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Hem tancat l’any 2013 i un any més tornem a fer balanç per 
conèixer l’estat actual del teixit empresarial de la nostra comarca. 
Amb aquest objectiu, us presentem una nova edició de la publicació 
de l’Estructura empresarial de Bages, una de les eines metodològi-
ques que ajuden a conèixer la realitat de l’economia local i aporten 
dades importants i d’utilitat per als diferents agents econòmics i 
socials del territori. 
 

La setena edició d’aquest estudi multisectorial s’ha elaborat a 
partir dels comptes anuals que les empreses i societats mercantils 
han presentat al Registre Mercantil de Barcelona l’any 2011. 
 

L’informe està realitzat per l’equip professional del Servei de 
Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa que fa una anàlisi des 
d’una doble perspectiva territorial i sectorial de les dades econòmi-
ques de gairebé tres mil empreses de la comarca, el que suposa 
l’estudi de resultats de més de la meitat de les societats mercantils 
implantades al Bages. 
 

Són moltes les dades que podem extreure d’aquest estudi 
anual, però a grans trets podem destacar com el territori continua 
immers en una crisi econòmica sostinguda que costa de superar. Tot i 
això, podem veure com la comarca del Bages ha experimentat un lleu 
augment de xifra de negoci i de pes respecte a la mitjana de la 
economia catalana. 
 

Són dades que fan pensar en un fre en la davallada econòmica 
experimentada els darrers anys que s’han d’analitzar amb un cert 
optimisme però també amb molta prudència. Tant de bo que les 
dades de l’any vinent corroborin aquests símptomes de canvi de 
tendència en el cicle econòmic. 
 

Esperem doncs, que aquest informe us aporti informació d’in-
terès i, sobretot us sigui d’utilitat. Restem oberts a qualsevol millora 
que ens proposeu de cara a la publicació de noves edicions. 
 
 

Manresa, gener de 2014 
Sílvia Gratacós González 
Regidora de Promoció econòmica, Comerç i Turisme 
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CONSIDERACIONS METODOLÒGIQUES 
 
L’Estructura empresarial del Bages és 
una publicació que s’ha elaborat a 
partir dels comptes anuals que les 
empreses presenten al Registre Mer-
cantil i té com a objectiu proporcionar 
una visió global del teixit productiu de 
la comarca. La publicació consta de 
quatre apartats. 
 
 Consideracions metodològiques: En 

el primer bloc de la publicació s’ex-
posen els avantatges i els inconve-
nients que ofereix el Registre Mer-
cantil com a font d’informació. 

 
 Dades generals: Aquest segon bloc 

està conformat per una sèrie de 
classificacions elaborades amb la 
finalitat d’oferir una primera aproxi-
mació de les principals magnituds 
del teixit empresarial del Bages. 
S’ofereix una classificació dels sec-
tors econòmics, una classificació de 
la distribució municipal de la factu-
ració de les empreses bagenques i 
un rànquing de les 250 empreses de 
la comarca segons el volum de 
facturació. 

 
 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 se-
gon full permeten localitzar, a nivell 
municipal, l’activitat del sector. El 
tercer full és l’afegit de tots els 
comptes de pèrdues i guanys de les 
empreses del sector. I 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 el 
sistema econòmic d’àmbits territorials 
reduïts són escasses. Si bé a nivell 
autonòmic o estatal es disposa d’infor-
mació procedent de la comptabilitat 
nacional, la informació econòmica dis-
ponible a nivell comarcal és mínima, 
limitant-se gairebé a l’Anuari Econòmic 
Comarcal elaborat pel servei d’estudis 
de CatalunyaCaixa, liderat pel cate-
dràtic Josep Oliver Alonso. Una alter-
nativa per aconseguir informació suple-
mentària per tal de descriure el teixit 
productiu d’un territori són les bases de 
dades de gestió o de registre. El Reg-
istre 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 comandi-
tàries 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 
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. 
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L’Estructura Empresarial del Bages 
consisteix en una explotació de la in-
formació del Registre Mercantil. En 
aquesta publicació només es té en 
compte la informació d’aquelles em-
preses que han dipositat els seus 
comptes anuals en el Registre. D’aques-
ta 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 
activitat econòmica considerada conté 
un volum d’empreses significatiu i, al 
mateix 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 
dissenyat 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 
participació que aquest sector té dins 
l’economia. La representació de la in-
dústria en aquesta publicació és 
exhaustiva ja que la forma jurídica 
habitual del sector secundari són les 
societats mercantils. Si bé en el sector 
de la construcció, la figura del treballa-
dor autònom preval, el sector apareix 
ben representat en el Registre Mer-
cantil degut a que, habitualment, la 
facturació final d’una obra recau en una 
societat mercantil. El sector serveis 
apareix poc representat en l’Estructura 
Empresarial del Bages ja que organitza-
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cions 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 2011 de les empre-
ses que han presentant els comptes al 
Registre Mercantil abans del dia 31 de 
març del 2013. 
 
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 4.326,5 
milions d’euros. Posat el PIB bagenc 
en relació amb el volum net de la 
xifra de negocis que generen les 
empreses de la comarca (5.063,6 mi-
lions d’euros), resulta que aquest 
paràmetre és 1,2 vegades el PIB del 
Bages.  

  
 Una altra dada macroeconòmica que 

ofereix l’Institut d’Estadística de Ca-
talunya és la renda familiar. La renda 
familiar disponible bruta de l’any 
2010 del Bages era de 2.970,9 mi-
lions d’euros. El 56,4% de la renda 
familiar disponible bruta procedeix 
de remuneració d’assalariats, el 
25,9% de prestacions socials, i el 

17,7% restant procedeix de l’exce-
dent brut d’explotació. El resultat 
acumulat d’explotació de les empre-
ses del Bages per l’any 2011, recollit 
en aquesta publicació (332,4 milions 
d’euros) representa el 63,2% de l’ex-
cedent brut d’explotació. 

 
 Una font d’informació recurrent a 

l’hora de fer anàlisis d’economies 
municipals o comarcals és la Segure-
tat 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 2011 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 (30.257) repre-
senta el 64,1% del total dels 47.230 
assalariats donats d’alta a la Segu-
retat Social en aquell mateix dia. 
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