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Sostenible

Innovador 

Arrossegador de 
l’economia al territori

EL SECTOR INDUSTRIAL TRANSFORMADOR DE LA PELL
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El sector de la pell recupera un subproducte -que de no ser
tractat seria un residu del sector de l'alimentació-, el recicla
i el valoritza en un article de consum.

De manera que una de les contribucions del sector de la
pell a l’economia circular és la producció de béns de consum
duradors, ja que un article de pell pot durar tota la vida.

Durant els últims 20 anys, el sector ha reduït el 50% del
consum d’aigua per unitat produïda i el 50% de la càrrega
contaminant.

SECTOR SOSTENIBLE
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El Leather Cluster Barcelona juntament amb A3 Leather Innovation
Center (el centre de recerca i innovació de la pell del Campus
d'Igualada - Universitat de Lleida), treballen per minimitzar l’impacte
ambiental de la indústria de la pell, amb l'objectiu d’arribar a
residus zero al abocador.

També es treballa perquè els subproductes obtinguts durant el procés
d'adob de la pell es recuperin i es gestionin per ser reutilitzats per
diferents sectors per cobrir un altre tipus de necessitats, com per
exemple en els sectors de l'alimentació i la indústria farmacèutica,
però també amb aplicacions a les indústries cosmètica i fotogràfica,
entre d’altres.

SECTOR INNOVADOR
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El sector de la pell té la seva capital a Igualada, on concentra la major
part de l’activitat transformadora industrial, però els efectes indirectes i
induïts es reparteixen per al conjunt de Catalunya i s'estenen a altres
sectors econòmics.

En aquest estudi es quantifica l’impacte socioeconòmic (directe, indirecte i
induït) d’aquest sector a Catalunya, la comarca de l’Anoia i la ciutat
d’Igualada.

Els multiplicadors ens mostren la capacitat d’arrossegament d’un sector
que té una llarga tradició al territori i que aporta riquesa, ocupació i
rendes fiscals per al conjunt de la societat.

Dit d’una altra manera, l’estudi quantifica el cost econòmic i social que
tindria per al territori i per al conjunt de Catalunya la desaparició
d’aquest sector.

SECTOR ARROSSEGADOR DE L’ECONOMIA AL TERRITORI
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L’estudi quantifica l’impacte econòmic i social del sector industrial
transformador de la pell a Catalunya, la comarca de l’Anoia i el
municipi d’Igualada.

Aquest impacte es calcularà a partir de la informació
econòmicoempresarial de les empreses industrials que formen part del
sector transformador de la pell a Catalunya, siguin sòcies o no del
Leather Cluster Barcelona.

Per tant, no s’inclouen en la quantificació de l’impacte econòmic
directe els sectors del disseny i moda, la confecció, la recerca i els
centres tecnològics, la química o la sostenibilitat.

OBJECTIU DE L’ESTUDI
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El sector objecte de l’estudi compren el conjunt de 38 empreses
identificades dins la cadena de valor de la indústria de la pell a
Catalunya, que pertanyen al sector d’adobat i acabat de la pell (Annex).

El 60% de les empreses estan ubicades a Igualada (la resta es reparteix
en altres 8 comarques) i el 74% són sòcies del Leather Cluster Barcelona.

Les fonts d’informació utilitzades són els comptes anuals de pèrdues i
guanys, i els balanços de situació corresponents al 2019 (preCovid) de les
38 empreses que formen part del sector industrial transformador de la
pell a Catalunya. Aquestes dades s’han obtingut de la base de dades
SABI (registre mercantil) i de la informació facilitada pel Leather Cluster
Barcelona.

OBJECTIU DE L’ESTUDI
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§ Quantificació de l’impacte socioeconòmic derivat del sector transformador de la pell a Igualada, la comarca de
l’Anoia i Catalunya en termes de: Facturació, Ocupats (mesurats com llocs de treball equivalents a temps complet), VAB
(variable de referència per conèixer contribució al PIB de Catalunya), Rendes del treball, i Rendes fiscals (IVA, IRPF, ISoc).

§ Any de referència: 2019.

