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La col•laboració Universitat-Empresa pren especial rellevància en l’escenari econòmic actual i ens
sembla un bon exemple, tant dels valors de KPMG a nivell global, com del compromís de la nostra
firma amb les comarques de Girona. D’aquesta col•laboració entre la Càtedra Cambra de l’Empresa
Familiar de la Universitat de Girona i els professionals de KPMG Girona, és fruit per segon any
consecutiu la publicació d’aquest nou estudi sobre els principals indicadors financers agregats de les
100 companyies amb major volum de facturació de les comarques de Girona atenent a dos eixos
fonamentals: el sector d’activitat al qual pertanyen i la diferenciació entre empresa familiar i no
familiar.

Quan l’any 2010 vàrem crear l’índex Girona 100, ho fèiem analitzant l’evolució d’un grup
representatiu d’empreses de les comarques de Girona en un entorn pre-crisi, ja que comparàvem la
seva evolució en l’any 2008 en relació amb el 2007. En aquesta nova edició les variacions en les
xifres de facturació han suposat 24 substitucions entre les 100 companyies integrants de l’índex. Les
xifres agregades de facturació i resultats cauen de forma rellevant, com era d’esperar considerant
l’entorn econòmic, però sí que mereixen especial atenció l’anàlisi de les variacions diferenciades
entre empreses familiars i no familiars, o l’impacte en els diferents sectors d’activitat que es recullen
en aquest estudi.

No voldria deixar d’agrair la participació dels empresaris i professionals que amb la seva participació
en els grups de discussió han facilitat les conclusions de la part qualitativa d’aquest estudi, que
aporten la dosi d’actualitat que la part quantitativa basada en informació pública no pot recollir pel
retard inherent a la mateixa.

Em resta, només, animar-vos a conèixer els resultats del Girona 100 d’aquest any, comprovant
l’evolució general de l’índex en aspectes tan rellevants com el nivell d’ocupació, rendibilitats,
endeutament... o més concretament com es comparen les empreses familiars amb les no familiars
en els diferents ratis, o per exemple quin és el sector que millor està fent front a les situacions
econòmiques adverses. Desitjo que l’estudi sigui del vostre interès i estic convençut que ens ajudarà
a comprendre millor el nostre teixit econòmic local.

Manel Blanco

Soci responsable de l’oficina de KPMG a Girona

Pròleg
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Ens plau presentar la segona edició de l’estudi “Girona 100,
SA” que té com a objectiu analitzar la situació actual i les
tendències econòmiques i financeres de la província de
Girona a partir de les 100 empreses de Girona amb major
volum de facturació. A les dades agregades d’aquestes 100
empreses ens referirem amb el nom de Girona 100, SA.

Aquest estudi té com a eix central la classificació de les
empreses seleccionades entre familiars i no familiars,
donada la rellevància que les empreses familiars tenen a
Catalunya. En especial, la província de Girona és una de les
províncies amb més notorietat d’aquest tipus d’empresa.

Per a la classificació d’empresa familiar s’ha seguit la
definició establerta pel Family Business Network i el Grup
Europeu d’Empreses Familiars, dos organismes Europeus
de gran importància en l’àmbit de l’empresa familiar, i que
es va presentar com a proposta a la Comissió Europea amb
l’objectiu que sigui incorporada al marc legislatiu. En base a
aquesta definició:

“S’entén com a empresa familiar aquella empresa que
pertany d’una manera continuada en el temps a persones
d’un cercle familiar i que és governada o dirigida per un o
més dels membres d’aquest cercle. Sempre que es
compleixen a la vegada les dues característiques següents:

• La majoria del capital, amb els seus corresponents drets
de vot, pertany a persones del mateix cercle familiar, de
manera que governen els destins de l’empresa1. 

• El govern de l’empresa o la direcció està en mans de
familiars, que són els qui prenen les decisions més
importants”

D’acord amb l’aplicació d’aquesta definició i en base a la
informació disponible, de les 100 empreses de l’estudi s’han
classificat 79 empreses com a familiars i 21 empreses com
a no familiars per l’exercici 2009 (82 i 18, respectivament,
per l’exercici 2008).

Un cop diferenciades les empreses familiars de les no
familiars, s’ha utilitzat un segon criteri de classificació basat
en l’àmbit sectorial al què pertanyen a fi d’obtenir
conclusions comparatives en funció del sector. Els sectors
d’activitat2 que hi són representats són els següents:

Presentació

1 Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Primari)

2 Fabricació de productes alimentaris excepte càrnies

3 Indústria càrnia

4 Altres indústries manufactureres

5 Altres serveis

6 Construcció

7 Estacions de serveis (benzineres)

8 Distribució d'alimentació, begudes i tabac

9 Venda i reparació de vehicles de motor

10 Altres comerços

DescripcióSector
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1 A les empreses que cotitzen en borsa se’ls aplica la definició d’empresa familiar si la persona que va fundar o adquirir la companyia o els seus
familiars o descendents posseeixen un mínim del 25% dels drets 

2 Segons la classificació CNAE 2009, que figura en l’annex. La classificació anterior i concretament pel sector de la indústria manufacturera i comerç
al major i al  menor  s’ha desglossat a més nivell per tal de poder fer l’anàlisi més desagregat. D’aquesta manera, el sector industrial ha estat dividit
en fabricació de productes alimentaris, indústria càrnia i altres indústries manufactureres, i el sector comerç al major i al menor ha estat dividit en
estacions de serveis, distribució d’alimentació, begudes i tabac, concessionaris i altres comerços.



La composició del col•lectiu d’empreses que formen Girona
100, SA s’ha vist condicionada per la disponibilitat de
determinada informació pública, pel què podria veure
modificada la seva composició en posteriors exercicis. És
important remarcar que degut a les especials
característiques dels sectors als quals pertanyen i que no
permetrien una comparació homogènia amb la resta, no
s’han inclòs al col•lectiu de Girona 100, SA altres entitats de
gran rellevància, com Caixa Girona, que durant el 2009
encara va presentar informació financera pròpia, i la
Universitat de Girona. No obstant, destaquem a continuació
la xifra de negocis, actius i empleats per deixar constància
de la seva importància.  

L’estudi comprèn dues parts diferenciades. La primera part

consisteix en una anàlisi quantitativa per a la qual s’han
obtingut els comptes anuals del registre mercantil de les
100 empreses amb major volum de facturació de les
comarques gironines. La selecció s’ha fet per a l’exercici
2009 i a partir de les dades comptables disponibles a la data
de l’estudi procedents de la base de dades SABI (Sistema
de Análisis de Balances Ibéricos) i dels registres mercantils
corresponents.

Tot i que les modificacions en els volums de negoci fan variar
la composició de l’índex cada any, hem mantingut les dades
comparatives derivades de la composició corresponent a
l’exercici 2008, sense modificar-les en base a les noves
incorporacions o baixes del 2009. Pensem que l’índex té una
entitat pròpia i representa amb les seves limitacions la
situació de les 100 empreses amb major volum de facturació,
independentment que siguin diferents cada any. 

Respecte el Girona 100, SA 2008, hi ha 24 substitucions, 7 de
les quals responen a que, a la data de l’estudi no hi ha la
informació pública disponible i la resta (17 empreses), per raó
de canvis en el volum de negoci.

La segona part d’aquest estudi correspon a l’anàlisi
qualitativa. L’objectiu d’aquesta segona part és aportar un
millor enteniment de l’escenari actual que viuen les
empreses davant la situació de crisi, i com ha fet canviar
estratègies de negoci per tal de poder afrontar les
turbulències derivades d’aquesta situació. Durant el 2011,
s’han organitzat diversos grups de discussió amb
representants d’empreses de Girona de diferents sectors per
tal de recollir-ne informació de manera directa. 

La nostra intenció és continuar aquesta anàlisi anualment,
amb l’objectiu de convertir-lo en un indicador de referència de
la salut econòmica de les empreses gironines.

Ingressos de les activitats principals 96.035 326.558 84.883 396.975

Actius 161.021 7.802.411 147.189 7.709.417

Empleats 1.931 (*) 1.104 1.743 (*) 1.132

Milers euros

2009 2008

Universitat

de Girona
Caixa

Girona

(*) Inclou personal temporal

Universitat

de Girona
Caixa

Girona
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Entorn macroeconòmic

Entorn macroeconòmic mundial

L’economia mundial ha experimentat per primera vegada en
60 anys una contracció del 0,5 per cent en l’any 2009 (enfront
un 3% de creixement en 2008). Això suposa un canvi radical
després d’un dels quadriennis de major creixement
econòmic des dels anys seixanta. La crisi ha acabat
provocant que les principals economies industrialitzades
entressin en recessió, establint un punt d’inflexió en el
desenvolupament de l’economia mundial. La ralentització
econòmica en aquest any ha afectat a totes les àrees
econòmiques del món. La inflació també ha canviat de
registre: s’ha situat clarament per sota de les xifres del 2008 i
s’apropa a un manteniment dels preus al consum en el cas
de les economies avançades. Aquesta baixada ha estat
deguda principalment a la contracció del consum i de les
economies en general, que ha provocat un descens en els
preus de la majoria de productes. 

Pels Estats Units, l’any 2009 ha suposat també el
trencament d’una sèrie de creixement econòmic, i aquest ha
entrat en xifres negatives, amb una disminució del 2,4 per
cent del PIB. La crisi ha colpejat amb contundència i ha
suposat un descens important de la renda per càpita (3,7 per
cent) que s’ha traduït també en una reducció de la demanda
interna (3,4 per cent). Tot això, juntament amb l'increment de
les taxes d’atur, explica la davallada del creixement. 

La crisi mundial ha continuat afectant paral•lelament a
l’economia nipona, que ha experimentat una nova baixada de
la demanda interna, aquesta vegada del 4 per cent (-1,3 per
cent al 2008). Això s’ha traduït en un any més de recessió,
multiplicant per més de 4 vegades el descens del PIB de
l’any 2008, un 5,2 per cent. Pel què fa a les economies
emergents, aquestes han vist com també es reduïa el seu
creixement, encara que les xifres s’han mantingut en positiu:
un 2,4 per cent de mitjana. Xina també ha continuat amb
creixement positiu i molt proper al de l’any anterior, 8,7 per
cent al 2009 davant d’un 9,6 per cent al 2008. Amèrica Llatina
ha vist com la crisi provocava un descens del PIB en la zona;
en aquest cas el descens ha estat de prop d’un 2 per cent
mentre que a l’any 2008 van gaudir d’un creixement del 4,2
per cent. 

Entorn macroeconòmic a la Zona Euro i la Unió

Europea

Els problemes econòmics iniciats amb la crisi financera als
Estats Units han tingut la seva màxima expressió a la Unió
Europea durant l’any 2009. En termes de PIB la reducció ha
estat d’un 4,1 per cent, fet que suposa una caiguda de casi 5
punts, tenint en compte el creixement del 0,9% de l’any
2008. Aquest descens en l’activitat econòmica ha afectat de
manera clara altres indicadors com la taxa d’atur i el dèficit
públic, que han augmentat. L’ocupació ha baixat 1,5 punts per
centuals, encara que aquesta reducció no ha estat igual en
tots els casos. Espanya, els països bàltics i Irlanda han vist
pujar considerablement l’atur fins a gairebé doblar les xifres
de 2008. 

