresa de la indústria ali-
mentària, CATALANA DE EMBUTIDOS; i 
la distribuïdora de carburants, COM-
BUSTIBLES BALSARENY. Les empreses 
petites predominen en el teixit empre-
sarial de Navàs, on només catorze de 
les 104 empreses del municipi tenen un 
volum de negocis de més d’un milió 
d’euros. Mentre que el 22,3% de les 
empreses de la comarca van facturar 
més d’un milió d’euros al llarg de l’úl-
tim any, aquest percentatge només és 
del 13,5% a Navàs que té una estruc-
tura empresarial situació ben diferent a 
la de Sallent, on el 35,8% de les em-
preses que generen més d’un milió 
d’euros. Sallent es caracteritza per la 
presència d’empreses amb una certa 
dimensió. Sis empreses sallentines han 
facturat al llarg de l’any més de deu 
milions d’euros. 
 
 
Vall de la Gavarresa 
 
Dels set àmbits geogràfics supramu-
nicipals en els quals ha estat dividit el 
Bages en aquesta publicació, la Vall de 
la Gavarresa és la que té un major teixit 
empresarial en relació a la població. 
Mentre que el teixit empresarial del 
Bages factura 28.480 euros per habi-
tant, a la Vall de la Gavarresa es factu-
ren 33.937 euros per habitant. 
 

Les empreses d’Artés tenen un major 
pes en termes d’ocupació que no pas 
en termes econòmics. Mentre que el 
2,3% de la facturació de les societats 
mercantils del Bages procedeix d’Artés; 
el teixit empresarial artesenc ocupa el 
2,8% de la mà d’obra de la comarca. El 
municipi més rural de la vall de la 
Gavarresa, Sant Feliu Sasserra, disposa 
d’un valuós teixit empresarial en el qual 
destaca que cinc de les disset empreses 
del municipi han facturat, al llarg de 
l’últim exercici econòmic, més d’un 
milió d’euros. Les dues empreses del 
municipi que més han facturat són 
SANFEPLAST (7,6 milions d’euros), 
empresa que es dedica a l’extrusió i 
transformació de plàstics i INTERCOT 
(9,9 milions d’euros de facturació), em-
presa que es dedica a la filatura espe-
cialitzada en fils de cotó. 
 
Avinyó és el tercer municipi del Bages 
en termes de facturació per càpita. El 
81,6% dels 155,7 milions de facturació 
que han generat les 26 empreses 
d’Avinyó procedeix de dues empreses: 
l’escorxador MATADERO FRIGORÍFICO 
AVINYÓ (107,7 milions d’euros), que és 
la cinquena empresa del Bages en 
termes de facturació i GASES 
RESEARCH INNOVATION AND
TECHNOLOGY (19,4 milions d’euros), 
empresa que es dedica a la distribució, 
emmagatzematge i desenvolupament 
de gasos per a aplicacions industrials. 
 
 
Moianès i Bages Oriental 
 
De les 131 empreses del Moianès i 
Bages Oriental, 4 són del sector primari, 
34 de la indústria, 27 de la construcció i 
67 del sector serveis. Si bé en aquest 
àmbit geogràfic predominen les em-
preses petites, un parell d’elles generen 
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un volum de negocis de més de trenta 
milions d’euros. 
 
En els tres municipis que tenen menys 
de cinc-cents habitants del Moianès i 
Bages Oriental es registra una certa 
presència empresarial. Dues de les tres 
empreses de Talamanca són del sector 
immobiliari i l’altra és de l’hostaleria. 
De les quatre empreses de Mura, la 
que genera una major volum de ne-
gocis és CAL CARTER, un restaurant 
que fou fundat l’any 1964. La cons-
trucció té una presència destacada al 
municipi de l’Estany, tant en termes de 
nombre d’empreses com d’ocupació 
com de volum de negocis. Tres de les 
sis empreses de l’Estany són del sector 
de la construcció i concentren el 68,8% 
de l’ocupació i el 64,2% del volum de 
negocis que genera el teixit empresarial 
del municipi. 
 