Quantificació de l’impacte econòmic total com a suma de
tres impactes:
§ Impacte directe: Recull l’activitat realitzada pel sector

transformador de la pell a Catalunya.
§ Impacte Indirecte: Derivat de les relacions intersectorials

(efectes multiplicadors) que es generen i que tenen el seu
origen en els requeriments de béns i serveis que necessita
el sector transformador de la pell per desenvolupar la seva
activitat a Catalunya.

§ Impacte Induït: Derivat de la despesa que fan, en consum,
els treballadors que de manera directa i indirecta deuen
els seus llocs de treball al sector transformador de la pell a
Catalunya.

METODOLOGIA (1/3)

DIRECTES

Intersectorials

INDIRECTES INDUÏTS

Facturació Valor Afegit Brut Ocupació Rendes fiscals
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§ Estimació de l’impacte emprant la metodologia Input-Output (metodologia àmpliament emprada en
aquests casos).

§ Utilització de Taules Input-Output de Catalunya del 2011 i 2014 (MIOC 2011 i MIOC 2014).

§ Estimació de l’impacte únicament sobre l’economia catalana (no sobre la resta d’Espanya ni sobre la
resta del món).

§ S’ha fet una aproximació per tal de donar un repartiment territorial dels impactes a nivell comarcal.
En aquest sentit, s’ha considerat que:

ü l’impacte directe s’ha localitzat a les comarques on es troben les empreses del sector transformador
de la pell;

ü l’impacte indirecte s’ha distribuït de la següent manera: en el cas de l’impacte indirecte de primer
ordre (proveïdors directes del sector de la pell), s’ha considerat que el 65% dels proveïdors de béns
industrials i el 80% dels proveïdors de serveis provenen de la comarca on es troba ubicat el sector de
la pell, mentre que la resta de l’impacte indirecte ha estat distribuït a nivell comarcal en funció de
l’especialització sectorial de cada comarca (variable de referència: afiliació a la Seguretat Social);

METODOLOGIA (2/3)

12



ü l’impacte induït s’ha distribuït de la següent manera: en el cas de l’impacte induït de primer ordre
(primera despesa en compra de béns i serveis dels treballadors que deuen el seu lloc de treball de
manera directa o indirecta al sector de la pell), s’ha considerat que el 100% es realitza a la comarca
on es generen les rendes salarials. La resta de l’impacte induït ha estat distribuït a nivell comarcal en
funció de l’especialització sectorial de cada comarca (variable de referència: afiliació a la Seguretat
Social).

§ Addicionalment, s’ha fet una aproximació a l’impacte sobre el municipi d’Igualada. En aquest sentit:

ü s’ha considerat l’impacte directe de les empreses del sector transformador de la pell ubicades al
municipi;

ü s’han estimat els impactes indirectes i induïts per Igualada repartint els esmentats efectes estimats
prèviament per a la comarca de l’Anoia en funció del pes que el municipi té a la comarca a nivell
sectorial (variable de referència: afiliació a la Seguretat Social).

METODOLOGIA (3/3)
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FACTURACIÓ:
239,1 M€ 

CONTRIBUCIÓ AL PIB:
60,0 M€

RENDES SALARIALS:
48,9 M€

OCUPATS:
1.365

IMPACTE DIRECTE SECTOR 
TRANSFORMADOR DE LA PELL

CURTIDOS BADIA SAU
PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI SL

LA DOMA SA DE CURTIDOS
CURTIDOS RIBA GUIXA SL

ADOBINVE SL
8F MIRABOLANO S.L. (Vidal Bosch)

COMPANIA ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA S.A.

RESULTATS GLOBALS PER A CATALUNYA (1/4)

73%

27%

CURTIDOS BASSOLS SL
MIRET Y COMPAÑIA SA
COMBALIA SA
CURTIDOS LANCINA SA
FONT PALOMAS SA
MIGUEL FARRES ROJAS SA
PROCES DE PELL I PÈL SL
DESPELL SA
MORERA PELL S.L.
GREENCUIR SL
CURTIDOS CASTAÑER SL.
ACABADOS DE LA PIEL OCAÑA SL
CURTITS AQUALATA SA
GREENPIEL SL
CURTIDOS MUNTADAS SL
GALAICO CATALANA DE PIELES SL