La zona euro no s’ha comportat de manera molt diferent. Tots
els països que formen part de la moneda única han patit una
reducció de l’activitat econòmica, amb una mitjana del
4,1 per cent, però dramàtica alguns casos (més del 7 per cent
a Finlàndia i Irlanda). La demanda interna, principalment el
consum privat, ha estat un dels elements que pot explicar la
forta caiguda del PIB, del 3,4 per cent. El descens de tipus
d’interès que ha continuat des del segon semestre de l’any
anterior no ha estat capaç de reanimar ni el consum privat ni
la demanda interna. 

La taxa d’inflació ha presentat una evolució concordant amb
la resta de la economia. L’índex de preus al consum
harmonitzat de la Zona Euro ha presentat una baixada
considerable, i ha arribat fins al 0,3 per cent, enfront del
3,3 per cent de l’any 2008. Aquest descens ha estat provocat
per una reducció general en els preus de la majoria dels
productes, principalment dels energètics. El descens en
l’activitat econòmica unit amb la baixada de preus ha fet que
el Banc Central Europeu baixés els tipus d’interès oficials al
llarg de l’any. Finalment, el tipus de referència ha quedat en
un 1 per cent, un punt i mig per sota del de l’any 2008.

En el mercat de divises l’euro ha vist reforçat el seu valor
davant les principals monedes internacionals. S’ha apreciat
prop d’un 6 per cent en el cas del dòlar dels estats units, un
10% sobre la moneda xinesa i prop d’un 15 per cent del ien
japonès. Fora de la zona Euro l’evolució de l’economia ha
estat similar. Tant el Regne Unit com Suècia o Dinamarca han
patit reduccions del PIB al voltant del 5 per cent. Noruega ha

Girona 100, SA | 5
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tingut un descens molt menys pronunciat, del 1,5 per cent.
En general, els nous membres de la Unió Europea han tingut
també baixades significatives en la seva economia. La única
excepció la trobem a Polònia que ha vist com el PIB
augmentava un 1,7 per cent, encara que també ha presentat
un creixement inferior al del 2008 (5 per cent).

Entorn macroeconòmic a Espanya

L’economia espanyola ha tingut una de les pitjors dades
d’evolució de l’activitat econòmica de les ultimes dècades. El
PIB s’ha reduït en un 3.6 per cent durant l’any, després
d’haver crescut prop d’un 1 per cent en l’any 2008. Encara
que ha estat un descens considerable, es situa per sota de la
mitjana de la Unió Europea (4.2 per cent). On sí que es troba
una dada diferencial és en la caiguda de la demanda interna
(6 per cent) que casi dobla les xifres per la resta de la zona
euro. El sector exterior ha fet de contrapès i ha tingut un
efecte positiu sobre el conjunt de la economia.

Aquesta reducció en l’activitat econòmica s’ha vist reflectida
en altres magnituds. El nombre d’empreses actives s’ha
reduït en prop de 200.000 mil comparant amb l’any 2008 (un
6 per cent). La inversió també ha caigut prop d’un 15 per
cent, molt per sobre de la xifra de l’any 2008 (3.9 per cent).
Les rendes salarials han registrat una disminució d’un 2.7 per
cent per primera vegada després de més d’una dècada
d’augments. Els beneficis empresarials també presenten
xifres negatives, encara que la baixada ha estat més lleugera
(0.5 per cent). Per sectors, tots mostren evolucions negatives
tret del sector serveis, que registra un augment d’un 1.7 per
cent impulsat principalment pels serveis de no mercat. La
construcció mostra una davallada important (7 per cent) però
és el sector industrial el que surt pitjor parat i arriba a un 13.7
per cent de caiguda. Amb aquestes xifres, el mercat de
treball s’ha vist molt afectat: Si en l’any 2008 ja començava la
reducció de llocs de treball (0.6 per cent), el 2009 ha estat un
any especialment dolent i el retrocés per centual del 2008
s’ha multiplicat per deu (6,7 per cent). La taxa d’atur ha arribat
al 18 per cent de la població activa.  

El sector exterior ha presentat una evolució similar. Tant les
importacions com les exportacions han disminuït clarament
en l’any 2009, encara que la reducció ha estat molt major en
el cas de les importacions. Així, aquest major ritme de
creixement de les exportacions ha provocat que el dèficit per
compte corrent disminuís fins a situar-se en el 4,7 per cent
del PIB, molt per sota del 9.5 per cent de l’any 2008. 

Tal com ha passat en l’entorn econòmic mundial, la inflació
s’ha situat al tancament de 2009 en el 0,8 per cent, per sota
de la registrada un any abans (1.4 per cent). Els preus han
tingut una baixada molt brusca fins a mitjans d’any, on ha
registrat taxes negatives, per acabar remuntant en la segona
meitat de l’any. En l’àmbit dels mercats financers, l'IBEX-35

ha acumulat un increment de gairebé el 30 per cent. Aquesta
pujada està en línea amb la resta de mercats.

Entorn macroeconòmic a Catalunya i Girona

L’any 2009 l’economia catalana ha entrat plenament en
recessió i el PIB ha passat de créixer un 0,4 per cent en 2008
a disminuir un 4,2 per cent el 2009 (essent la davallada fins i
tot superior a la d’Espanya). La crisi originada en el sector de
la construcció i el financer ha arrossegat el sector industrial,
amb una reculada del 14,1 per cent. Els únics sectors que
han mantingut un creixement positiu en aquest any han estat
els serveis de no mercat i l’agricultura; sobretot aquest últim,
que ha aconseguit un creixement del 5,3 per cent. El
creixement dels serveis de no mercat ha permès que la
davallada del sector serveis (1 per cent) no fos tan destacada.
Així, mentre el sector industrial i de la construcció ha perdut
punts, el sector serveis continua sent el sector més
important de l’economia catalana amb més del 66 per cent
de l’activitat total. 

Un dels efectes més marcats de la crisi econòmica es pot
veure en el mercat de treball. L’atur registrat a Catalunya ha
augmentat del 9 per cent el 2008 fins al 16,2 per cent el
2009.  Aquest increment és destacable en el cas dels més
joves, de 16 a 24 anys, amb un 37,1 per cent de desocupats.
Quant a la població ocupada, la reducció de l’any 2009
respecte l’any anterior ha estat també notable, amb un 8,7
per cent acumulat. De les províncies catalanes, Girona ha
assolit la taxa d’atur més elevada. Les xifres d’atur han
augmentat fins al 18,2 per cent enfront de l’11,1 per cent del
període anterior.

La reducció de l’activitat s’ha pogut observar també en els
moviments empresarials. La dissolució de societats
mercantils ha augmentat lleugerament (3,9 per cent)
respecte l’any anterior i la creació d’empreses s’ha frenat
considerablement (-26,7 per cent). No obstant aquesta
davallada, la creació d’empreses, mesurada en termes de
capital social, ha augmentat un 51,4 per cent durant l’any
2009.  Per províncies, aquests moviments no han estat
homogenis. Mentre que el nombre de societats mercantils
ha disminuït a Barcelona, Lleida i  Tarragona, a Girona ha
augmentat un 13,5 per cent. Sembla, per tant, que les
empreses gironines han pogut fer front en major mesura a
l’aturada generalitzada de la producció.
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La part quantitativa del treball estudia l’evolució de les
principals magnituds i les ràtios  econòmico-financeres per a
cadascun dels sectors i de forma comparativa entre
l’empresa familiar i no familiar.

Del total de les 100 empreses que constitueixen l’estudi
Girona 100, SA 2009, 79 són empreses familiars mentre que
en el 2008 ho eren 82. Tal i com es veu a continuació, en les
taules 1 i 2, les empreses familiars en el 2009, aporten
el 83 per cent del total de facturació i també d’ocupació
(79 per cent i 86 per cent, respectivament al 2008).

Si analitzem la xifra de negocis mitjana de l’exercici 2009 per
l’empresa familiar (71.855 milers d’euros) observem que
aquesta és superior a la no familiar (56.203,76 milers
d’euros), a diferència de l’any 2008 en què l’empresa familiar
tenia una mitjana de 75.771 milers d’euros, en relació als
89.334 milers d’euros de la no familiar, com a conseqüència
de la major caiguda de la xifra d’ingressos del grup no familiar.

Pel que fa al nombre mitjà d’empleats de l’exercici 2009, és
l’empresa familiar la que té un nombre superior respecte la no
familiar (197 i 148, respectivament), igualment que l’any 2008
que es situaven en 215 i 156, respectivament.

Si posem en relació aquestes dades respecte l’edició anterior
del Girona 100, SA 2008, s’observa en la taula 3 que es
mostra a continuació, que el nombre total d’empleats
disminueix en 1.806 empleats, que la xifra de negocis cau en
un 12,33 per cent i que el volum total de l’actiu incrementa en
un 4,34 per cent.

Resultats quantitatius

Xifra de

negocis

2009 2008

Milers

euros
%

Taula 1: Xifra de negocis familiar no familiar exercicis 2009 i 2008

Milers

euros
%

Familiar 15.532 83% 17.650 86%

No familiar 3.118 17% 2.806 14%

TOTAL 18.650 100% 20.456 100

Ocupació
2009 2008

Nº total
d’empleats %

Taula 2: Nombre mig d’empleats familiar no familiar 2009 i 2008

Nº total
d'empleats %

Empreses familiars 79 82

Empreses no familiars 21 18

Ocupació (nombre total empleats) 18.650 20.456

Xifra de negocis 6.856.805 7.821.217

Total actiu 3.918.033 3.755.041

Principals indicadors Girona 100, S.A.

Taula 3: Principals indicadors del Girona 100, SA edició 2009 i

Girona 100, SA 2008

2009 2008

Familiar 5.676.526 83% 6.213.210 79%

No familiar 1.180.279 17% 1.608.007 21%

TOTAL 6.856.805 100% 7.821.217 100%



1 Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Primari) 3 0 3,80% 0,00% 4 0 4,88% 0,00%

2 Fabricació de productes alimentaris excepte càrnies 5 2 6,33% 9,52% 3 4 3,66% 22,22%

3 Indústria càrnia 19 1 24,05% 4,76% 20 1 24,39% 5,56%

4 Altres indústries manufactureres 13 6 16,46% 28,57% 14 7 17,07% 38,89%

5 Altres serveis 4 2 5,06% 9,52% 6 1 7,32% 5,56%

6 Construcció 7 1 8,86% 4,76% 6 0 7,32% 0,00%

7 Estacions de serveis (benzineres) 3 0 3,80% 0,00% 4 0 4,88% 0,00%

8 Distribució d'alimentació, begudes i tabac 14 1 17,72% 4,76% 12 1 14,63% 5,56%

9 Venda i reparació de vehicles de motor 6 2 7,59% 9,52% 7 1 8,54% 5,56%

10 Altres comerços 5 6 6,33% 28,57% 6 3 7,32% 16,67%

79 21 100,00% 100,00% 82 18 100,00% 100,00%

Sector Descripció

Taula 4: Nombre d’empreses familiars i no familiars per sector

Familiar No Familiar Familiar No Familiar

% sobre el totalNombre d'empreses

2008

Familiar No Familiar Familiar No Familiar

% sobre el totalNombre d'empreses

2009
Milers d'euros

Pèrdues i guanys

Anàlisi agregada

Sobre la base de la informació comptable de les 100
empreses que composen aquest estudi s’ha preparat un
compte de resultats agregat, que de forma sintètica, es
mostra en la taula 5: 

Resultats agregats

Import net de la Xifra de Vendes 6.856.805 100,00% 7.821.217 100,00% -964.412 -12,33%

Marge Brut 1.572.700 22,94% 1.597.877 20,43% -25.177 -1,58%

Resultat d'explotació 162.978 2,38% 204.275 2,61% -41.298 -20,22%

Resultat financer -33.228 -0,48% -31.206 -0,40% -2.023 6,48%

Resultat abans d'impostos 129.749 1,89% 173.070 2,21% -43.320 -25,03%

Resultat de l'exercici 92.733 1,35% 125.812 1,61% -33.079 -26,29%

Pèrdues i guanys agregat 2009 % s/vdes 2008 % s/vdes
Var.

