
 Què fas per la teva millora?

  Què fas per ajudar a millorar 
els altres?

Vol premiar el teu esforç

presenta la teva proposta fins al 15 de març de 2021
Bases a: www.espavila.cat



NOU9EL PUBLICITAT

Has deixat de veure ?
Resintonitza el teu televisor

i si tot i això no ens veus avisa el teu 
instal·lador de confiança.

93 889 49 49

el9nou.cat/antena

Més informació a:

Perquè els Reis no passin de llarg

4 i 5
de gener

recorregut pel 
campament reial 
de Manlleu

Nit de
Reis

A partir de les 7 
de la tarda

programa especial 
en directe de 
l’arribada de Ses 
Majestats a Vic
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L’any 2019 suposa un punt d’inflexió 
en el període d’expansió de l’econo-
mia iniciat el 2014. L’impacte de la 
Covid durant el 2020 serà tan gran 

que pràcticament esborra el paper 
que va fer el 2019 en l’àmbit econò-
mic. El VAB de la indústria baixa a 
tot Catalunya i també al Moianès i el 

Ripollès. A Osona es manté un petit 
creixement del 0,4% precisament per 
l’impuls del sector agroalimentari. Hi 
ajuda la demanda de carn de porc.

La indústria alimentària encara creix 
el 2019 tot i l’alentiment de l’economia 
 A Osona, a diferència del Ripollès i el Moianès, aquest sector aguanta la baixada general de la indústria a tot Catalunya

Vic

Dolors Altarriba

La indústria agroalimen-
tària es concentra a Osona 
de forma important, fet 
que es nota en la selecció 
d’empreses analitzades en 
aquest dossier. En canvi, és 
menor al Moianès i al Ripo-
llès. Aquesta concentració 
comporta que el 2019 Osona 
augmenti el seu VAB (valor 
afegit brut) industrial un 
0,4%, creixement atribuïble, 
segons l’anàlisi de l’Anuari 
Comarcal del BBVA, al sector 
alimentari. 

De fet, el sector alimentari 
representa entre el 22% i 
el 27% del VAB d’Osona, 
si tenim en compte tota la 
cadena agroalimentària i 
segons el darrer Informe 
de Competitivitat de l’Ob-
servatori Socioeconòmic 
d’Osona publicat l’any 2019. 
En aquesta cadena hi ha, a 
més de la indústria, el sector 
primari, els serveis veterina-
ris, els fabricants de maqui-
nària especialitzada, a part 
del sector logístic, el comerç 
alimentari i l’hostaleria. En 
l’anàlisi hi trobem empreses 
que gestionen des de la cri-
ança dels animals fins a la 
venda de la carn i engloben 
per tant bona part d’aquesta 
cadena. El conjunt de l’acti-
vitat agroalimentària agrupa 
657 societats mercantils, que 
representen el 20% del total 
de les que hi ha a Osona i 
ingressen el 51,2% de tota la 

Un any amb el preu del porc més alt de la història
Vic El guany de mitjana dels ramaders del porcí l’any 2019 va ser de 25,56 euros per porc 
portat a l’escorxador. És el preu més alt aconseguit fins ara, ja que el darrer registre estava 
en els 20 euros per animal. Aquest fet es va deure, en bona part, a la demanda de porc per 
part de la Xina, que va haver d’eliminar pràcticament la meitat de la seva cabana porcina a 
causa de la pesta porcina africana (PPA). Espanya s’ha beneficiat molt d’aquest fet perquè ha 
millorat les vendes cap a aquest país. Hi han guanyat els ramaders però també les empreses 
que fan l’especejament i a les quals els treien de les mans la carn “sense ni demanar el preu”, 
durant alguns mesos, segons s’explica des del sector. El millor preu a la Llotja de Mercolleida 
(quadre) va ser la setmana del 12 de desembre, amb 1,49 per quilo, precisament en un mes 
que no acostuma a haver-hi un preu alt. La causa va ser la preparació de l’any nou xinès (el 
25 de gener) i la demanda de carn per part d’aquest país.
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facturació comarcal. També 
hi ha altres tipologies d’em-
presa que fa que s’acabin 
comptabilitzant 1.297 comp-
tes de cotització, el 22,5% 
dels que hi ha a la comarca. 
Sector carni

Les 11 empreses analitzades 
d’aquest sector van tancar 
l’any amb increments im-
portants de facturació i de 
resultats. El preu del porc a 

l’alça i la demanda de la Xina 
hi va tenir molt a veure. 
Aquesta derivada també 
va afectar, com un efecte 
dominó, les empreses només 
elaboradores, que van veure 
com els augmentava tant 
l’activitat com el preu de la 
matèria primera. D’aquest 
grup, cap empresa va tenir 
pèrdues el 2019 i alguna, 
com Le Porc Gourmet, que 

n’havia tingut els darrers 
dos anys, va passar a resul-
tats positius precisament 
l’any en què va contractar en  
nòmina directament els seus 
treballadors que fins alesho-
res treballaven com a falsos 
autònoms. Només dues, Vi-
larta i Nunest Food, van bai-
xar en facturació i resultats, 
i una, Compraporc, va baixar 
en resultats. Destaquen 

els augments importants 
en facturació i resultats de 
Costa Food Meat, Indústrias 
Cárnicas Montronill, Càrni-
ques d’Osona i Grup Baucells 
Alimentació.    
Sectors de l’alimentació i 

la distribució

En aquest grup hi ha vuit 
empreses que elaboren 
productes alimentaris, una 
comercial, Frigorífics Fer-
rer, i el Grup Bon Preu, que 
pertany al sector de la dis-
tribució. És destacable el fet 
que Casa Tarradellas hagi 
superat els mil milions de 
facturació i que el grup Bon 
Preu s’acosti ja als 1500 mili-
ons. Referent a aquest últim, 
el 2019 va ser l’any en què es 
va tancar el canvi d’acciona-
riat de l’empresa en comprar 
Joan Font les accions al seu 
germà Josep Font. Totes 
dues empreses, junt amb La 
Farga són les més grans de la 
comarca en volum de negoci. 

En el sector de l’alimenta-
ció i després de Tarradellas, 
se situa Embutidos Monells, 
amb una facturació de 120 
milions d’euros, que junt 
amb Embotits Espina, més 
petita, són les úniques del 
grup que van tenir un resul-
tat negatiu l’any 2019. La 
Piara, a Manlleu, destaca per 
la seva solvència , mentre 
que Splendid Foods manté 
un creixement constant els 
darrers anys. L’altra empre-
sa amb una salut finance-
ra molt sòlida és Liquats 
Viladrau.

Evolució de cotitzacions l’any 2019

Gener        Febrer       Març       Abril          Maig         Juny        Juliol         Agost    Setembre  Octubre  Novembre  Desembre

1,04

1,10

1,20

1,35
1,39

1,45 1,46 1,47 1,47
1,43 1,44

1,49

A les fotogAleries d’

vosaltres sou els ProtAgonistes
Si organitzeu o participeu en activitats del vostre municipi,
o si us agrada fotografiar els actes que s’hi fan...

PodeU CoMPArtir les Vostres fotos.
Assegureu la difusió en imatges de les festes que s’hi celebren.

CoM fer-ho?
Envieu les fotos, mínim 10 fotos per galeria, en format JPG al mail:
lesfotos@vic.el9nou.com
Indiqueu el títol de la festa o l’acte que s’hi ha celebrat, la població 
i també les vostres dades (nom, cognom, telèfon i població).
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Feu la vostra reserva 
trucant al 93 889 49 49
o bé entrant a
el9club.cat, aboneu l’import 
i en menys d’una setmana 
rebreu el producte a casa.

Es pot reservar fins al
5-01-2021 inclòs.

Només per a
subscriptors i socis

Al facilitar les vostres dades accepteu 
expressament la política de privacitat

de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a 
www.el9nou.cat

‘Pack’ de paelles

Castey Titanium
de 18 cm, 22 cm
i 28 cm.

Per només
55

Inclou enviament 
a domicili

Olla de pressió

Qualix 8L QUALX08
5 sistemes de 
seguretat i apta per a 
tot tipus de focs.

Per només
49

Inclou enviament 
a domicili

Per només

34,9
Inclou enviament 

a domicili

Carretó d’anar a comprar

JEA006
JEAN LN 
DOS de 
color negre. 
4 rodes. 
Mides:
39x31x105
i capacitat 
màxima 40 
kg.

Per només
25

Inclou enviament 
a domicili

Altaveu intel·ligent 
Google Nest mini 
carbó

Pes: 181 grams
So envoltant en 360 graus 
amb transductor de 40mm
3 micròfons de llarg abast
Connexió sense fils,
Wi-Fi, Bluetooth
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les empreses del sector porcí es beneficien d’un preu històric del porc i de la millora de les exportacions 

Molt bons resultats al sector carni
COSTA FOOD MEAT, SL
Costa Food Meat –l’antiga 
Càrniques Toni Josep– va 
tenir un creixement impor-
tant l’any 2019, passant de 
137,8 milions d’euros d’in-
gressos el 2018 a 253 milions 
el 2019 i obtenint un resul-
tat net de més de 2 milions 
d’euros, que quintuplica el 
de l’any anterior. L’empresa, 
que forma part del Grupo 
Empresarial Costa, el juliol 
de l’any 2019 va comprar la 
sala de desfer de Càrniques 
Solà de Gurb, fet que va 
contribuir a l’increment dels 
seus ingressos, com també 
van ajudar-hi les inversions 
realitzades a la planta de Vic 
i l’augment del preu del porc.  
Aquesta pujada del preu 
del porc també va produir 
un increment dels costos 
d’aprovisionament, però com 
es desprèn del seu resultat 
això no va perjudicar la ren-

dibilitat de l’exercici sinó 
tot el contrari.  Costa Food 
se situa la segona en vendes 
del sector, després de Patel 
i superant al Grup Baucells, 
que el 2018 la precedia. Poc 

afectada pel COVID, com la 
majoria d’empreses del sec-
tor alimentari, preveia per 
aquest any el manteniment 
de la seva activitat. Durant 
l’any 2020, ha comprat la uni-

tat productiva d’Incar Foods, 
de Roda. 

GRUP BAUCELLS ALIMEN-
TACIÓ, SL
Grup Baucells va facturar 

205 milions d’euros el 2019, 
el que representa un crei-
xement 14,8% amb relació 
a 2018. Aquest augment no 
es deu a un major volum 
de producció -en realitat va 
processar menys quilos- sinó 
a l’increment dels preus de 
venda. Amb una plantilla de 
454 treballadors, l’empresa, 
que es dedica a la cria de 
porcs, l’especejament de carn 
i l’elaborat de productes com 
pernils, va obtenir un resul-
tat de 4,1 milions d’euros, 
un 178,1% més que el 2018 i 
un dels millors dels darrers 
anys, gràcies a la millora del 
marge brut. Grup Baucells 
va encetar el 2016 un pro-
cés de reestructuració del 
seu deute corporatiu, amb 
l’ajut de Grupo Jorge, amb 
qui va signar un acord per 
incrementar la seva activitat 

A Osona hi ha una vintena d’empre-
ses del sector carni que superen els 
25 milions d’euros de facturació. De 
les 11 que s’analitzen en aquest dos-

sier, nou han augmentat la facturació 
i només dues l’han reduït. Pel que fa 
als resultats, totes elles generen be-
neficis. Hi ajuda, sobretot al sector 

porcí, l’augment del preu del porc per 
la demanda de la Xina, que va patir 
un enfonsament del sector domèstic 
a causa de la pesta porcina.

(Continua a la pàgina 5)
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Ingressos d’explotació Facturació 2018 Facturació 2019

COSTA FOOD GRUP
BAUCELLS

MONTRONILL COMPRAPORC VIÑAS VILARTA GEPORK NUNEST
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Resultat net Resultat 2018 Resultat 2019

COSTA FOOD GRUP
BAUCELLS

MONTRONILL COMPRAPORC VIÑAS VILARTA GEPORK NUNEST
FOOD

LE PORC
GOURMET

ESFOSA CARNIQUES
OSONA
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comercial, que incloïa també 
un compromís de finança·
ment, basat en un pla de via·
bilitat que s’està complint. 
El 2019 Baucells va acabar 
les inversions en una nova 
sala de congelats i una sala 
per a l’acabat de pernils que 
li han servit per aconseguir 
l’homologació per exportar 
a la Xina. L’empresa, que és 
sòcia de l’escorxador Esfosa, 
el maig del 2020, ha cancel·
lat bona part del seu deute i 
ha venut part del seu capital 
amb l’amortització d’un prés·
tec participatiu que tenia 
a llarg termini, fet que li 
permetrà reforçar el 2020 el 

(Ve de la pàgina 4) seu patrimoni net. Tenia una 
plantilla de 454 treballadors.

INDÚSTRIAS CÁRNICAS 
MONTRONILL, SA
Montronill va facturar 105 
milions d’euros l’any 2019, 
superant per primera vega·
da els 100 milions. Això 
representa un 15,4% més 
que el 2018. El seu resultat 
va quadruplicar el de l’any 
anterior, situant·se a prop de 
4,1 milions d’euros. Amb un 
patrimoni net de més de vint 
milions d’euros, és la pri·
mera d’aquest grup en valor 
comptable. L’empresa va 
obtenir també l’homologació 

(Continua a la pàgina 6)

Costa Food Meat, SL Grup Baucells Alimentació, 
SA

Indústrias Cárnicas             
Montronill, SA

Compraporc 2010, SL Sala de desfer i magatzem 
frigorífic J. Viñas, SA

Seu social Vic Vic Vic Sant Julià de Vilatorta Vic

Activitat principal Sala de despecejament
i elaboració de productes carnis

Sacrifici de bestiar i prepara-
ció i conservació de carn

Sacrifici de bestiar i prepara-
ció i conservació de carn

Comerç a l’engròs d’animals 
vius

Sacrifici i producció de carn 
de boví

BALAnç de SItuACIó  €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000

Actiu no corrent  42.577.542 €  42.310.926 €  18.215.807 € 0 €  10.587.301 € 

Existències  23.386.664 €  10.594.351 €  3.751.701 € 0 €  1.357.267 € 

Deutors  51.596.837 €  25.559.015 €  19.064.351 €  9.175.783 €  10.963.451 € 

Tresoreria  13.162.634 €  744.578 €  97.142 €  170.634 €  2.090.815 € 

Actiu corrent  88.372.931 €  37.296.022 €  25.646.325 €  9.346.416 €  15.703.340 € 

Actiu total  130.950.473 €  79.606.948 €  43.862.132 €  9.346.416 €  26.290.641 € 

Patrimoni net  16.643.840 €  18.644.514 €  20.369.461 €  2.129.967 €  8.777.621 € 

Passiu no corrent  20.634.780 €  17.542.047 €  5.177.081 € 0 €  3.098.211 € 

Passiu corrent  93.671.853 €  43.420.387 €  18.315.589 €  7.216.450 €  14.414.809 € 

Patrimoni net i passiu  130.950.473 €  79.606.948 €  43.862.131 €  9.346.417 €  26.290.641 € 

COMPte de ReSuLtAtS

Ingressos explotació  253.022.279 €  205.257.040 €  105.183.342 €  84.201.358 €  76.984.488 € 

Consums d’explotació -209.526.890 € -171.785.153 € -91.877.037 € -82.369.424 € -64.454.404 € 

Despeses de personal -10.099.668 € -14.061.090 € -2.638.588 € 0 € -4.141.357 € 

Altres despeses d’explotació -28.426.706 € -11.757.366 € -4.197.386 € -1.376.956 € -5.729.926 € 

Resultat brut d’explotació  4.969.015 €  7.653.431 €  6.470.331 €  454.978 €  2.658.801 € 

Amortització d’immobilitzat -2.285.815 € -1.571.480 € -999.503 € 0 € -944.898 € 

Altres resultats  104.838 €  73.595 € -85.141 €  - €  177.801 € 

Resultat financer -449.573 € -982.960 €  84.405 € -262.956 € -213.737 € 

Resultat abans d’impostos  2.338.464 €  5.172.586 €  5.470.093 €  192.022 €  1.677.968 € 

Impost sobre societats -320.297 € -1.039.661 € -1.401.254 € -48.378 € -323.057 € 

Resultat de l’exercici  2.018.167 €  4.132.925 €  4.068.839 €  143.644 €  1.354.911 € 

RÀtIOS I MAGnItudS

Facturació 2018  137.822.618 €  178.805.658 €  91.168.323 €  69.995.939 €  73.589.443 € 

Facturació 2019  253.022.279 €  205.257.040 €  105.183.342 €  84.201.358 €  76.984.488 € 

Variació facturació 2018-2019 83,6% 14,8% 15,4% 20,3% 4,6%

Resultat 2018  400.339 €  1.486.141 €  983.923 €  184.819 €  913.329 € 

Resultat 2019  2.018.167 €  4.132.925 €  4.068.839 €  143.645 €  1.354.911 € 

Variació resultat 2018-2019 404,1% 178,1% 313,5% -22,3% 48,3%

Fons de maniobra -5.298.922 € -6.124.365 €  7.330.736 €  2.129.966 €  1.288.531 € 

Despeses de personal / persona  23.164 €  30.972 €  30.681 €  -  28.365 € 

Vendes / persona  580.326 €  452.108 €  1.223.062 €  -  527.291 € 

Valor afegit / vendes (%) 6,0% 10,6% 8,7% 0,5% 8,8%

Personal assalariat (mitjana anual)  436  454  86  no en té  146 

Solvència 0,77 0,61 1,09 1,30 0,90

Importància dels fons propis 12,7% 23,4% 46,4% 22,8% 33,4%

Endeutament 686,8% 327,0% 115,3% 338,8% 199,5%

Marge de benefici 0,8% 2,0% 3,9% 0,2% 1,8%

Rendibilitat financera 12,1% 22,2% 20,0% 6,7% 15,4%

LLeGendA
Ràtio de solvència =  Actiu / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
Importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

Rendibilitat financera (ROe) = Resultat net / Patrimoni net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici          < 0%           0,1-3%           > 3% 
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per exportar a la Xina, el que 
feia preveure uns resultats 
semblants per aquest 2020. 

COMPRAPORC 2010, SL
Aquesta comercial del sector 
porcí va tancar l’any 2019 
amb unes vendes de 84 mili-
ons d’euros, un 20,3% més 
que l’any anterior gràcies 
també a l’augment del preu 
del porc. El seu resultat va 
ser de 143.645 euros, un 
22,3% menys que l’any 2018 
i suposa només el 0,2% de les 
seves vendes. Compraporc, 
participada pel grup Les 
Pedreres, no té treballadors 
al seu càrrec. 

(Ve de la pàgina 5) SALA DE DESFER I 
MAGATZEM FRIGORÍFIC  
J. VIÑAS, SA
Amb les inversions d’ampli-
ació d’espais i altres millores 
ja acabades, J. Viñas, empre-
sa del sector del vacum, va 
tancar l’any 2019 amb una 
facturació que s’apropa als 
77 milions d’euros, un 4,6% 
més que l’any 2018. El seu 
resultat va ser d’1,3 milions, 
un 48,3% més que l’any 
anterior. Pel 2020 preveia 
encara algunes inversions en 
l’automatització de la sala 
d’envasat que s’han aturat a 
l’espera de com s’acaba l’any, 
ja que al maig calculaven 

(Continua a la pàgina 7)

No hi són totes les que haurien
Al dossier no hi surten nou empreses del sector que facturen més de 25 milions

Vic

D.A.

L’excepcionalitat d’aquest 
any 2020, amb tots els efec-
tes de la pandèmia, ha fet 
que es permetés a les empre-
ses allargar el termini per 
presentar els comptes anuals 
del 2019. Això ha provocat 
que algunes no puguin sortir 
en aquest dossier que analit-
za les que facturen més de 
25 milions d’euros anuals. 

Per la impossibilitat d’acon-
seguir els seus comptes, no 
hi ha Patel, de l’Esquirol, 
o Mafriges, de Sant Vicenç 
de Torelló, dos escorxadors 
osonencs amb una factura-
ció important (van facturar 
325 i 129,8 milions d’euros, 
respectivament, l’any 2018); 
les empreses productores de 
menjar per a animals Pinsos 
Sant Antoni, General Pecua-
ria, (que forma part del grup 
Vall Companys, com Patel), 

Piensos Compuestos Vic-
toria, i Promic, i l’empresa 
ramadera Serveis Turístics 
les Cabanyes.

Tampoc hi ha la rodenca 
Incar Foods Company, SA, 
perquè l’any 2019 va entrar 
en concurs de creditors i 
finalment aquest 2020 el 
grup Costa, a través de Costa 
Food Meat, va comprar la 
seva part productiva. Final-
ment, tampoc hi ha l’Escorxa-
dor Comarcal del Moianès.

LLEGENDA
Ràtio de solvència =  Actiu / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
Importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

Rendibilitat financera (ROE) = Resultat net / Patrimoni Net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici          < 0%           0,1-3%           > 3% 

Vilarta, SA Grup Gepork, SA Nunestfood, SLU Le Porc Gourmet, SAU Escorxador Frigorífic 
d’Osona, SA

Seu social Gurb Les Masies de Roda Vic Santa Eugènia de Berga Vic

Activitat principal Comerç a l’engròs de carn Comerç a l’engròs de productes 
farmacèutics per a animals

Comerç a l’engròs de productes 
alimentaris

Sacrifici de bestiar i 
preparació de la carn

Sacrifici de bestiar i preparació i 
conservació de carn

BALANç DE SItUAcIó €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000

Actiu no corrent  7.085.037 €  2.905.857 €  882.285 €  33.811.980 €  35.661.299 € 

Existències  298.120 €  10.433.866 €  95.291 €  666.360 €  675.018 € 

Deutors  8.671.113 €  15.461.676 €  4.431.332 €  5.177.430 €  2.850.774 € 

Tresoreria  1.259.350 €  356.019 €  2.025.917 €  3.340 €  757.419 € 

Actiu corrent  10.239.526 €  26.536.239 €  6.568.168 €  6.354.650 €  4.383.709 € 

Actiu  17.324.563 €  29.442.097 €  7.450.453 €  40.166.630 €  40.045.008 € 

Patrimoni net  11.752.629 €  3.825.961 €  2.739.104 €  7.184.860 €  14.689.206 € 

Passiu no corrent  21.690 €  2.427.337 €  42.716 €  400.180 €  12.597.656 € 

Passiu corrent  5.550.244 €  23.188.798 €  4.668.633 €  32.581.600 €  12.758.146 € 

Patrimoni net i passiu  17.324.563 €  29.442.097 €  7.450.453 €  40.166.630 €  40.045.008 € 

cOMPtE DE RESULtAtS

Ingressos explotació  72.362.771 €  55.527.902 €  52.558.760 €  33.676.780 €  31.245.270 € 

Consums d’explotació -66.576.837 € -46.171.932 € -49.499.565 € -14.252.580 € -10.038.619 € 

Despeses de personal -506.938 € -3.962.529 € -339.322 € -3.280.980 € -6.714.965 € 

Altres despeses d’explotació -3.257.301 € -3.659.857 € -2.080.231 € -10.732.370 € -9.393.772 € 

Resultat brut d’explotació  2.021.695 €  1.733.583 €  639.642 €  5.410.850 €  5.097.914 € 

Amortització d’immobilitzat -256.184 € -311.742 € -44.649 € -4.118.820 € -3.498.594 € 

Altres resultats  15.871 € -6.110 €  743 €  26.710 €  125.583 € 

Resultat financer -12.201 € -318.983 € -14.230 € -446.590 € -272.238 € 

Resultat abans d’impostos  1.769.182 €  1.096.748 €  581.506 €  872.150 €  1.452.665 € 

Impost sobre societats -405.122 € -238.296 € -131.358 € -174.160 € -290.728 € 

Resultat de l’exercici  1.364.060 €  858.452 €  450.148 €  697.990 €  1.161.937 € 

RÀtIOS I MAGNItUDS

Facturació 2018  77.352.721 €  51.229.752 €  62.661.972 €  29.454.940 €  29.524.470 € 

Facturació 2019  72.362.771 €  55.527.902 €  52.558.760 €  33.676.780 €  31.245.270 € 

Variació facturació 2018-2019 -6,5% 8,4% -16,1% 14,3% 5,8%

Resultat 2018  1.486.942 €  623.993 €  614.897 € -472.680 €  1.046.560 € 

Resultat 2019  1.364.059 €  858.452 €  450.147 €  697.990 €  1.161.937 € 

Variació resultat 2018-2019 -8,3% 37,6% -26,8% -247,7% 11,0%

Fons de maniobra  4.689.282 €  3.347.441 €  1.899.535 € -26.226.950 € -8.374.437 € 

Despeses de personal / persona  28.163 €  32.216 €  56.554 €  30.101 €  34.793 € 

Vendes / persona  4.020.154 €  451.446 €  8.759.793 €  308.961 €  161.893 € 

Valor afegit / vendes (%) 3,5% 10,3% 1,9% 31,8% 40,2%

Personal assalariat (mitjana anual)  18  123  6  109  193 

Solvència 1,84 1,04 1,39 0,19 0,17

Importància dels fons propis 67,8% 13,0% 36,8% 17,9% 36,7%

Endeutament 47,4% 669,5% 172,0% 459,0% 172,6%

Marge de benefici 1,9% 1,5% 0,9% 2,1% 3,7%

Rendibilitat financera 11,6% 22,4% 16,4% 9,7% 7,9%

càrniques d’Osona, SL

Seu social Vic

Activitat principal Despecejament i comerç de carn 
porcina  

BALANç DE SItUAcIó €  x 1000

Actiu no corrent  11.314.957 € 

Existències  1.812.404 € 

Deutors  4.248.236 € 

Tresoreria  125.763 € 

Actiu corrent  7.761.897 € 

Actiu  19.076.854 € 

Patrimoni net  9.805.532 € 

Passiu no corrent  1.941.731 € 

Passiu corrent  7.329.591 € 

Patrimoni net i passiu  19.076.854 € 

cOMPtE DE RESULtAtS

Ingressos explotació  26.702.187 € 

Consums d’explotació -17.059.345 € 

Despeses de personal -6.438.863 € 

Altres despeses d’explotació -1.983.101 € 

Resultat brut d’explotació  1.220.878 € 

Amortització d’immobilitzat -486.622 € 

Altres resultats  12.592 € 

Resultat financer -137.080 € 

Resultat abans d’impostos  609.769 € 

Impost sobre societats -165.555 € 

Resultat de l’exercici  444.214 € 

RÀtIOS I MAGNItUDS

Facturació 2018  20.369.881 € 

Facturació 2019  26.702.187 € 

Variació facturació 2018-2019 31,1%

Resultat 2018  87.581 € 

Resultat 2019  444.213 € 

Variació resultat 2018-2019 407,2%

Fons de maniobra  432.306 € 

Despeses de personal / persona  94.689 € 

Vendes / persona  392.679 € 

Valor afegit / vendes (%) 28,9%

Personal assalariat (mitjana anual)  68 

Solvència 0,84

Importància dels fons propis 51,4%

Endeutament 94,6%

Marge de benefici 1,7%

Rendibilitat financera 4,5%
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que perdrien entre el 20% i 
el 30% de la facturació per 
les tancades constants al 
sector de la restauració, que 
els han afectat de manera 
extrema. El 2019 va aconse-
guir les autoritzacions per 
exportar al Japó, a Filipines i 
al Vietnam que ja podia tirar 
endavant aquest 2020. Va 
tancar l’any amb una planti-
lla de 146 treballadors.