Les set empreses de Calders són de 
caire familiar, havent generat cadas-
cuna d’elles un volum de negocis de 
menys de mig milió d’euros. Quatre de 
les deu empreses de Monistrol de 
Calders han generat unes vendes al 
llarg de l’exercici 2010 d’entre mig milió 
i un milió d’euros. Entre aquestes qua-
tre empreses hi ha dues de l’hostaleria. 
Es tracta del RESTAURANT EL RUBELL i 
la MASIA DEL SOLÀ. El teixit empre-
sarial de Santa Maria d’Oló té un nom 
propi, SAULEDA, empresa que destaca 
tant en termes d’ocupació com en ter-
mes econòmics. La fabricant de lones 
per a tendals ocupa gairebé un cente-
nar de treballadors i ha generat un 
volum de negocis de 33,2 milions 
d’euros. 
 
El 80,5% de les empreses del Moianès i 
Bages Oriental són de Moià. El teixit 
empresarial de Moià consta de 95 em-
preses que van generar un volum de 

negocis de 100,1 milions d’euros, ocu-
pant 566 treballadors. Un parell d’em-
preses de Moià generen un volum de 
negocis superior als deu milions d’eu-
ros. Aquestes societats mercantils són 
la distribuïdora de carburants GAS-OILS
ROVIRA (10,4 milions d’euros de factu-
ració) i ESCORXADOR COMARCAL DEL 
MOIANÈS (36,2 milions d’euros), socie-
tat anònima que disposa tant d’escor-
xador com de sala d’especejament. 
 
 
Bages Sud 
 
El Bages Sud és eminentment indus-
trial. El 68,8% del volum de negocis que 
generen les empreses dels municipis 
del Bages Sud procedeix de la indústria, 
un sector associat amb empreses de 
certa dimensió. Un parell d’indicadors 
serveixen per mesurar la presència 
d’empreses grans. El primer indicador 
és el pes de les societats anònimes 
sobre el total de societats mercantils. 
En aquest sentit, la zona del Bages amb 
un major pes de les societats anònimes 
és el Bages Sud (14,2% de les empreses 
són societats anònimes). El segon indi-
cador és el quocient entre el nombre 
d’empreses que facturen més de cinc 
milions sobre el nombre total d’em-
preses. La zona del Bages on aquest 
indicador assoleix el màxim valor és el 
Bages Sud, el 9,3% de les societats 
mercantils del Bages Sud genera un 
volum de negocis de més de cinc 
milions d’euros. 
 
El municipi rural de Marganell està 
representat en el Registre Mercantil 
per dues empreses, una residència 
d’avis i una empresa de transports. La 
presència del sector del reciclatge al 
Pont de Vilomara i Rocafort és desta-
cable, entre el volum de negocis que 
genera el centre de tractament de piles 
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i làmpades fluorescents, PILAGEST i 
ELECTRORECYCLING, empresa vint-i-
vuit que separa i tracta els components 
dels equips elèctrics i electrònics. De 
fet, el Pont de Vilomara i Rocafort és el 
municipi del Bages on el sector de 
l’energia, aigua, sanejament i gestió de 
residus té una major presència, el 
46,0% del volum de negocis del teixit 
empresarial del municipi procedeix 
d’aquesta activitat econòmica. Gairebé 
la meitat del volum de negocis que ha 
generat les 46 empreses de Monistrol 
de Montserrat procedeix de quatre 
empreses: PRODUCTOS QUÍMICOS DEL 
BAGES (5,9 milions d’euros) fabricant 
de detergents d’ús industrial; MERCE-
RIZADOS GUASCH(6,6 milions d’euros) 
del sector dels acabaments tèxtils, LC
EMBALAJES IBERICA (9,2 milions d’eu-
ros) i L’AGRÍCOLA REGIONAL (15,8 
milions d’euros), que gestiona els res-
taurants i els comerços del santuari del 
Monestir de Montserrat. 
 
Castellgalí, segon municipi del Bages en 
termes de facturació per càpita, és emi-
nentment industrial. Un grup empresa-
rial destaca dins la indústria del mu-
nicipi, es tracta del GRUP LASEM que 
aglutina empreses com APLIENA, 
ATRIAN BAKERS o INDUSTRIAL QUÍ-
MICA LASEM. El teixit empresarial de 
Castellbell i el Vilar, similar al de Cas-
tellgalí en nombre total d’empreses, ha 
generat un volum de negocis de 106,7 
milions d’euros, ocupant 508 treballa-
dors. Més de la meitat de l’activitat 
econòmica del municipi es procedeix de 
dues empreses: AUTEMA i FIL KATIA. 
 