Absoluta Var %

Taula 5

En relació amb la distribució sectorial, quant a nombre
d’empreses i segons mostra la taula 4, les empreses
familiars tenen presència en cadascun dels sectors, a
diferència de les no familiars. Les empreses no familiars de
l’estudi 2009 no tenen representació en el sector primari ni
en les estacions de serveis. D’aquesta distribució, també
podem analitzar que el sector on més presència té l’empresa
familiar, per segon any consecutiu, és el de les càrnies (19

empreses), mentre que l’empresa no familiar es troba més
representada dins del sector industrial (sectors 2, 3 i 4) amb
un total de 9 empreses entre els tres sectors, i a altres
comerços amb 6 empreses. En l’exercici 2008, les empreses
no familiars addicionalment no tenien representació en la
construcció mentre que en el 2009 sí. 
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Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Primari) 193.517 227.371 -33.854 -14,89%

Fabricació de productes alimentaris excepte càrnies 458.774 460.965 -2.191 -0,48%

Indústria càrnia 1.674.253 1.851.541 -177.288 -9,58%

Altres indústries manufactureres 1.049.369 1.334.078 -284.709 -21,34%

Altres serveis 312.892 254.288 58.604 23,05%

Construcció 432.702 431.754 948 0,22%

Estacions de serveis (benzineres) 133.527 198.626 -65.099 -32,77%

Distribució d'alimentació, begudes i tabac 1.646.140 1.671.013 -24.873 -1,49%

Venda i reparació de vehicles de motor 303.400 340.593 -37.193 -10,92%

Altres comerços 652.231 1.050.988 -398.757 -37,94%

Total 6.856.805 7.821.217 -964.412 -12,33%

2009 2008

Variació

absoluta

Variació

porcentual

Milers euros

Xifra de Negocis

Tal i com es mostra en la taula 7 únicament la xifra de negocis
mitjana del sector primari i d’altres serveis és superior en el
2009 respecte el 2008, mentre que per a la resta de sectors
ha caigut, des d’un 0,48% en el sector de fabricació de
productes alimentaris excepte càrnies a un 49,22% en el
sector d’altres comerços. 

Si tenim en compte que la xifra mitjana de negocis de Girona
100, SA en el 2009 és de 68.568 milers d’euros (78.212 en el
2008), podem observar que els únics sectors en què la seva
xifra de negocis mitjana supera l’agregada, són la indústria
càrnia i la distribució de productes d’alimentació, begudes i
tabac, essent 1,2 i 1,6 vegades superior, respectivament.

Taula 6

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Primari) 64.506 56.843 7.663 13,48%

Fabricació de productes alimentaris excepte càrnies 65.539 65.852 -313 -0,48%

Indústria càrnia 83.713 88.169 -4.456 -5,05%

Altres indústries manufactureres 55.230 63.528 -8.298 -13,06%

Altres serveis 52.149 36.327 15.822 43,55%

Construcció 54.088 71.959 -17.871 -24,84%

Estacions de serveis (benzineres) 44.509 49.656 -5.147 -10,37%

Distribució d'alimentació, begudes i tabac 109.743 128.539 -18.797 -14,62%

Venda i reparació de vehicles de motor 37.925 42.574 -4.649 -10,92%

Altres comerços 59.294 116.776 -57.483 -49,22%

Total 68.568 78.212 -9.644 -12,33%

2009 2008

Variació

absoluta

Variació

porcentual

Xifra mitjana de

negocis (milers euros)
Xifra de Negocis

Taula 7

La xifra de negocis cau un 12,33% el 2009 respecte
l’exercici 2008 afectada, en general, per tots els sectors
excepte el sector de la construcció i altres serveis

En referència a la xifra de negocis i segons mostra la taula 6 ,
podem veure que els sector amb major volum de facturació
en l’exercici 2009 i 2008 han estat la indústria càrnia, el
sector distribució d’alimentació, begudes i tabac i altres
indústries manufactureres. Tot i això, cal analitzar la xifra
mitjana de negocis.   
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Gràfic 1: Marge Brut sobre sobre la xifra de negocis per sector
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Gràfic 2: Resultat net abans d’impostos sobre la xifra de negocis per sector

El resultat net de Girona 100, SA de l’exercici 2009 ha
estat un 26,29% inferior al de l’exercici 2008

El resultat net després d’impostos, obtingut durant l’exercici
2009 ha estat de 92.733 milers d’euros, un 26,29 per cent inferior
al de l’exercici 2008 que va ser de 125.812 milers d’euros.
Aquesta davallada es produeix en un escenari de decreixement
de la xifra de negocis d’un 12,33 per cent respecte l’exercici
anterior, fet que indica una caiguda de rendibilitat en relació amb
la xifra de negocis aconseguida en el 2009. 

Analitzant el resultat net, trobem 19 empreses que en
l’exercici 2009 han aportat pèrdues per un valor de 60.092
milers d’euros. La major part de les pèrdues es troben
acumulades dins el sector d’altres indústries
manufactureres. Respecte l’exercici 2008, existien 10
empreses amb pèrdues i per un valor de 32.447 milers
d’euros, la qual cosa vol dir que les pèrdues acumulades del
Girona 100, SA 2009 són un 85,2 per cent més elevades. 

En relació amb el marge brut, calculat com la xifra de negocis
menys els aprovisionaments en termes relatius sobre la xifra
de negocis, ha estat superior en el 2009 respecte el 2008,
mostrant un increment d’aproximadament 2,51 punts. Això
ha estat conseqüència d’una millora en el cost dels
aprovisionaments de l’exercici 2009 respecte l’anterior. 

Quant al resultat d’explotació, en l’exercici 2009 representa
un 2,38 per cent de la xifra de negocis, 0,23 punts inferior al
per centatge aconseguit el 2008 (2,61 per cent)
principalment per un increment en les despeses de personal
en 1,3 punts respecte la xifra de negocis i de les despeses
d’explotació en general, que ho han fet en 0,8 punts.

El sector altres serveis, únic sector amb increment de
la xifra mitjana de vendes però en deteriorament del
marge brut en relació a la xifra de vendes

Si analitzem el marge brut sobre la xifra de negocis per
sector, el gràfic número 1 ens mostra com la majoria de
sectors han incrementat el marge brut en relació a la xifra de
negocis, a excepció d’altres serveis que disminueix en 4,58
punts, i la venda i reparació de vehicles de motor que ha
disminuït en 0,5 punts,. Els sectors amb un creixement més
notable han estat el sector altres comerços i les estacions de
serveis, amb increments de 6,01 i 4,85.  

Per altra banda, si analitzem el resultat net abans d’impostos
sobre la xifra de negocis, tal i com indica el gràfic 2, veiem
que el sector amb un pitjor resultat en el 2009 és el sector
primari que ha obtingut un resultat negatiu tant en l’exercici
2009 com en el 2008. Els sectors que més han empitjorat el
seu resultat net abans d’impostos sobre la xifra de negocis
respecte el 2008 han estat el sector de la construcció seguit
del sector d’altres indústries manufactureres, que han
obtingut una davallada de 3,8 i 1,57 punts, respectivament.
Per contra, les estacions de serveis són les que lideren el
creixement més important del marge net respecte de la xifra
de negocis que millora en 1,37 punts respecte l’exercici
2008. 
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Import  net  de  la  Xifra  
de  Vendes 5.676.526 100,00% 1.180.279100,00% 6.213.210 100,00% 1.608.007100,00% -536.684 -8,64% -427.728 -26,60%

Marge Brut 1.258.751 22,17% 313.949 26,60% 1.263.174 20,33% 334.703 20,81% -4.423 -0,35% -20.754 -6,20%

Resultat d'explotació 138.454 2,44% 24.524 2,08% 146.199 2,35% 58.076 3,61% -7.745 -5,30% -33.552 -57,77%

Resultat financer -29.068 -0,51% -4.160 -0,35% -24.102 -0,39% -7.103 -0,44% -4.966 20,60% 2.943 -41,43%

Resultat abans d'impostos 109.386 1,93% 20.363 1,73% 122.097 1,97% 50.973 3,17% -12.711-10,41% -30.609 -60,05%

Resultat de l'exercici 82.326 1,45% 10.408 0,88% 89.505 1,44% 36.307 2,26% -7.180 -8,02% -25.899 -71,33%

Pèrdues i guanys 
Milers d'euros

Familiars
2009 % s/vdes

Taula 8  Pèrdues i guanys familiar i no familiar 2009 i 2008

No Familiars
2009 % s/vdes

Familiars
2008 % s/vdes

No Familiars
2008 % s/vdes

Variació
Familiars

% Var
fam

Variació
No Familiars

% Var 
no fam

3,41%
5,27%

29,03%

13,61%

4,48%
7,20%

2,35%

28,49%

3,71% 2,45%

13,53%

2,21%

23,45%

4,96%
2,43%

7,88%

43,50%
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Altres serveis Construcció Estacions de 
serveis 

(benzineres)

Distribució 
d'alimentació, 

begudes i tabac

Venda i reparació 
de vehicles de 

motor

Altres comerços

FAMILIAR NO FAMILIAR

Gràfic 3: Xifra de negocis del sector sobre el total de la xifra de negocis de les empreses familiars i no familiars 2009

A diferència de l’any anterior, les empreses familiars
obtenen millors resultats sobre vendes que les
empreses no familiars

Tal i com ens indica la taula número 8, les empreses familiars
obtenen tant un resultat d’explotació, com un resultat abans i
després d’impostos sobre la xifra de negocis superior al de
les no familiars. Tot i que el resultat financer és negatiu en
ambdós casos, el cost financer sobre la xifra de negocis és
superior en les empreses familiars que en les no familiars.

Si analitzem les partides que integren els diferents resultats
podem veure que un dels fets rellevants que fa que els
resultats en el 2009 siguin millor en les familiars,
principalment, és el cost de les despeses de personal que en
l’empresa no familiar representen l’ 11,97 per cent de la seva
xifra de vendes, mentre que en l’empresa familiar són del
9,26 per cent. Així mateix, les despeses d’explotació també
són superiors en les empreses no familiars que en les
familiars respecte la xifra de vendes, situant-se en un 11,63
per cent i 9,55 per cent, respectivament. Per contra, el cost
dels aprovisionaments és inferior en les empreses no
familiars (73,40 per cent respecte 77,83 per cent), fet que
contribueix a que les empreses no familiars obtinguin un
millor marge brut d’explotació en relació a la xifra de negocis. 