VILARTA, SA
Aquesta comercial de compra 
i venda de vedells és de les 
onze empreses analitzades, 
una de les dues que el 2019 
va baixar en facturació i 
a més també va fer-ho en 
resultats. En concret, va tan-
car l’any amb 72,3 milions de 

facturació, un 6,2% menys 
que el 2018, i un resultat 
d’1,3 milions d’euros, un 
8,3% menor al de l’any ante-
rior. A l’espera de com es 
desenvolupava el 2020 amb 
la Covid-19 confiava a man-
tenir resultats semblants. Va  
ocupar una mitjana de 18 tre-
balladors i és, de tot el grup, 
la que té els millors ràtios 
de solvència, endeutament i 
capitalització. 
 
GRUP GEPORK, SA
Amb l’arribada als 40 anys 
del seu naixement, l’any 
2019, el Grup Gepork suma 
sota el mateix paraigua tres 
empreses: Gepork, dedicada 
al sector ramader, Centauro, 
distribuïdora de productes 
zoosanitaris i Bionet, que 
presta serveis relacionats 

(Ve de la pàgina 6)
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COSTA FOOD GRUP
BAUCELLS

MONTRONILL COMPRAPORC VIÑAS VILARTA GEPORK NUNEST
FOOD

LE PORC
GOURMET

ESFOSA CARNIQUES
OSONA

amb la bioseguretat, el con-
trol de plagues i la gestió 
de residus, entre d’altres. 
Gepork va facturar 55,5 mili-
ons d’euros, un 8,4% més 
que el 2018, i va obtenir un 
resultat de 858.452 euros, 
que representa un 37,6% 
més que l’any anterior. 
Empresa familiar amb seu 
a les Masies de Roda, l’any 
passat va celebrar en un acte 
amb la presència del conse-
ller Damià Calvet el seu 40è 
aniversari i va ocupar una 
mitjana de 123 treballadors. 
Aquest 2020 ha començat les 
obres per fer un magatzem 
totalment automatitzat al 
polígon la Ronda de Gurb. 

NUNEST FOOD, SLU
Aquesta empresa de caire 
comercial va tancar l’any 
2019 amb una facturació 
de 52,5 milions d’euros, un 
16,1% menys que el 2018, i 
un resultat de 450.147 euros, 
un 26,8% inferior al de l’any 
anterior. Amb seu a Vic, és 
una empresa especialitzada 
en la venda a l’exterior de 
tota mena de carn i produc-
tes elaborats. Va tancar 2019 
amb una plantilla de sis tre-
balladors. 

LE PORC GOURMET, SL
L’escorxador de Santa Eugè-
nia de Berga Le Porc Gourmet 
va augmentar el 2019 la seva 
facturació respecte al 2018 
en un 14,3%, superant els 
33,6 milions d’euros de ven-
des i va passar d’un resultat 
negatiu el 2018 a un de posi-
tiu el 2019, de 697.990 euros. 
Va ocupar durant l’any una 
mitjana de 109 treballadors, 
una xifra molt superior als 
23 que tenia el 2018. Durant 
el 2019, el Grupo Jorge, al 
qual pertany Le Porc Gour-
met, va dur a terme un pro-
cés de contractació de 1.230 
treballadors al règim general 
de la Seguretat Social, que 
anteriorment treballaven en 
règim d’autònoms a les dife-
rents empreses que tenen a 
Catalunya. Le Porc Gourmet 
destaca en el seu informe 
de gestió que aquest fet de 
traspassar a plantilla pròpia 
els anteriors treballadors 

autònoms li ha suposat un 
increment considerable dels 
costos de personal.  Tot i 
això, el seu resultat ha millo-
rat, afavorit per l’increment 

de la demanda per part de la 
sala d’especejament del Gru-
po Jorge annexa a les seves 
instal·lacions i per l’augment 
dels treballs a mans fets per 
a terceres empreses. També 
ha contribuït a la millora de 
la rendibilitat de l’exercici 
la fi de l’amortització de la 
inversió feta per modernitzar 
l’escorxador a principis de la 
dècada   

ESCORXADOR FRIGORÍFIC 
D’OSONA (ESFOSA)
Esfosa és l’altre escorxador 
important d’Osona que s’ana-
litza en aquest dossier. Té 
com a socis Costa Food Meat, 
Indústrias Cárnicas Montro-
nill, Grup Baucells Alimenta-
ció i Grup Subirats. L’any 2019 
va tancar amb una xifra de 
negocis de 31,2 milions d’eu-
ros, un 5,8% més que l’any 
2018. També el resultat va 
augmentar -en un 11%- que-
dant-se en 1,1 milions d’euros. 
El 2019 va consumar la segona 
fase de les obres de millora de 
les seves instal·lacions amb 
una inversió total de 18 mili-
ons d’euros. Van comprar una 
nau veïna i hi van fer quatre 
túnels de congelació i una 
cambra frigorífica per tractar 
la víscera vermella. També va 
automatitzar part dels pro-
cessos i va millorar les instal-
lacions internes per reduir 
contaminacions. Esfosa tenia 
un fons de maniobra negatiu 
de 8,3 milions i una plantilla 
de 193 treballadors.

CÀRNIQUES D’OSONA
Càrniques d’Osona, que 
aquest 2020 ha complert 30 
anys, va tancar el 2019 amb un 
augment de la facturació del 
31,1% passant de 20,3 milions 
facturats el 2018 a 26,7 mili-
ons el 2019. L’empresa confia-
va, tot i l’aparició de la Covid-
19, mantenir aquesta xifra el 
2020 i no va haver de fer cap 
ERTO. L’any 2019 va obtenir 
un resultat de 444.213 euros, 
que multiplicava per cinc el de 
l’any anterior i va dur a terme 
inversions per valor d’1,37 
milions d’euros. Ben capita-
litzada, l’empresa va tancar 
l’any amb 68 treballadors en 
plantilla. 

Mirant de 
reüll la pesta 
porcina 

Vic

D.A.

L’any 2019 la pesta por-
cina africana va entrar a 
Europa per Bèlgica. Feia 
uns mesos que s’havia 
detectat a la Xina, país que 
arran de la malaltia va per-
dre pràcticament la meitat 
de la seva producció –uns 
200 milions de porcs–. 
Aquest fet va suposar una 
oportunitat per als rama-
ders europeus i especial-
ment pels catalans, ja molt 
ben posicionats. El preu 
del porc va pujar com mai 
i els ramaders van acabar 
guanyant de mitjana 25,56 
euros per porc portat a 
l’escorxador. Es va deixar 
enrere la definició d’any 
històric del 2017 quan es 
guanyaven 20 euros per 
porc. 

Els beneficis en aquest 
sector han estat molt 
importants el 2019. El 
2020 s’han relaxat, però 
també n’hi haurà. El sec-
tor resta expectant que 
no arribi la pesta porcina 
africana (PPA), que també 
va aparèixer a Romania, 
Rússia, Vietnam, Cambod-
ja i Mongòlia i que aquest 
2020 ha aparegut a Ale-
manya. 

Durant el 2019 des del 
DARP i el Ministeri es van 
posar mesures preventives 
per evitar el que podria 
ser la mort del sector, ja 
que l’aparició d’un sol cas 
de PPA a Catalunya supo-
saria haver d’aturar el 
95% de les exportacions, 
que es valoren en 2.517 
milions d’euros anuals.  

Vilarta, SA Grup Gepork, SA Nunestfood, SLU Le Porc Gourmet, SAU Escorxador Frigorífic 
d’Osona, SA

Seu social Gurb Les Masies de Roda Vic Santa Eugènia de Berga Vic

Activitat principal Comerç a l’engròs de carn Comerç a l’engròs de productes 
farmacèutics per a animals

Comerç a l’engròs de productes 
alimentaris

Sacrifici de bestiar i 
preparació de la carn

Sacrifici de bestiar i preparació i 
conservació de carn

BALANç dE SitUAció €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000

Actiu no corrent  7.085.037 €  2.905.857 €  882.285 €  33.811.980 €  35.661.299 € 

Existències  298.120 €  10.433.866 €  95.291 €  666.360 €  675.018 € 

Deutors  8.671.113 €  15.461.676 €  4.431.332 €  5.177.430 €  2.850.774 € 

Tresoreria  1.259.350 €  356.019 €  2.025.917 €  3.340 €  757.419 € 

Actiu corrent  10.239.526 €  26.536.239 €  6.568.168 €  6.354.650 €  4.383.709 € 

Actiu  17.324.563 €  29.442.097 €  7.450.453 €  40.166.630 €  40.045.008 € 

Patrimoni net  11.752.629 €  3.825.961 €  2.739.104 €  7.184.860 €  14.689.206 € 

Passiu no corrent  21.690 €  2.427.337 €  42.716 €  400.180 €  12.597.656 € 

Passiu corrent  5.550.244 €  23.188.798 €  4.668.633 €  32.581.600 €  12.758.146 € 

Patrimoni net i passiu  17.324.563 €  29.442.097 €  7.450.453 €  40.166.630 €  40.045.008 € 

cOMPtE dE RESULtAtS

ingressos explotació  72.362.771 €  55.527.902 €  52.558.760 €  33.676.780 €  31.245.270 € 

Consums d’explotació -66.576.837 € -46.171.932 € -49.499.565 € -14.252.580 € -10.038.619 € 

Despeses de personal -506.938 € -3.962.529 € -339.322 € -3.280.980 € -6.714.965 € 

Altres despeses d’explotació -3.257.301 € -3.659.857 € -2.080.231 € -10.732.370 € -9.393.772 € 

Resultat brut d’explotació  2.021.695 €  1.733.583 €  639.642 €  5.410.850 €  5.097.914 € 

Amortització d’immobilitzat -256.184 € -311.742 € -44.649 € -4.118.820 € -3.498.594 € 

Altres resultats  15.871 € -6.110 €  743 €  26.710 €  125.583 € 

Resultat financer -12.201 € -318.983 € -14.230 € -446.590 € -272.238 € 

Resultat abans d’impostos  1.769.182 €  1.096.748 €  581.506 €  872.150 €  1.452.665 € 

Impost sobre societats -405.122 € -238.296 € -131.358 € -174.160 € -290.728 € 

Resultat de l’exercici  1.364.060 €  858.452 €  450.148 €  697.990 €  1.161.937 € 

RÀtiOS i MAGNitUdS

Facturació 2018  77.352.721 €  51.229.752 €  62.661.972 €  29.454.940 €  29.524.470 € 

Facturació 2019  72.362.771 €  55.527.902 €  52.558.760 €  33.676.780 €  31.245.270 € 

Variació facturació 2018-2019 -6,5% 8,4% -16,1% 14,3% 5,8%

Resultat 2018  1.486.942 €  623.993 €  614.897 € -472.680 €  1.046.560 € 

Resultat 2019  1.364.059 €  858.452 €  450.147 €  697.990 €  1.161.937 € 

Variació resultat 2018-2019 -8,3% 37,6% -26,8% -247,7% 11,0%

Fons de maniobra  4.689.282 €  3.347.441 €  1.899.535 € -26.226.950 € -8.374.437 € 

Despeses de personal / persona  28.163 €  32.216 €  56.554 €  30.101 €  34.793 € 

Vendes / persona  4.020.154 €  451.446 €  8.759.793 €  308.961 €  161.893 € 

Valor afegit / vendes (%) 3,5% 10,3% 1,9% 31,8% 40,2%

Personal assalariat (mitjana anual)  18  123  6  109  193 

Solvència 1,84 1,04 1,39 0,19 0,17

Importància dels fons propis 67,8% 13,0% 36,8% 17,9% 36,7%

Endeutament 47,4% 669,5% 172,0% 459,0% 172,6%

Marge de benefici 1,9% 1,5% 0,9% 2,1% 3,7%

Rendibilitat financera 11,6% 22,4% 16,4% 9,7% 7,9%

càrniques d’Osona, SL

Seu social Vic

Activitat principal Despecejament i comerç de carn 
porcina  

BALANç dE SitUAció €  x 1000

Actiu no corrent  11.314.957 € 

Existències  1.812.404 € 

Deutors  4.248.236 € 

Tresoreria  125.763 € 

Actiu corrent  7.761.897 € 

Actiu  19.076.854 € 

Patrimoni net  9.805.532 € 

Passiu no corrent  1.941.731 € 

Passiu corrent  7.329.591 € 

Patrimoni net i passiu  19.076.854 € 

cOMPtE dE RESULtAtS

ingressos explotació  26.702.187 € 

Consums d’explotació -17.059.345 € 

Despeses de personal -6.438.863 € 

Altres despeses d’explotació -1.983.101 € 

Resultat brut d’explotació  1.220.878 € 

Amortització d’immobilitzat -486.622 € 

Altres resultats  12.592 € 

Resultat financer -137.080 € 

Resultat abans d’impostos  609.769 € 

Impost sobre societats -165.555 € 

Resultat de l’exercici  444.214 € 

RÀtiOS i MAGNitUdS

Facturació 2018  20.369.881 € 

Facturació 2019  26.702.187 € 

Variació facturació 2018-2019 31,1%

Resultat 2018  87.581 € 

Resultat 2019  444.213 € 

Variació resultat 2018-2019 407,2%

Fons de maniobra  432.306 € 

Despeses de personal / persona  94.689 € 

Vendes / persona  392.679 € 

Valor afegit / vendes (%) 28,9%

Personal assalariat (mitjana anual)  68 

Solvència 0,84

Importància dels fons propis 51,4%

Endeutament 94,6%

Marge de benefici 1,7%

Rendibilitat financera 4,5%
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Les empreses d’aquest grup augmenten ingressos, però no beneficis. Tarradellas supera els mil milions d’euros

Creixement de vendes a l’alimentari 

GRUP BON PREU, S.A.U
L’any 2019 va ser el que els 
dos accionistes de la com-
panyia, els germans Joan i 
Josep Font, van solucionar 
les seves diferències. Joan 
Font va comprar les accions 
al seu germà en arribar a 
un acord després d’intentar 
dirimir les seves diferències 
al jutjat. Joan Font és ara 
l’únic accionista de l’em-
presa. Va comprar la part 
de Josep per una xifra que 
volta els 300 milions d’euros 
i que pagarà tant en diners 
com en actius immobiliaris 
en els propers anys. Es tan-
caven així gairebé quatre 
anys de diferències des que 
Josep Font va expressar la 
voluntat de vendre la seva 
part al seu germà. El canvi 
en l’accionariat va comportar 
que Anna Font, filla de Joan, 
assumís la direcció comercial 
de l’empresa. Pel que fa a la 
facturació, el grup va obtenir 
una xifra de vendes de 1,474 
milions d’euros, un 12% més 
que l’any anterior. Pel que fa 
als resultats, van ser de poc 
més de 30 milions d’euros, 
una xifra gairebé clavada a 
la de 2018. L’any 2019 va fer 
una inversió de 139,8 milions 
d’euros, principalment en 
noves obertures i va créixer 
en 953 nous llocs de treball. 
Ara té com a personal assala-
riat 6.391 persones. Després 
de quatre anys d’encetar la 
compra per internet, el 2019 
va fer un pas més ampliant el 
servei amb entrega a domi-
cili a les comarques d’Osona, 
el Vallès Oriental, el Gironès 
i el Vallès Occidental. L’em-
presa va atendre 1.083.724 
clients, un 5,71% més que 
l’any anterior, i va encetar el 
sistema d’arrodoniment en 
el pagament per targeta dels 
clients dedicant cada mes 
aquests diners a una ONG o 
entitat solidària diferent. 

CASA TARRADELLAS, SA
Casa Tarradellas va superar 
els mil milions d’euros de 
facturació l’any 2019 amb 
un augment d’un 5,7% en 
comparació amb l’any ante-
rior. El resultat va ser molt 
semblant, de 24,8 milions 
d’euros, un 2,5% dels seus 
ingressos. Durant l’any 2019, 
l’empresa va posar en funci-
onament un centre intern de 
formació contínua per tal de 
millorar en l’automatització 
de processos i va obtenir el 

permís per a l’ampliació de 
la fàbrica d’Olost, que ja fun-
ciona aquest 2020. A finals 
d’any, l’empresa anunciava 
que comprava el 60% de les 
accions d’Herta, una empresa 
del grup Nestlé, que fabrica 

productes semblants als de la 
companyia de Gurb i ja tenia 
mercat a Europa. Això ha 
permès a Tarradellas créixer 
internacionalment, ja que 
fins aleshores el percentat-
ge de vendes a l’exterior no 

arribava al 15%. Herta, que 
facturava 667 milions d’eu-
ros, té plantes de producció 
a França i Bèlgica. L’empresa 
mantenia una aposta clara 
per l’autoconsum fotovoltaic, 
que ha fet créixer aquest 

2020, i ja tenia uns 20.000 
metres quadrats de les seves 
instal·lacions amb plaques 
fotovoltaiques. Va ocupar 
l’any 2019 una mitjana de 
1.942 treballadors i tenia un 
patrimoni net de quasi 400 
milions d’euros.

EMBUTIDOS MONELLS, SA
Embutidos Monells, que per-
tany al grup Argal Alimen-
tació, va facturar el 2019 un 
3,5% més que l’any anterior, 
superant la xifra de 120 mili-
ons d’euros. El resultat, però, 
va ser negatiu (1,4 milions 
de pèrdues) degut a l’incre-
ment de cost de las primeres 
matèries. En conseqüència, 
va baixar el seu patrimoni 
net, que ara representa un 
19,9% del seu actiu, quatre 
punts menys que l’any ante-
rior. Amb dues fàbriques a 
Sant Miquel de Balenyà i una 
a Sant Hipòlit de Voltregà 
va tancar amb una plantilla 
de 353 treballadors, una 
cinquantena més que l’any 
anterior. L’empresa, que ela-
bora tots els productes aptes 
per a celíacs, forma part 
d’alguns grups de recerca del 
clúster Innovacc per trobar 
materials per envasar que 
siguin reutilitzables o biode-
gradables en una fase força 
avançada. En aquest sentit, 
durant el 2020 ha rebut un 
ajut per fer un estudi sobre 
la viabilitat d’un pack duo en 
format safata compost per un 
envàs primari termoformat 
amb tapa i un envàs secunda-
ri que consisteix en una caixa 
d’embalatge.

BARRY CALLEBAUT 
MANUFACTURING IBERI-
CA, SA.U 
L’any 2019 en va fer 10 que 
la suïssa Barry Callebaut va 
comprar Chocovic, situada a 
Gurb. En aquell moment s’hi 
invertiren més de 20 milions 
d’euros per fer-la créixer 
com la planta referent del 
grup al sud d’Europa. Actu-
alment fabrica 60.000 tones 
de xocolata i té quatre torns 
de treball per poder servir 
de forma contínua als cli-
ents. L’empresa va ratllar 
els 100 milions d’euros de 
facturació, un 4,8% més que 
l’any anterior, i va obtenir 
un resultat de 111.734 euros, 
que suposa només un 0,1% 
de la seva facturació. 

El Grup Bon Preu i Casa Tarradellas 
destaquen en aquest conjunt de 10 
empreses del sector de l’alimentació i 
la distribució. En el llistat d’enguany 

hi ha només empreses d’Osona i el 
Moianès, ja que del Ripollès la que 
més factura d’aquest àmbit, Fibran, 
no té encara els comptes presentats 

del 2019. Pràcticament totes 10 aug-
menten en facturació i únicament 
dues, Monells i Embotits Espina, ob-
tenen resultats negatius.

(Passa a la pàgina 10 )
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Es tracta d’una empresa amb 
un patrimoni net baixíssim 
que cobreix només el 3,2% 
del seu actiu i un índex 
d’endeutament del 3.000%. 
Aquest endeutament és amb 
altres empreses del propi 
grup amb seu a Suïssa. A la 
planta de Gurb hi treballen 
128 persones, cinc més que 
el 2018. Un dels valors de 
l’empresa és la Chocolate 
Academy, la secció d’innova-
ció i referent en el sector de 
la xocolata, que comparteix 
coneixement i assessorament 
sobre tots els productes amb 
les marques Cacao Barry, 

(Ve de la pàgina 9) Callebaut i Chocovic. Pel 
que fa al grup, Barry Calle-
baut és la fusió de la belga 
Callebaut i la francesa Cacao 
Barry l’any 1996. És el primer 
productor de xocolata d’alta 
qualitat del món i té més 
de 12.000 treballadors en 
61 plantes i unes vendes de 
6.460 milions d’euros. 

