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CREIX LA PRESÈNCIA DE FILIALS ESTRANGERES  

A CATALUNYA 

 
 
 

 Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més filials d’empreses estrangeres 
 

 Les filials generen el 25% de la xifra de negocis i el 15% de l’ocupació a Catalunya 
 
 
 
Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més filials d’empreses estrangeres

1
: 2.803 

l’any 2009. La primera és Madrid, amb 3.230, i a molta més distància, es troben la Comunitat 

Valenciana, Andalusia i el País Basc —segons les darreres dades de l’INE, que publica 

aquesta estadística des del 2010. (Vegeu el gràfic 1) 

 

Malgrat que el 2009 és l’any en què la crisi té més impacte i l’activitat econòmica es contrau 

amb més intensitat, el nombre de filials estrangeres creix pràcticament a totes les comunitats 

autònomes. En el cas de Catalunya, l’any 2009 el nombre de filials estrangeres augmenta el 

12,2% respecte al 2008, una taxa de creixement elevada, tenint en compte que ja és una de les 

comunitats amb més presència de filials estrangeres. Aquest augment fa que les filials 

estrangeres representin el 0,73% del total d’empreses a Catalunya el 2009, més que el 2008 

(0,65%). 

 

Gràfic 1. Filials d’empreses estrangeres a Espanya.  

En nombre 
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 Comprèn la indústria (seccions B a E de la CNAE-09) i els serveis de mercat no financers (seccions 

G a J i L a N de la CNAE-09). 
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Ara bé, malgrat que en nombre hi ha més filials estrangeres a Catalunya el 2009, la xifra de 

negocis, l’ocupació i el valor afegit brut (VAB)
2
 que generen, es redueix, La xifra de negocis cau 

fins a 77.265 milions d’euros, gairebé el 10% menys que el 2008. L’ocupació és de 302.360 

persones, pràcticament el 7% menys que el 2008, i el VAB és 15.493 milions d’euros, el 13% 

inferior al del 2008, en termes nominals. 

 

Cal destacar, però, que les filials estrangeres a Catalunya representen el 25% del volum de 

negoci generat per totes les empreses a Catalunya, el 19% en termes de VAB i el 15% en 

termes d’ocupació. Aquestes xifres també situen Catalunya com la 2a. comunitat on les 

filials estrangeres generen més ocupació relativa, i la 3a. per xifra de negoci i per valor 

afegit, en termes relatius. (Vegeu la taula 1) 

 

Taula 1. Pes de les principals variables de les filials d’empreses estrangeres  

 
Nota: en negreta es destaquen les tres comunitats autònomes de més pes relatiu per a cadascuna de les variables. 
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Cal afegir també que: 

 

 D’una banda, la facturació mitjana per treballador
3
 de les filials estrangeres a 

Catalunya és de 255.541€ enfront els 304.060€ de les filials estrangeres al conjunt 

d’Espanya, el 2009.  

 D’altra banda, la facturació mitjana per treballador de les filials estrangeres a 

Catalunya (255.541€) és superior a la del conjunt d’empreses a Catalunya: 

152.580€, el 2009.
4
 

                                                 
2
 La xifra de negocis comprèn tots els imports facturats que es corresponen a vendes de béns i serveis 

subministrats a tercers. 
L’ocupació comprèn totes aquelles persones, fixes i eventuals, que l’any de referència de les dades es 

trobaven  exercint tasques per a l’empresa, I fa referència al nombre d’ocupats mitjà durant l’any. 
El valor afegit brut al cost dels factors és la renda bruta obtinguda de les activitats d’explotació, 

ajustades amb les subvencions d’explotació i els impostos indirectes. 
3
 Xifra de negocis / Ocupats 