Analitzant també en la taula 8 el comportament dels dos
exercicis respecte les empreses familiars i no familiars,
observem que en el 2008 eren les empreses no familiars les
que presentaven millors resultats respecte la xifra de vendes
que les empreses familiars. Addicionalment, s’observa que el
resultat d’explotació i resultat net en les no familiars
presenten davallades del 58 per cent i 71 per cent
respectivament, mentre que les familiars ho han fet en un 5,3
per cent i un 8,02 per cent. 

Si considerem la xifra de negocis per sector d’activitat (gràfic
3), el sector de les indústries càrnies i el sector de distribució
de productes d’alimentació representen gairebé el 57,52 per
cent del volum total de facturació pel que fa a les empreses
familiars. Per altra banda, les empreses no familiars
concentren la seva xifra de negocis en el sector d’altres
comerços (43,50 per cent) seguit del sector altres indústries
que representa un 23,45 per cent del total de la xifra de
negocis. El sector amb menys representació de l’empresa no
familiar és el sector de la construcció i el sector de la indústria
càrnia amb un pes de 2,05 per cent i 2,21 per cent
respectivament, de la xifra de negocis total no familiar. El
sector amb menys pes, quant a la xifra de negocis dins de
l’empresa familiar, és el sector de les estacions de serveis
amb un 2,35 per cent. La distribució dels pesos per sector
han seguit la mateixa tendència que el 2008. 
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Gràfic 4: Marge brut sobre la xifra de negocis per empresa familiar i no familiar i per sector

Nota: Per a una correcte interpretació d’aquest gràfic cal tenir en compte la representativitat del nombre d’empreses no familiars en
relació al total d’empreses del sector (veure taula 3)
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Gràfic 5: Rendibilitat econòmica per sector

Si analitzem el marge brut de les empreses de Girona 100,
SA 2009 podem veure que el marge brut sobre la xifra de
negocis de les empreses familiars és del 22,17 per cent
mentre que per a les empreses no familiars és del 26,60 per
cent (gràfic 4). A més, podem veure que dins les empreses
que operen en el mateix sector, les no familiars obtenen
millor marge brut sobre la xifra de negocis que les empreses
familiars, excepte en el cas del sector de venda i reparació de
vehicles a motor i altres comerços en els quals el marge és
superior en les empreses familiars que en les no familiars.
L’únic sector que ha invertit la tendència el 2009 en relació al
2008 ha estat el de fabricació de productes alimentaris
excepte càrnies on el marge brut de les empreses familiars
era superior.

La rendibilitat econòmica i financera de Girona 100, SA
empitjora en el 2009

Si analitzem la rendibilitat econòmica, calculada com el
quocient del resultat de l’exercici i el total d’actiu de les
dades agregades, veiem que ha disminuït respecte el 2008
passant d’un 3,35 per cent a un 2,37. Això vol dir que per cada
100 euros que integren l’actiu de Girona 100, SA, aquests
tenen una capacitat de generar 0,98 euros menys de benefici
net que l’any anterior.

Si analitzem la rendibilitat econòmica per sector, tal i com es
mostra en el gràfic 5, podem veure que el sector primari
presenta pels dos anys d'anàlisi una ràtio negativa i el sector
de la construcció en el 2009 també. Els sectors amb
rendibilitat econòmica més elevada en el 2009, són el sector
de les estacions de serveis (6,79 per cent) i el sector altres
serveis (7,13 per cent). Els sectors amb rendibilitats positives
més baixes, en el 2009, són la venda i reparació de vehicles
de motor (0,03 per cent) i altres indústries manufactureres
(1,17 per cent).

Els sectors que han esdevingut més rendibles
econòmicament en el 2009 han estat el sector de fabricació
de productes alimentaris excepte càrnies i el sector de les
estacions de serveis que han millorat en 0,97 i 0,66 punts
respecte el 2008, respectivament.

Respecte a la rendibilitat financera, calculada com el quocient
entre el resultat de l’exercici i els fons propis, és també
inferior en el 2009, passant del 8,42 per cent en el 2008 al
5,96 per cent en el 2009. Això vol dir que de cada 100 euros
invertits pels accionistes de Girona 100, SA, aquests obtenen
un benefici net de 5,96 euros. 

Una vegada més, les empreses que composaven l’índex del
Girona 100, SA 2008, ja havien patit una davallada quant a la
rendibilitat financera donat que en el 2007 assolien una ràtio
del 10,23 per cent respecte el 8,42 per cent del 2008. 

12 | Girona 100, SA



(2,87%)

12,80%

7,14%

2,38%

15,66%

(1,97%)

8,67%
11,74%

0,11%

12,03%

(8,08%)

7,33%
9,11%

5,09%

18,70%

12,10%

7,79%

14,58%

4,27%

14,43%

Agricultura, 
Ramaderia, Pesca 

i Extractives 
(Primari)

Fabricació de 
productes 

alimentaris 
excepte càrnies

Indústria càrnia Altres indústries 
manufactureres

Altres serveis Construcció Estacions de 
serveis 

(benzineres)

Distribució 
d'alimentació, 

begudes i tabac

Venda i reparació 
de vehicles de 

motor

Altres comerços

2009 2008

Gràfic 6: Rendibilitat financera per sector
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Gràfic 7: rendibilitat financera i econòmica 2009

Si analitzem la rendibilitat dels accionistes per sector, (gràfic
6), els sectors amb una rendibilitat financera més elevada, en
el 2009, són els sectors d’altres serveis (15,66 per cent), el
sector de la fabricació de productes alimentaris excepte
càrnies (12,80 per cent) i el sector altres comerços (12,03 per
cent). Els sectors que presenten una rendibilitat financera
positiva més petita, en el 2009, són les altres indústries
manufactureres (2,72 per cent) i la venda i reparació de
vehicles de motor (0,11 per cent). El sector de la construcció
presenta en el 2009 una rendibilitat negativa juntament amb
el sector primari, que aquest darrer ja en presentava en el
2008. El sector de la construcció en el 2008 presentava una
rendibilitat financera del 12,10 per cent.

Si analitzem les dues rendibilitats conjuntament, coincidim
en que el sector altres serveis és el sector que té ambdues
rendibilitats més elevades en el 2009 i el sector de venda i
reparació de vehicles de motor i el sector de les altres
indústries manufactureres i el sector primari i de la
construcció les rendibilitats més baixes, mostrant aquests
dos últims, fins i tot, amb rendibilitats negatives. 
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Si analitzem la rendibilitat financera i econòmica de les
empreses familiars i no familiars (taula 9) podem veure que
les empreses no familiars esdevenen menys rendibles en el
2009 respecte el 2008 i que les empreses familiars es
mantenen força estables tot i que disminueixen les dues
ràtios, en concret 0,25 la rendibilitat econòmica i 0,93 la
rendibilitat financera. El descens de rendibilitat de les
empreses no familiars fa que en l’exercici 2009 siguin les
empreses familiars les qui presenten, tant a nivell de
rendibilitat econòmica com financera, una millor ràtio.

R. Econòmica 2,57% 1,47% 2,82% 6,21%

R. Financera 6,19% 4,58% 7,12% 15,32%

2009
Variación

Rendibilitats

2009 2008

Familiar
No

Familiar

Taula 9: rendibilitat financera i econòmica

Familiar
No

Familiar
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Anàlisi agregada

El balanç de situació de Girona 100, SA que s’obté una vegada s’han agregat els balanços de les 100 societats que composen
l’estudi, es troba sintetitzat en els següents epígrafs: 

Immobilitzat 1.083.288 27,65%

Inversions financeres a llarg termini 86.746 2,21%

Inversions en empreses del grup i associades 

a llarg termini 285.533 7,29%

Altres actius no corrents 42.162 1,08%

ACTIU NO CORRENT 1.497.728 38,23%

Existències 682.913 17,43%

Deutors 1.228.884 31,36%

Inversions financeres a curt termini 134.081 3,42%

Inversions en empreses del grup i associades 

a curt termini 146.613 3,74%

Efectiu i altres líquids equivalents 220.062 5,62%

Periodificacions a curt termini 7.753 0,20%

ACTIU CORRENT 2.420.306 61,77%

Total actiu Girona 100, SA 3.918.033 100,00%

ACTIU

Milers euros % s/actiu

2009

Taula 10  Actiu Girona 100 exercici 2009

Fons Propis 1.556.537 39,73%
Ajustos per canvis de valor -456 -0,01%
Subvencions i donacions 14.095 0,36%

PATRIMONI NET 1.570.176 40,08%

Deutes a llarg termini 347.250 8,86%
Deutes amb EEGG i EEAA a llarg termini 136.606 3,49%
Atlres passius no corrents 79.141 2,02%

PASSIU NO CORRENT 562.997 14,37%

Deutes a curt termini 59.672 1,52%
Deutes amb entitats de crèdit 339.541 8,67%
Deutes amb EEGG i EEAA a curt termini 121.760 3,11%
Creditors comercials i altres comptes a 

cobrar a curt termini 274.049 6,99%
Proveïdors a curt termini 946.735 24,16%
Altres passius corrents 43.103 1,10%

PASSIU CORRENT 1.784.860 45,56%

Total passiu Girona 100, SA 3.918.033 100,00%

PASSIU

Milers euros % s/passiu

2009

Taula 11 Passiu Girona 100 exercici 2009

Immobilitzat 1.050.400 27,97%

Inversions financeres a llarg termini 75.583 2,01%

Inversions en empreses del grup i associades

a llarg termini 235.695 6,28%

Altres actius no corrents 43.421 1,16%

ACTIU NO CORRENT 1.405.099 37,42%

Existències 695.309 18,52%

Deutors 1.217.391 32,42%

Inversions financeres a curt termini 134.640 3,59%

Inversions en empreses del grup i associades 

a curt termini 74.445 1,98%

Efectiu i altres líquids equivalents 222.826 5,93%

Periodificacions a curt termini 5.331 0,14%

ACTIU CORRENT 2.349.942 62,58%

Total actiu Girona 100, SA 3.755.041 100,00%

ACTIU

Milers euros % s/actiu

2008

Taula 12  Actiu Girona 100 exercici 2008

Fons Propis 1.494.272 39,79%
Ajustos per canvis de valor -877 -0,02%
Subvencions i donacions 14.445 0,38%

PATRIMONI NET 1.507.840 40,16%

Deutes a llarg termini 386.001 10,28%
Deutes amb EEGG i EEAA a llarg termini 56.873 1,51%
Atlres passius no corrents 71.469 1,90%

PASSIU NO CORRENT 514.343 13,70%

Deutes a curt termini 91.683 2,44%
Deutes amb entitats de crèdit 407.936 10,86%
Deutes amb EEGG i EEAA a curt termini 83.137 2,21%
Creditors comercials i altres comptes a cobrar

a curt termini 317.664 8,46%
Proveïdors a curt termini 807.263 21,50%
Altres passius corrents 25.175 0,67%