FRIGORÍFICS FERRER, SA
Frigorífics Ferrer, amb seu 
a Vic, manté un creixement 
sostingut any rere any i 
també el 2019, any del seu 
95è aniversari. L’empresa va 
facturar 75,8 milions d’euros, 
un 3,7% més que l’any 2018, 
i va obtenir un resultat de 

prop d’1,2 milions d’euros, 
que representa un 1,6% dels 
seus ingressos. El 2019 ha 
mantingut l’objectiu d’expor-
tar i s’ha posicionat un cop 
acabades, per ara, les inver-
sions en compra d’altres dis-
tribuïdors, que li han permès 
reforçar-se al mercat espa-
nyol. Té cinc delegacions –a 
Barcelona, Lleida, Figueres, 
València i Madrid–, a més de 
la seu de Vic, que disposa de 
14.000 metres quadrats d’es-
pai. Va tancar l’any amb 348 
treballadors. 

LIQUATS VEGETALS, SA
Provinent del sector de la 
llet, la família Erra va optar 

per dedicar-se a les begudes 
vegetals essent la primera 
empresa de l’Estat que ho 
feia l’any 1991. Amb una 
nova fàbrica a Viladrau, 
on es van situar per la seva 
principal primera matèria, 
l’aigua, Liquats Vegetals va 
facturar 65,9 milions d’eu-
ros l’any 2019, un 6,1% més 
que el 2018, i va obtenir un 
resultat de 3,6 milions. Des-
prés de La Piara, és la segona 
empresa d’aquest grup amb 
més marge de benefici sobre 
vendes. Amb l’objectiu de ser 
més sostenible, l’any 2019 va 
iniciar la construcció d’una 
nova depuradora, amb una 
inversió prevista d’entre 4 

i 5 milions d’euros. El pri-
mer tràmit ja va passar pel 
consistori i tot i que havia 
d’estar acabada aquest 2020, 
les afectacions per la Covid 
ho han allargat. Amb 217 tre-
balladors, l’empresa treballa 
amb marques pròpies, expor-
ta part dels seus productes 
i està en procés d’obtenir 
més quantitat de captació 
d’aigua –fins a 400.000 litres 
l’any– a través d’un pou. Les 
prospeccions que s’han de 
fer han comportat polèmica a 
Viladrau, tot i que l’empresa 
ha millorat la seva eficiència 
en l’ús d’aigua. 

(Continua a la pàgina 11)

Balanç de situació €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000

actiu no corrent  485.074.104 €  108.274.000 €  25.028.135 €  21.924.759 €  12.592.644 € 

Existències  60.138.340 €  46.803.000 €  8.076.808 €  11.440.876 €  7.432.763 € 

Deutors  1.262.285 €  111.829.000 €  10.133.514 €  7.393.909 €  12.055.024 € 

Tresoreria  19.688.169 €  11.487.000 €  3.527.804 €  17.875 €  555.648 € 

actiu corrent  84.104.056 €  378.498.000 €  33.709.418 €  23.461.688 €  20.121.418 € 

actiu total  569.178.160 €  486.772.000 €  58.737.553 €  45.386.447 €  32.714.062 € 

Patrimoni net  203.976.467 €  398.780.000 €  11.707.606 €  1.462.212 €  17.290.222 € 

Passiu no corrent  78.520.257 €  4.936.000 €  11.041.192 €  30.010.972 €  2.541.898 € 

Passiu corrent  286.681.436 €  83.056.000 €  35.988.755 €  13.913.263 €  12.881.942 € 

Patrimoni net i passiu  569.178.160 €  486.772.000 €  58.737.553 €  45.386.447 €  32.714.062 € 

cOMPte de Resultats

ingressos explotació  1.474.625.479 €  1.000.526.000 €  120.123.546 €  99.875.081 €  75.833.928 € 

Consums d’explotació -1.125.777.989 € -778.489.000 € -78.978.120 € -85.687.335 € -54.261.567 € 

Despeses de personal -152.953.117 € -75.023.000 € -12.495.187 € -5.907.034 € -12.247.919 € 

Altres despeses d’explotació -129.340.786 € -93.581.000 € -27.653.949 € -5.380.237 € -6.601.312 € 

Resultat brut d’explotació  66.553.587 €  53.433.000 €  996.290 €  2.900.475 €  2.723.130 € 

Amortització d’immobilitzat -40.954.251 € -22.676.000 € -2.751.351 € -2.037.907 € -1.188.640 € 

Altres resultats  2.626.374 €  203.000 €  42.895 €  427.227 €  43.256 € 

Resultat financer  10.370.022 €  784.000 € -150.869 € -1.140.526 € -52.673 € 

Resultat abans d’impostos  38.595.732 €  31.744.000 € -1.863.035 €  149.269 €  1.525.073 € 

Impost sobre societats -8.566.239 € -6.884.000 €  466.762 € -37.535 € -333.340 € 

Resultat de l’exercici  30.029.493 €  24.860.000 € -1.396.273 €  111.734 €  1.191.733 € 

RÀtiOs i MaGnituds

Facturació 2018  1.316.888.781 €  946.756.000 €  116.079.984 €  95.320.742 €  73.099.703 € 

Facturació 2019  1.474.625.479 €  1.000.526.000 €  120.123.546 €  99.875.081 €  75.833.928 € 

Variació facturació 2018-2019 12,0% 5,7% 3,5% 4,8% 3,7%

Resultat 2018  30.029.438 €  24.833.000 €  3.486.209 €  158.526 €  1.112.763 € 

Resultat 2019  30.029.493 €  24.860.000 € -1.396.273 €  111.734 €  1.191.734 € 

Variació resultat 2018-2019 0,0% 0,1% - -29,5% 7,1%

Fons de maniobra -202.577.380 €  295.442.000 € -2.279.337 €  9.548.425 €  7.239.476 € 

Despeses de personal / persona  23.932 €  38.632 €  35.397 €  46.149 €  35.195 € 

Vendes / persona  230.731 €  515.204 €  340.293 €  780.274 €  217.914 € 

Valor afegit / vendes (%) 16,3% 13,1% 11,3% 8,8% 20,9%

Personal assalariat (mitjana anual)  6.391  1.942  353  128  348 

Solvència 0,23 4,30 0,72 0,53 1,30

Importància dels fons propis 35,8% 81,9% 19,9% 3,2% 52,9%

Endeutament 179,0% 22,1% 401,7% 3004,0% 89,2%

Marge de benefici 2,0% 2,5% -1,2% 0,1% 1,6%

Rendibilitat financera 14,7% 6,2% -11,9% 7,6% 6,9%

Bon Preu, sau casa tarradellas, sa embutidos Monells, sa Barry callebaut 
Manufacturing iberica, sau

Frigorífics Ferrer, sa

seu social Les Masies de Voltregà Gurb Sant Miquel de Balenyà Gurb Vic

activitat principal Comerç al detall d’alimentació Elaboració i venda de 
productes alimentaris

Elaboració d’embotits i carns 
elaborades

Indústria del cacau i la xocolata Comerç a l’engròs de peix i 
marisc

lleGenda
Ràtio de solvència =  actiu / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

Rendibilitat financera (ROe) = Resultat net / Patrimoni net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici          < 0%           0,1-3%           > 3% 
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Liquats Vegetals destaca pel 
seu ràpid creixement: en deu 
anys ha passat de 7 a 65 mili-
ons d’euros d’ingressos, 

LA PIARA, SAU
L’empresa de fabricació de 
patés i conserves La Piara, 
de Manlleu, destaca per una 
salut financera i una rendibi-
litat altíssimes. L’any 2019 va 
facturar 31,8 milions d’euros, 
un 1,1% menys que el 2018 
i va obtenir uns resultats de 
2,7 milions,  un 10,1% inferi-
ors als de l’any anterior. Amb 
una mitjana de 77 treballa-
dors, l’empresa consolida 
els comptes dins del Grupo 

Ventres Uno, de la família 
Ventura, al qual pertany. La 
Piara té un patrimoni net 
de quasi 29 milions d’euros, 
que cobreix el 83% dels seus 
actius, un endeutament de 
només el 20,4% i un marge 
de benefici sobre vendes del 
8,5%, el millor de les deu 
empreses d’aquest grup

CASA MAS ALIMENTA-
CIÓN, SL
Casa Mas Alimentación, de 
Castellterçol, va augmentar 
la facturació el 2019 en un 
19,8%, un dels augments 
més importants dels darrers 
anys. Es va situar en 29,5 
milions d’euros i va obte-
nir un resultat de 688.625 

euros, un 90,1% superior al 
que havia obtingut el 2018. 
La seva producció de plats 
preparats de curta duració 
va superar els 12,6 milions 
d’unitats el 2019, un any 
que va dedicar a invertir en 
millores per a la sostenibili-
tat de l’empresa. Va tancar 
l’any amb 223 treballadors. 

EMBOTITS ESPINA, SAU
Embotits Espina va assolir 
22,1 milions de facturació 
l’any 2019, un 5,1% menys 
que l’any anterior, i va obte-
nir un resultat negatiu, en 
passar de prop de 79.000 
euros de benefici l’any 2018 
a 401.000 de pèrdues el 2019. 
L’empresa preveia mantenir 

la xifra de negocis el 2020 
tot i la Covid, que els ha fet 
reduir la venda al sector de 
la restauració. En el primer 
semestre del 2020 notaven 
millores en termes de rendi-
bilitat, segons el seu informe 
de gestió. Va tancar l’any 
amb 121 treballadors repar-
tits en les plantes de Vic i 
Manlleu.

SPLENDID FOODS, S.A.U.
Splendid Foods, SL va tancar 
el 2019 amb una facturació 
semblant a la del 2018, de 
18,8 milions d’euros, un 
0,2% menys que el 2018, i un 
resultat de 420.734 euros, un 
22,1% més que el 2018. Va 
ser durant el 2019 que l’em-

presa, hereva d’Embotits Can 
Duran, va comprar l’immoble 
on tenen la fàbrica, conver-
tint-se així en propietaris 
i no només llogaters de les 
instal·lacions. L’empresa, que 
compta amb les marques Can 
Duran, Exentis, El Ángel, 
Casa Sendra i Bofill, també 
participa a Viu Bé, empre-
sa de pollastres ecològics. 
Durant el 2019 ha impulsat 
el projecte pilot d’Embot-It’s 
per millorar amb anàlisis de 
dades i sistemes intel·ligents 
la curació dels embotits, així 
com en un projecte d’opti-
mització de derivats carnis 
curats. L’any 2019, va ocupar 
de mitjana 28 treballadors 
fixos. 

(Ve de la pàgina 10)

Balanç de situació €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000 €  x 1000

actiu no corrent  35.227.652 €  9.000.301 €  14.373.680 €  7.952.848 €  21.575.890 € 

Existències  5.731.123 €  3.237.546 €  1.524.901 €  5.460.406 €  2.245.213 € 

Deutors  17.775.704 €  4.374.834 €  5.059.642 €  6.290.795 €  5.364.379 € 

 Tresoreria  2.593.187 €  1.517 €  162.898 €  44.070 €  19.862 € 

actiu corrent  26.166.988 €  25.817.637 €  7.364.114 €  12.305.337 €  7.690.375 € 

actiu  61.394.640 €  34.817.939 €  21.737.794 €  20.258.185 €  29.266.265 € 

Patrimoni net  38.149.021 €  28.914.851 €  3.595.826 €  5.306.948 €  8.263.520 € 

Passiu no corrent  9.822.451 €  225.797 €  7.630.334 €  525.276 €  10.838.093 € 

Passiu corrent  13.423.167 €  5.677.290 €  10.511.635 €  14.425.960 €  10.164.652 € 

Patrimoni net i passiu  61.394.640 €  34.817.939 €  21.737.794 €  20.258.185 €  29.266.265 € 

comPte de resultats

Ingressos explotació  65.947.292 €  31.849.570 €  29.528.951 €  22.090.574 €  18.333.767 € 

Consums d’explotació -26.334.399 € -8.588.370 € -13.400.323 € -14.500.046 € -11.338.586 € 

Despeses de personal -9.268.301 € -3.093.657 € -6.484.486 € -4.193.939 € -802.134 € 

Altres despeses d’explotació -16.586.907 € -16.395.483 € -6.532.500 € -3.819.933 € -4.768.776 € 

Resultat brut d’explotació  13.757.685 €  3.772.060 €  3.111.642 € -423.344 €  1.424.271 € 

Amortització d’immobilitzat -8.762.615 € -549.588 € -2.064.626 € -223.451 € -1.055.761 € 

Altres resultats -145.699 €  32.851 €  67.969 €  1.686 €  261.205 € 

Resultat financer -306.563 € -3.573 € -245.922 €  255.519 € -171.131 € 

Resultat abans d’impostos  4.542.808 €  3.251.751 €  869.063 € -389.590 €  458.584 € 

Impost sobre societats -909.247 € -544.206 € -180.438 € -11.543 € -37.850 € 

resultat de l’exercici  3.633.561 €  2.707.545 €  688.625 € -401.133 €  420.734 € 

rÀtios i magnituds

Facturació 2018  62.151.526 €  32.200.807 €  24.639.646 €  23.277.585 €  18.361.506 € 

Facturació 2019  65.947.292 €  31.849.570 €  29.528.951 €  22.090.574 €  18.333.767 € 

Variació facturació 6,1% -1,1% 19,8% -5,1% -0,2%

Resultat 2018  3.735.325 €  3.010.478 €  362.242 €  78.747 €  344.562 € 

Resultat 2019  3.633.561 €  2.707.545 €  688.625 € -401.133 €  420.734 € 

Variació resultat -2,7% -10,1% 90,1% - 22,1%

Fons de maniobra  12.743.821 €  20.140.347 € -3.147.521 € -2.120.623 € -2.474.277 € 

Despeses de personal / persona  42.711 €  40.177 €  29.078 €  34.661 €  29.169 € 

Vendes / persona  303.905 €  413.631 €  132.417 €  182.567 €  666.682 € 

Valor afegit / vendes (%) 35,1% 21,7% 32,8% 17,2% 12,3%

Personal assalariat (mitjana anual)  217  77  223  121  28 

Solvència 1,13 4,37 0,41 0,82 0,37

Importància dels fons propis 62,1% 83,0% 16,5% 26,2% 28,2%

Endeutament 60,9% 20,4% 504,5% 281,7% 254,2%

Marge de benefici 5,5% 8,5% 2,3% -1,8% 2,3%

Rendibilitat financera 9,5% 9,4% 19,2% -7,6% 5,1%

liquats Vegetals, sa la Piara, sau casa mas alimentación, sl embotits espina, sau splendid Foods, sau

seu social Viladrau Manlleu Castellterçol Vic Seva

activitat principal Fabricació de liquats vegetals Elaboració de productes carnis 
i d’aviram

Elaboració de menjars 
precuinats

 Elaboració de productes carnis 
i embotits

 Elaboració de productes 
carnis     

llegenda
ràtio de solvència =  actiu / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

rendibilitat financera (roe) = resultat net / Patrimoni net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
marge de benefici          < 0%           0,1-3%           > 3% 
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El primer CD de
Raquel Sans
i Ramon Soldevila.
10 cançons pensades 
per als més petits de 
la casa
(inclou una nadala).

També hi canten 
molts nens i nenes de 
l’Escola de Música de 
Taradell.

El podreu comprar al vostre punt de venda del 23 al 31 de desembre de 2020
o a la redacció d’EL 9 NOU (pl. Catedral, 2, de Vic)

Per només

(IVA inclòs)
10

www.lagranotanota.cat
la granota nota

Dilluns, 28 de desembre de 202012



PERIÒDIC

INDEPENDENT 

D’OSONA I

EL RIPOLLÈSEL 9  NOU

Dijous, 21.00 i 23.00h

La redacció de Política i Societat
d’EL 9 NOU entrevista cada setmana 
dos electes d’Osona
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Durant l’any 2019 el creixement del 
sector industrial es va frenar en rela-
ció amb els quatre anys anteriors. El 
valor afegit brut (VAB) industrial va 

caure a Catalunya un 0,3%. A Osona, 
a diferència del Ripollès i el Moianès 
on va caure en un 2,9% i un 0,5% res-
pectivament, es va mantenir positiu 

(+0,4%) gràcies a la indústria dels 
sectors agroalimentari i metall-mecà-
nic i també a d’altres sectors diversos, 
que s’analitzen en aquest dossier. 

Vic/Ripoll/Moià

Fer una avaluació de l’any 
2019 es fa difícil després de 
tot el que ha passat, per sor-
presa, el 2020. La contracció 
de l’economia pels efectes de 
la Covid-19 fa enyorar qual-
sevol temps millor. En els in-
formes de gestió de 2019 de 
les empreses dels sectors me-
tall-mecànic i d’altres diver-
sos que s’analitzen en aquest 
dossier ja es fa referència a 
la pandèmia, que acabaria 
provocant que moltes d’elles 
apliquessin ERTO mentre va 
durar el confinament estricte 
de la primavera de 2020 i 
recorreguessin a crèdits ICO. 
La internacionalització i la 
constant automatització de 
processos van ser el motor 
d’aquest grup d’indústries el 
2019, tot i que l’aparició de la 
Covid aquest 2020 està cau-
sant problemes en algunes 
d’elles per la caiguda de la 
demanda. 

Sector del metall-mecànic
En aquest dossier no hi 
apareixen els comptes de la 
que ja era Prysmian, després 
que aquesta multinacional 
comprés General Cable i que 
el 2019 va iniciar el seu tan-
cament (vegeu text adjunt). 
Tampoc hi ha, pel retard en 
la presentació dels comptes 
anuals provocat per la Covid-
19, Axilone Metal, Elausa 
Electrònica i Automatismes, 
Mecánica Cape, Roquet 
Hydraulics, Some, Silgan 
Dispensing Systems i Covit. 
Del grup de 12 empreses 
presentades, sis han augmen-
tat la facturació i les altres 
sis l’han reduït. Dues d’elles 
–Comforsa i Electro Jet– han 
caigut més de dos dígits. Les 
indústries del metall i de la 
maquinària i equips tenen 
un pes del 8% en la indús-
tria d’Osona i sumen uns 
5.400 llocs de treball, segons 
dades del darrer Informe de 
Competitivitat publicat per 
Creacció el 2019.

Sectors diversos

Les tretze empreses analit-
zades en aquest últim grup 
destaquen per tenir totes 
elles resultats positius. Pel 
que fa als seus ingressos, set 
han crescut –destaca Nova-
tilu, amb un creixement del 
42,5%– i sis els han reduït. La 
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El 5 d’octubre de l’any 2019, un miler de persones es van manifestar a Manlleu contra el tancament de Prysmian, que feia pocs dies que s’havia anunciat

Manlleu

D.A.

“Última nit a General Cable/
Prysmian Manlleu. Han set 
més de 36 anys, tota una 
vida en la fabricació dels 
cables elèctrics. Uns produc-
tes tecnològicament punters 
en el mercat d’avui en dia, 
amb sistemes de treball i 
màquines capdavanteres. 
Només el capitalisme pur i 
dur ha acabat amb tot això. 
Hem lluitat fins al final 
però no ha pogut ser. Avui 
acaba la primera fase del 
tancament de la planta de 
Manlleu”. Això ho escrivia 
l’1 de febrer de 2020 a les 
xarxes socials un treballador 
de Prysmian afectat per la 
primera fase del tancament. 
Uns mesos abans, a principis 
d’octubre, l’empresa havia 
comunicat als treballadors 
que tancaria la planta de 

Manlleu i la de Montcada 
en els propers dos anys. I tal 
com va dir, ho va fer. De res 
van servir les protestes dels 
treballadors, les manifes-
tacions amb el suport de la 
població o les demandes de 
les administracions. La com-
panyia italiana, que havia 
comprat la seva competidora 
americana General Cable dos 
anys abans, va deixar clar 
el missatge: es compra i es 
tanca per treure’s de sobre la 
competència. Tant és que en 
una planta, com la de Man-
lleu, es concentrés la part 
més especialitzada i innova-
dora dels cables. El president 
del comitè d’empresa, Jaume 
Matas, ho feia més gràfic. 
“Prysmian és una empresa 
que compra, mastega i escup 
el que no li interessa. Som 
nosaltres”, va dir.

I és que ningú esperava 
que tanqués una empresa 

que havia tingut benefi-
cis el 2018. Però els ERO 
(expedients de regulació de 
l’ocupació) es poden presen-
tar legalment no només per 
causes econòmiques sinó 
també per causes tècniques, 
organitzatives o produc-
tives i Prysmian ho va fer 
apel·lant a les dues darreres. 
O sigui perquè s’estaven 
reorganitzant i pel canvi de 
demanda del seu producte 
al mercat. Un cop passat el 
primer ensurt es va intentar 
demanar a l’empresa que 
vengués la planta a algú del 
mateix sector però això pre-
cisament, la competència, 
és el que no volia Prysmian. 
Així que va tocar negociar 
i arribar a un acord, que 
va ser molt positiu per als 
treballadors. L’empresa no 
volia més soroll. Només tan-
car i vendre els immobles.  
Aquest 2020 ja va vendre la 

fàbrica de Montcada a Ama-
zon i està en procés de fer 
el mateix a Manlleu, on de 
moment manté el laboratori 
d’I+D i una dotzena de tre-
balladors que en depenen.

“El procés de competèn-
cia creixent forma part del 
panorama”, diu el catedràtic 
d’Economia Josep Oliver, 
autor de l’anuari comarcal 
que cada any publica el 
BBVA. No n’hi ha prou a fer 
les coses bé i ser competitius. 
Cal, a més, disposar d’un 
entorn que garanteixi ade-
quadament diversos aspectes 
clau com una educació de 
qualitat, unes bones infraes-
tructures, inversió en recerca 
i desenvolupament... “No 
hi ha dreceres”, diu Oliver.  
Mentrestant, la indústria del 
metall-mecànic, que encara 
és forta a Osona, resisteix. I 
ningú s’atreveix a preveure 
els propers anys.

El 2019 va acabar amb la decisió de la multinacional Prysmian de tancar la planta de 
producció de cables elèctrics a Manlleu. Al cap d’un any, només en quedava el laboratori

“Última nit a General Cable...”

El metall-mecànic i altres empreses de sectors 
diversos mantenen la vitalitat el 2019
Les 25 empreses analitzades en aquest dossier van augmentar facturacions i millorar resultats, en conjunt

més gran de totes en volum 
de negoci és la multinacional 
del sector de serveis infor-
màtics Seidor, que manté un 
creixement constant tant en 
facturació com en nombre 
de treballadors des de fa cinc 
o sis anys, quan va encetar 

l’estratègia de comprar altres 
empreses a tot el món. Com 
a novetat, i després d’anys 
de no fer-ho, hi apareix una 
empresa del sector de la 
construcció –Certis– que 
ha superat els 25 milions de 
xifra de negoci després de la 

batzegada de l’anterior crisi 
financera i se situa segona 
en el rànquing. Hi ha tres 
absències no desitjades: 
Grupo Alvic, Gas Oils Rovira 
de Moià i Ràdio Carrera de 
Manlleu, que tot i facturar 
més de 25 milions d’euros no 

apareixen perquè no havien 
presentat els comptes a l’ho-
ra de tancar aquesta edició. 
Entre les 13 empreses sumen 
una facturació conjunta de 
875 milions d’euros i van 
generar 35,5 milions d’euros 
de benefici.
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Les 12 empreses analitzades d’aquest sector obtenen 24 milions d’euros de benefici

El metall-mecànic, un sector sòlid

LA FARGA YOURCOPPER 
SOLUTIONS, SL
Els ingressos d’explotació 
d’aquesta empresa, fabricant 
de semielaborats de coure de 
les Masies de Voltregà, van 
baixar un 3,7% l’any 2019 
respecte a l’any anterior, tot 
i mantenir-se per sobre dels 
mil milions d’euros. El seu 
resultat va ser negatiu, de 
2,9 milions d’euros, degut 
en part a aquesta caiguda de 
la demanda i també als pro-
blemes de qualitat i de falta 
de productivitat derivats 
de la posada en marxa de la 
nova línia de colada contínua 
que havia inaugurat el 2018. 
Durant l’any 2019 va desen-
volupar tres projectes d’I+D 
amb l’objectiu de millorar 
la qualitat del coure reciclat 
amb el qual treballa i va fer 
projectes importants com el 
de construcció d’una línia 
ferroviària a l’Índia. També 
durant aquest any va posar 
sota el paraigua d’un sol 
nom corporatiu, La Farga 
Yourcopper Solutions, les 
diverses empreses que té. 
Va tancar l’any amb alguns 
treballadors menys que l’an-
terior, 353.