INDUSTRIES PERE DE CARME SA
ANTONI LLACUNA SL
INDUSTRIAS DESTEN SL
FC CREACIO I INNOVACIÓ SL.
GRANGES CAN RAFEL SL
CURTIDOS JULBE SL
TECNOPIEL SA
SEBASTIAN CASTELLTORT SL
AQPEL ACABATS DE QUALITAT SL
CURTITS FONT VALLES SL
ACABATS ESPECIALS VIC SA (AESVIC)

CURTITS VICH GALIMANY SL
CURTICIONES MASIP SA
SALVADOR PUIG VIDAL
CONCEPCIÓ CALVET CODOL SCP
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IMPACTE TOTAL

FACTURACIÓ:
239,1 M€ 

CONTRIBUCIÓ AL PIB:
60,0 M€

RENDES SALARIALS:
48,9 M€

OCUPATS:
1.365

FACTURACIÓ:
205,1M€ 

CONTRIBUCIÓ AL PIB:
123,3 M€

RENDES SALARIALS:
45,4

OCUPATS:
1.324

FACTURACIÓ:
444,2 M€ 

CONTRIBUCIÓ AL PIB:
183,3 M€

RENDES SALARIALS:
94,4  M€

OCUPATS:
2.689

IMPACTE DIRECTE IMPACTE INDIRECTE I INDUÏT

Es va contribuir al PIB de Catalunya 
en 183,3 M€, un poc més de 0,5 M€ 

diaris (0,073% del PIB de 
Catalunya del 2019)

Fruit de l’activitat del sector 
transformador de la pell...

Catalunya va facturar 444,2 M€  
(quasi 1,22 M€ diaris)

l’any 2019

Es van pagar rendes salarials per 
valor de 94,4 M€

Es va contribuir al manteniment i/o 
creació de quasi 2.700 llocs de 

treball equivalents a temps complet

RESULTATS GLOBALS PER A CATALUNYA (2/4)

+

+

+

=

=

=

SECTOR TRANSFORMADOR DE LA PELL
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RESULTATS GLOBALS PER A CATALUNYA (3/4)

es generen de manera indirecta 
i induïda a Catalunya

Multiplicador 1,86

Multiplicador 3,06

Multiplicador 1,93

Multiplicador 1,97

93 € de rendes salarials 
addicionals

Per cada 100 ocupats directes   
del sector

97 ocupats addicionals

Per cada 100 € de facturació 
directa del sector 

Per cada 100 € de VAB directe  
del sector

206 € de VAB addicional

Per cada 100 € de rendes 
salarials pagades pel sector

86 € de facturació addicional
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RESULTATS GLOBALS PER A CATALUNYA (4/4)

Fruit de l’activitat del sector transformador de la pell (considerant el seu 
impacte Total), es van generar unes Rendes Fiscals totals de 62,8 M€.

ü 34,7 M€ d’IVA
ü 14,4 M€ d’IRPF
ü 13,7 M€ d’Impost de Societats

ü 17,3 M€ d’IVA
ü 7,2 M€ d’IRPF

Nota*: Només es considera la part dels impostos
estatals que va al govern autonòmic, no als ens locals.

62,8 M€ 24,5 M€

Espanya Govern de Catalunya

Retorn fiscal per al 
Govern de Catalunya*

Recaptació impositiva
municipal provinent de
les empreses del sector
transformador de la pell:

ü 665.740 € IBI, IAE 
i taxes municipals

+

18



ÍNDEX

§ EL SECTOR INDUSTRIAL TRANSFORMADOR DE LA PELL

§ OBJECTIU DE L’ESTUDI

§ METODOLOGIA

§ RESULTATS GLOBALS PER A CATALUNYA

§ RESULTATS GLOBALS PER A LA COMARCA DE L’ANOIA

§ RESULTATS GLOBALS PER AL MUNICIPI D’IGUALADA

§ RESULTATS DESAGREGATS TERRITORIALMENT

§ RESULTATS DESAGREGATS SECTORIALMENT

§ CONCLUSIONS
19



RESULTATS GLOBALS PER A LA COMARCA DE L’ANOIA (1/2)

§ L’Anoia va facturar en total 221,2 M€ (quasi 607.000 € diaris) vinculats al sector
transformador de la pell l’any 2019, dels quals 156,8 M€ de manera directa.