PASSIU CORRENT 1.732.858 46,15%

Total passiu Girona 100, SA 3.755.041 100,00%

PASSIU

Milers euros % s/passiu

2008

Taula 13  Passiu Girona 100 exercici 2008

Balanç de Situació

Girona 100, SA | 15



Immobilitzat 879.757 27,42% 203.531 28,70% 861.876 27,19% 188.524 33,22% 2,07% 7,96%

Inversions financeres a llarg termini 83.897 2,61% 2.849 0,40% 73.328 2,31% 2.255 0,56% 14,41% 26,32%

Inversions en empreses del grup i 
associades a llarg termini 180.324 5,62% 105.209 14,84% 181.686 5,73% 54.009 8,19% -0,75% 94,80%

Altres actius no corrents 32.152 1,00% 10.010 1,41% 39.232 1,24% 4.189 0,00% -18,05% 138,97%

ACTIU NO CORRENT 1.176.129 36,65% 321.599 45,35% 1.156.122 36,47% 248.977 0,33% 1,73% 29,17%

Existències 589.099 18,36% 93.814 13,23% 601.049 18,96% 94.260 14,99% -1,99% -0,47%

Deutors 1.013.741 31,59% 215.143 30,34% 1.021.150 32,21% 196.241 34,55% -0,73% 9,63%

Inversions financeres a curt termini 121.698 3,79% 12.383 1,75% 128.683 4,06% 5.957 1,41% -5,43% 107,87%

Inversions en empreses del grup 
i associades a curt termini 102.977 3,21% 43.636 6,15% 62.967 1,99% 11.478 1,78% 63,54% 280,17%

Efectiu i altres líquids equivalents 198.405 6,18% 21.657 3,05% 196.371 6,19% 26.455 4,22% 1,04% -18,14%

Periodificacions a curt termini 6.828 0,21% 925 0,13% 3.755 0,12% 1.576 0,31% 81,84% -41,31%

ACTIU CORRENT 2.032.748 63,35% 387.558 54,65% 2.013.975 63,53% 335.967 57,26% 0,93% 15,36%

Total actiu Girona 100, SA 3.208.877 100,00% 709.156 100,00% 3.170.097 100,00% 584.944 100,00% 1,22% 21,23%

ACTIU
Milers euros Familiar % s/actiu

Taula 15  Actiu empreses familiars i no familiar exercici 2009 i 2008

No Familiar % s/actiu Familiar % s/actiu No Familiar % s/actiu
Variació
Familiar

% 2009 / 2009
No Familiar

20082009

Actiu de Girona 100, SA

Immobilitzat 1.083.288 27,65% 1.050.400 27,97% 3,13%
Inversions financeres a llarg termini 86.746 2,21% 75.583 2,01% 14,77%
Inversions en empreses del grup i associades 

a llarg termini 285.533 7,29% 235.695 6,28% 21,14%
Altres actius no corrents 42.162 1,08% 43.421 1,16% -2,90%

ACTIU NO CORRENT 1.497.728 38,23% 1.405.099 37,42% 6,59%

Existències 682.913 17,43% 695.309 18,52% -1,78%
Deutors 1.228.884 31,36% 1.217.391 32,42% 0,94%
Inversions financeres a curt termini 134.081 3,42% 134.640 3,59% -0,41%
Inversions en empreses del grup i associades 
a curt termini 146.613 3,74% 74.445 1,98% 96,94%

Efectiu i altres líquids equivalents 220.062 5,62% 222.826 5,93% -1,24%
Periodificacions a curt termini 7.753 0,20% 5.331 0,14% 45,45%

ACTIU CORRENT 2.420.306 61,77% 2.349.942 62,58% 2,99%

Total actiu Girona 100, SA 3.918.033 100,00% 3.755.041 100,00% 4,34%

ACTIU

Milers euros % s/actiu

2009

Taula 14  Actiu Girona 100, SA exercici 2009 i 2008

% s/actiu

2008 % 
Var

L’actiu de Girona 100 SA en el 2009 ascendeix a 3.818 milions
d’euros respecte els 3.755 milions del 2008, fet que
representa un increment del 4,34 per cent respecte l’exercici
anterior. L’actiu corrent ha incrementat en el 2009 respecte el
2008 en un 2,99 per cent mentre que l’actiu no corrent ho ha
fet en un 6,59 per cent. Aquest increment de 163 milions
d’euros es deu principalment, tal i com indica la taula 14
anterior, a un increment en l’immobilitzat (3,13 per cent), en la
xifra de deutors (0,94 per cent) i un increment en les inversions
en empreses del grup, 96,94 per cent a llarg termini i 21,14 per
cent a curt termini. 

Cal destacar que altres magnituds, com la xifra d’existències
de l’actiu corrent ha disminuït en un 1,78 per cent, així com
també l’efectiu i altres líquids equivalents, que ho ha fet en un
1,24 per cent. 

Tal i com ens mostra la taula 15, l’actiu de les empreses
familiars i no familiars segueixen la tendència general. El total
d’actiu incrementa un 1,22 per cent en les empreses familiars
mentre que en les no familiars ho fa en un 21,23 per cent. 

Addicionalment, es pot comprovar que l’actiu mitjà de
l’empresa familiar és superior que el de l’empresa no familiar
en el 2009 i en el 2008. En el 2009, 41 milions d’euros en les
familiars respecte els 34 milions en la no familiar, i en el 2008
les empreses familiars presenten un actiu mig de 39 milions
d’euros respecte els 32 milions d’euros de les no familiars. En
aquest sentit s’observa que tant les empreses familiars com
les no familiars incrementen el seu actiu mitjà en un 5,07 per
cent i 3,91 per cent, respectivament respecte l’exercici 2008.
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Si analitzem el pes de l’immobilitzat respecte el total de l’actiu, tal i com es
mostra en la taula 16, és en les empreses no familiars on és superior en
comparació amb les empreses familiars, igual que en l’exercici 2008. Aquest
representa un 33,21 per cent en les no familiars i un 28,6 per cent en les familiars
en el 2009 ( 32,23 per cent i 27,19 per cent, respectivament en el 2008).

Inversions (milers euros) 879.757 203.531 861.876 188.524

% Inversions sobre total actiu 28,60% 33,21% 27,19% 32,23%

2009
Variación

Inversions

2009 2008

Familiar
No

Familiar

Taula 16  Immobilitzat empreses familiars i no familiars exercici 2008 i 2009 en milers d’euros i %

sobre total actiu

Familiar
No

Familiar

Pel què fa a l’actiu corrent ha incrementat en els dos casos però en les empreses no familiars ho

ha fet en més mesura que en les empreses familiars. Pràcticament el major increment ha estat

conseqüència del creixement en inversions en empreses del grup tant en les no familiars com

en les familiars i addicionalment en les no familiars ha crescut la xifra de deutors. 

La xifra d’existències ha disminuït tant en les empreses familiars com en les no familiars

respecte l’exercici 2008, en un 1,99 per cent i 0,47 per cent respectivament. La xifra de

deutors en el cas de l’empresa familiar també s’ha reduït, en aquest cas, en un 5,43 per

cent.

Si analitzem l’estructura de balanç en funció del sector (gràfic 8), veiem que les empreses

que tenen més valor d’immobilitzat sobre el total d’actiu que la resta de sectors són el

sector primari (40,12 per cent) i el sector de fabricació de productes alimentaris excepte

càrnies (37,01 per cent) i de la indústria càrnia (34,96 per cent). Així mateix, el sector

primari és el que té més valor d’existències (33,65 per cent) seguit del sector

distribució d’alimentació, begudes i tabac (26,88 per cent), i pel que fa als deutors, el

de la construcció i el sector d’altres serveis són els que presenten un major valor

respecte el total de l’actiu (43,68 per cent i 41,78 per cent, respectivament). En el

2008, aquests sectors representaven els majors volums sobre el total d’actiu,

excepte en el cas dels deutors que el sector d’altres comerços també s’hi

trobava inclòs amb un 41 per cent del total de l’actiu.
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Gràfic 8: Estructura de l’actiu 2009 segons sector

1 Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Primari) 28.287 40,12% 32.846 36,71% -4.559 -13,88%

2 Fabricació de productes alimentaris excepte càrnies 126.901 37,01% 111.265 39,83% 15.636 14,05%

3 Indústria càrnia 278.223 34,96% 291.019 33,01% -12.796 -4,40%

4 Altres indústries manufactureres 287.855 28,92% 275.979 25,80% 11.876 4,30%

5 Altres serveis 44.136 27,83% 40.762 31,10% 3.374 8,28%

6 Construcció 44.143 7,59% 42.917 10,27% 1.226 2,86%

7 Estacions de serveis (betzineres) 11.649 24,23% 12.136 24,85% -487 -4,02%

8 Distribució d'alimentació, begudes i tabac 177.099 31,14% 180.078 33,93% -2.978 -1,65%

9 Venda i reparació de vehicles a motor 54.829 29,91% 49.810 28,37% 5.019 10,08%

10 Altres comerços 30.165 17,43% 13.588 10,36% 16.577 122,00%

1.083.288 27,65% 1.050.400 27,97% 32.888 3,13%

2008

Sector Descripció

Taula 17  Immobilitzat per sector exercici 2008 i 2009

V. Abosluta Var. %

INVERSIONS

2009
% s/total

actiu sector 2008
% s/total actiu

sector

Milers d'euros

La taula 17, mostra les inversions (suma de l’immobilitzat

material, intangible i immobiliari). Tal i com es mostra en la

taula, la majoria de sectors haurien invertit en el 2009 o bé les

inversions haurien estat superiors que les amortitzacions del

2009. Els sectors que han incrementat aquesta xifra han estat

els sectors d’altres comerços, la fabricació de productes

alimentaris excepte càrnies i la venda i reparació de vehicles a

motor, amb un 122 per cent, 14, 05 per cent i 10,08 per cent,

respectivament. En canvi, els sectors que en el 2009 han

desinvertit o bé han amortitzat en major mesura han estat el

sector primari, la indústria càrnia i les estacions de serveis

amb un 13,88 per cent, 4,40 per cent i un 4,02 per cent,

respectivament.
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Passiu Girona 100, SA

Si analitzem el passiu de Girona 100, SA del 2009 (taula 18)
respecte el 2008, podem veure com el pes relatiu dels fons
propis es manté, tot i que la xifra s’ha incrementat en un 4,17
per cent, passant de 1.494 milions d’euros en el 2008 a 1.556
milions d’euros en el 2009. Pel que fa al passiu no corrent,
també s’ha incrementat però en un 9,46 per cent. Això ha
estat conseqüència, principalment, d’un increment del
140,19 per cent dels deutes a llarg termini amb empreses
del grup, que han passat de representar un 1,51 per cent
sobre el total del passiu en el 2008 a un 3,49 per cent en el
2009. Pel què fa als deutes amb entitats de crèdit, aquests

han disminuït un 10,04 per cent. Per altra banda, el passiu
corrent s’ha incrementat en un 3 per cent com a
conseqüència clara d’un increment en la xifra dels deutes
amb empreses del grup i dels proveïdors que en el 2009
s’han incrementat en un 46,46 per cent i 17,28 per cent,
respectivament. Els proveïdors passen a teniu un pes sobre
el total del passiu del 24,16 per cent respecte el 21,5 per
cent en el 2008. 