GIRBAU GROUP, SA
Els comptes consolidats del 
grup Girbau presenten una 
facturació de 188,2 milions 
d’euros en el que va ser un 
molt bon any per a la com-
panyia. El seu resultat va 
ser de prop de 7,1 milions 
d’euros, un 156,7% més que 
l’any 2018. L’empresa no 
només fabrica rentadores 
i assecadores sinó que els 
darrers anys ha consolidat 
un departament d’assessoria 
i serveis diversos relacionats 
amb finançament, estalvi 
de costos i automatització, 
entre d’altres. Durant l’any 
2019 va posar en funciona-
ment Saphire, una solució 
que monitoritza en temps 
real la maquinària i permet 
gestionar-la remotament. 
Amb quatre centres de pro-
ducció a Vic, un a França i 
un a la Xina, la companyia, 
que compta amb 16 filials a 
l’estranger, dona feina a 965 
treballadors i gaudeix d’una 
salut financera excel·lent, 
amb unes ràtios de solvència 
i de liquiditat notables. El 
2020, en canvi, està sent un 
any molt complicat per a Gir-
bau pels efectes de la Covid-

19, ja que bona part dels seus 
clients són hotels i depenen 
del turisme, molt perjudicat 
per la pandèmia.

ALACER MAS, SL
L’empresa d’acer inoxidable i 
alumini de Gurb Alacer Mas 
va facturar el 2019 pràcti-

cament el mateix que l’any 
anterior: 92,7 milions d’eu-
ros. Tot i que va augmentar 
el volum de peces venudes 

en un 4,83%, la seva factu-
ració, que depèn molt de la 
variabilitat dels preus que 
van tendir a la baixa, ha cres-
cut només un 0,6%. Va tan-
car 2019 amb uns resultats 
positius de 5,6 milions d’eu-
ros, un 19,5% inferiors als de 
2018. Alacer Mas és una de 
les empreses d’aquest grup 
amb millors ràtios tant de 
solvència com de rendibili-
tat. Va ocupar una mitjana de 
133 treballadors, distribuïts 
en diverses plantes a d’altres 
punts de Catalunya i Espa-
nya, i preveia una baixada de 
vendes per aquest 2020, més 
enllà de la Covid-19, a causa 
de la desacceleració que arri-
bava.

TÈCNIQUES D’ESTAM-
PACIÓ I EMBOTICIÓ DE 
METALLS, SA (TESEM)
La productora d’envasos per 
a la perfumeria Tesem, de 
Torelló, va fregar els 75 mili-
ons de facturació el 2019, el 
que representa un 4,3% més 
que l’any anterior generant 
un EBITDA de 7,2 milions 
d’euros, superior al de l’exer-
cici anterior, que havia estat 
de 6 milions. El seu resultat 
net va créixer un 27% situ-
ant-se en 3,7 milions. Es 
tracta d’una empresa molt 
consolidada i la més gran del 
sector de la perfumeria de la 
Vall del Ges. Va tancar l’any 
amb 325 treballadors.

CATA ELECTRODOMÉSTI-
COS, SL
La facturació consolidada de 
Cata Electrodomésticos l’any 
2019 va ser de 74,4 milions 
d’euros, un 4,1% més que 
l’any anterior. L’empresa va 
recuperar els resultats posi-
tius –l’any 2018 havia perdut 
5,7 milions d’euros– acon-
seguint el 2019 prop d’1,3 
milions de benefici. El seu 
balanç destaca per un nivell 
d’endeutament molt impor-
tant, que multiplica per dot-
ze el seu patrimoni net, que 
només cobreix un 7,7% del 
seu actiu total. Cata va des-
tinar el 2019 al voltant d’1,8 
milions a desenvolupament 
de nous productes i innova-
ció, i tot i que inicialment 
comptava que les vendes li 
baixarien aquest 2020 per la 
pandèmia, ha acabat traient 
al mercat nous purificadors 
d’aire d’ús domèstic. Va tan-
car l’any amb 159 treballa-
dors en plantilla.

Després de cinc anys de creixement 
continuat, la facturació conjunta 
de les 12 principals empreses del 
sector metall-mecànic s’estanca el 

2019. Pel que fa als resultats, La Far-
ga Yourcopper Solutions perd 2,9 
milions d’euros, just dos anys des-
prés d’haver duplicat la seva xifra 

de negocis superant els mil milions 
d’euros de facturació anual. La resta 
d’empreses, en conjunt, milloren els 
resultats obtinguts l’any anterior.

Balanç de situació

actiu no corrent  82.991.463 €  34.263.797 € 

Existències  99.913.638 €  42.339.581 € 

Deutors  18.751.638 €  53.014.068 € 

Tresoreria  569.038 €  20.334.721 € 

actiu corrent  124.106.576 €  116.882.272 € 

actiu total  207.098.039 €  151.146.069 € 

Patrimoni net  60.174.899 €  86.358.864 € 

Passiu no corrent  15.448.861 €  17.535.021 € 

Passiu corrent  131.474.279 €  47.252.184 € 

Patrimoni net i passiu  207.098.039 €  151.146.069 € 

cOMPte de Resultats

ingressos explotació  1.012.637.884 €  188.272.832 € 

Consums d’explotació -964.892.982 € -89.283.504 € 

Despeses de personal -17.479.240 € -51.525.618 € 

Altres despeses d’explotació -25.606.853 € -34.117.918 € 

Resultat brut d’explotació  4.658.809 €  13.345.792 € 

Amortització d’immobilitzat -7.244.540 € -3.843.597 € 

Altres resultats  777.840 €  35.378 € 

Resultat financer -2.203.589 € -192.117 € 

Resultat abans d’impostos -4.011.480 €  9.345.456 € 

Impost sobre societats  1.115.393 € -2.267.265 € 

Resultat de l’exercici -2.896.087 €  7.078.191 € 

RÀtiOs i MaGnituds

Facturació 2018  1.051.602.015 €  172.360.587 € 

Facturació 2019  1.012.637.884 €  188.272.832 € 

Variació facturació 2018-2019 -3,7% 9,2%

Resultat 2018  1.357.434 €  2.757.892 € 

Resultat 2019 -2.896.087 €  7.078.191 € 

Variació resultat 2018-2019 - 156,7%

Fons de maniobra -7.367.703 €  69.630.088 € 

Despeses de personal / persona  49.516 €  53.394 € 

Vendes / persona  2.868.663 €  195.101 € 

Valor afegit / vendes (%) 2,2% 35,6%

Personal assalariat (mitjana anual)  353  965 

Solvència 0,84 1,80

Importància dels fons propis 29,1% 57,1%

Endeutament 244,2% 75,0%

Marge de benefici -0,3% 3,8%

Rendibilitat financera -4,8% 8,2%

lleGenda
Ràtio de solvència =  actiu corrent / Passiu exigible         < 0,5        0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net         < 80%          80-120%         > 120% 
importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total        < 25%         25-50%         > 50%  
Rendibilitat financera (ROe) = Resultat net / Patrimoni net        < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici = Resultat net / vendes          < 0%           0,1-3%           > 3% 

la Farga Yourcopper solutions, sa GiRBau, sa
(consolidat)

seu social Les Masies de Voltregà Vic

activitat principal Producció semielaborats del coure Fabricació de màquines de rentar
i assecar

Dijous, 31 de desembre de 2020 3
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COMERCIALDE LA FORJA 
SA (COMFORSA)
L’any 2019 Comforsa va con-
tinuar amb l’estratègia de 
la nova direcció encetada el 
2018 de reduir les pèrdues 
i després d’un 2018 encara 
amb resultats negatius d’1,3 
milions, el febrer del 2019 
va anunciar que ja portava 
cinc mesos consecutius sen-
se pèrdues i finalment va 
aconseguir tancar l’any 2019 
amb un benefici de 118.561 
euros. La seva facturació va 
ser de 60,8 milions d’euros, 
un 19% menys que el 2018, 
en part per la baixada del 
preu de l’acer. Durant aquest 
any va aconseguir esmorteir 

els sorolls de la planta 7 de 
Campdevànol on s’havia 
instal·lat una premsa que 
donava problemes als veïns. 
La companyia, propietat 
d’Avançsa, empresa pública 
de la Generalitat, va elaborar 
un pla estratègic que va fins 
al 2022, en el qual es pre-
veuen noves inversions en 
maquinària a les plantes de 
Comforsa 3 i 4. Precisament 
per afrontar aquestes inver-
sions, el govern va fer el 
2019 una ampliació de capi-
tal de 4,5 milions d’euros. El 
2019 va ocupar de mitjana 
305 treballadors amb els 
quals ha pactat un nou con-
veni de treball.

SODECA, SLU
Instal·lada a la nova planta 
de Ripoll, la fabricant de 
ventiladors Sodeca va tancar 
l’any amb una xifra de nego-
cis de 52 milions d’euros, un 
5,2% superior a la de 2018, i 
va obtenir un resultat positiu 
d’un milió d’euros, un 62,9% 
menys que l’any anterior. 
Durant l’any 2019, Sodeca va 
comprar la italiana Marelli 
Ventilazione, una compa-
nyia amb més de 128 anys 
d’història, fet que li suposà 
sumar 12 empreses al grup i 
un augment de la facturació 
per sobre dels 90 milions. La 
companyia ha crescut els dar-
rers anys precisament com-

prant altres empreses. Amb 
Marelli,  Sodeca incorpora 
filials a tot Itàlia i a la Xina. 
Amb la posada en marxa de 
la planta de Ripoll, més efici-
ent en el consum energètic, 
l’empresa va augmentar un 
14% el personal, tancant 
l’any amb 261 treballadors 
(els 241 que apareixen al 
quadre superior són la mit-
jana anual). L’empresa ha 
innovat aquest 2020 posant 
la seva tecnologia a fabricar 
peces per a respiradors per a 
les unitats de cures intensi-
ves i dissenyant i fabricant 
equips de nebulització per a 
la desinfecció d’espais així 
com netejadors d’aire.

KONECRANES AND 
DEMAG IBÉRICA, SL
Aquesta empresa, hereva 
de Grues Ausió, va superar 
el 2019 els 50 milions de 
facturació, un 4,2% més que 
l’any anterior, i va reduir 
lleugerament el seu benefici, 
que es va situar en 1,9 mili-
ons d’euros. Amb una sòlida 
situació financera, l’empresa 
especialitzada en la distribu-
ció i muntatge de sistemes 
d’elevació i transport per a 
tota mena d’indústries va 
tancar l’any amb 286 treba-
lladors. El 2020, i davant els 
efectes de la Covid-19, va fer 
un ERTO temporal almenys 
fins al mes d’agost.

Alacer Mas, SL                                  
         

Tècniques d’estampació i 
embutició de metalls, SA

Cata Electrodomésticos, SL
(Consolidat)

Comercial de la Forja, SA Sodeca, SLU

Seu social Gurb Torelló Alcobendas   Comforsa Sant Quirze de Besora

Activitat principal Distribució de productes d’acer 
i alumini 

Producció d’embalatges metàl·lics 
per a perfumeria i cosmètica

Fabricació d’electrodomèstics Forja, estampació i embutició 
de metalls

Fabricació de maquinària de 
ventilació i refrigeració

BALAnç dE SiTUACió

Actiu no corrent  8.209.677 €  25.814.555 €  47.394.472 €  43.354.215 €  12.463.302 € 

Existències  24.030.334 €  8.824.278 €  14.900.198 €  17.956.413 €  12.529.195 € 

Deutors  18.092.384 €  14.063.466 €  14.747.438 €  10.020.840 €  13.844.408 € 

Tresoreria  316.040 €  3.590.590 €  1.442.557 €  5.850.710 €  499.606 € 

Actiu corrent  42.442.547 €  27.014.562 €  38.069.859 €  33.869.753 €  27.508.880 € 

Actiu total  50.652.224 €  52.829.118 €  85.464.331 €  77.223.968 €  39.972.182 € 

Patrimoni net  35.260.366 €  17.967.812 €  6.594.171 €  41.598.589 €  25.034.137 € 

Passiu no corrent  944.182 €  9.558.477 €  39.726.326 €  16.992.746 €  3.640.216 € 

Passiu corrent  14.447.676 €  25.302.828 €  39.143.834 €  18.632.633 €  11.297.829 € 

Patrimoni net i passiu  50.652.224 €  52.829.118 €  85.464.331 €  77.223.968 €  39.972.182 € 

COMPTE dE RESULTATS

ingressos d’explotació  92.732.827 €  74.649.666 €  74.411.543 €  60.832.808 €  52.069.760 € 

Consums d’explotació -75.624.733 € -46.797.554 € -50.061.587 € -30.788.984 € -29.496.517 € 

Despeses de personal -5.181.334 € -12.855.118 € -7.860.340 € -12.820.323 € -8.543.695 € 

Altres despeses d’explotació -3.666.352 € -7.790.297 € -12.261.527 € -11.823.725 € -11.769.255 € 

Resultat brut d’explotació  8.260.408 €  7.206.697 €  4.228.089 €  5.399.776 €  2.260.293 € 

Amortització d’immobilitzat -945.970 € -2.209.765 € -1.788.632 € -4.179.763 € -868.796 € 

Altres resultats  2.500 €  54.967 € -216.635 € -44.693 €  1.081 € 

Resultat financer  68.132 € -189.288 € -702.228 € -907.854 € -75.808 € 

Resultat abans d’impostos  7.385.070 €  4.862.610 €  1.520.593 €  267.465 €  1.316.770 € 

Impost sobre societats -1.735.828 € -1.137.004 € -263.509 € -148.904 € -273.535 € 

Resultat de l’exercici  5.649.242 €  3.725.606 €  1.257.084 €  118.561 €  1.043.235 € 

RÀTiOS i MAGniTUdS

Facturació 2018  93.268.243 €  71.567.206 €  71.458.282 €  75.065.949 €  49.489.220 € 

Facturació 2019  92.732.827 €  74.649.666 €  74.411.543 €  60.832.808 €  52.069.760 € 

Variació facturació 2018-2019 -0,6% 4,3% 4,1% -19,0% 5,2%

Resultat 2018  7.018.646 €  2.933.284 € -5.745.856 € -1.318.615 €  2.811.239 € 

Resultat 2019  5.649.242 €  3.725.606 €  1.257.084 €  118.561 €  1.043.234 € 

Variació resultat 2018-2019 -19,5% 27,0% - - -62,9%

Fons de maniobra  27.994.871 €  1.711.734 € -1.073.975 €  15.237.120 €  16.211.051 € 

Despeses de personal / persona  38.829 €  39.554 €  49.436 €  42.034 €  35.451 € 

Vendes / persona  694.940 €  229.691 €  467.997 €  199.452 €  216.057 € 

Valor afegit / vendes (%) 14,5% 27,0% 16,4% 30,0% 20,8%

Personal assalariat (mitjana anual)  133  325  159  305  241 

Solvència 2,76 0,77 0,48 0,95 1,84

Importància dels fons propis 69,6% 34,0% 7,7% 53,9% 62,6%

Endeutament 43,7% 194,0% 1196,1% 85,6% 59,7%

Marge de benefici 6,1% 5,0% 1,7% 0,2% 2,0%

Rendibilitat financera 16,0% 20,7% 19,1% 0,3% 4,2%

LLEGEndA
Ràtio de solvència =  Actiu corrent / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

Rendibilitat financera (ROE) = Resultat net / Patrimoni net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici = Resultat net / vendes          < 0%           0,1-3%           > 3% 
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MANUFACTURADOS FÉR-
RICOS, SA (MAFESA)
Notant ja l’aturada en 
algunes activitats, Mafesa 
va tancar el 2019 amb una 
facturació de 47,9 milions 
d’euros, un 5,2% més baixa 
que l’any 2018, i un resultat 
positiu d’1,8 milions d’eu-
ros, un 40,5% menys. L’any 
2019, seguint el que feia els 
anys anteriors, va invertir 
en maquinària prop d’1,7 
milions d’euros. Tot i que 
en la primera sacsejada de la 
Covid-19 d’aquest 2020 no 
va haver d’aplicar mesures 
per regular l’ocupació, sí 
que preveia una baixada de 
vendes important per aquest 

exercici. Mafesa ha invertit 
en posar 1.164 panells de 
plaques solars d’autoconsum 
a la nau de Seva, que gene-
raran més de 380.000 kWh, 
que cobriran el 30% de la 
demanda de la nau. Va ocu-
par el 2019 una mitjana de  
177 treballadors.

RODIN, SA
Rodin és una empresa de 
Torelló que forma part del 
grup Soler & Palau, nascut a 
Ripoll i ara amb seu a Parets 
del Vallès. L’any 2019 va fac-
turar 39 milions d’euros, un 
6,2% més que l’any anterior, 
i va obtenir un resultat posi-
tiu de 2,4 milions, un 6,9% 

més que el 2018. L’empresa 
esta instal·lada a Torelló des 
del 2011 quan li mancava 
espai a Ripoll per la seva 
divisió de ventiladors domès-
tics. Té 76 treballadors. 

ONNERA LAUNDRY 
BARCELONA, SA
Onnera Laundry és una 
fabricant de rentadores i 
assecadores industrials situ-
ada a Sant Julià de Vilatorta. 
Té el seu origen l’any 1922 
amb la creació de Talleres 
Roca a Vic, que l’any 2001 va 
passar a formar part del grup 
Onnera, la matriu de la qual 
és Fagor Industrial. El 2002 
l’empresa es va instal·lar 

Torelló

D.A.

L’abril de 2019 l’empresa 
Silgan White Cap, fabri-
cant de taps metàl·lics per 
a pots de conserva i amb 
una facturació del voltant 
de 20 milions d’euros, va 
anunciar el tancament de la 
planta de Torelló i l’acomia-
dament de 59 dels seus 73 
treballadors. Era la mateixa 
producció que feia Vem de 
Tapas Metálicas, empresa 
del grup Vemsa, que la hol-

ding Silgan havia comprat 
el 2008.
La mateixa multinacional 
americana -Silgan- uns 
mesos més tard, el gener de 
2020, anunciava la compra 
del grup francès Àlbea, dins 
del qual hi havia una altra 
empresa de Torelló, Covit.  
Així, amb pocs mesos la 
multinacional americana 
que cotitza al Nasdaq va 
passar de marxar de Torelló 
a tornar-hi, però ara amb un 
altre vestit i una activitat 
una mica diferent. 

De Covit a Silgan

Konecranes and Demag 
Iberica, Sl

Manufacturados Férricos, SA 
Mafesa

Rodin, SA Onnera laundry ElectroJet, Sl

Seu social Vic Vic Torelló Sant Julià de Vilatorta Gurb

Activitat principal Muntatge i manteniment 
d’aparells d’elevació i transport

Distribució de materials fèrrics  Fabricació d’aparells eletrònics 
de ventilació

 Fabricació de màquines de 
rentar i assecar 

Construcció de maquinària per 
a la indústria tèxtil

llEGENDA
Ràtio de solvència =  Actiu corrent / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
Importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

Rendibilitat financera (ROE) = Resultat net / Patrimoni Net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici = Resultat net / vendes          < 0%           0,1-3%           > 3% 

BAlANç DE SItuAcIó      

Actiu no corrent  2.986.000 €  10.508.130 €  990.000 €  4.677.611 €  3.537.077 € 

Existències  4.020.000 €  12.187.780 €  7.404.000 €  3.170.892 €  8.549.342 € 

Deutors  14.144.000 €  9.390.919 €  5.893.000 €  2.090.374 €  6.292.161 € 

Tresoreria  2.430.000 €  1.960.629 €  2.030.000 €  40.862 €  604.286 € 

Actiu corrent  20.625.000 €  23.539.328 €  23.431.000 €  8.776.240 €  15.533.244 € 

Actiu total  23.611.000 €  34.047.458 €  24.421.000 €  13.453.851 €  19.070.321 € 

Patrimoni net  9.714.000 €  26.584.565 €  16.337.000 €  6.153.464 €  11.449.808 € 

Passiu no corrent  5.300.000 €  1.516.502 €  390.000 €  2.424.849 €  1.551.113 € 

Passiu corrent  8.597.000 €  5.946.391 €  7.693.000 €  4.875.538 €  6.069.401 € 

Patrimoni net i passiu  23.611.000 €  34.047.458 €  24.421.000 €  13.453.851 €  19.070.321 € 

cOMPtE DE RESultAtS

Ingressos d’explotació  50.062.000 €  47.965.777 €  39.059.000 €  26.319.442 €  20.126.786 € 

Consums d’explotació -24.266.000 € -34.162.450 € -29.531.000 € -16.324.166 € -12.344.647 € 

Despeses de personal -14.842.000 € -7.257.163 € -2.840.000 € -4.051.413 € -3.124.981 € 

Altres despeses d’explotació -7.847.000 € -3.673.431 € -3.323.000 € -4.133.735 € -3.096.464 € 

Resultat brut d’explotació  3.107.000 €  2.872.733 €  3.365.000 €  1.810.128 €  1.560.694 € 

Amortització d’immobilitzat -313.000 € -610.609 € -260.000 € -668.165 € -500.041 € 

Altres resultats -141.000 €  6.880 €  - € -228.251 €  34.824 € 

Resultat financer -129.000 €  63.877 € -13.000 €  16.859 €  1.483 € 

Resultat abans d’impostos  2.524.000 €  2.332.880 €  3.092.000 €  930.571 €  1.096.960 € 

Impost sobre societats -630.000 € -508.069 € -692.000 € -184.306 €  123.364 € 

Resultat de l’exercici  1.894.000 €  1.824.811 €  2.400.000 €  746.265 €  1.220.324 € 

RÀtIOS I MAGNItuDS

Facturació 2018  48.051.000 €  50.582.144 €  36.789.000 €  26.493.866 €  25.563.572 € 

Facturació 2019  50.062.000 €  47.965.777 €  39.059.000 €  26.319.442 €  20.126.786 € 

Variació facturació 2018-2019 4,2% -5,2% 6,2% -0,7% -21,3%

Resultat 2018  2.007.000 €  3.068.896 €  2.245.000 €  921.824 €  2.777.773 € 

Resultat 2019  1.894.000 €  1.824.811 €  2.400.000 €  746.266 €  1.220.325 € 

Variació resultat 2018-2019 -5,6% -40,5% 6,9% -19,0% -56,1%

Fons de maniobra  12.028.000 €  17.592.937 €  15.738.000 €  3.900.702 €  9.463.843 € 

Despeses de personal / persona  51.895 €  41.001 €  37.368 €  39.334 €  74.404 € 

Vendes / persona  175.042 €  270.993 €  513.934 €  255.529 €  479.209 € 

Valor afegit / vendes (%) 36,7% 21,2% 15,6% 22,5% 23,3%

Personal assalariat (mitjana anual)  286  177  76  103  42 

Solvència 1,48 3,15 2,90 1,20 2,04

Importància dels fons propis 41,1% 78,1% 66,9% 45,7% 60,0%

Endeutament 143,1% 28,1% 49,5% 118,6% 66,6%

Marge de benefici 3,8% 3,8% 6,1% 2,8% 6,1%

Rendibilitat financera 19,5% 6,9% 14,7% 12,1% 10,7%
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en una nau de 8.000 metres 
quadrats a Sant Julià, que va 
ampliar en 2.000 més l’any 
2017. El 2019 va fer una 
segona ampliació de 3.000 
metres quadrats més. El grup 
Onnera, que fabrica també 
per al sector de l’hoteleria i 
les cuines, té nou plantes de 
fabricació a diversos països 
i 35 oficines comercials. La 
divisió de rentadores, situada 
a Sant Julià, va tancar l’any 
passat amb una facturació 
de 26,3 milions d’euros, 
molt poc menys (-0,7%) que 
l’any anterior. El resultat 
va ser de 746.266 euros, un 
19% menys que el 2018. 
L’EBITDA, d’1,5 milions 
d’euros, és un 2,2% més alt 
que el de 2018. Va ocupar 
durant l’any una mitjana de 
103 treballadors.