§ El sector transformador de la pell va contribuir al PIB de l’Anoia amb 73,4 M€ (36,8 M€
de manera directa), suposant una contribució al PIB de la comarca del 2,9 % (201.013 €
diaris)

§ Es van generar rendes salarials per valor de 37,7 M€ (24,2 M€ de manera directa).

§ Es va contribuir al manteniment i/o creació de quasi 1.011 llocs de treball equivalents a
temps complet en total a l’Anoia (603 de manera directa).

FACTURACIÓ VAB
RENDES 

SALARIALS OCUPATS
Directe 156,8 M€ 36,8 M€ 24,2 M€ 603
Indirecte i induït 64,4 M€ 36,6 M€ 13,5 M€ 408
TOTAL 221,2 M€ 73,4 M€ 37,7 M€ 1.011

SECTOR TRANSFORMADOR DE LA PELL
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RESULTATS GLOBALS PER A LA COMARCA DE L’ANOIA (2/2)

§ L’Anoia va concentrar el 65,6% de l’impacte directe del sector en facturació sobre
Catalunya, i el 49,8% de l’impacte total.

§ L’Anoia va concentrar el 61,3% de l’impacte directe del sector en VAB sobre Catalunya, i
el 40,0% de l’impacte total.

§ L’Anoia va concentrar el 49,3% de l’impacte directe del sector en rendes salarials sobre
Catalunya, i el 39,9% de l’impacte total.

§ L’Anoia va concentrar el 44,2% de l’impacte directe del sector en ocupació sobre
Catalunya, i el 37,6% de l’impacte total.

FACTURACIÓ VAB
RENDES 

SALARIALS OCUPATS
Directe 65,6% 61,3% 49,3% 44,2%
TOTAL 49,8% 40,0% 39,9% 37,6%

SECTOR TRANSFORMADOR DE LA PELL

21



ÍNDEX

§ EL SECTOR INDUSTRIAL TRANSFORMADOR DE LA PELL

§ OBJECTIU DE L’ESTUDI

§ METODOLOGIA

§ RESULTATS GLOBALS PER A CATALUNYA

§ RESULTATS GLOBALS PER A LA COMARCA DE L’ANOIA

§ RESULTATS GLOBALS PER AL MUNICIPI D’IGUALADA

§ RESULTATS DESAGREGATS TERRITORIALMENT

§ RESULTATS DESAGREGATS SECTORIALMENT

§ CONCLUSIONS
22



RESULTATS GLOBALS PER AL MUNICIPI D’IGUALADA (1/2)

§ Igualada va facturar en total 180,7 M€ (495.122 € diaris) vinculats al sector
transformador de la pell l’any 2019, dels quals 156,8 M€ de manera directa.

§ El sector transformador de pell va contribuir al PIB d’Igualada amb 51,2 M€ (36,7 M€
de manera directa), suposant una contribució al PIB del municipi del 4,2% (quasi
140.321 € diaris)

§ Es van pagar rendes salarials totals per valor de 28,1 M€ (24,1 M€ de manera directa).

§ Es va contribuir al manteniment i/o creació de quasi 687 llocs de treball equivalents a
temps complet en total a Igualada (604 de manera directa).

FACTURACIÓ VAB
RENDES 

SALARIALS OCUPATS
Directe 156,8 M€ 36,7 M€ 24,1 M€ 604
Indirecte i induït 23,9 M€ 14,5 M€ 4,0 M€ 83
TOTAL 180,7 M€ 51,2 M€ 28,1 M€ 687

SECTOR TRANSFORMADOR DE LA PELL
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§ Igualada va concentrar el 65,6% de l’impacte directe del sector en facturació sobre
Catalunya, i el 40,7% de l’impacte total.

§ Igualada va concentrar el 61,3% de l’impacte directe del sector en VAB sobre
Catalunya, i el 27,9% de l’impacte total.

§ Igualada va concentrar el 49,3% de l’impacte directe del sector en rendes salarials
sobre Catalunya, i el 29,7% de l’impacte total.

§ Igualada va concentrar el 44,2% de l’impacte directe del sector en ocupació sobre
Catalunya, i el 25,5% de l’impacte total.