En la taula 19 es presenta l’estructura del passiu de les
empreses familiars i de les empreses no familiars que es
troben dins Girona 100, SA.

Fons Propis 1.556.537 39,73% 1.494.272 39,79% 4,17%
Ajustos per canvis de valor -456 -0,01% -877 -0,02% -47,99%
Subvencions i donacions 14.095 0,36% 14.445 0,38% -2,42%

PATRIMONI NET 1.570.176 40,08% 1.507.840 40,16% 4,13%

Deutes a llarg termini 347.250 8,86% 386.001 10,28% -10,04%
Deutes amb EEGG i EEAA a llarg termini 136.606 3,49% 56.873 1,51% 140,19%
Atlres passius no corrents 79.141 2,02% 71.469 1,90% 10,73%
PASSIU NO CORRENT 562.997 14,37% 514.343 13,70% 9,46%
Deutes a curt termini 59.672 1,52% 91.683 2,44% -34,91%
Deutes amb entitats de crèdit 339.541 8,67% 407.936 10,86% -16,77%
Deutes amb EEGG i EEAA a curt termini 121.760 3,11% 83.137 2,21% 46,46%
Creditors comercials i altres comptes a 

cobrar a curt termini 274.049 6,99% 317.664 8,46% -13,73%
Proveïdors a curt termini 946.735 24,16% 807.263 21,50% 17,28%
Altres passius corrents 43.103 1,10% 25.175 0,67% 71,21%

PASSIU CORRENT 1.784.860 45,56% 1.732.858 46,15% 3,00%

Total passiu Girona 100, SA 3.918.033 100,00% 3.755.041 100,00% 4,34%

PASSIU

Milers euros % s/passiu

2009

Taula 18: Passiu Girona 100, SA exercici 2009 i 2008

% s/passiu

2008 % 
Var

Fons Propis 1.329.105 41,42% 227.430 32,07% 1.257.361 39,66% 236.911 40,50% 5,71% -4,00%

Ajustos per canvis de valor -453 -0,01% -3 0,00% -877 -0,03% 0 0,00% -48,31% -100,00%

Subvencions i donacions 13.775 0,43% 320 0,05% 14.115 0,45% 330 0,06% -2,41% -2,91%

PATRIMONI NET 1.342.427 41,83% 227.748 32,12% 1.270.599 40,08% 237.241 40,56% 5,65% -4,00%

Deutes a llarg termini 318.547 9,93% 28.703 4,05% 360.539 11,37% 25.460 4,35% -11,65% 12,73%

Deutes amb EEGG i EEAA a llarg termini 49.021 1,53% 87.585 12,35% 9.593 0,30% 47.282 8,08% 411,11% 85,24%

Atlres passius no corrents 72.089 2,25% 7.052 0,99% 67.556 2,13% 3.913 0,67% 6,71% 80,23%

PASSIU NO CORRENT 439.657 13,70% 123.340 17,39% 437.688 13,81% 76.655 13,10% 0,45% 60,90%

Deutes a curt termini 54.435 1,70% 5.237 0,74% 80.305 2,53% 11.378 1,95% -32,21% -53,97%

Deutes amb entitats de crèdit 277.373 8,64% 62.169 8,77% 345.407 10,90% 62.529 10,69% -19,70% -0,58%

Deutes amb EEGG i EEAA a curt termini 79.042 2,46% 42.718 6,02% 37.758 1,19% 45.379 7,76% 109,34% -5,86%

Creditors comercials i altres comptes a

cobrar a curt termini 209.662 6,53% 64.387 8,46% 267.280 8,43% 50.384 8,61% -21,56% 27,79%

Proveïdors a curt termini 775.689 24,17% 171.045 24,12% 709.753 22,39% 97.510 16,67% 9,29% 75,41%

Altres passius corrents 30.591 0,95% 12.512 1,76% 21.307 0,67% 3.868 0,66% 43,57% 223,48%

PASSIU CORRENT 1.426.792 44,46% 358.069 50,49% 1.461.810 46,11% 271.048 46,34% -2,40% 32,11%

Total passiu Girona 100, SA 3.208.877 100,00% 709.156 100,00% 3.170.097 100,00% 584.944 100,00% 1,22% 21,23%

PASSIU
Milers d'euros Familiar % s/passiu

Taula 19  Passiu empreses familiars i no familiars exercici 2008 i 2009

No Familiar % s/passiu Familiar % s/passiu No Familiar % s/passiu Familiar No Familiar

20082009 Variació
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Si mirem algunes dades extretes del passiu de les empreses
familiars i no familiars (taula 19), veiem que els fons propis de
les empreses familiars representen en el 2009 el 41 per cent
sobre el total del passiu mentre que en les empreses no
familiars representen el 32 per cent dels passiu. En les
empreses familiars a diferència de les no familiars el
percentatge de fons propis sobre el total del passiu hauria
incrementat en el 2009 respecte el 2008. La davallada
d’aquest percentatge en les no familiars és de 8 punts.

En la taula 20, s’ha calculat el percentatge del deute amb
entitats de crèdit a curt i llarg termini sobre el total del passiu
per veure quina qualitat de l’endeutament presenten ambdós
casos. En aquest sentit, observem que les empreses no
familiars presenten menys endeutament que les familiars
bàsicament perquè el deute amb entitats de crèdit a llarg
termini és bastant inferior en les empreses no familiars. Tot i
això, en ambdós casos, l’endeutament tant a curt com a llarg
termini s’ha reduït respecte l’exercici anterior.

% Deute entitats de crèdit c/t sobre total passiu 8,64% 8,77% 10,90% 10,69%

% Deute entitats de crèdit lI/t sobre total passiu 9,93% 4,05% 11,37% 4,35%

2009
Variación

ENDEUTAMENT

2009 2008

Familiar
No

Familiar

Taula 20  % d’endeutament amb entitats de crèdit sobre el  passiu de l’empresa familiar i no familiar 

Familiar
No

Familiar

El gràfic 9 presenta l’estructura del passiu per sectors de
Girona 100, SA. 
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Gràfic 9: Estructura del passiu 2009 segons sector
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Si analitzem les variacions dels fons propis quant als sectors
(taula 21), el sector de les estacions de serveis és el que té
els fons propis sobre el total del passiu més elevats (78,27
per cent vers el següent, indústries manufactureres, que es
situa en un 49,06 per cent). Per contra, el sector amb uns
fons propis sobre el total del passiu més baixos és el sector
de la construcció (25,96 per cent). Els sectors que en el 2009
han incrementat més el pes dels seus fons propis respecte el

total del passiu han estat el sector primari que ha passat d’un
33,69 per cent a un 44,01 per cent i la distribució
d’alimentació, begudes i tabac que ha passat d’un 32,89 per
cent a un 40,11 per cent en el 2009 i el que més l’ha disminuït
ha estat el sector de fabricació de productes alimentaris
excepte càrnies passant d’un 33,35 per cent en el 2008 a un
26,63 per cent en el 2009.

Si analitzem l’estructura del deute a llarg termini, tal i com es
mostra en la taula 22, observem que el pes més important
dins de Girona 100, SA del 2009, el té el sector de fabricació
de productes d’alimentació amb un 36,76 per cent sobre el
total de passiu i és el segon sector que més ha incrementat

respecte l’any anterior aquesta xifra (93 per cent). L’any 2008,
el sector amb un major pes de l’endeutament a llarg termini
era el sector primari que aquest any l’ha disminuït en un 39
per cent. 

1 Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Primari) 31.035 44,01% 30.142 33,69% 893 2,96%

2 Fabricació de productes alimentaris excepte càrnies 91.310 26,63% 93.171 33,35% -1.861 -2,00%

3 Indústria càrnia 337.810 42,45% 351.520 39,88% -13.710 -3,90%

4 Altres indústries manufactureres 488.392 49,06% 534.053 49,93% -45.661 -8,55%

5 Altres serveis 72.211 45,53% 63.005 48,08% 9.206 14,61%

6 Construcció 150.976 25,96% 104.825 25,09% 46.151 44,03%

7 Estacions de serveis (betzineres) 37.628 78,27% 38.444 78,73% -816 -2,12%

8 Distribució d'alimentació, begudes i tabac 228.127 40,11% 174.572 32,89% 53.555 30,68%

9 Venda i reparació de vehicles a motor 54.446 29,70% 57.188 32,57% -2.742 -4,79%

10 Altres comerços 64.601 37,32% 47.352 36,11% 17.249 36,43%

1.556.537 1.494.272 62.265 4,17%

2008

Sector Descripció

Taula 21

V. Abosluta Var. %

FONS PROPIS

2009
% s/total

passiu sector 2008
% s/total

passiu sector

Milers euros

1 Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Primari) 13.710 19,44% 22.439 25,08% -8.729 -38,90%

2 Fabricació de productes alimentaris excepte càrnies 126.040 36,76% 65.287 23,37% 60.753 93,06%

3 Indústria càrnia 83.423 10,48% 96.093 10,90% -12.670 -13,19%

4 Altres indústries manufactureres 76.655 7,70% 89.253 8,34% -12.598 -14,11%

5 Altres serveis 11.669 7,36% 12.824 9,79% -1.155 -9,01%

6 Construcció 46.100 7,93% 43.953 10,52% 2.147 4,89%

7 Estacions de serveis (betzineres) 405 0,84% 449 0,92% -44 -9,82%

8 Distribució d'alimentació, begudes i tabac 93.628 16,46% 82.980 15,63% 10.648 12,83%

9 Venda i reparació de vehicles a motor 22.447 12,25% 24.561 13,99% -2.114 -8,61%

10 Altres comerços 9.779 5,65% 5.034 3,84% 4.745 94,26%

483.856 442.873 40.983 9,25%

2008

Sector Descripció

Taula 22: Endeutament a llarg termini sobre el passiu per sectors

V. Abosluta Var. %

ENDEUTAMENT LL/T (entitats de crèdit i empreses del grup i associades i altres)

2009
% s/total

passiu sector 2008
% s/total

passiu sector

Milers euros

Pel que fa a l’endeutament a curt termini, segons mostra la
taula 23, el pes més important en el 2009 recau sobre el
sector de la venda i reparació de vehicles a motor (20,54 per
cent del passiu), seguit del sector altres comerços amb un
20,39 per cent i la construcció (18,30 per cent). En general,
l’endeutament a curt termini s’ha reduït en un 10,60 per cent.
Els sectors que han disminuït més l’endeutament han estat

el sector de les estacions de serveis tot i que aquestes
empreses el deute a curt només representa un 0,31 per cent
del passiu. En l’exercici 2008 el sector d’altres indústries
manufactureres superava al del sector de la construcció amb
un endeutament a curt termini del 18,93 per cent i del 10,53
per cent respectivament.
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Liquitat i Fons de Maniobra de Girona 100 SA

Segons mostra la taula número 24, el fons de maniobra de
Girona 100, SA, s’ha incrementat un 1,19 per cent en termes
absoluts i es manté igual en termes relatius o de liquiditat.
Tot i això, el que sí que podem dir és que tant pel 2008 com
per l’exercici 2009, el fons de maniobra és positiu per la qual
cosa s’observa que les societats que integren Girona 100,
SA, podrien atendre les seves obligacions a curt termini
realitzant tots els seus actius a curt termini.