ELECTRO JET, SL
La fabricant de maquinària 
tèxtil de Gurb Electro Jet va 
baixar el 2019 la seva factu-
ració en un 21,3%, situant-la 
en 20,1 milions, i també va 
reduir el seu resultat en un 
56,1%, situant-lo en 1,2 mili-
ons. El seu balanç reflecteix 
una molt bona salut finance-
ra, amb excel·lents ràtios de 
solvència i poc endeutament. 
A finals de l’any 2018, el 
grup suís Rieter Holding va 
entrar a formar part del seu 
accionariat adquirint un 25% 
de les accions. Pertànyer a 
un grup amb 17 fàbriques a 
tot el món va comportar un 
replantejament del negoci i 
de l’estratègia durant l’exer-
cici de 2019 que serà la base 
per al creixement dels pro-
pers anys, segons expliquen 
en el seu informe de gestió. 
Durant l’any van continuar 
amb els seus projectes de 
recerca com el d’una nova 
metxera automatitzada amb 
el suport del CDTI i amb un 
pressupost aprovat de més 
d’1,9 milions i es va iniciar 
un nou sistema de tornejat 
a fàbrica amb un pressupost 
de més de 280.000 euros. 
L’empresa exporta el 96% de 
les seves vendes i va ocupar 
durant l’any 2019 una mitja-
na de 42 treballadors. 

Ingressos d’explotació

LA FARGA GIRBAU ALACER MAS TESEM CATA COMFORSA SODECA KONECRANES MAFESA RODIN ONNERA
LAUNDRY

ELECTRO JET
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Has deixat de veure ?
Resintonitza el teu televisor

i si tot i això no ens veus avisa el teu 
instal·lador de confiança.

93 889 49 49

el9nou.cat/antena

Més informació a:

Perquè els Reis no passin de llarg

4 i 5
de gener

recorregut pel 
campament reial 
de Manlleu

Nit de
Reis

A partir de les 7 
de la tarda

programa especial 
en directe de 
l’arribada de Ses 
Majestats a Vic
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Resultats també positius
SEIDOR GROUP, SA
El 2019, el grup Seidor va 
créixer un 18,3% en ingres-
sos respecte al 2018 acos-
tant-se, tal com preveia, 
als 500 milions d’euros. Va 
facturar-ne 488,2 i va obtenir 
un resultat de 16 milions 
d’euros, un 48,8% més que el 
2018. Seidor, a qui Cepyme 
ja situava els anys 2015, 2016 
i 2017 com una de les 500 
empreses amb més creixe-
ment de l’Estat, va potenciar 
els serveis relacionats amb 
la intel·ligència artificial i 
l’internet de les coses, alguns 
dels quals ja han donat fruit 
aquest 2020. Tot aquest crei-
xement previ els va portar 
l’any passat a ampliar les 
seves oficines a Barcelona 
i Galícia i a obrir un nou 
centre de competència, amb 
especialistes, a la zona d’Ori-
ent, un dels seus focus de 
creixement. La multinacional 
ocupava 4.904 treballadors 
l’any 2019.

PROQUIMIA, SA
L’empresa de productes quí-
mics i desinfectants de Vic va 
augmentar un 6,2% les seves 
vendes el 2019 respecte al 
2018, segons els seus comp-
tes individuals. Va facturar 
57,6 milions d’euros i va 
obtenir uns resultats de 5,7 
milions d’euros, un 16,1% 
més que l’any anterior. Un 
any més la major part de les 
seves vendes van ser al mer-
cat internacional, on l’empre-
sa ja és molt present. Seguint 
la línia de la reducció de l’ús 
de plàstic, l’empresa ha can-
viat les bosses de plàstic per 
d’altres 100% compostables 
i biodegradables obtingudes 
a partir del midó de la patata, 
evitant així la producció de 
10.000 bosses de plàstic cada 
any. També va continuar 
invertint en nova maquinària 
d’envasat més automatitzada 
i amb més capacitat produc-
tiva i va llançar els envasos 
per a líquids tipus eco que es 
poden fer servir sense la caixa 
de cartró. Proquimia és una 
empresa molt capitalitzada, 
amb unes ràtios de solvència 
i de liquiditat excel·lents. 
Ocupa 255 treballadors

CERTIS OBRES I SERVEIS, 
SA
Certis és una empresa del 
sector de la construcció que 
va tancar l’any 2019 amb una 
facturació de 50,7 milions 

d’euros, un 21,8% més que el 
2018, i va obtenir uns resul-
tats de 507.532 euros, que 
representen només un 1% 
dels seus ingressos. El sector 
de la construcció va comen-
çar a recuperar-se l’any 2014 

de la crisi financera de l’any 
2007, tot i que amb alts i 
baixos. En el cas de Certis els 
dos darrers anys ha crescut 
per la tendència a l’alça de 
la demanda d’obra al sector 
públic, però també per haver 

diversificat les vendes cap al 
sector privat. Va tancar l’any 
amb 90 treballadors.

IQAP MASTERBACHT 
GROUP, SL
La societat de les Masies de 

Roda, que forma part del 
grup nord-americà Poly One, 
va reduir un 8,4% la seva 
xifra de negocis facturant 
prop de 44,2 milions d’eu-
ros i va obtenir un resultat 
de 2,6 milions d’euros, un 

Totes les empreses de diversos sec-
tors analitzades en aquest dossier 
van tancar l’any 2019 amb beneficis 
i set de les tretze van augmentar la 

seva xifra de negocis. En aquest sen-
tit, destaca Novatilu de Manlleu, vin-
culada a Benito Urban, que ha crescut 
en vendes un 42,5%. La més gran en 

volum de negoci és la multinacional 
Seidor, que s’acosta als 500 milions 
d’euros de facturació i supera els 16 
milions de resultat net.

Ingressos d’explotació Facturació 2018 Facturació 2019
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Les empreses de diversos sectors tanquen l’any amb beneficis; la majoria, a més, augmenten facturació 
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49,1% superior al de 2018. 
També ha crescut l’ebitda 
(benefici brut d’explotació), 
que ha pujat a 4.994.000 
euros, mentre que el 2018 
eren 3.930.000 euros. Les 
expectatives per a l’any 2020 
van canviar a l’espera dels 
efectes de la Covid-19. L’em-
presa, ben posicionada en el 
seu sector i que fa inversions 
constants en nous productes, 
va tancar l’exercici amb 196 
treballadors i destaca per 
gaudir d’uns índexs de sol-
vència, importància dels fons 
propis, endeutament, marge 
de benefici i rendibilitat 
financera molt bons.

BENITO URBAN, SL
Un 8,6% va créixer la fac-
turació de Benito Urban 
l’any 2019, superant els 36,7 
milions d’euros, que li van 
reportar un resultat de poc 
més d’un milió d’euros, que 
tot i ser un 56,8% inferior 
al de l’exercici anterior és 
un bon resultat en el primer 
any sencer que l’empresa 
tornava a ser dels seus pro-
pietaris originals, la família 
Carandell, que l’any 2011, 
amb un volum de negoci de 
39 milions d’euros anuals, es 
va vendre l’empresa al grup 
de capital risc belga Ergon 
Capital. L’any 2018, Benito 

va entrar en un preconcurs 
de creditors que la va portar 
a la venda i la va recomprar 
Carandell. Ara l’empresa té 
la seu a Vic i la planta on es 
fan els acabats de les peces 
de mobiliari urbà que fabrica 
és a Sallent. Abans tenia la 
seu a Manlleu i una planta 
a Sant Bartomeu del Grau 
on la direcció de l’empresa 
volia tornar. Benito Urban ha 
dedicat aquest any a buscar 
sinergies amb Novatilu, l’al-
tra empresa del grup familiar 
que també és del mateix sec-
tor tot i que més especialitza-
da en il·luminació. Benito va 
ocupar durant l’any 2019 una 

mitjana de 94 treballadors.

FEIXAS AULET, SA
Feixas Aulet va baixar un 
3,2% la seva facturació 
el 2019 en relació amb el 
2018. Va facturar 33,7 mili-
ons d’euros i va obtenir un 
resultat d’1 milió d’euros, 
un 132,3% més que el 2018, 
gràcies a una millora molt 
important del resultat 
financer. Preveia un 2020 
semblant tot i la pandèmia ja 
que l’empresa, com a servei 
essencial, no va patir el tan-
cament i no va fer cap ERTO. 
Va acabar l’any amb 117 tre-
balladors i destaca per una 

bona posició financera i una 
cobertura del seu actiu amb 
fons propis de 92,7%.

ESBELT, SA
Els comptes consolidats d’Es-
belt, empresa que ha arribat 
als 50 anys aquest 2020, mos-
tren una facturació de 27,3 
milions d’euros i un resultat 
d’1,3 milions d’euros, un 
25,4% inferior al de 2018. 
L’empresa fabricant de cintes 
transportadores té previst 
millorar les seves instal-
lacions en un nou espai que 
es construirà un cop es faci 
el polígon del Mas de Man-
lleu, al costat del Verdaguer. 

Seidor , SA                                          Proquimia, SA Certis Obres i Serveis, SA Iqap Masterbatch Group, SL Benito Urban, SL

Seu social Vic Vic Balenyà   Les Masies de Roda Vic

Activitat principal Serveis de consultoria 
informàtica

Producció i comerç de sabons Construcció i promoció 
d’habitatges

Fabricació de matèries 
plàstiques

Comerç i elaboració de 
mobiliari urbà

BALAnç de SItUACIó

Actiu no corrent  32.215.688 €  23.006.778 €  393.351 €  19.393.068 €  23.508.128 € 

Existències  461.858 €  5.057.464 €  296.238 €  4.174.904 €  10.168.206 € 

Deutors  128.701.363 €  22.161.759 €  17.921.460 €  8.585.865 €  9.756.174 € 

Tresoreria  38.201.079 €  11.540.067 €  4.614.654 €  4.774.254 €  3.774.375 € 

Actiu corrent  194.630.655 €  38.782.537 €  23.149.066 €  17.612.980 €  24.062.123 € 

Actiu  226.846.343 €  61.789.315 €  23.542.417 €  37.006.049 €  47.570.251 € 

Patrimoni net  69.372.529 €  50.451.248 €  4.989.140 €  26.070.742 €  33.712.650 € 

Passiu no corrent  25.914.397 €  3.408.862 €  147.244 €  4.355.852 €  5.705.248 € 

Passiu corrent  131.559.417 €  7.929.205 €  18.406.034 €  6.579.455 €  8.152.353 € 

Patrimoni net i passiu  226.846.343 €  61.789.315 €  23.542.417 €  37.006.049 €  47.570.251 € 

COMPte de ReSULtAtS

Ingressos explotació  488.241.339 €  57.604.431 €  50.732.440 €  44.215.127 €  36.715.095 € 

Consums d’explotació -250.601.894 € -27.049.202 € -43.193.176 € -22.753.868 € -22.574.977 € 

Despeses de personal -166.617.531 € -12.330.561 € -4.654.034 € -9.744.975 € -4.759.362 € 

Altres despeses d’explotació -43.121.299 € -10.844.038 € -2.424.403 € -6.762.078 € -7.996.438 € 

Resultat brut d’explotació  27.900.614 €  7.380.630 €  460.827 €  4.954.206 €  1.384.318 € 

Amortització d’immobilitzat -3.046.121 € -980.070 € -147.702 € -2.102.669 € -294.712 € 

Altres resultats -815.094 €  17.213 €  121.883 €  40.914 €  429 € 

Resultat financer -3.159.170 €  791.249 €  239.823 €  245.873 €  207.888 € 

Resultat abans d’impostos  20.880.229 €  7.209.022 €  674.831 €  3.138.324 €  1.297.923 € 

 Impost sobre societats -4.802.724 € -1.470.705 € -167.299 € -540.763 € -268.113 € 

Resultat de l’exercici  16.077.505 €  5.738.317 €  507.532 €  2.597.561 €  1.029.810 € 

RÀtIOS I MAGnItUdS

Facturació 2018  412.688.097 €  54.261.723 €  41.664.116 €  48.287.080 €  33.807.410 € 

Facturació 2019  488.241.339 €  57.604.431 €  50.732.440 €  44.215.127 €  36.715.095 € 

Variació facturació 2018-2019 18,3% 6,2% 21,8% -8,4% 8,6%

Resultat 2018  10.806.055 €  4.943.265 €  579.617 €  1.742.266 €  2.382.445 € 

Resultat 2019  16.077.506 €  5.738.318 €  507.532 €  2.597.561 €  1.029.810 € 

Variació resultat 2018-2019 48,8% 16,1% -12,4% 49,1% -56,8%

Fons de maniobra  63.071.238 €  30.853.332 €  4.743.032 €  11.033.525 €  15.909.770 € 

Despeses de personal / persona  33.976 €  46.884 €  51.711 €  49.719 €  50.632 € 

Vendes / persona  99.560 €  219.028 €  563.694 €  225.587 €  390.586 € 

Valor afegit / vendes (%) 40,1% 34,9% 10,2% 33,8% 17,1%

Personal assalariat (mitjana anual)  4.904  263  90  196  94 

Solvència 1,24 3,42 1,25 1,61 1,74

Importància dels fons propis 30,6% 81,7% 21,2% 70,4% 70,9%

Endeutament 227,0% 22,5% 371,9% 41,9% 41,1%

Marge de benefici 3,3% 10,0% 1,0% 5,9% 2,8%

Rendibilitat financera 23,2% 11,4% 10,2% 10,0% 3,1%

LLeGendA
Ràtio de solvència =  Actiu corrent / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
Importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

Rendibilitat financera (ROe) = Resultat net / Patrimoni net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici = Resultat net / vendes          < 0%           0,1-3%           > 3% 
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Feixas Aulet, SA Esbelt, SA
(consolidat)

La Doma SA de Curtidos Costertec, SA Manufacturas Max Plastic, SA

Seu social Roda de Ter Manlleu Centelles Torelló Ribes de Freser

Activitat principal Comerç a l’engròs i al detall de 
combustibles

Producció de cintes trans-
portadores termoplàstiques

Adob i acabat de pell Producció de bombes i 
vàlvules per a aerosols 

Fabricació d’articles acabats 
de plàstic

BALAnç DE SituACió

Actiu no corrent  5.178.776 €  9.726.940 €  6.705.702 €  8.517.734 €  13.803.813 € 

Existències  574.114 €  6.871.991 €  9.354.369 €  4.872.221 €  1.448.034 € 

Deutors  895.848 €  4.872.819 €  6.616.402 €  4.704.582 €  5.767.849 € 

Tresoreria  2.416.203 €  597.576 €  694.203 €  702.778 €  474.595 € 

Actiu corrent  11.065.019 €  12.421.281 €  16.771.313 €  12.889.302 €  17.954.252 € 

Actiu  16.243.795 €  22.148.221 €  23.477.015 €  21.407.036 €  31.758.066 € 

Patrimoni net  15.064.925 €  12.138.916 €  8.052.030 €  15.401.869 €  24.740.626 € 

Passiu no corrent  32.968 €  3.837.946 €  1.733.588 €  2.340.813 €  997.261 € 

Passiu corrent  1.145.902 €  6.171.359 €  13.691.397 €  3.664.354 €  6.020.178 € 

Patrimoni net i passiu  16.243.795 €  22.148.221 €  23.477.015 €  21.407.036 €  31.758.066 € 

COMPtE DE RESuLtAtS

ingressos explotació  33.709.062 €  27.303.013 €  26.925.269 €  26.810.588 €  21.620.148 € 

Consums d’explotació -31.013.323 € -10.254.002 € -16.388.658 € -17.755.772 € -17.352.622 € 

Despeses de personal -815.334 € -8.772.851 € -6.474.657 € -3.254.606 € -638.338 € 

Altres despeses d’explotació -880.874 € -5.323.834 € -2.844.514 € -2.800.089 € -2.726.098 € 

Resultat brut d’explotació  999.531 €  2.952.326 €  1.217.440 €  3.000.121 €  903.090 € 

Amortització d’immobilitzat -121.059 € -897.233 € -376.249 € -892.158 € -188.975 € 

Altres resultats -14.362 € -33.187 €  37.273 €  412.870 € -4.787 € 

Resultat financer  492.172 € -215.914 € -227.447 € -66.334 €  654.627 € 

Resultat abans d’impostos  1.356.282 €  1.805.992 €  651.017 €  2.454.499 €  1.363.956 € 

 Impost sobre societats -331.673 € -528.622 € -164.577 € -597.037 € -64.755 € 

Resultat de l’exercici  1.024.609 €  1.277.370 €  486.440 €  1.857.462 €  1.299.201 € 

RÀtiOS i MAGnituDS

Facturació 2018  34.828.938 €  27.885.974 €  28.937.248 €  24.309.521 €  23.540.197 € 

Facturació 2019  33.709.062 €  27.303.013 €  26.925.269 €  26.810.588 €  21.620.148 € 

Variació facturació 2018-2019 -3,2% -2,1% -7,0% 10,3% -8,2%

Resultat 2018  441.016 €  1.711.346 €  653.197 €  947.156 €  1.275.942 € 

Resultat 2019  1.024.610 €  1.277.370 €  486.440 €  1.857.462 €  1.299.201 € 

Variació resultat 2018-2019 132,3% -25,4% -25,5% 96,1% 1,8%

Fons de maniobra  9.919.117 €  6.249.922 €  3.079.916 €  9.224.948 €  11.934.074 € 

Despeses de personal / persona  38.825 €  65.469 €  36.998 €  50.071 €  31.917 € 

Vendes / persona  1.605.193 €  203.754 €  153.859 €  412.471 €  1.081.007 € 

Valor afegit / vendes (%) 5,4% 43,7% 28,6% 23,4% 7,1%

Personal assalariat (mitjana anual)  21  134  175  65  20 

Solvència 9,39 1,24 1,09 2,15 2,56

Importància dels fons propis 92,7% 54,8% 34,3% 71,9% 77,9%

Endeutament 7,8% 82,5% 191,6% 39,0% 28,4%

Marge de benefici 3,0% 4,7% 1,8% 6,9% 6,0%

Rendibilitat financera 6,8% 10,5% 6,0% 12,1% 5,3%

LLEGEnDA
Ràtio de solvència =  Actiu corrent / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

Rendibilitat financera (ROE) = Resultat net / Patrimoni net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici = Resultat net / vendes          < 0%           0,1-3%           > 3% 

Amb la mirada posada en el 
creixement als Estats Units 
i al Canadà aquest 2020, any 
en què han pogut superar la 
Covid sense fer cap ERTO, 
ja exporta el 75% de la seva 
producció. Va tancar el 2019 
amb una plantilla de 134 tre-
balladors.

LA DOMA DE CURTIDOS, 
SA
L’empresa d’adob i acabat de 
pells més gran que queda 
a la comarca d’Osona, La 
Doma, SA, va facturar l’any 
2019 un 7% menys que l’any 
2018. Van ser 26,9 milions 
d’euros, 2 menys que l’any 
anterior, i va obtenir un 
resultat net també inferi-

or –un 25,5% menys– de 
486.440 euros. L’empresa, 
que manté facturacions sem-
blants els darrers anys, i que 
inverteix en la millora de la 
sostenibilitat dels seus pro-
ductes i processos, va tancar 
l’any amb 175 treballadors. 
La companyia treballa pells 
ovines, majoritàriament 
d’origen espanyol, i un cop 
acabades n’exporta la majo-
ria –al voltant d’un 80%– per 
a diferents empreses del 
sector de la moda i el luxe 
de multitud de països: Itàlia, 
Turquia, la Xina, Rússia, 
França, Polònia, Ucraïna, 
el Regne Unit, Alemanya, 
Corea, el Canadà o el Japó, 
entre d’altres.

COSTERTEC, SA
Fabricant de bombes i vàl-
vules per a aerosols i vapo-
ritzadors per a perfumeria, 
aquesta empresa és una filial 
del grup italià Coster Tecno-
logie Speciali. L’any passat 
va facturar 26,8 milions d’eu-
ros, un 10,3% més que l’any 
anterior, i va tenir uns resul-
tats de prop d’1,9 milions 
d’euros, que quasi doblen els 
de 2018. Tot i la presència 
aquest 2020 de la Covid-19, 
l’empresa confiava a mante-
nir els resultats i en tot cas 
té prou capacitat financera 
per resistir amb uns índexs 
de solvència i liquiditat molt 
sòlids. L’any 2019 va ocupar 
de mitjana 65 treballadors. 

MANUFACTURAS MAX 
PLÀSTIC, SA
Aquesta empresa familiar de 
Ribes de Febrer es dedica a 
oferir solucions integrals en 
termoplàstics des del disseny 
fins al muntatge passant 
per la construcció de peces. 
L’any 2019 va baixar un 8,2% 
la seva facturació en relació 
amb el 2018, situant la xifra 
en 21,6 milions d’euros, 
mentre que els resultats, 
positius, van augmentar en 
un 1,8% essent d’1,3 milions. 
Amb més de 50 anys d’histò-
ria compta amb una planta 
de disseny de producte a la 
Xina i plantes de producció 
a  Hongria (des del 1999) i 
Polònia (des del 2007), que 

sumen un total de 67.000 
metres quadrats d’instal-
lacions. Va tancar l’any amb 
20 treballadors en plantilla.

GRUPO LEDEXPORT, SA
Un 2,9% és el que va aug-
mentar de facturació el 
Grupo Ledexport, comercial 
del sector de la pell propietat 
de Colomer Leather Group, 
societat que va ser adquirida 
pel grup francès Chanel l’any 
2018. L’empresa va facturar 
21,1 milions d’euros i va 
obtenir un milió de bene-
ficis, un 31,9% menys que 
l’any anterior. Destaca per 
la solidesa de la seva posició 
financera i el seu elevat grau 
de capitalització.
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NOVATILU, SL
Aquesta jove empresa, nas-
cuda l’any 2014, va facturar 
l’any 2019 uns 20,2 milions 
d’euros, un 42,5% més que 
l’exercici anterior, en què 
n’havia facturat 14,2. Ho 
deu a la política comercial i a 
la millora del sector, segons 
explica en el seu informe 
de gestió. El seu resultat va 
ser d’1,7 milions d’euros, un 
148,4% més que el 2018, i 
va tancar l’any amb 47 tre-
balladors. Tot i que està en 
el tram de les empreses que 
menys facturen d’aquest 
grup, és la que més ha aug-
mentat la seva facturació 
respecte a l’exercici anterior. 
L’empresa, que és del mateix 
grup familiar que Benito 
Urban, ha compartit sinergi-
es amb aquesta aquest 2020, 
el que la pot portar a millo-
rar les seves expectatives de 
cara al futur. Destaca per la 
seva rendibilitat financera 
(resultat/patrimoni net) 
del 37,1%. Novatilu va tras-
lladar la seva seu social a 
València aquest 2019.

DIVASA FARMAVIC, SA
L’empresa de productes 
farmacèutics de Gurb va 
tancar l’any 2019 amb una 
facturació de 20,1 milions, 
xifra que representa un 7% 
menys que l’any anterior 
i uns resultats de 928.439 
euros, un 46,9% per sota del 
2018. Seguint amb la tònica 
de l’empresa de reinvertir 
els beneficis, el seu patri-
moni net ja supera els 25,6 
milions d’euros, que cobrei-
xen un 86,7% del seu actiu. 
La companyia té delegacions 
a Mèxic, Equador, Portugal 
i Veneçuela i exporta a 61 
països diferents. Aquestes 
vendes a l’exterior són prio-
ritàries per Divasa, que 
aquest 2020 ha arribat als 50 
anys, i és el que els ha per-
mès créixer i mantenir-se els 
últims anys juntament amb 
les innovacions de producte. 
Tenia 117 treballadors.