SECTOR TRANSFORMADOR DE LA PELL

FACTURACIÓ VAB
RENDES 

SALARIALS OCUPATS
Directe 65,6% 61,3% 49,3% 44,2%
TOTAL 40,7% 27,9% 29,7% 25,5%

RESULTATS GLOBALS PER AL MUNICIPI D’IGUALADA (2/2)
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RESULTATS DESAGREGATS TERRITORIALMENT (1/2). FACTURACIÓ

FACTURACIÓ 
DIRECTA (M€)

FACTURACIÓ 
TOTAL (M€)

El sector transformador de la pell té presència en 9
comarques catalanes.

L’Anoia és la comarca amb major facturació directa al sector
(156,8 M€), seguida a molta distància per Osona (31,9 M€),
Vallès Oriental (21,7 M€) i Ribera d’Ebre (14,1 M€).

Quan es consideren no solament els impactes directes, sinó
també els indirectes i els induïts, l’efecte del sector
transformador de la pell s'estén a tota Catalunya,
beneficiant-se del mateix totes les comarques.

L’Anoia és la comarca amb major facturació total (221,2 M€),
seguida per Osona (48,6 M€), Vallès Oriental (36,9 M€),
Barcelonès (33,0 M€), Ribera d’Ebre (21,7 M€) i Vallès
Occidental (19,6 M€).

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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RESULTATS DESAGREGATS TERRITORIALMENT (1/2). OCUPACIÓ

OCUPACIÓ
DIRECTA

OCUPACIÓ
TOTAL

El sector transformador de la pell té presencia en 9
comarques catalanes.

L’Anoia és la comarca amb major ocupació directa (603
ocupats equivalents a temps complet) al sector, seguida a
molta distància per Osona (282), Ribera d’Ebre (230) i Vallès
Oriental (181).

Quan es consideren no solament els impactes directes, sinó
també els indirectes i els induïts, l’efecte del sector
transformador de la pell s'estén a tota Catalunya,
beneficiant-se del mateix totes les comarques.

L’Anoia és la comarca amb major ocupació total (1.011 llocs
de treball equivalents a temps complet), seguida per Osona
(351), Barcelonès (276), Vallès Oriental (256), Ribera d’Ebre
(235) i Vallès Occidental (142).

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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20 branques amb major Facturació Total (M€)
Tot l’impacte directe es concentra a la
Indústria del cuir i el calçat. Malgrat
això, quan es consideren també els
efectes indirectes i induïts, l’impacte
del sector transformador de la pell
s’estén a tots els sectors de
l’economia.

La indústria del cuir i el calçat va
facturar, en total, per valor de
267,4M€ (el 60,2% de la facturació
total). A molta distància li van seguir els
sectors de Comerç a l’engròs (30,6M€),
Activitats immobiliàries (18,2M€),
Comerç al detall (15,3M€) i Indústries
químiques (15,3M€).

Nota: La indústria del cuir i calçat va facturar de manera directa 239 M€.
Font: Elaboració pròpia

RESULTATS DESAGREGATS SECTORIALMENT (1/2). FACTURACIÓ

29

267,4
30,6

18,2
15,3
15,3

7,7
6,5
5,7
5,2
4,9
4,9
4,9
4,5
3,4
2,4
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0

36,3

Indústria cuir i calçat
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor

Activitats immobiliàries
Comerç detall, exc. vehicles motor i motocicletes

Indústries químiques
Serveis de menjar i begudes

Construcció
Emmagatzematge i activitats afins transport

Transport mercaderies per carretera i per canonada
Mediació financera, exc. assegurances i fons pensions

Serveis gestió residus i sanejament
Producció i distribució energia elèctrica

Activitats jurídiques, comptables i assessoria fiscal
Reparació i instal·lació maquinària i equips

Producció i distribució gas
Publicitat i estudis de mercat

Venda i reparació vehicles motor i motocicletes
Serveis d'allotjament

Indústries paper
Assegurances i fons pensions, exc. SS obligatòria

Resta sectors

Facturació total 
444,2 M€ 



Tot l’impacte directe es concentra a
la Indústria del cuir i el calçat.
Malgrat això, quan es consideren
també els efectes indirectes i induïts,
l’impacte del sector transformador de
la pell s’estén a tots els sectors de
l’economia.