Una altra de les ràtios que mostra la taula 24 és la prova
àcida. Aquesta magnitud es calcula amb el quocient de
l’actiu corrent minorat per les existències i el passiu corrent.
Cas curiós aquest, en el que ja en el 2008 i també en el 2009,
la ràtio és inferior a 1. En aquest cas, estaríem dient que les
empreses de Girona 100, SA, en cas de no poder realitzar les
seves existències, tindrien problemes per satisfer les seves
obligacions en el curt termini. 

1 Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Primari) 12.135 17,21% 11.411 12,75% 724 6,34%

2 Fabricació de productes alimentaris excepte càrnies 44.538 12,99% 36.041 12,90% 8.497 23,58%

3 Industria càrnia 103.989 13,07% 152.253 17,27% -48.264 -31,70%

4 Altres industries manufactureres 130.927 13,15% 202.518 18,93% -71.591 -35,35%

5 Altres serveis 11.033 6,96% 12.807 9,77% -1.774 -13,85%

6 Construcció 106.439 18,30% 43.981 10,53% 62.458 142,01%

7 Estacions de serveis (betzineres) 147 0,31% 367 0,75% -220 -59,95%

8 Distribució d'alimentació, begudes i tabac 38.822 6,83% 41.590 7,84% -2.768 -6,66%

9 Venda i reparació de vehicles a motor 37.644 20,54% 48.300 27,51% -10.656 -22,06%

10 Altres comerços 35.299 20,39% 33.488 25,54% 1.811 5,41%

520.974 582.756 -61.782 -10,60%

2008

Sector Descripció

Taula 23: Endeutament a curt termini sobre el passiu per sectors

V. Abosluta Var. %

ENDEUTAMENT C/T (entitats de crèdit i empreses del grup i associades i altres)

2009
% s/total

passiu sector 2008
% s/total

passiu sector

Milers d'euros

Fons de Maniobra (valor absolut) 635.755 628.294

Liquiditat 1,36 1,36

Prova Àcida 0,97 0,96

Liquiditat 2009 2008

Taula 24

Analitzant aquestes ràtios segons les empreses siguin o no
familiars podem observar en la taula número 25 que
ambdues tenen un fons de maniobra positiu. En el cas de
l’empresa familiar millora en el 2009 mentre que per la no
familiar disminueix. Quant a la liquiditat, les empreses
familiars presenten una ràtio més gran tant en el 2009 com
en el 2008. 

Si analitzem la prova àcida, podem veure que les empreses
familiars, també en aquest cas, es troben amb una millor
ràtio en comparació amb les no familiars. A més, només en el
cas de l’empresa familiar i per l’exercici 2009 la ràtio és
superior a 1. Aquestes, per tant, no presentarien problemes
per atendre les obligacions en cas de no realitzar les
existències.

Fons de Maniobra (valor absolut) 606.265 563.375 29.489 64.919

Liquiditat 1,42 1,39 1,08 1,24

Prova Àcida 1,01 0,97 0,82 0,89

Liquiditat

Familiar No Familiar

2009 2008

Taula 25

2009 2008
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Si analitzem aquestes ràtios per sectors, tal i com ens indica
la taula 26, tots els sectors en el 2009 presenten un fons de
maniobra positiu. El sector amb una liquiditat més elevada és
el sector de les àrees de serveis amb un actiu corrent 3,36
vegades el passiu corrent. El sector amb una ràtio de
liquiditat més ajustada és el sector de fabricació de
productes alimentaris excepte càrnies, seguit del sector de la

venda i reparació de vehicles a motor. D’altra banda i amb
relació a la prova àcida, 4 dels 10 sectors tindrien problemes
de liquiditat en cas de no realitzar les seves existències.
Aquest és el cas del sector primari, del sector de fabricació
de productes d’alimentació, distribució d’alimentació i venda
i reparació de vehicles de motor.

Fons de Maniobra (milers d'euros) 11.650 8.493 164.859 168.640 28.675 124.542 23.736 52.280 14.621 38.258

Liquiditat (actiu circulant / passiu circulant) 1,46 1,07 1,53 1,40 1,40 1,33 3,36 1,22 1,14 1,39

Prova àcida 0,52 0,78 1,14 1,01 1,32 1,05 3,19 0,58 0,78 1,03

2009

Agricultura,
Ramaderia,

Pesca i
Extractives

(Primari)

Fabricació de
productes
alimentaris

excepte
càrnies

Taula 26
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Període mig de cobrament

El període mig de cobrament de Girona 100, SA, calculat com
el quocient entre els deutors i la xifra neta de negoci,
multiplicat per 360 dies, es situa en 64,52 dies en el 2009,
respecte els 56,03 dies en el 2008. Per tant, de mitjana les
empreses de l’estudi cobren 8 dies més tard que el 2008.

Si ens fixem en el gràfic 10, que mostra el període mig de
cobrament per a cadascun dels sectors, podem veure com
per a tots els sectors ha incrementat en el 2009 respecte el
2008, excepte el sector de fabricació de productes
alimentaris, que ha passat de 63 a 53 dies i el sector de la
indústria càrnia que disminueix de 61 a 56. En la resta, 

observem que el sector amb un increment més gran del
període mig de cobrament és el sector de la construcció que
passa de 144 a 211 dies (augment en 67 dies). El sector de la
venda i reparació de vehicles de motor també incrementen el
període en 31 dies. Podem apreciar també que el sector de la
construcció és el que té un període de cobrament més
elevat. Els sectors amb un període inferior són el sector
primari, el sector de la distribució d’alimentació i les
estacions de servei amb períodes mitjos de 22, 22 i 26 dies
en el 2009. 
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Gràfic 10: Període mig de cobrament per sector

Girona 100, SA | 23



Si analitzem el període mig de cobrament de l’empresa
familiar respecte la no familiar observem en la taula 27 que
en el 2009 l’empresa no familiar presenta un període més
elevat que les empreses familiars (66 respecte 64), seguint la
mateixa tendència que al 2008. Tot i això, en ambdós casos
es veu com en el 2009 aquest ha incrementat respecte el
2008, tot i que ho ha fet en major mesura en l’empresa no
familiar que en la familiar (22 i 5 dies, respectivament).

Període mig de cobrament 64,29 65,62 59,17 43,93

2009 2008

Familiar No Familiar

Taula 27

Familiar No Familiar

Si mirem el gràfic 11, on la informació es presenta per
sectors, observem que els sectors amb un període més llarg
de cobrament en empreses familiars són el sector de la
construcció i el sector d’altres indústries manufactureres
amb uns períodes mitjans de cobrament de 208 i 120 dies,
respectivament. En canvi, per a les empreses no familiars els
sectors amb períodes més llargs són: la construcció (261
dies), la venda i reparació de vehicles (160 dies) i la indústria
càrnia (113 dies). Els sectors que presenten diferències més
rellevants entre familiar i no familiar són els sectors de la

venda i la reparació de vehicles, la indústria càrnia, la
distribució d’alimentació, i altres comerços, essent en aquest
últim clarament inferior el període mig de cobrament de les
empreses no familiars, mentre que en la resta són les
empreses familiars les que tenen un període mig de
cobrament més elevat.
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Gràfic 11: Període mig de cobrament de l’empresa familiar i no familiar per sector

Nota: Per a una correcte interpretació d’aquest gràfic cal tenir en compte la representativitat del nombre d’empreses no familiars en relació al
total d’empreses del sector (veure taula 3)

24 | Girona 100, SA



Període mig de pagament

El període mig de pagament s’ha calculat com el quocient
entre la xifra de creditors comercials i els consums
multiplicat per 360 dies. Girona 100, SA presenta un període
mig de pagament de 83 dies en el 2009 mentre que en el
2008 era de 65 dies. Per tant, podem dir que les empreses
que composen el Girona 100, SA paguen de mitjana 18 dies
més tard que en el 2008. 

En qualsevol cas, el sector de la construcció és el sector que
més tarda a pagar als seus proveïdors amb un període de
287 dies respecte els 230 de l’exercici 2008, seguit de les
altres indústries manufactureres amb un període mig de 150 

dies i la fabricació de productes d’alimentació excepte
càrnies amb un període mig de 99 dies. Per altra banda, el
sector primari, les estacions de serveis i altres comerços són
els dos sectors en què el període mig de pagament és
menor (26 i 37 dies, respectivament). Els únics sectors que
han disminuït el seu període mig de pagament són el sector
primari, la fabricació de productes d’alimentació excepte
càrnies i altres serveis. La resta l’han incrementat essent el
sector d’altres indústries manufactureres i el sector de la
construcció dels que més ho han fet (58 i 56 dies
respectivament). 
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Gràfic 12: Període mig de pagament per sector
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Gràfic 13: Període mig de pagament vers període mig de cobrament per sector i de l’exercici 2009

Si comparem el període mig de cobrament amb el període mig
de pagament de l’exercici 2009 (veure gràfic 13) podem veure
que el sector altres comerços és l’únic on el període mig de
pagament és lleugerament més curt que el de cobrament.
Aquest fet pot comportar que s’hagin d’utilitzar altres fonts de
finançament del per poder pagar als proveïdors. 

Si analitzem el període mig de pagament en empreses familiars
i no familiars (taula 28), en l’exercici 2009 són les no familiars les
que tenen un període mig de pagament més elevat (98 respecte
80 dies). Malgrat ambdues empreses han incrementat el
període mig de pagament, les empreses no familiars ho han fet
en major mesura, 56 dies de més en el 2009 respecte els 9 dies
que han incrementat les familiars. 

Període mig de pagament 79,94 97,81 71,32 41,83

2009 2008

Familiar No Familiar

Taula 27

Familiar No Familiar
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En aquest sentit s’observa que són les empreses no familiars
que haurien millorat el seu circulant donat que en el 2009
paguen més tard que no pas cobren, amb un diferencial de
12 dies. Les empreses familiars han incrementat les dues
ràtios i en el 2009 tenen un diferència entre el període mig de
pagament i cobrament de 16 dies, és a dir, paguen 16 dies
més tard del què cobren.

. 

En el gràfic 14 podem veure com només en el cas de
distribució d’alimentació, begudes i tabac i altres comerços,
el període mig de pagament de l’empresa familiar és superior
al de l’empresa no familiar. El sector on més diferència hi ha
entre l’empresa familiar i no familiar és el de la venda i
reparació de vehicles a motor amb una diferència de 143 dies
més en l’empresa no familiar i la indústria càrnia amb una
diferència de 138 dies. 

Rotació d’existències

Si analitzem la rotació de les existències de Girona 100, SA,
calculada com el quocient entre el valor de les existències i la
xifra de vendes i multiplicat per 360 dies, podem observar
que és de 36 dies. Això voldria dir que les empreses de
Girona 100, SA tenen existències per a 36 dies de venda. El
mateix indicador per a l’exercici 2008 és de 32 dies. 