Grupo Ledexport, SA Novatilu, SL Divasa Farmavic, SA

Seu social Vic València Gurb

Activitat principal  Comerç a l’engròs de pells i cuirs Comerç i elaboració de mobiliari urbà Fabricació de productes farmacèutics

BALANç De SituAció

Actiu no corrent  1.499.930 €  740.226 €  13.794.881 € 

Existències  5.142.306 €  4.594.573 €  6.466.280 € 

Deutors  2.546.720 €  6.565.517 €  4.472.863 € 

Tresoreria  2.121.826 €  1.027.016 €  4.711.578 € 

Actiu corrent  9.815.604 €  12.661.572 €  15.779.018 € 

Actiu  11.315.535 €  13.401.799 €  29.573.899 € 

Patrimoni net  8.581.852 €  4.557.702 €  25.652.630 € 

Passiu no corrent  41.562 €  3.261.987 €  82.418 € 

Passiu corrent  2.692.121 €  5.582.109 €  3.838.851 € 

Patrimoni net i passiu  11.315.535 €  13.401.799 €  29.573.899 € 

cOMPte De ReSuLtAtS

ingressos explotació  21.111.220 €  20.229.375 €  20.162.681 € 

Consums d’explotació -18.282.669 € -13.232.171 € -8.617.077 € 

Despeses de personal -1.008.276 € -2.208.426 € -5.332.871 € 

Altres despeses d’explotació -578.107 € -2.399.150 € -4.276.664 € 

Resultat brut d’explotació  1.242.168 €  2.389.628 €  1.936.069 € 

Amortització d’immobilitzat -11.429 € -137.806 € -948.481 € 

Altres resultats  19.493 € -3.478 €  25.872 € 

Resultat financer  46.426 €  417 €  108.023 € 

Resultat abans d’impostos  1.296.658 €  2.248.761 €  1.121.483 € 

 Impost sobre societats -292.909 € -558.213 € -193.045 € 

Resultat de l’exercici  1.003.749 €  1.690.548 €  928.438 € 

RÀtiOS i MAGNituDS

Facturació 2018  20.522.552 €  14.196.778 €  21.668.709 € 

Facturació 2019  21.111.220 €  20.229.375 €  20.162.681 € 

Variació facturació 2018-2019 2,9% 42,5% -7,0%

Resultat 2018  1.474.208 €  680.516 €  1.746.920 € 

Resultat 2019  1.003.749 €  1.690.550 €  928.439 € 

Variació resultat 2018-2019 -31,9% 148,4% -46,9%

Fons de maniobra  7.123.483 €  7.079.463 €  11.940.167 € 

Despeses de personal / persona  56.015 €  46.988 €  45.580 € 

Vendes / persona  1.172.846 €  430.412 €  172.331 € 

Valor afegit / vendes (%) 10,7% 22,7% 36,1%

Personal assalariat (mitjana anual)  18  47  117 

Solvència 3,59 1,43 4,02

Importància dels fons propis 75,8% 34,0% 86,7%

Endeutament 31,9% 194,0% 15,3%

Marge de benefici 4,8% 8,4% 4,6%

Rendibilitat financera 11,7% 37,1% 3,6%

LLeGeNDA
Ràtio de solvència =  Actiu corrent / Passiu exigible        < 0,5         0,5-1,5         > 1,5
Ràtio d’endeutament = Passiu exigible / patrimoni net       < 80%          80-120%        > 120% 
importància dels fons propis = Patrimoni net / actiu total       < 25%         25-50%         > 50%  

Rendibilitat financera (ROe) = Resultat net / Patrimoni Net     < 0%          0,1-5%         > 5% 
Marge de benefici = Resultat net / vendes          < 0%           0,1-3%           > 3% 

TOYOTA CASACUBERTA
casacuberta.toyota.es

Ctra. Manlleu, 36 VIC
938 862 022

Dijous, 31 de desembre de 2020 11Resultats econòmics d’empreses 2019
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El primer CD de
Raquel Sans
i Ramon Soldevila.
10 cançons pensades 
per als més petits de 
la casa
(inclou una nadala).

També hi canten 
molts nens i nenes de 
l’Escola de Música de 
Taradell.

El podreu comprar al vostre punt de venda del 23 al 31 de desembre de 2020
o a la redacció d’EL 9 NOU (pl. Catedral, 2, de Vic)

Per només

(IVA inclòs)
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Deu anys de la indústria  
a Osona i el Ripollès:  

el sector agroalimentari  
i el metall-mecànic

Vic

Josep Burgaya

Encara que a la comarca 
d’Osona el pes del sector 
agrari continua essent molt 
important, cosa que una 
mirada al seu paisatge ens ho 
posa fortament en evidència, 
en realitat és un territori on 
hi ha un fort pes del sector 
industrial, amb centenars 
d’empreses –la majoria peti-
tes i mitjanes, molt poques 
de realment grans– que fan 
que l’activitat manufacturera 
superi el 40% del valor afegit 
brut (VAB) de la seva econo-
mia i que si hi afegim el sector 
agroramader, sector primari 
en la qualificació tradicional, 
però d’organització i enfo-
cament industrial, se supera 
de manera clara el 45% d’un 
PIB osonenc, que rondava 
justa abans de la contracció 
generada per la pandèmia 
de la Covid els 5.000 milions 
d’euros anuals. Una situació 
obertament diferent de la 
mitjana de l’economia cata-
lana, on la indústria només 
representa el 20% del VAB i 
el sector primari un esquifit 
1%. Per aquells que valoren 
la modernitat d’una economia 
pel percentatge elevat del 
sector serveis, podria semblar 
que el perfil productiu de la 
comarca d’Osona denota un 
cert endarreriment respecte 
a la mitjana de Catalunya i 
que, en tot cas, no estaríem 
davant d’un dels seus territo-
ris més dinàmics. En realitat, 
però, l’activitat industrial pot 
tenir graus molt diferents de 
tecnificació, de productivitat 
i d’aportació de valor afegit. 
Una indústria sòlida, competi-
tiva i tecnològicament potent 
acostuma a ser evidència de 
fortalesa econòmica. Només 
cal fixar-se en l’exitosa aposta 
que ha fet en aquest sentit 
Alemanya. A Europa tenim 
també clars exemples que 
desindustrialització comporta 
precarietat, vulnerabilitat i 
endarreriment. Gran Bretanya 
en seria una mostra força 
evident.

A Osona la indústria té un 

pes enorme i aquest és un 
tret diferencial que té més de 
positiu que de negatiu. De fet, 
és una gran oportunitat si les 
estratègies modernitzadores 
porten bona part d’aquesta 
activitat a la innovació, l’espe-
cialització i l’aposta tecnolò-
gica. Caldria superar aquells 
àmbits intensius en mà d’obra 
no qualificada, que aporten 
poc valor, molt vulnerables als 
vaivens dels mercats interna-
cionals i que generen exces-

sives externalitats negatives. 
A Osona la tradició industrial 
prové d’un sector tèxtil que 
s’havia anat estenent al llarg 
del segle XIX a les vores del 
Ter, però que va entrar en crisi 
als anys setanta i que abans 
d’acabar el segle anterior i 
amb el tancament de Puigneró 
va pràcticament abandonar 
l’activitat. El mateix va pas-
sar amb el sector de la pell 
tan emblemàtic i concentrat 
a Vic. Només en queden ara 
petits vestigis. Però darrere 
l’ensulsiada dels antics sectors 
industrials emblemàtics, que 
semblava que portaria desin-
dustrialització i empobriment, 
es va reforçar i esdevenir 
referència un sector metall-
mecànic que ja hi era, i que és 
a dia d’avui un dels més sòlids 

i amb majors perspectives de 
futur. I sobretot va emergir un 
potent sector industrial agro-
alimentari, primer derivat de 

la necessària transformació de 
la producció ramadera, però 
que ha anat molt més enllà 
en volum i amplitud. Ambdós 

sectors representen més del 
80% de la producció industri-
al osonenca, el seu 38% del 
PIB i, amb tots els dubtes i 

Entre l’activitat 
manufacturera i 
el sector primari 
superen el 45% 
del PIB osonenc

Una indústria 
sòlida, 

competitiva i 
tecnològicament 

avançada 
acostuma a 

ser evidència 
de fortalesa 
econòmica

Retrat d’una dècada en termes econòmics de les principals indústries de la comarca d’Osona i el Ripollès, 
analitzant en profunditat les dades econòmiques de dos sectors emblemàtics

Sector Empresa Població Observacions

Max Plastic Ribes de Freser

Esbelt Manlleu

IQAP Masterbatch Masies de Roda
PolyOne Corporation 
amb seu a Ohio 
(Estats Units) 

Metal·lúrgia La Farga 
Yourcoppersolutions

Les Masies de 
Voltregà

Comforsa Campdevànol Empresa pública

Some Sant Quirze de 
Besora

Axilone Sant Pere de Torelló

Propietat del fons 
d’inversió amb seu a 
Shanghai CITIC Capi-
tal China Partners

Tesem Torelló

Silgan Dispensing 
Systems Torelló

Grup Silgan amb seu 
a Holanda (antiga 
Covit)

Elausa Vic

Rodin Torelló Grup Soler & Palau

Cata Torelló Grup CNA amb seu a 
Luxemburg

Roquet Hydraulics Tona

Girbau Vic

Konecranes Vic
Grup amb seu a 
Finlàndia (antiga 
Grues Ausió)

Sodeca Sant Quirze de 
Besora

Mecanica Cape Manlleu

Onnera Laundry Sant Julià de 
Vilatorta

Grup Fagor Industrial 
amb seu a Guipúscoa 
(antiga Tallers Roca)

Electro Jet Gurb
El grup suís Reiter 
Holding té una 
participació del 25%

Alacer Mas Gurb

Mafesa Vic

Informàtica, 
electrònica i 
equipament 

elèctric

Cautxú i plàstic

Fabricació de 
productes 
metàl·lics

Maquinària

Distribució de
productes 
metàl·lics

Empreses del sector metall-mecànic
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Un dossier per 
repassar deu 
anys de dades

Vic

EL 9 NOU

EL 9 NOU ha fet un 
repàs de la trajectòria 
durant la segona dècada 
del segle XXI, la que va 
del 2010 al 2019, de les 
principals empreses de 
dos sectors emblemàtics 
a la nostra comarca, que 
comparteixen algunes 
característiques però que 
divergeixen en d’altres 
aspectes: l’agroalimen-
tari i el metall-mecànic. 
La selecció d’empreses 
analitzades s’ha basat en 
dos criteris. En primer 
lloc, s’han pres les compa-
nyies amb seu o plantes 
productives a Osona i el 
Ripollès, que han facturat 
l’últim exercici tancat i 
presentat –generalment 
el 2019– més de 25 mili-
ons d’euros. 

En segon lloc, s’ha 
tingut en compte la seva 
activitat i s’han englobat 
dins del sector agroali-
mentari aquelles empre-
ses vinculades al món de 
la carn de vacum, porcí o 
avícola, en qualsevol estat 
de la cadena de valor, des 
de les granges fins als 
elaboradors de productes 
manufacturats, passant 
pels escorxadors i els 
fabricants de pinso. No 
s’han tingut en compte, 
en canvi, altres empreses 
del sector alimentari que 
treballen altres tipus de 
producte com el peix en el 
cas de Frigorífics Ferrer, 
el cacau de Barry Calle-
baut o els derivats làctics 
i vegetals de Liquats 
Vegetals, per posar tres 
exemples d’empreses que 
també facturen més de 25 
milions d’euros i en canvi 
no formen part d’aquest 
reportatge.

Pel que fa al sector 
que anomenem metall-
mecànic, hi hem inclòs les 
empreses que treballen el 
metall en qualsevol estat 
i tipologia, però també les 
que fabriquen maquinà-
ria, components o béns 
d’equip, encara que la 
seva primera matèria pri-
mordial no sigui el metall 
sinó el plàstic, com és el 
cas de Max Plastic, Iqap 
Masterbatch i Esbelt.

El resultat d’aquesta 
selecció són 25 empreses 
agroalimentàries, totes 
elles d’Osona, i 21 empre-
ses del sector metall-
mecànic, de les quals 
dues són del Ripollès i la 
resta d’Osona.

contradiccions que es vulgui, 
el 20% de la població ocupada 
afiliada a la Seguretat Social.

Tenim una indústria molt 
diversa en la seva naturalesa 
i enfocament. Hi ha activitats 
en les quals predomina l’ocu-
pació estable, la mà d’obra 
qualificada i bons nivells de 
salaris, i d’altres en les quals 
s’aposta per l’ús de mà d’obra 
intensiva, poc formada i mal 
pagada, a més de recórrer 
a formes més que dubtoses 
de contractació laboral que 
precaritzen i molt els seus 
treballadors. Els estudis de 
panoràmica socioeconòmica 

de la comarca parlen de la 
debilitat que suposa: saldo de 
llocs de treball negatiu i pocs 
llocs de treball intensius en 
coneixement, aposta excessiva 
pel creixement en la intensitat 
del treball i no en la intensitat 
del coneixement, disminució 
de la productivitat per tre-
ballador com a conseqüència 
d’aquest model de creixement. 
Justament, el desenvolu-
pament d’aquesta activitat 
industrial condiciona i dibuixa 
la composició social d’Osona. 
Es generen externalitats, algu-
nes d’elles força negatives, de 
difícil gestió, i que subordinen 

el desenvolupament d’altres 
activitats econòmiques.

Descriurem i analitzarem 
aquí aquests dos grans sectors 
industrials a Osona i el Ripo-
llès a partir dels resultats de 
les seves empreses que factu-
ren més de 25 milions d’euros 
anuals. Un total de 46 empre-
ses que expedeixen més del 
80% de la totalitat d’aquestes 
activitats. I ho farem veient la 
panoràmica que ens donen els 
seus comptes dels darrers deu 
anys. Una dècada per veure 
l’evolució i el ritme de creixe-
ment, però també l’impacte de 
la crisi que es va iniciar el 2008 

i la seva recuperació. La majo-
ria són empreses mitjanes que 
facturen entre 25 i 100 milions 
d’euros en el darrer exercici, 
però n’hi ha algunes de grans 
com és el cas de Casa Tarrade-
llas, La Farga o també Girbau. 
La majoria d’elles tenen una 
activitat decididament pro-
ductiva, però d’altres més que 
transformar comercialitzen 
amb escassa funció manufac-
turadora. Aquest és el cas de 
les comercialitzadores càrnies, 
que es limiten a comprar i ven-
dre, però també d’algunes del 
metall com el Grup La Farga, 
Alacer Mas o Mafesa. Empre-
ses moltes d’elles de caràcter 
familiar, de forta tradició i 
arrelades al territori, però 
també algunes que pertanyen 

o han estat adquirides per 
capital internacional. Hi ha 
sens dubte casos notabilíssims 
d’èxit i de funció tractora. 
Casa Tarradellas és emblemà-
tica en molts sentits. Per la 
seva dimensió i la seva solvèn-
cia, sens dubte, però també 
per haver creat un grup que 
completa tot el cercle produc-
tiu i que es beneficia d’activi-
tats que són complementàries 
o bé per una aposta decidida 
per la innovació. Es podria 
considerar allò que en l’argot 
s’anomena un salmó: singular 
i triomfant tot i nedar contra 
corrent en el seu moment en 
un àmbit extraordinari i espe-
cialment competitiu. És també 
una referència Girbau, per la 
seva solidesa, per la seva pre-
sència a l’exterior i sobretot 
per l’aposta innovadora i tec-
nològica. Una dada rellevant 
sobre la importància que té el 
mercat internacional per a les 
empreses osonenques és que 
l’exportació representa vora el 
55% de la seva facturació.

És també una 
referència 

Girbau, per la 
seva solidesa, per 
la seva presència 

a l’exterior 
i sobretot 

per l’aposta 
innovadora i 
tecnològica

Casa Tarradellas  
es podria 

considerar allò 
que en l’argot 
s’anomena un 

‘salmó’: singular 
i triomfant tot 
i nedar contra 

corrent 

Sector Empresa Població Observacions

General Pecuaria Vic Grup Vall Companys 
(Lleida)

Gepork Les Masies de Roda

Piensos Compuestos 
Victoria Vic Grup Mafriges

Pinsos Sant Antoni Vic

Promic Les Masies de 
Voltregà

Serveis Turístics 
Les Cabanyes Torelló

Vilarta Gurb

Càrniques d’Osona Vic

Costa Food Meat Vic
Antiga Toni Josep 
adquirida pel Grupo 
Costa (Aragó)

Escorxador Frigorí-
fic d’Osona Vic

Propietat de Baucells, 
Montronill, Grupo 
Costa i Subirats

Grup Baucells 
Alimentació Vic Vinculada a Grupo 

Jorge (Aragó)

Industrias Cárnicas 
Montornill Vic

Le Porc Gourmet Vic
Antiga Explasa 
adquirida pel Grupo 
Jorge (Aragó)

Mafriges Sant Vicenç de 
Torelló

Patel L’Esquirol Grup Vall Companys 
(Lleida)

Sala desfer i mag. 
J. Viñas Vic

Carnes del Ter Manlleu

Compraporc 2010 Sant Julià de 
Vilatorta

Vinculada a 
Les Pedreres

Incar Foods 
Company Roda de Ter Concurs creditors

Les Pedreres Grup 
Empresarial

Sant Julià de 
Vilatorta Últims comptes 2017

Nunest Food Vic

Casa Tarradellas Gurb

Embotits Espina Vic

Embotits Monells Sant Miquel de 
Balenyà

La Piara Manlleu

Pinsos i granges

Escorxadors i 
sales de desfer

Comercials de
 carn o animals 

vius

Elaboració de 
productes carnis 

i d’aviram

Empreses del sector agroalimentari
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Vic

J.B.

La importància que té el 
sector agroalimentari a 
Osona és sens dubte un tret 
diferenciador de la seva 
economia, ja que representa 
un 25% del VAR comarcal 
total. Ocupa prop de 10.000 
persones de manera direc-
ta, és a dir, el 15% de tota 
l’ocupació comarcal i un 
43% del treball industrial 
en la seva totalitat. Una 
activitat que si assumeix 
una important transforma-
ció qualitativa en els seus 
processos, millora la qua-
litat dels llocs de treball i 
internalitza les abundants 
externalitats econòmiques, 
socials i mediambientals 
que genera, resulta un sec-
tor estratègic cap al futur i 
un aspecte d’especialització 
territorial força evident. La 
importància aquí sovint es 
lliga al caràcter i tradició 
agroramadera d’Osona, però 
el cert és que aquesta acti-
vitat en important expansió 
a la darrera dècada només 
descansa en una petita part 
sobre la producció bàsica 
del territori. L’agroindús-
tria és un sector amb una 
gran disparitat d’activitats i 
amb perfils productius molt 
diversos que va, des d’allò 
que té a veure amb el món 
ramader com és el subsector 
de pinsos i granges, amb un 
pes econòmic i ocupacional 
relativament petit, fins al 
subsector dels elaborats, 
molt més tecnificat, dinà-
mic i amb una aportació 
econòmica més gran. Enmig, 
dos subsectors de transcen-
dència molt desigual, les 
empreses merament comer-
cials de la carn, instrumen-
tals, poc capitalitzades i 
amb escassíssima ocupació, 
i els escorxadors i sales de 
desfer, amb ingressos d’ex-
plotació importants, marges 
petits i treballadors exter-
nalitzats, en bona part, els 
quals hauran d’anar regula-
ritzant en el futur. 

El sector agroalimentari 
agrupa a Osona nombroses 
empreses, moltes d’elles 
molt petites i familiars. N’hi 
ha 205 que es poden qualifi-
car estrictament de produc-
ció d’aliments, però hi hem 
de sumar les 243 que operen 

Analitzem l’evolució de la indústria 
agroalimentària a Osona durant una 
dècada (del 2010 al 2019) i per fer-ho 
hem agrupat les 25 empreses selecci-

onades, que facturen més de 25 mili-
ons d’euros anuals, en quatre grups: 
l’agroramader, que inclou fabricants 
de pinsos i granges; els escorxadors i 

sales de desfer;  les que elaboren pro-
ductes per a l’alimentació, i finalment 
les merament comercials, que venen 
animals vius o carn.

El sector agroalimentari
El sector agroalimentari ha protagonitzat i liderat l’economia osonenca durant la segona dècada del segle XXI, 

la que va des del 2010 fins al 2019. Aquí analitzem l’evolució de les 25 principals empreses

Resultat net per grup i any (en milers d’euros)

Escorxadors i sales de desfer (9 empreses)
Comercial (5 empreses)
Pinsos i granges (7 empreses)

Elaboració de productes carnis i d’aviram (4 empreses)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
4.019 1.649 2.810 4.049 4.975 4.173 5.874

11.039
5.611

11.940 16.617 11.374
3.374

17.448
14.523

26.004

29.074

19.621

29.055

21.030
22.910

21.392

22.887

36.929

30.582

30.391

30.296

31.251

26.572

2.469

3.449

2.623

2.272

2.232

2.717

7.268

6.701

893
687

5.722

en l’àmbit de la produc-
ció agrària. N’hi ha, però, 
també de mitjanes i grans, 
l’anàlisi dels comptes de 
les quals ens poden donar 

un bon retrat del sector, la 
dinàmica evolutiva d’aques-
ta dècada com també els 
subsectors més competitius, 
més sòlids empresarialment 

i amb més futur. La foto 
fixa d’aquests deu anys 
de les 25 majors empreses 
ens dona algunes primeres 
pistes: un gran volum de 

facturació agregada (gai-
rebé 24.000 milions en una 
dècada), costos de personal 
relativament baixos (només 
un 8,1% sobre ingressos 

El resultat net és el benefici o pèrdua que ha generat una empresa durant un període determinat, normalment un any, un cop descomptades totes les 
despeses, fins i tot l’impost de societats. A la gràfica es pot observar que els últims sis anys de la dècada han estat millors per a les empreses agroalimen-
tàries que els quatre primers, en termes de resultats, amb un punt culminant l’any 2017. 

El sector agroalimentari

Ingressos d’explotació per grup i any (en milers d’euros)

Pinsos i granges (7 empreses)
Comercial (5 empreses) Elaboració de productes carnis i d’aviram (4 empreses)

Escorxadors i sales de desfer (9 empreses)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
231.066 259.626 266.510 275.804 271.273 277.548 297.513 350.813 351.351 350.659

693.550 822.582 917.026 953.905 923.545 911.086 960.070 1.059.298 980.318 1.151.654

779.946
848.009

887.384 916.382 964.068 1.012.068 1.034.157
1.084.625 1.118.989

1.174.590

101.104

134.151
158.153

167.331 159.980 158.518
181.562

190.101 170.390
174.492

Les 25 principals empreses del sector han passat d’una facturació conjunta de 1.805 milions d’euros l’any 2010 a 2.851 milions l’any 2019, el que suposa un 
creixement del 58%. El subsector que més ha augmentat el volum de negoci és el de les empreses comercials, que ho ha fet en un 73%, seguit dels escorxadors 
i sales de desfer, que han crescut un 66%. Els fabricants de pinsos i granges han crescut un 52% i les indústries que elaboren productes alimentaris, un 51%.
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Ingressos d’explotació de l’últim exercici tancat per empresa
 (en milers d’euros)
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Casa Tarradellas, amb més de 1.000 milions d’euros de facturació, multiplica per més de tres 
el volum de negoci de la segona empresa d’aquest grup, que és Patel, amb uns ingressos 

d’uns 300 milions anuals. Les xifres de Patel, Mafriges, Compraporc, Viñas, Serveis Turístics 
Les Cabanyes, Càrniques d’Osona, Promic i Espina són de 2018. La resta són de 2019.

Ingressos acumulats 2010 - 2019 per grup (en milers d’euros)

2.932.164

9.373.036
9.820.891

1.595.781

Escorxadors i 
sales de desfer 
(9 empreses)

Comercial 
(5 empreses)

Pinsos i granges 
(7 empreses)

Elaboració de 
productes carnis i 

d’aviram 
(4 empreses)

Les 25 principals empreses del sector han facturat en 10 anys 23.721 milions d’euros. Aquests 
ingressos tenen dos subsectors protagonistes, que representen cada un aproximadament el 
40% del total. Es tracta de les empreses que elaboren productes alimentaris i dels escorxadors 
i sales de desfer. En el primer grup, Casa Tarradellas té un clar protagonisme, registrant ella 
sola el 35% de la facturació del conjunt de 25 empreses.

El grup que ha obtingut una major rendibilitat sobre vendes ha estat el dels ela-
boradors de productes alimentaris, que ha generat un benefici net de 274 milions 
d’euros en deu anys, que suposen un 2,8% de la seva facturació. El segueixen les 
empreses comercials amb un resultat del 2% sobre vendes i els escorxadors amb 
un 1,9%.