Considerant els tres tipus d’impactes, a
la indústria del cuir i el calçat es van
crear i/o mantenir 1.414 llocs de
treball equivalents a temps complet (el
52,6% de l’ocupació total generada).
El van seguir a molta distància els
sectors de Comerç al detall (246 llocs
de treball equivalents a temps
complet) i de Comerç a l’engròs (184).

Nota: La indústria del cuir i calçat va contribuir de manera directa a la creació o manteniment de 1.365 llocs de 
treball equivalents a temps complet. 

Font: Elaboració pròpia

RESULTATS DESAGREGATS SECTORIALMENT (2/2). OCUPACIÓ

20 branques amb major Ocupació Total (M€)

Ocupació total 
2.689
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1º) IMPACTES TOTALS derivats del sector transformador de la pell sobre l’economia catalana (any 2019)

Facturació 
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q Gràcies a l’activitat del sector transformador de la pell, Catalunya va facturar per valor de 444,2 M€ (xifra similar a la facturació d’empreses com
ADIDAS España SAU o ZARA HOME España SA), facturant diàriament 1,2 M€. Alhora, va contribuir al PIB de Catalunya diàriament amb 0,5 M€.
El sector transformador de la pell va contribuir a generar el 0,073% del PIB de Catalunya del 2019 (considerant impactes directes, indirectes i induïts).

q Si les xifres d’impacte total es relativitzen a les dades de facturació directa del sector transformador de la pell, es pot concloure que per cada 1.000€
que va facturar de manera directa l’esmentat sector, Catalunya:
ü va facturar quasi 1.900 €
ü va incrementar el seu PIB en 767 €
ü va pagar 394€ de rendes salarials
ü el govern autonòmic va rebre un retorn fiscal en concepte d’IVA i IRPF de 100 €

q Efectes multiplicadors associats a l’activitat del sector transformador de la pell:
ü Per cada 100 € de facturació directa del sector, se’n facturen 86 € addicionals a l’economia catalana
ü Per cada 100 € de PIB generats de manera directa pel sector, se’n generen 206 € addicionals a l’economia catalana
ü Per cada 100 € de Rendes salarials generades de manera directa pel sector, se’n generen 93 € addicionals a l’economia catalana
ü Per cada 100 ocupats directes del sector, hi ha 97 ocupats més generats a l’economia catalana

q Si bé és la Indústria del cuir i el calçat el que concentra tots els impactes directes, quan es consideren també els efectes indirectes i els induïts, es
conclou que tots els sectors econòmics es beneficien de l’activitat del sector transformador de la pell. Així, el 40% de la facturació total generada
i el 47% de tots els llocs de treball generats es produeix en sectors diferents al de la indústria del cuir i el calçat.

CONCLUSIONS (1/2)

CATALUNYASECTOR TRANSFORMADOR DE LA PELL
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2º) IMPACTES TOTALS derivats del sector transformador de la pell sobre l’economia de l’Anoia (any 2019)

q Gràcies al sector transformador de la pell, la comarca de l’Anoia va facturar diàriament 607 milers d’€ i va contribuir al PIB de
la comarca diàriament amb 201 milers d’€ (genera el 2,9% del PIB de l’Anoia).

q El sector transformador de la pell va permetre la creació i/o manteniment de 1.011 llocs de treballs equivalents a temps complet a
la comarca de l’Anoia.

q El sector transformador de la pell està present en 9 de les 42 comarques catalanes (Alt Camp, Anoia, Barcelonès, Garrotxa,
Osona, Pla de l’Estany, Ribera d’Ebre, Vallès Occidental i Vallès Oriental). Atenent però a l’impacte total del sector, es conclou que
totes les comarques s’acaben beneficiant de manera indirecta i/o induïda de l’activitat del sector transformador de la pell.

q Tot l’impacte directe de la comarca de l’Anoia es concentra al municipi d’Igualada. Quan es consideren de manera conjunta els
impactes directes, indirectes i induïts, Igualada concentra aproximadament el 80% de tot l’impacte generat pel sector a la
comarca i entre el 25% i el 40% de tot l’impacte sobre Catalunya (en funció de la variable considerada).

q Gràcies al sector transformador de la pell, Igualada va facturar en total per valor de 180,7 M€ (quasi 500 milers d’€ diaris) i es
va contribuir al PIB del municipi amb 51,2 M€ (un 4,2% del PIB del municipi al 2019). Alhora, considerant tots els impactes, el
sector va contribuir a crear/mantenir 687 llocs de treball al municipi.