Nombre Xifra de negocis Ocupació VAB

Extremadura 0,06 2,4 1,2 2,3

Múrcia 0,08 3,0 1,7 4,1

Castella La Manxa 0,08 5,3 2,2 5,0

Galícia 0,09 10,7 3,8 8,5

Castella Lleó 0,10 9,4 3,1 5,0

Astúries 0,10 18,2 6,1 19,2

Rioja 0,11 8,3 3,8 9,3

Andalusia 0,12 5,9 1,9 5,0

Cantàbria 0,13 10,6 3,8 10,4

Canàries 0,14 9,8 2,7 9,1

C. Valenciana 0,17 7,8 2,5 4,7

Illes Balears 0,23 11,5 6,6 9,7

Aragó 0,28 25,5 10,9 12,3

País Basc 0,32 8,9 7,0 8,0

Navarra 0,33 18,8 12,5 15,7

Catalunya 0,73 24,7 15,0 18,6

Madrid 1,03 39,8 23,1 28,4

ESPANYA 0,39 22,5 10,9 16,5

Filials d'empreses estrangeres a Espanya. Any 2009
En % del total d'empreses
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 Finalment, assenyalar que, el 2009, la facturació per treballador de les filials 

d’empreses estrangeres a Catalunya cau amb relació al 2008: -7% i -3%, 

respectivament. La caiguda de la facturació per treballador a Catalunya ha estat inferior 

a la d’Espanya (-5%) perquè la facturació ha disminuït menys que al conjunt de l’Estat 

el 2009. 

 

És cert que en un any tan dur com el 2009, el nombre de filials d’empreses estrangeres a 

Catalunya ha augmentat. Però, igualment, continua sent important per a l’economia catalana 

ser capaç d’atraure nou capital forà així com de retenir el que ja està establert al nostre territori 

per potenciar la competitivitat, estimular el creixement econòmic i la creació d’ocupació a 

Catalunya. Una bona oferta de capital humà, d’infraestructures de transport i de noves 

tecnologies, així com l’avenç en el terreny de la innovació són factors importants per a l’atracció 

i retenció del capital estranger. La fiscalitat també podria ser una via d’estímul, sempre i quan 

es respecti la normativa comunitària. 

 

 

Caracterització de les filials d’empreses estrangeres a Espanya: 

A Espanya
5
, la matriu del 61% de les filials estrangeres pertany a la zona euro, principalment, a 

Alemanya (16%), França (14%) i Països Baixos (12%); li segueix Amèrica, amb un 14%, sobretot, els 

Estats Units (12%); i el Regne Unit (9%). 

L’activitat principal de les filials estrangeres a Espanya és el comerç (41% de les filials), seguida de 

prop pels serveis (38%), i a més distància la indústria (20%). El principal país inversor
6
 a la indústria i al 

comerç és França, mentre que als serveis és el Regne Unit. 

Entre les filials estrangeres, predomina la microempresa (menys de 10 treballadors), un fenomen que 

s’observa tant al comerç com als serveis. En canvi, a la indústria, predominen les filials amb una 

dimensió mitjana (entre 50 i 249 treballadors). 

Les filials estrangeres amb matriu a la zona euro són majoritàriament del sector del comerç (41%). 

En canvi, les que tenen la matriu a Amèrica, són principalment dels sector dels serveis (43%). 

 

 

 

 

 

Més informació:  

 

  

                                                                                                                                               
4
 El càlcul per al conjunt d’empreses a Catalunya s’ha fet a partir de l’Enquesta industrial d’empreses i l’Enquesta anual 

de serveis per a Catalunya, tenint en compte els mateixos epígrafs d’activitat econòmica que l’estadística de filials 
d’empreses estrangeres. Vegeu la primera nota al peu de la pàgina 1. 
5
 Per a Espanya, l’INE proporciona més dades que per comunitats autònomes, que permeten caracteritzar les filials 

estrangeres segons el país d’origen de la matriu, el sector en què opera, i la grandària per nombre de treballadors. 
6
 Es determina pel valor afegit que generen les seves filials. 
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