Resultat net acumulat 2010 - 2019 per grup (en milers d’euros)

Escorxadors i 
sales de desfer 
(9 empreses)

Comercial 
(5 empreses)

Pinsos i granges 
(7 empreses)

Elaboració de 
productes carnis i 

d’aviram 
(4 empreses)

Percentatge sobre el total de vendes

49.922.677

179.030.265

274.240.497

31.310.623
1,9%

2,0%

2,8%

1,7%

d’explotació totals), baixa 
taxa de beneficis declarats 
(2,3% del volum de negoci), 
una creació de valor afegit 
relativament baixa (escassa-
ment del 13%) i una inver-
sió neta, que representa el 
3,2% dels seus ingressos.

Ingressos d’explotació

Si analitzem l’evolució de 
2010 a 2019, veiem com el 
volum de negoci d’aquestes 
25 empreses ha augmen-
tat un 58%, i ho ha fet de 

forma força proporcionada 
en els quatre subsectors, el 
pes quantitatiu dels quals 
és notòriament diferent. 
Les quatre empreses perta-
nyents al subsector de pro-
ductes elaborats represen-
ten el 41% de la facturació 
del conjunt (9.821 milions); 
els nou escorxadors i sales 
de desfer, el 39% (9.373 
milions); les set de pinsos 
i granges, el 12% (2.932 
milions), i les cinc comerci-
als de la carn, el 8% (1.596 
milions). Predomini, doncs, 

d’aquelles activitats que 
transformen i aporten valor 
al producte final. Un bon 
indicador a tenir en compte.

Resultats nets del cicle

Si fixem la mirada en el 
resultat net declarat, les 
fluctuacions durant aquests 
anys són força grans ate-
nent a unes condicions de 
mercat canviants i volàtils i 
també als canvis en la regu-
lació sanitària. Els beneficis 
en l’àmbit de la producció 

ramadera es veuen clara-
ment afectats a l’alça a par-
tir de 2016 per l’augment 
del preu del porcí en el mer-
cat internacional, cosa que 
també es reflecteix en els 
resultats dels escorxadors i 
sales de desfer, que el 2019 
superen els de les empreses 
d’elaborats. En l’acumu-
lat de la dècada, del total 
de beneficis declarats per 
aquestes 25 empreses del 
sector agroalimentari (534 
milions), la meitat venen 
de l’elaboració de produc-

tes alimentaris i un terç 
dels escorxadors i sales de 
desfer. Com es deriva de les 
xifres, encara que agrega-
des siguin molt grans, en % 
sobre els ingressos són força 
ajustades. Només les empre-
ses d’elaboració tenen una 
taxa de rendibilitat remar-
cable del 2,8%. Sorprèn 
que per la seva naturalesa 
les empreses dedicades a 
la comercialització de pro-
ductes carnis es moguin en 
un modest 2% de marge de 
beneficis en general.

El sector agroalimentari

De dilluns a divendres, 20.30h i 22.30h

Informatiu i magazín d’Osona
amb Clàudia Dinarès
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En aquesta gràfica es pot observar clarament que les empreses comercials pràcticament no generen llocs de treball, 
mentre que el subsector d’elaboradors de productes derivats de la carn destina una gran quantitat de recursos a la 
contractació de personal.

Com es calcula el valor afegit?
El valor afegit, en una 
empresa industrial, es cal-
cula per la diferència entre 
els ingressos d’explotació 
d’una banda i els aprovisi-
onaments i treballs encar-
regats a tercers de l’altra. 
Dit d’una altra manera, és 
la diferència entre el preu 
de compra de les primeres 
matèries i productes auxi-
liars de què es nodreix la 
indústria i el preu de venda 
d’aquests mateixos produc-
tes un cop processats. 

Els principals compo-
nents del valor afegit 
industrial són els salaris, 
les amortitzacions i el mar-
ge comercial, que ve deter-
minat per intangibles com 
la qualitat i el valor de la 
marca. Cal tenir en compte, 
però, que si una part del 
procés es subcontracta a 
altres empreses, aquesta 
aportació no es considera 
valor afegit. 

Alguns exemples del sec-
tor agroalimentari: 

- Una empresa que com-
pra porcs vius, n’encar-
rega el sacrifici i els ven 
en canal pràcticament no 
afegeix valor: la diferència 
entre el preu de venda i el 
dels seus aprovisionaments 
–la compra dels animals 

vius més els costos de 
sacrificar-los– serà mínima.

- Una càrnia que compra 
animals vius, els sacrifica 
i especeja amb personal 
propi i ven la carn a peces, 
generarà més valor que la 
comercial del cas anterior. 
Cal tenir en compte, però, 
que si l’especejament el 
fa personal contractat per 
una altra empresa, el valor 
afegit de la primera serà 
menor, ja que en aquest cas 
es considera que el valor 
l’aporta la cooperativa, no 
la titular.

- Una empresa que faci el 
mateix procés que l’anteri-
or, però en lloc de vendre 
la carn a quilos la transfor-
mi en embotit, incremen-
tarà el valor afegit del seu 
producte. Si a més aquesta 
empresa fa embotit d’alta 
qualitat i el pot vendre més 
car, el seu valor afegit serà 
encara més elevat.

En resum, el valor afegit 
té a veure amb la comple-
xitat del procés industrial 
però també amb la innova-
ció, la qualitat, l’eficiència, 
la diferenciació i el valor 
de la marca. Com més 
valor afegit genera una 
empresa més competitiva i 
més sòlida és en el mercat.

Despesa en contractació 
de personal

El tema del personal i els 
seus costos és dels més elo-
qüents pel que fa a aquestes 
empreses i la seva aportació 
econòmica al territori. Els 
subsectors majors –escor-
xadors i elaborats– són per 
definició intensius en mà 
d’obra, tot i que els proces-
sos de transformació han 
anat incorporant mecanitza-
ció i robotització. Tot i així, 
hi ha encara molt treball 
manual, que no es reflecteix 
en la seva totalitat en les 
dades declarades. Sorprèn 
que a les empreses analit-
zades que es dediquen a la 
matança i despecejament, 
les despeses de personal 
només siguin del 4,7% 
sobre els seus ingressos 
d’explotació. Lògicament ho 
explica la històrica externa-
lització del treball a través 
de les posades en qüestió 
cooperatives laborals, la 
regularització de les quals 
ha fet que anessin augmen-
tant progressivament els 
costos de personal formal 
d’aquest subsector els úl-
tims anys. Aquesta ràtio de 
costos salarials en relació 
amb la facturació puja fins 
al 13,7% en el subsector de 
l’elaboració i és molt poc 
significativa a les granges, 
que tradicionalment ge-
neren poques necessitats 

Despesa en personal acumulada 2010 - 2019 per grup (en milers d’euros)

Escorxadors i sales 
de desfer 

(9 empreses)

Comercial 
(5 empreses)

Pinsos i granges 
(7 empreses)

Elaboració de 
productes carnis i 

d’aviram 
(4 empreses)

107.096

442.880

1.350.343

10.406

La indústria de productes alimentaris és, amb diferència, la que destina una part més important dels seus ingressos a remunerar 
el personal en plantilla.

Escorxadors i sales 
de desfer 

(9 empreses)

Comercial 
(5 empreses)

Pinsos i granges 
(7 empreses)

Elaboració de 
productes carnis i 

d’aviram 
(4 empreses)

Despesa en personal entre ingressos d’explotació

3,7%
4,7%

13,7%

0,7%

El subsector que afegeix més valor al seu producte és el dels elaboradors de productes alimentaris.

Escorxadors i sales 
de desfer 

(9 empreses)

Comercial 
(5 empreses)

Pinsos i granges 
(7 empreses)

Elaboració de 
productes carnis i 

d’aviram 
(4 empreses)

Valor afegit entre ingressos d’explotació per grup

7,5%
9,1%

19,7%

3,0%

Les gràfiques mostren 
la despesa destinada a 
remunerar el personal 
contractat en nòmina de 
les 25 empreses agroali-
mentàries seleccionades, 
durant deu anys. Aquesta 
partida es compon de 
totes les retribucions, ja 
siguin fixes o variables, 
les indemnitzacions, les 
cotitzacions als diferents 
règims de la Seguretat 
Social i altres despeses 
socials com els plans de 
pensions. No es conside-
ren despeses de personal, 
en canvi, els treballs 
subcontractats a terceres 
empreses, ni tan sols 
quan aquestes són coo-
peratives laborals, una 
pràctica, aquesta, que ha 
estat habitual en el sub-
sector dels escorxadors i 
sales de desfer.

de treball, i inexistent en 
les comercialitzadores, la 
majoria de les quals pràcti-
cament no tenen empleats. 
De totes maneres resulta 
remarcable per a l’entorn 
els prop de 180 milions 
d’euros de salaris formals 
que aquestes 25 empreses 
paguen anualment.

Sobre el 
personal

El sector agroalimentari



ECONOMIANOU9EL Dilluns, 4 de gener de 2021 23

El subsector més capitalitzat, i per tant més sòlid, és el dels elaboradors de productes alimentaris, que té una cobertura de 
l’actiu amb fons propis del 75%, gràcies a l’excel·lent solvència de Casa Tarradellas, amb 399 milions d’euros de patrimoni net,  i 
La Piara, amb 29 milions. Totes dues cobreixen més del 80% dels seus actius amb fons propis.

Inversió neta i valor 
afegit

Pel que fa a la inversió neta, 
la disparitat és gran entre els 
diversos subsectors. El grup 
d’elaboradors ha invertit 
aquests 10 anys 360 milions 
d’euros (un 3,7% dels que 
ha facturat), els escorxadors 
i sales de desfer n’han inver-
tit 316 milions (3,4% del vo-
lum de negoci), mentre que 
la inversió és poc rellevant a 
pinsos i granges (1,8% de les 
seves vendes i 53 milions) o 
a les comercials (1,8% i 29 
milions). Les intencions i el 
treball a futur d’unes i altres 
empreses resulta molt clara. 

Si analitzem el valor afegit 
generat, el predomini de 
les empreses elaboradores 
és gran, amb un 19,7% res-
pecte dels ingressos totals. 
Aquest índex cau al 9,1% en 
la màquila d’escorxadors i 
sales de desfer, al 7,5% en 
l’activitat primària relacio-
nada amb les granges i resul-
ta gairebé insignificant en 
l’activitat comercialitzadora 
(3%).

Patrimoni net

La solidesa empresarial 
segueix els paràmetres dels 
indicadors que hem comen-
tat fins ara. En conjunt, la 
cobertura de l’actiu amb 
fons propis de les 25 empre-
ses analitzades és del 55%. 
Les firmes del subsector més 
dinàmic, el de la indústria de 
productes elaborats, dispo-
sen conjuntament d’un pa-
trimoni net de 445 milions 
d’euros a 31 de desembre 
de 2019, que cobreix quasi 
el 75% dels seus actius, i el 
que resulta més significatiu 
és que aquest patrimoni ha 
doblat el que tenien el 2010, 
mentre que la seva factura-
ció només ha augmentat un 
50%. Els escorxadors i sales 
de desfer resulten menys 
capitalitzades: acumulen 
191 milions de patrimoni 
net, que cobreixen el 36% 

dels seus actius. Una bona 
dada és que, des del comen-
çament d’aquesta dècada, 
han augmentat un 78% 
els seus fons propis. Una 
diferència substancial entre 
dos grups que comparteixen 
un volum d’ingressos molt 
similar. A l’extrem i amb me-
nor fortalesa, el subsector 
comercial ha reduït la seva 
capitalització a la meitat 
durant aquests anys: de 14 a 
7 milions d’euros.

Balanç final

El sector agroalimentari té 
un notable pes, i serà molt 
bo que el continuï tenint 
durant els propers temps, a 
Osona. Un àmbit productiu 
que té empreses competi-
tives, sòlides, tecnificades 
i de notable valor afegit en 
l’esfera de la transformació, 
però amb altres activitats 
més elementals amb impac-
te econòmic reduït, menor 
solidesa i amb algunes 
disfuncionalitats notòries. 
Un sector que en el seu 
conjunt necessita moder-
nitzar-se i transformar-se, 
que té en les condicions de 
treball i el nivell de salaris 
els majors punts febles i al 
qual encara li queda molt 
camí per córrer, especial-
ment en algunes activitats, 
per ser homologable als 
estàndards europeus en els 
aspectes mediambientals. 
Un tema aquest no menor ja 
que l’acció reguladora de la 
Unió Europea pot resultar 
determinant pel futur de 
moltes d’aquestes empreses. 
Saber aprofitar els recursos 
que es destinen a transfor-
mar aquestes activitats en el 
programa Next Generation 
hauria de ser crucial, com 
també interactuar amb un 
entorn universitari que li 
pot facilitar molt la seva 
tecnificació, modernització 
de processos i posada a punt, 
d’acord amb les exigències 
mediambientals i de sosteni-
bilitat.

38,9%

Patrimoni net a 31 de desembre del 2019 per grup (en milers d’euros)

Percentatge sobre el total d’actius

Escorxadors i sales 
de desfer 

(9 empreses)

Comercial 
(5 empreses)

Pinsos i granges 
(7 empreses)

Elaboració de 
productes carnis i 

d’aviram 
(4 empreses)

36%

74,6%

52,3%

66.131

190.997

444.709

7.582

Qualsevol empresa té 
béns de propietat, drets 
de cobrament i deutes 
que ha d’afrontar. El 
patrimoni net és la dife-
rència entre aquests 
dos blocs: d’una banda, 
els béns propietat de 
l’empresa i els drets de 
cobrament i de l’altra, 
els deutes. El patrimoni 
net d’una empresa proce-
deix bàsicament de dues 
fonts: d’una banda, els 
diners que hi han aportat 
els socis –ja sigui en fun-
dar-la o en ampliacions 
de capital posteriors– i 

de l’altra, els beneficis 
que la companyia ha 
anat generant al llarg 
dels anys i que no s’han 
distribuït en forma de 
dividends.

El % de l’actiu total 
cobert pel patrimoni net 
és una ràtio que mesura 
la solvència a llarg termi-
ni d’una empresa. Com 
més elevat sigui aquest 
índex més capacitat tindrà 
l’empresa per sobreviure 
a períodes de crisi i poder 
seguir atenent tots els 
seus pagaments i obliga-
cions.

La inversió neta és el resul-
tat de les adquisicions menys 
les vendes d’immobilitzat 
o desinversions durant un 
període concret, en aquest 
cas 2010-2019. El conjunt de 

les 25 empreses del sector 
agroalimentari que s’analit-
zen en aquests gràfics han 
invertit durant la segona 
dècada del segle XXI un 
total de 760 milions d’euros. 

Aquesta xifra representa un 
3,2% del que han facturat i 
un 142% del que han gua-
nyat, és a dir del resultat net 
que han obtingut al llarg 
d’aquests deu anys.

Les empreses que més han invertit, ja sigui en la millora de la seva maquinària i instal·lacions o a expandir-se, han estat 
Casa Tarradellas, amb 294 milions invertits en 10 anys; Patel, amb 98 milions; Le Porc Gourmet, amb 66 milions; Costa Foods 

(antiga Càrniques Toni Josep), amb 51 milions, i Monells, amb 43 milions.

Inversió neta acumulada 2010 - 2019 per grup (en milers d’euros)

Escorxadors i sales 
de desfer 

(9 empreses)

Comercial 
(5 empreses)

Pinsos i granges 
(7 empreses)

Elaboració de 
productes carnis i 

d’aviram 
(4 empreses)

1,8%

3,4%

1,8%

3,7%

53.011

316.666

360.285

29.484

Percentatge sobre el total de vendes

Què és la inversió neta?

Què és el patrimoni net?

El sector agroalimentari
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paper + digital
tot l’any

Targeta personalitzada
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La bossa i la llibreta
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d’

2 entrades directes 
per anar al MNAC

Inclou:

Un regal km 0 per saber què passa al costat de casa
Per només 170€ anuals (es pot fraccionar)
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Ingressos d’explotació per grup i any (en milers d’euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maquinària (6 empreses)

Metal·lúrgia (1 empresa) Fabricació de productes metàl·lics (5 empreses)

Informàtica, electrònica i equips elèctrics (4 empreses)

Distribució (2 empreses)Químic, cautxú i plàstic (3 empreses)

89.723 92.505 96.878 102.830 115.320 123.965 131.369 159.980 197.957 203.884
176.166 195.801 194.203 203.563 219.281 261.576 285.217 313.263

343.165 358.057
428.083

558.566 559.514 506.582 517.127
481.292 398.378

443.984

1.051.602 1.012.638

165.979

202.199 190.719 189.652 195.495 195.550 199.517
223.595

248.611 237.460

73.107

74.987 72.706 74.148
77.716 80.850 87.845

94.405

99.713 93.721

83.513

82.781 76.903 79.096
97.872 111.610 116.979

139.945

143.850 140.699

Vic

J.B.

El metall-mecànic és a Oso-
na probablement el sector 
productiu més dinàmic, 
encara que no és el que té la 
major dimensió en factura-
ció. Sota aquest epígraf que 
conté indústries i activitats 
prou diverses i variades hi 
ha 226 empreses, moltes de 
les quals apleguen uns pocs 
treballadors, però també 
n’hi de dimensió mitjana, 
especialment competitives, 
21 de les quals ultrapassen 
els 25 milions de facturació 
anual en l’últim exercici 
presentat i que són les que 
sotmetem a aquesta breu 
anàlisi. Quant a subsectors, 
hi hauria els fabricants de 
maquinària amb sis em-
preses, els de productes de 
metall amb cinc, la informà-
tica, electrònica i equipa-
ment elèctric amb quatre,  
el subsector de la distribu-
ció amb dues, amb tres dels 
fabricants de components 

de plàstic i finalment una 
metal·lúrgica que és La 
Farga Lacambra. Justament 
aquesta darrera empresa 
distorsiona un xic els núme-
ros globals, tant perquè re-
presenta el 49% del total de 
facturació d’aquest conjunt 
d’empreses en l’exercici de 
2019 com per tenir un com-
portament totalment invers 
a la resta, com veurem, en 
molts indicadors.

El volum de negoci acu-
mulat d’aquestes empreses 
durant la darrera dècada 
va fins als 13.800 milions 
d’euros, fent un salt notori 
en els dos darrers exercicis 
pel creixement de la firma 
metal·lúrgica dominant, que 
porta la facturació anual 
dels 428 milions el 2010, 
als més de 1.000 milions el 
darrer any. En realitat, les 
altres 20 empreses tenen 
durant aquests anys un crei-
xement sòlid i continuat. Hi 
destaca el creixement del 
subsector de la informàtica 
i l’electrònica, que passa de 

facturar 90 a 203 milions; la 
distribució, que ho fa de 83 
a 140 milions; la maquinà-
ria, de 176 a 358 milions, i 
el creixement més lent però 
sostingut de la fabricació 
de productes metàl·lics, que 
creix de 165 milions a 237 
milions. Des del punt de 
vista de la facturació, Girbau 
seria la segona empresa oso-
nenca d’aquest sector (188 
milions en el darrer exer-
cici) i després seguirien 19 
empreses que facturen entre 
els 20 i els 100 milions d’eu-
ros i que encapçala Alacer 
Mas. Amb l’excepció ja asse-
nyalada de la particularitat 
de La Farga, totes aquestes 
empreses obtenen bons 
resultats (entre el 2,5% i 
el 6% sobre vendes), tenen 
despeses de personal impor-
tants (a l’entorn del 20% de 
la facturació en quatre dels 
subsectors), una inversió 
neta força rellevant (entre el 
4% i el 5% dels seus ingres-
sos en bona part dels casos), 
una aportació de valor afegit 

Ingressos acumulats 2010 - 2019 per grup 
(en milers d’euros)

Informàtica, 
electrònica i 

equips 
elèctrics 

(4 empreses)

Maquinària
(6 empreses)

Metal·lúrgia 
(1 empresa)

Fabricació 
de productes 

metàl·lics
(5 empreses)

Químic, 
cautxú i 
plàstic

(3 empreses)

Distribució 
(2 empreses)

1.314.412

2.550.293

5.957.767

2.048.776

828.620
1.073.248

Una sola empresa, La Farga, ha facturat quasi 6.000 milions d’euros en 10 anys.

La facturació de les 21 empreses del sector metall-mecànic es va mantenir relativament estable entre 2010 i 
2017, amb un creixement de només el 14% en set anys, que es concentra els anys 2011 i 2017. Entre 2017 i el 

2018, La Farga multiplica per 2,4 la seva facturació. El creixement de la xifra de negocis d’aquest sector des de 
2010 fins a 2019 ha estat del 101%, o sigui que ha doblat el seu volum. Si aïllem La Farga, els ingressos de les 

altres 20 empreses han crescut un 75%.

De la mateixa manera que hem ana-
litzat el sector agroalimentari, posem 
el focus aquí en el sector metall-me-
cànic. Per fer-ho hem agrupat les 21 

empreses que facturen més de 25 mi-
lions d’euros anuals en sis grups: fa-
bricants de components informàtics i 
electrònics, metal·lúrgia, productors 

de maquinària, components de plàs-
tic i cautxú, fàbriques de productes 
metàl·lics i les que són merament dis-
tribuïdores amb poca elaboració.

El sector metall-mecànic
El sector metall-mecànic ha guanyat pes i s’ha alçat com un dels motors econòmics 

de les comarques d’Osona i el Ripollès

El sector metall-mecànic
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significativa (entre el 15% i 
el 30% dels ingressos) i un 
bons indicadors de solidesa 
empresarial si atenem al seu 
patrimoni net que ratlla els 
500 milions d’euros, entre 
totes, que cobreix més del 
50% dels seus actius.

Resultats nets

En el resultat net d’aquestes 
empreses podem veure una 
evolució global que va dels 
24 milions agregats del 2010 
als gairebé 61,5 milions del 
darrer exercici, havent-se 
només doblat la facturació. 
En l’actualitat, gairebé la 
meitat dels resultats nets 
provenen de la fabricació 
de productes metàl·lics (30 
milions), essent el segon en 
importància el de maquinà-
ria (16,8 milions), havent-se 
invertit el seu predomini a 
partir de l’exercici del 2017. 
Destaquen els beneficis més 
aviat modestos de La Farga 
Lacambra durant aquest pe-
ríode, atenent al seu volum 
de negoci, amb uns resul-
tats que han entrat en pèr-
dues el 2019 (-2,9 milions). 
Resulta remarcable que tres 
subsectors –fabricació de 
productes metàl·lics, maqui-
nària i distribució– tenen 
taxes de benefici superiors 
al 5% i que voregen el 6% 
en el primer cas. En el plàs-
tic els resultats nets estarien 
per sobre del 4%, disminu-
int al 2,5% en informàtica i 
electrònica i resultant molt 
baixos en el cas de la metal-

lúrgia (0,5%) de mitjana de 
la dècada.

Despeses en personal
L’anàlisi del pes dels costos 
de personal en aquestes 
empreses resulta força alli-
çonador. Firmes que no són 
especialment intensives en 
treball, però que requerei-
xen de mà d’obra qualificada 
i mitjanament ben remune-
rada. Augment continuat 
dels costos salarials fins als 
219 milions (2019) i amb un 
acumulat de tota la dècada 
de 1.580 milions, el que sig-
nifica una notable injecció 
de renda en el territori. Els 
subsectors de la maquinària 
i de la fabricació de produc-
tes metàl·lics dediquen més 
del 20% de la seva factura-
ció a costos de personal. A 
l’altre extrem i com sembla 
força lògic, aquesta partida 
té un paper menor en la dis-
tribució (7,8%) i molt petit 
a la metal·lúrgia, amb un 
1,8%.