ANOIA
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Les 38 empreses directes del sector de l’adobat i acabat de la pell considerades a l’anàlisi han estat:

• 8F MIRABOLANO S.L. (VIDAL BOSCH)
• ACABADOS DE LA PIEL OCAÑA SL
• ACABATS ESPECIALS VIC SA (AESVIC)
• ADOBINVE SL
• ANTONI LLACUNA SL
• AQPEL ACABATS DE QUALITAT SL
• COMBALIA SA
• COMPANIA ARRENDATARIA DE INDUSTRIAL IGUALADINA S.A.
• CONCEPCIÓ CALVET CODOL SCP
• CURTICIONES MASIP SA

L’impacte indirecte quantifica la part de producció d’altres empreses que destinen a subministrar béns i serveis a les empreses de l’adobat
de la pell, entre les quals podrien figurar:

• Magatzems i Comerç de pells en procés: Casas i Fills SA, Eusebio Nomen SA, Cueros Condal SL, Pieles Quintana SA, Pieles y Cueros Palomeras y Gambus SA, Pells del Llobregat SA,
Girocuirs SA, Grupo Ledexport SL, Colomer 1792 SL, Gurb Pells SL, Guilleries Pells Sl, Proyecto Catalana del Cuero SL, ...

• Moda i manufactura en pell: Manufactures de Maroquinerie et accessories Louis Vuitton SA, Maletas Queralt SA, Blach Morroquineria SL, United Bags Company SL, Lupo Shops S.L, ,,.
• Solucions químiques: Quimser SA, Comercial Godó SA, Stahl Ibérica SL, Trumpler Española SA, Leather Quimica SL, ABC Leather Sl i Texcur Fashion and Leather Products S.L.L., ...
• Solucions tecnològiques: Intarex, PICVISA Machine Vision Systems SL, ...
• Associació empresarial: Gremi de Blanquers d'Igualada, ...
• Centre de recerca i anàlisis químics: A3 Leather Innovation Center, ...
• Depuradora de les aigües residuals dels adobers: Igualadina de Depuració i Recuperació SL, …
• Transporte, logística, comerç, immobiliari, construcció, serveis empresarials, etc.

ANNEX. Empreses considerades a l’estudi

• CURTIDOS BADIA SAU
• CURTIDOS BASSOLS SL
• CURTIDOS CASTAÑER SL.
• CURTIDOS JULBE SL
• CURTIDOS LANCINA SA
• CURTIDOS MUNTADAS SL
• CURTIDOS RIBA GUIXA SL
• CURTITS AQUALATA SA
• CURTITS FONT VALLES SL
• CURTITS VICH GALIMANY SL

• DESPELL SA
• FC CREACIO I INNOVACIÓ SL.
• FONT PALOMAS SA
• GALAICO CATALANA DE PIELES SL
• GRANGES CAN RAFEL SL
• GREENCUIR SL
• GREENPIEL SL
• INDUSTRIAS DESTEN SL
• INDUSTRIES PERE DE CARME SA
• LA DOMA SA DE CURTIDOS

• MIGUEL FARRES ROJAS SA
• MIRET Y COMPAÑIA SA
• MORERA PELL S.L.
• PROCES DE PELL I PÈL SL
• PROYECTO FONTANELLAS Y MARTI SL
• SALVADOR PUIG VIDAL
• SEBASTIAN CASTELLTORT SL
• TECNOPIEL SA

34



Leather Cluster Barcelona (LCB) és una associació privada amb
personalitat jurídica i sense finalitat de lucre que representa els
interessos de les empreses i agents de la cadena de valor de la
indústria de la pell a Catalunya.

LCB té com a missió sumar, coordinar i dinamitzar els esforços de totes
les empreses i agents de la cadena de valor de Catalunya, per
augmentar-ne la competitivitat, millorar-ne l’eficiència i impulsar el
creixement del negoci conjunt, tot promovent polítiques de
sostenibilitat, economia circular, benestar animal, mediambientals i de
valor compartit.

LEATHER CLUSTER BARCELONA
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