Les 126 empreses de Sant Vicenç de 
Castellet han generat un volum de ne-
gocis de 241,2 milions d’euros, quatre 
de les quals han generat un volum de 
negocis de més de deu milions d’euros 
anuals. Destaca que la presència del 

sector de la construcció en el teixit 
empresarial de la ciutat ha registrat un 
fort ajustament al llarg del darrer any, 
passant de tenir un pes del 10,2% a 
l’exercici 2009 a tenir un pes de només 
el 5,0%, en terme de vendes, en l’exer-
cici 2010. 
 
 
Pla de Bages 
 
Dues terceres parts de les empreses del 
Bages estan ubicades en algun dels sis 
municipis del Pla de Bages. La con-
centració de l’activitat empresarial de 
la comarca no és pas tan pronunciada 
com la registrada un parell d’anys 
enrere. Mentre que el 66,1% del volum 
de negocis del teixit productiu bagenc 
de l’any 2008 es concentrava en em-
preses de Pla de Bages, un parell d’anys 
després, els municipis d’entorn de 
Manresa concentren el 61,5% de 
l’activitat empresarial de la comarca en 
termes de volum de negoci. La dis-
tribució sectorial del volum de negocis 
que generen les empreses de Pla de 
Bages difereix respecte la distribució 
sectorial de la comarca en el sentit que 
l’activitat econòmica dels municipis 
d’entorn de Manresa tenen una major 
presència en el sector serveis. 
 
Els dos municipis del Pla de Bages amb 
menor població, Navarcles i Sant Sal-
vador de Guardiola, són els que tenen 
un teixit empresarial més modest. Les 
63 empreses de Navarcles han generat, 
al llarg de l’últim exercici econòmic, un 
volum de negocis de 34,5 milions d’eu-
ros. Les 53 empreses de Sant Salvador 
de Guardiola han generat un volum de 
negocis de 79,5 milions d’euros, dels 
quals el 65,8% procedeix de la indús-
tria; el 2,0%, de la construcció; i el 
32,2%, del sector serveis.Dels 165,4 
milions d’euros que ha generat el teixit 
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empresarial de Sant Joan de Vila-
torrada al llarg de l’últim exercici, 69,7 
milions procedeixen de MATADERO
FRIGORÍFICO DEL CARDONER, que és la 
setena empresa del Bages en factu-
ració. 
 
Sant Fruitós i Santpedor ocupen el 
segon i tercer lloc respectivament en el 
rànquing d’empreses bagenques en 
quant a xifra de facturació. Sant 
Fruitós, amb 741,2 milions d’euros és el 
municipi del Bages amb major factu-
ració per càpita (90,4 milions d’euros 
per habitant). Del total de la facturació 
generada en aquest municipi, un 19,1% 
prové del comerç a l’engròs. Una altra 
dada rellevant de Sant Fruitós, és que 
representa quasi una quarta part 
(24,4%) de la facturació del sector de la 
venda i reparació de vehicles motor de 
tota la comarca. Santpedor és el tercer 
municipi bagenc en quant a facturació 
(388,8 milions d’euros) i el quart en 
quant a facturació per càpita (54,1 mi-
lions d’euros per habitant). El 76,2% de 
les indústries d’aquest municipi es 
caracteritzen per una alta especialit-
zació en diferents tipus de maquinària. 
 
Les 1.312 empreses de Manresa, supo-
sen un 44,1% del total d’empreses de la 
comarca, però la seva facturació (1.618 
milions d’euros) només representa un 
32,9% en el total de la comarca. Si te-
nim en compte que aquestes ocupen el 
38% dels empleats del Bages, podem 
observar que el teixit empresarial de la 
capital manresana, és més important 
en termes d’ocupació que no pas en 
termes de facturació. Per altra banda, 
cal destacar l’alta presència del sector 
serveis a la ciutat, ja que suposa un 
47,7% del total del volum de facturació.  
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