Inversió

Aquest és també un sector 
en el qual les empreses pun-
teres tenen un bon nivell 
d’inversió neta. Aquestes 
21 empreses, en l’agregat 
d’aquests darrers deu anys, 
han invertit 362 milions, 
dels quals 45 en el darrer 
exercici. Els quatre subsec-
tors més innovadors hi ha 
destinat entre el 3,8% i el 
5,7% dels seus ingressos 

Ingressos d’explotació de l’últim exercici tancat per empresa
 (en milers d’euros)
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Resultats nets acumulats 2010 - 2019 per grup (en milers d’euros)

Informàtica,
electrònica i 

equips elèctrics 
(4 empreses)

Maquinària
(6 empreses)

Metal·lúrgia
(1 empresa)

Fabricació de 
productes
metàl·lics

(5 empreses)

Químic, cautxú i 
plàstic

(3 empreses)

Distribució 
(2 empreses)

Percentatge sobre el total de vendes

32.247

141.512

30.299

122.902

35.008

54.149

5,5%

0,5%

6,0%

4,2%

5,0%

2,5%

Destaca el volum de negoci de La Farga, que multiplica per més de cinc el del grup 
Girbau, que la segueix. Les xifres de Some, Axilone, Silgan, Elausa, Mecánica Cape 

i Roquet corresponen a l’exercici 2018.

Pel que fa a la inversió neta realitzada durant la dècada per cada 
subsector, destaquen els quatre amb més component transformador:  els 
fabricants de productes metàl·lics, la màquinària, els components infor-
màtics i electrònics i el plàstic. La metal·lúrgia i la distribució es troben 

en nivells més baixos tant en valors absoluts com relatius

Els sectors que millors resultats han aconseguit en el cicle econòmic analitzat han estat el de la maquinària i 
el de la fabricació de productes metàl·lics. 

Inversió neta total per grup (en milers d’euros)

64.985

95.486

32.490

115.945

38.637

14.407

Informàtica, 
electrònica i 

equips elèctrics 
(4 empreses)

Maquinària
(6 empreses)

Metal·lúrgia 
(1 empresa)

Fabricació de 
productes 
metàl·lics

(5 empreses)

Químic, cautxú i 
plàstic

(3 empreses)

Distribució 
(2 empreses)

Percentatge sobre el total de vendes

4,94%

3,74%

0,55%

5,66%
4,66%

1,34%

El sector metall-mecànic
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Despeses en personal per grup i any (en milers d’euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maquinària (6 empreses)

Metal·lúrgia (1 empresa) Fabricació de productes metàl·lics (5 empreses)

Informàtica, electrònica i equips elèctrics (4 empreses)

Distribució (2 empreses)Químic, cautxú i plàstic (3 empreses)

11.598 12.098 11.463 11.612 13.558
27.769 29.447 30.498 32.840 33.435

42.797 46.653 48.537 49.376 50.970

56.301 60.518 68.946
79.260 84.240

7.360
8.619 8.817 8.124 8.388

9.221
9.924

11.094

18.591 17.479

34.541
39.088 37.999 38.240 39.121

41.530
43.653

47.358

51.757 51.954

14.245
14.539 14.512 14.184

14.149

15.617
15.848

17.392

20.928 19.156

6.464
6.405 6.220 6.336

7.188

8.188
9.138

10.068

11.500 12.438

Despeses de personal entre ingressos d’explotació

16,3%

23,0%

1,8%

20,8%
19,4%

7,8%

Informàtica, 
electrònica i equips 

elèctrics
(4 empreses)

Maquinària
(6 empreses)

Metal·lúrgia
(1 empresa)

Fabricació de 
productes
metàl·lics

(5 empreses)

Químic, cautxú i 
plàstic

(3 empreses)

Distribució 
(2 empreses)

d’explotació. Lògicament i 
d’acord amb altres indica-
dors que ja hem assenya-
lat, la distribució (amb un 
1,34%) i la metal·lúrgia 
(amb un 0,5%) estan en 
un altre estadi.

Valor afegit 

El valor afegit aportat 
també ens indica la sig-
nificació d’aquest sector, 
especialment en les em-
preses més dinàmiques i 
innovadores. El subsector 
de la maquinària aporta un 
valor del 32,5% sobre les 
seves vendes al seu pro-
ducte, un 29,1% el plàstic, 
un 27,4% els fabricants de 
productes metàl·lics, un 
17,3% la informàtica i un 

15,8% la distribució. A la 
metal·lúrgia el valor afegit 
és del 3,5%.

Patrimoni net 

Pel que fa al patrimoni 
net, les 21 empreses ana-
litzades acumulen una xi-
fra global de 496 milions. 
La solidesa empresarial 
resulta força encomiable, 
ja que la majoria ultrapas-
sa el 50% de cobertura 
d’actius amb fons pro-
pis, essent especialment 
rellevant el 73% de les 
distribuïdores i el 69% del 
plàstic. Ho són menys els 
subsectors de la informà-
tica i electrònica i el de la 
metal·lúrgia, amb un 29% 
cada un.

S’observa un creixement conti-
nuat i molt rellevant de la despesa 
destinada a remunerar el personal 
en plantilla a partir de 2014 i fins a 

2018. Entre 2010 i 2019 la despesa 
en personal del grup d’informàtica 

i electrònica creix un 188%; la 
de la metal·lúrgia –La Farga–, 
un 137%; la dels fabricants de 

maquinària, un 97%, i la de les 
empreses distribuïdores, un 92%. 

Els altres dos grups tenen creixe-
ments menors en aquest aspecte.

Els grups que destinen una part més important dels seus ingressos a remunerar el personal són els fabri-
cants de maquinària i de productes metàl·lics, seguits dels que utilitzen matèries plàstiques. A l’altre extrem, 

l’única empresa metal·lúrgica d’aquest sector només destina un 1,8% de la seva facturació al personal.

El sector metall-mecànic

Resultat net per grup i any (en milers d’euros)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Maquinària (6 empreses)

Metal·lúrgia (1 empresa)

Fabricació de productes metàl·lics (5 empreses)

Informàtica, electrònica i equips elèctrics (4 empreses)

Distribució (2 empreses)

Químic, cautxú i plàstic (3 empreses)

1.495
1.814

2.445 4.726 5.024 4.189 4.727 5.369

- 2.296

4.754

5.113

6.072 6.236

3.423

1.990

2.945
3.798

2.262

- 2.896

1.357
10.690

7.966 5.889

6.993
6.667

7.633 2.006
16.744 28.037

30.266

711

620 1.511

1.707

5.568

4.489
5.078

5.420
4.730

5.174

2.957
1.303 1.764

2.574

4.062

5.474 7.132

11.322 10.088
7.474

3.066
8.323 7.549

11.236
15.557

21.491
22.989

18.362

16.116

16.882

L’increment de resultats que es 
produeix en el grup d’empreses 

de fabricació de productes 
metàl·lics es deu a Axilone, que a 
partir de 2017 rep dividends milio-
naris d’una seva filial xinesa. Per 
tant, no és un resultat atribuïble a 
l’activitat que aquest grup genera 

a les nostres comarques. Llevat 
d’aquest cas, els grups que més 

incrementen els seus resultats els 
últims anys són els del plàstic i la 

maquinària.
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Valor afegit per les empreses entre ingressos d’explotació

Informàtica, electròni-
ca i equips elèctrics 

(4 empreses)

Maquinària
(6 empreses)

Metal·lúrgia
(1 empresa)

Fabricació de 
productes metàl·lics

(5 empreses)

Químic, cautxú i 
plàstic

(3 empreses)

Distribució
(2 empreses)

17,3%

32,5%

3,5%

27,4%
29,1%

15,8%

Dilluns, 4 de gener de 202128

Informàtica, electròni-
ca i equips elèctrics 

(4 empreses)

Maquinària
(6 empreses)

Metal·lúrgia
(1 empresa)

Fabricació de 
productes metàl·lics

(5 empreses)

Químic, cautxú i 
plàstic

(3 empreses)

Distribució
(2 empreses)

Patrimoni net a 31 de desembre del 2019 (en milers d’euros)

Percentatge sobre l’actiu total

50.451

149.173

60.175

111.603

62.950 61.845

29,5%

56,5%

29,1%

49,1%

69,2%

73%

Per concloure

Aquest és un sector molt 
sòlid i important, fet d’em-
preses d’iniciativa local 
la majoria d’elles i amb 
estructures molt lligades a 
famílies impulsores. Tot i 
que mitja dotzena han estat 
adquirides per grans grups 
multinacionals, empreses de 
llarg recorregut, competiti-
ves, modernes i internacio-
nalitzades de manera molt 
potent. Operen en segments 
de mercat diversos, i hi són 
molt ben posicionades, espe-
cialment aquelles que tenen 
una estructura industrial, 
productiva i tecnologia prò-
pia. La majoria han tingut 
un creixement continuat i 
sòlid, com ens indica la seva 
capitalització, sostingut 
sobre resultats nets molt 
bons i amb una política 
d’inversions que evidencia 
la seva aposta per la innova-
ció. Aporten amplis nivells 
de valor afegit i contribuei-
xen a la riquesa del territori 
gràcies a l’aposta pel capital 
humà, nivells salarials mit-
jans i ocupació estable.

Com passava amb altres paràmetres, els grups que tenen un major valor comptable són els fabricants de maquinària i la indústria manufacturera de 
productes metàl·lics. En canvi, els que estan més capitalitzats (tenen una major cobertura del seu actiu amb fons propis) són les empreses del plàstic 

i les distribuïdores. 

Aquesta gràfica està molt rela-
cionada amb la que il·lustrava 

el pes de la despesa destinada 
a remunerar el personal entre 
els ingressos i és que el valor 
afegit té molt a veure amb els 
costos de personal implicats 
en el procés productiu. Però 
també té a veure amb altres 
conceptes com les amortit-

zacions –que depenen de la 
sofisticació de la maquinària i 
instal·lacions necessàries per 

produir– i la qualitat del pro-
ducte o el valor de la marca.

El sector metall-mecànic

1.- Els dibuixos s’han de presentar en folis o cartolines mida 
A-4, en format HORITZONTAL. Cada dibuix ha de portar 
el nom i cognoms del nen/a, edat i població. També el nom 
de l’escola i el telèfon.

2.- La temàtica és: “EL MEU SOMNI”. La tècnica és lliure i 
també el material a utilitzar: retoladors, colors, aquarel·les...

3.- Cada mes, de novembre a maig, s’escolliran dos dibuixos 
com a finalistes, que es publicaran a les pàgines d’EL 9 
+PETIT. Tots els dibuixos finalistes participaran, a principis 
de juny, a la gran final, on un jurat especialitzat escollirà el 
dibuix guanyador. Hi haurà un premi individual per a 
l’alumne, quatre entrades per anar al Parc d’Atraccions 
Tibidabo i una subscripció a EL 9 NOU i un lot de llibres per 
a l’escola.

4.- Els dibuixos cal fer-los arribar, cada mes, a la redacció 
d’EL 9 NOU (pl. de la Catedral, 2, de Vic), en horari 
d’oficina

5.- Només podran participar en el concurs les escoles de les 
comarques d’Osona i el Ripollès. 

Al facilitar les vostres dades accepteu expressament la política de
privacitat de Premsa d’Osona, SA, que podeu consultar a www.el9nou.cat

 També el podeu enviar per correu electrònic a
recepcio@vic.el9nou.com

8 14
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Has deixat de veure ?
Resintonitza el teu televisor

i si tot i això no ens veus avisa el teu 
instal·lador de confiança.

93 889 49 49

el9nou.cat/antena

Més informació a:

Perquè els Reis no passin de llarg

4 i 5
de gener

recorregut pel 
campament reial 
de Manlleu

Nit de
Reis

A partir de les 7 
de la tarda

programa especial 
en directe de 
l’arribada de Ses 
Majestats a Vic

Dilluns, 4 de gener de 2021 29
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Dos 
sectors 

amb 
contrastos

Contraposem els dos sectors econòmics 
en aquesta darrera dècada comparant-

ne les principals magnituds

Vic

Josep Burgaya

En una comarca que, com 
hem explicat, està encara 
fortament industrialitzada 
aquests dos sectors que hem 
reflectit signifiquen més 
del 80% de la seva activitat 
productiva, amb una aporta-
ció conjunta al PIB comarcal 
d’aproximadament 2.000 
milions d’euros anuals, 900 
dels quals procedirien del 
metall-mecànic i els 1.100 

milions restants provindrien 
de l’agroalimentari. 

Aquesta correlació, força 
ajustada, entre els dos sec-
tors que analitzem pel que 
fa a la seva aportació al PIB 
resulta clarament diversa 
quan analitzem els nivells 
agregats de facturació de 
les majors empreses de cada 
un d’ells durant la dècada 
2010-19, amb un gap molt 
important entre els 23.722 
milions d’euros del sector 
agroalimentari enfront dels 
13.773 milions del metall-

mecànic. Es veu clarament 
com el volum és una falsa 
pista en relació amb l’aporta-
ció econòmica real i el grau 
d’eficiència empresarial.

El que sí tenen en comú els 
dos sectors analitzats a Oso-
na és una empresa el volum 
de la qual condiciona i molt 
els resultats agregats. És el 
cas de Casa Tarradellas en el 
sector agroalimentari, que 
representa el 35% del sector 
en ingressos, i de La Farga en 
el metall-mecànic, que acu-

mula el 43% de la facturació 
conjunta de les 21 empreses 
analitzades.

Més enllà de la seva supe-
rior dimensió, Casa Tarrade-
llas té unes característiques 
de processat, tecnologia, 
innovació i competitivitat 
força diverses de la mitjana 
d’un sector que tendeix a 
generar poc valor afegit i 
molt centrat en pràctiques 
bàsicament comercials. 
També té una estructura de 
balanç i de compte de resul-
tats molt divergent de la res-

Ingressos d’explotació acumulats durant la dècada (en euros)

15.463.845.348

7.815.348.422

Creixement de la facturació (2010-2019)

75,6%

58%

Sector Agroalimentari
(24 empreses) (1)

Sector Metall-mecànic
(20 empreses) (2)

Resultats nets finals de la dècada (en euros)

Percentatge de rendibilitat (Resultat/Ingressos)

2,1%

4,9%
317.951.062

385.818.087

Sector Agroalimentari
(24 empreses) (1)

Sector Metall-mecànic
(20 empreses) (2)

Despeses de personal acumulades durant la dècada (en euros)

756.453.765

Despeses de personal entre ingressos totals (2010-2019)

4,9%

18,8%

1.471.672.230

Sector Agroalimentari
(24 empreses) (1)

Sector Metall-mecànic
(20 empreses) (2)

ta, que condiciona  excessiva-
ment la imatge del conjunt.

La Farga Lacambra encara 
distorsiona més el sector 
metall-mecànic, tant pel que 
fa al volum de facturació 
com perquè tot i processar 
industrialment el coure el 
seu valor afegit resulta molt 
menor i contrasta amb les 
altres empreses del mateix 
sector, ja que bàsicament 
compra i ven primeres matè-
ries amb poca transformació 
i escassa necessitat de mà 
d’obra. 

Per raons diferents, doncs, 
cap d’aquestes emblemàti-
ques dues grans empreses 
són gaire representatives 
del subsector al qual estan 
adscrites. Resulta força 
obvi que Casa Tarradellas 
s’ajusta força al model cap al 
qual hauria d’evolucionar el 
conjunt de l’agroalimentari 
osonenc, no només pel seu 
caràcter tractor, sinó sobre-
tot per la seva competitivitat, 
innovació, sostenibilitat i 
fortalesa patrimonial. Pels 
motius exposats, hem aïllat 

els comptes d’aquestes dues 
grans empreses a l’hora de 
comparar l’evolució dels dos 
sectors durant la dècada de 
2010 a 2019. 

La primera constatació és 
que les 24 empreses del sec-
tor agroalimentari doblen en 
volum de negoci les 20 del 
sector metall-mecànic (un 
cop excloses les dues grans: 
Tarradellas i La Farga). Però 
en canvi, aquest segon grup 
ha tingut un creixement més 
important durant la dècada, 
del 75,6% enfront del 58% 

Les 24 empreses 
del sector 

agroalimentari 
doblen en volum 
de negoci les del 
metall-mecànic, 

però aquestes 
han crescut més

Per comparar l’evolució dels dos sectors du-
rant la dècada de 2010 a 2019, hem exclòs de 
l’anàlisi els comptes de Casa Tarradellas i de 
La Farga, perquè per la seva dimensió i la seva 
idiosincràsia, molt divergent en ambdós ca-
sos de la de la resta d’empreses analitzades, 
distorsionaven la comparança i donaven una 
imatge poc representativa de les pràctiques i 
el pes d’aquests dos sectors contraposats.

El volum és 
una falsa pista 

amb relació 
a l’aportació 
econòmica 

real i al grau 
d’eficiència 
empresarial 
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no ens indiquen tant la 
intensivitat de la mà d’obra 
com la tipologia d’empleats i 
el tipus de relacions laborals 
establertes. Les activitats 
més transformadores del sec-
tor del metall destinen més 
del 20% de la seva facturació 
a despesa de personal, tot i 
que en empreses bàsicament 
distribuïdores aquesta ràtio 
pot baixar fins al 8%. Dins de 
l’activitat agroalimentària, 
en les empreses elaborado-
res –com Espina, La Piara o 
Monells– el cost dels emple-
ats significa més del 10% 
de la facturació, però en les 
comercials, agroramaderes i 
les de matança i despeceja-
ment aquesta xifra cau per 
sota del 5%. Lògicament, 
això té a veure amb l’ús dels 
controvertits sistemes d’ex-
ternalització de la mà d’obra 
a través de cooperatives, fet 
que comporta no imputar 
els seus costos a l’epígraf de 
personal. 

Tot i facturar el doble el 

sector agroalimentari que el 
metall-mecànic, els seus cos-
tos de personal agregats de 
la dècada són d’aproximada-
ment la meitat: 756 milions 
d’euros enfront dels 1.472 
del metall-mecànic. Això sig-
nifica nivells de qualificació 
i de salaris molt diferents en 
un sector i l’altre i també, 
probablement, una major 
estabilitat laboral diferen-
cial.

Pel que fa a la inversió neta 
realitzada, durant aquests 10 
anys i de manera agregada 
l’agroalimentari hi ha desti-
nat 466 milions d’euros, el 
que significa una taxa d’un 
3% sobre la seva facturació, 
tot i una lògica disparitat 
interna entre les empre-
ses elaboradores –que han 
invertit més– i les comer-
cials, granges i fàbriques 
de pinso –que ho han fet 
menys–. En aquest paràme-
tre el sector agroalimentari 
supera el metall-mecànic, el 
que demostra un esforç per 
modernitzar-se i posar-se al 
dia en termes de seguretat, 
medi ambient i sostenibilitat. 
Per la seva banda, el metall-
mecànic ha invertit 329 mili-
ons d’euros, que representen 
el 4,2% de la seva facturació. 

El valor afegit d’aquestes 
empreses en aquesta dèca-
da fa una fotografia força 
clara de la seva aposta molt 
diversa. El metall-mecànic ha 
aportat més de 2.000 milions 
de valor afegit, que repre-
senten més d’una quarta part 
dels seus ingressos, mentre 

que l’agroalimentari n’ha 
aportat 1.416 milions, que 
equivalen al 9,2% de la seva 
facturació.

El grau de solidesa empre-
sarial que indica el patrimoni 
net és també divers. En el 
metall-mecànic les empre-
ses analitzades acumulen 
436 milions d’euros de fons 
propis, que cobreixen el 52% 
dels seus actius, i l’agroali-
mentari suma 349 milions 
d’euros de valor comptable, 
que equival al 40% del seu 
actiu.

En ambdós sectors la ten-
dència és al reforçament 
dels seus fons propis, tot i 
haver-hi, en tots dos, algunes 
empreses encara molt dèbil-
ment capitalitzades, vincula-
des sovint a una naturalesa 
i objectius fonamentalment 
comercials. 

Diferències també de pre-
sència internacional dels dos 
sectors. Algunes empreses 
del metall-mecànic estan 
sòlidament implantades al 

món, amb seus a força països, 
com Girbau. El nivell expor-
tador de les dues grans bran-
ques industrials osonenques 
és molt gran. Com també és 
notable la presència de capi-
tal estranger en empreses del 
sector metall-mecànic. Con-
tinua havent-hi, però, empre-
ses aixecades per “capitans 
d’indústria”, com deia Jaume 
Vicens Vives, familiars i for-
tament arrelades al territori. 
Acostumen a ser les empre-
ses més fortament capita-
litzades i amb un paper més 
rellevant de capital humà, 
estabilitat laboral i millors 
nivells de salaris. Conviuen 
projectes empresarials basats 
en la constància i la fortalesa 
amb altres de més circums-
tancials, fluctuants i vulne-
rables que aporten i deixen 
menys riquesa en el territori. 
Hi ha notables casos d’em-
preses singulars, d’èxit, úni-
ques, sòlides que marquen el 
camí a seguir. Osona necessi-
ta de la continuïtat i l’impuls 
d’aquests dos sectors indus-
trials. Resulten estratègics 
i tenen molt futur si saben 
adaptar-se. Més enllà dels 
casos i aspectes de notorie-
tat, tenen ambdós sectors un 
camí per córrer molt nota-
ble per superar les proves 
que hauran de passar per 
guanyar el repte de la soste-
nibilitat econòmica, social i 
mediambiental, com també 
la concorreguda carrera de la 
competitivitat feta d’apostes 
innovadores i incorporacions 
tecnològiques.

El sector 
agroalimentari 

ha fet inversions 
per valor de 466 
milions d’euros

de l’alimentari. 
Si ens fixem en la seva ren-

dibilitat, les 20 empreses del 
metall-mecànic han superat 
les 24 del sector carni, tant 
en valors absoluts –386 mili-
ons de benefici acumulat 
vers 318 milions– com en 
marge sobre vendes: 4,9% 
de les primeres enfront d’un 
2,1% de les segones. 

El sector agroalimentari 
resulta més fluctuant i ines-

table per diversos motius. 
D’una banda, compta amb 
un pes important d’empreses 
eminentment comercials, 
molt més volàtils que les 
industrials. De fet, de les 
cinc empreses venedores 
de carn incloses en aquest 
dossier només dues han estat 
actives durant tota la dèca-
da, les altres tres o bé van 
néixer després de 2010 o bé 
van deixar d’operar abans de 

2019. És a més un sector molt 
dependent de les fortes oscil-
lacions de preus en el mercat 
internacional, que contrasta 
amb la major estabilitat, o 
previsibilitat, del mercat 
en què operen les empreses 
del metall-mecànic osonenc, 
sobretot aquelles que tenen 
un component transforma-
dor més gran.

Els costos salarials, tan 
diversos en ambdós sectors, 

Valor afegit acumulat durant la dècada (en euros)

Valor afegit entre ingressos totals (2010-2019)

9,2%

1.416.086.315

2.029.843.429

26%

Sector Agroalimentari
(24 empreses) (1)

Sector Metall-mecànic
(20 empreses) (2)

Inversió neta acumulada durant la dècada (en euros)

465.549.711

329.460.067

Inversió neta entre ingressos totals (2010-2019)

3%

4,2%

Sector Agroalimentari
(24 empreses) (1)

Sector Metall-mecànic
(20 empreses) (2)

Patrimoni net a 31 de desembre del 2019 (en euros)

348.559.390

436.022.182
Percentatge sobre l’actiu total (2010-2019)

40%

52%

Sector Agroalimentari
(24 empreses) (1)

Sector Metall-mecànic
(20 empreses) (2)

El metall-
mecànic ha 

aportat més de 
2.000 milions de 

valor afegit

(1) No inclou Casa Tarradellas
(2) No inclou La Farga



NOU9EL PUBLICITAT

Com
fer-ho?

Si sou subscriptors/es d’EL 9 NOU,
descarregueu la targEta actUaLitzada
i gaudiu dels avantatges d’el9club

Si NO EStEU rEgiStratS
Feu-ho entrant a el9nou.cat

93 889 49 49

club@vic.el9nou.com

Si ja EStEU rEgiStratS
Entreu a el9nou.cat
Aneu a la pestanya de color situada al 
cantó dret que posa

TArgETA

Un cop a dins veureu que ja teniu la 
nova targeta disponible amb el vostre 
nom, DNI i la data de caducitat, que 
coincideix amb el venciment de la vostra 
subscripció.
La targeta d’el9club és familiar i permet 
descarregar fins a 4 beneficiaris més 
vinculats al subscriptor.
No està permès utilitzar més d’una 
targeta en la mateixa oferta.

Per qualsevol dubte,
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