Segons ens mostra el gràfic 15, podem observar que el
sector que més ha incrementat aquesta ràtio és el sector de 

la construcció que ha passat de 46 dies en el 2008 a 88 dies
en el 2009. També és el sector amb una ràtio superior a la
resta. S’observa també com s’han mantingut força constant
els sectors de fabricació de productes alimentaris excepte
càrnies, la indústria càrnia, altres serveis i les estacions de
serveis. El sector de les estacions de serveis i altres serveis
són els sectors amb una ràtio més baixa (4,64 dies i 6,32
dies). 
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Gràfic 14: Període mig de pagament de l’empresa familiar i no familiar per sector i de l’exercici 2009

Nota: Per a una correcte interpretació d’aquest gràfic cal tenir en compte la representativitat del nombre d’empreses no familiars en relació al total
d’empreses del sector (veure taula 3)

44,14

27,52 25,87

56,10

6,32

88,31

4,64

33,43
45,66

19,65

56,45

30,38
23,04

52,15

7,93

46,12

2,65

32,48

68,47

10,64

Agricultura, 
Ramaderia, Pesca 

i Extractives 
(Primari)

Fabricació de 
productes 

alimentaris 
excepte càrnies

Indústria càrnia Altres indústries 
manufactureres

Altres serveis Construcció Estacions de 
serveis 

(benzineres)

Distribució 
d'alimentació, 

begudes i tabac

Venda i reparació 
de vehicles de 

motor

Altres comerços

2009 2008

Gràfic 15: Rotació d’existències per sectors
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En el cas de les rotacions d’existències en empreses
familiars i no familiars, taula 29, les empreses familiar tenen
un nivell d’existències més elevat, en relació amb la seva
xifra de negocis, que les empreses no familiars.
Addicionalment, tant les empreses familiars com les no
familiars han incrementat aquesta ràtio, tot i que ho han fet
en major mesura les empreses no familiars.

En el gràfic 16, destaca el fet que només la indústria càrnia i
altres indústries manufactureres presenten una ràtio inferior
en el cas de l’empresa familiar. Per la resta de sectors és
superior en les empreses familiars. El sector amb més
diferència entre una i altra és el sector de la construcció on la
ràtio en les familiars és de 93 dies i en les no familiars de 3
dies. 

Rotació d'existències 37,36 28,61 34,83 21,10

2009 2008

Familiar No Familiar

Taula 29
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Gràfic 16: Rotació d’existències de l’empresa familiar i no familiar per sectors i per a l’exercici 2009

Nota: Per a una correcte interpretació d’aquest gràfic cal tenir en compte la representativitat del nombre d’empreses no familiars en relació al total
d’empreses del sector (veure taula 3)

Endeutament

Si analitzem l’endeutament, calculat com el quocient entre el
passiu corrent més no corrent i els fons propis, observem
que Girona 100, SA presenta una ràtio igual a 1,51 en el 2009
i 1,50 en el 2008.

Fent l’anàlisi per sectors (gràfic 17), veiem que el sector amb
una ràtio d’endeutament més elevada és el sector de la
construcció seguit del sector de la fabricació de productes
alimentaris excepte càrnies, en el qual el seu passiu corrent
més no corrent és 2,85 vegades superior als fons propis i 

2,74, respectivament. Dels dos sectors més endeutats
podem dir que el sector de la construcció gairebé es manté
constant respecte l’exercici anterior (2,99 en el 2008
respecte 2,85 en el 2009) i que el sector de la fabricació de
productes d’alimentació s’ha endeutat més respecte el 2008
passant de 1,98 a 2,74 en el 2009. 

Per altra banda, el sector de les estacions de serveis és el
sector que presenta una ràtio menor amb un 0,28 en el 2009
i un 0,27 en el 2008. 
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Per a la segmentació entre empreses familiars i no familiars
(taula 30), en el 2009 són les empreses familiars les que
presenten un menor endeutament mentre que en el 2008
eren les empreses familiars les que presentaven un major
endeutament. A més, cal destacar que mentre les empreses
familiars han disminuït la ràtio en el 2009 respecte el 2008 les
empreses no familiars l’haurien incrementada.

Si analitzem l’empresa familiar i no familiar per sectors (gràfic
18), l’aspecte més rellevant que es posa de manifest és que

en les empreses no familiars, el sector d’altres comerços i la
venda i reparació de vehicles a motor són els sectors amb
una ràtio d’endeutament més elevada i amb diferència
respecte la resta de no familiars i familiars. El total del deute
és 7,45 vegades superior als fons propis en el cas d’altres
comerços i de 6,88 vegades en el sector de la venda i
reparació de vehicles de motor. En canvi el sector més
endeutat de les empreses familiars és la construcció però
amb una ràtio de 2,86 vegades els fons propis. 
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Gràfic 17: Nivell d’endeutament per sectors

Endeutament 1,40 2,12 1,51 1,47

2009 2008
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Gràfic 18: Nivell d’endeutament de les empreses familiars i no familiars per sectors i de l’exercici 2009

Nota: Per a una correcte interpretació d’aquest gràfic cal tenir en compte la representativitat del nombre d’empreses no familiars en relació al total
d’empreses del sector (veure taula 3)
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Ocupació

Girona 100, SA no aconsegueix crear ocupació en el
2009

Quant a l’ocupació podem dir que el total de les empreses
que formen Girona 100, SA han disminuït el nombre
d’empleats en el 2009 respecte el 2008 passant de 20.456
empleats en el 2008 a 18.650 en el 2009, que representa
una disminució de 1.806 empleats, un 8,8 per cent inferior. 

Si analitzem els sectors, el sector altres serveis ha disminuït
en 978 empleats, el sector altres indústries manufactureres 

en 647 empleats i el sector de la distribució d’alimentació
begudes i tabac en 637 empleats. Tot i la important davallada
en nombre d’empleats hi ha sectors que han generat
ocupació3; aquests són la fabricació de productes alimentaris
excepte càrnies (210 empleats), el sector de la construcció
(282 empleats), les estacions de serveis (14 empleats) la
venda i reparació de vehicles a motor (66 empleats) i altres
comerços (196 empleats). 

130

1.956

3.787 3.931

1.358 1.323

105

4.522

936
603

171

1.746

4.058
4.578

2.336

1.041

91

5.158

870
407

Agricultura, 
Ramaderia, 

Pesca i 
Extractives 
(Primari)

Fabricació de 
productes 

alimentaris 
excepte càrnies

Indústria càrnia Altres indústries 
manufactureres

Altres serveis Construcció Estacions de 
serveis 

(benzineres)

Distribució 
d'alimentació, 

begudes i tabac

Venda i 
reparació de 
vehicles de 

motor

Altres comerços

2009 2008

Gràfic 19: Número d’empleats mig anual per sector

Si analitzem l’evolució del nombre d’empleats de les
empreses familiars vers les no familiars veurem que en el
cas de l’empresa no familiar hi ha hagut un increment del
nombre d’empleats en el 2009, respecte el 2008 d’un 11 per
cent. Per contra, l’empresa familiar ha disminuït el seu
nombre d’empleats en el 2009 en un 12 per cent respecte
l’any 2008. Addicionalment, considerant que la proporció de
les empreses és de 79 empreses familiars respecte les 21
no familiars de Girona 100, SA 2009, llavors podem dir que el
nombre d’empleats mitjà per empreses familiar és de 197

empleats i de 148 empleats en les empreses no familiars. En
el 2008, el nombre mitjà d’empleats era de 215 en l’empresa
familiar respecte els 156 en la no familiar. 

El cost per empleat en el 2009 de Girona 100, SA es situa en
els 35,75 milers d’euros respecte els 32,13 milers d’euros en
el 2008. 

Familiar 15.532 83 % 17.650 86%

No familiar 3.118 17% 2.806 14%

Total 18.650 100% 20.456 100%

2009 2008

Familiar No Familiar

Taula 31  Nombre d'empleats empresa familiar i no familiar

Familiar No Familiar

3 Cal recordar que les empreses que formen l’índex Girona 100, SA són diferents en el 2009 respecte el 2008 la qual cosa s'ha de tenir en compte per
una adequada interpretació de les dades.
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Si analitzem el cost de personal per empleat (veure gràfic
20), calculat com el quocient entre les despeses de personal
i el nombre d’empleats, veiem que el sector de la
construcció és el que presenta el cost més elevat en el 2009
amb un cost de 48 milers d’euros per empleat, tot i que és
inferior del que presentava en el 2008 amb un cost de 54,42
milers d’euros per empleat. El segon sector amb un cost
més elevat és el de les altres indústries manufactureres amb
un cost de 45,59 milers d’euros per empleat i en aquest cas
el cost s’hauria incrementat, ja que en el 2008 el cost mig era
de 39,23 milers d’euros per empleat. 

El sector que presenta un cost menor és el sector de
distribució amb un cost de 25,43 milers d’euros per
treballador, també en el 2008, inclús amb un cost inferior
(23,22 milers d’euros).

En el cas de l’empresa familiar respecte la no familiar (taula 32),
s’observa que el cost mig per empleat en el cas de l’empresa
familiar ha incrementat en el 2009 respecte el 2008 en un 9,9
per cent, mentre que a l’empresa no familiar ho ha fet en un
11,5 per cent. Amb això, podem destacar que el cost mig per
empleat és inferior en els dos anys en l’empresa familiar.
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Gràfic 20: cost de personal per treballador empleat i per sector

Familiar 33,83 30,77

No familiar 45,32 40,64

Total 79,15 71,41

Cost mig per empleat Cost mig Cost mig

Taula 32

Milers d'euros 2009 2008

Productivitat

Si analitzem la productivitat calculada com el quocient entre
la xifra de vendes i el nombre mig d’empleats, veiem que
aquesta ràtio per l’exercici 2009 es situa a 367,65 milers
d’euros, mentre que en el 2008 era de 382,34 milers
d’euros. 

Si analitzem la productivitat de les empreses de Girona 100,
SA per sectors, tal i com ens indica el gràfic 21, el sector

primari, el sector de les estacions de serveis i el sector altres
comerços són els que obtenen una millor productivitat. Tot i
així, tant el sector altres serveis com el sector de les
estacions de serveis han disminuït notòriament aquesta ràtio
en el 2009 respecte el 2008. Els únics tres sectors que
esdevenen més productius en el 2009 respecte el 2008 són
el sector primari, altres serveis i el sector de la distribució
d’alimentació, begudes i tabac. 
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Gràfic 21: Xifra de vendes per empleat i per sector
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Fent l’anàlisi segons siguin empreses familiars o no familiars
es pot observar com l'empresa familiar ha obtingut una
millor ràtio de productivitat en el 2009 respecte el 2008 i
l'empresa no familiar l'ha empitjorat. Addicionalment,
l’empresa no familiar obté ambdós anys uns ingressos

superiors a la no familiar tot i que en el 2009 la diferència
entre una i altra és força inferior. L'empresa no familiar ha
disminuït en el 2009 en un 34 per cent i la familiar ha
incrementat en un 4 per cent.

Productivitat 365,47 378,51 352,02 573,06

2009 2008

Familiar No Familiar

Taula 33

Familiar No Familiar

Estat de Fluxos d’Efectiu agregat

Les dades agregades de l’estat de fluxos d’efectiu no
l’inclouen la totalitat de les empreses ja que, segons el nou
pla general de comptabilitat, les empreses que poden
formular balanç, estat de canvis en el patrimoni net i
memòria abreujada no estan obligades a presentar l’estat de
fluxos d’efectiu.

Les dades agregades que es posen de manifest en la taula
34, presenten un flux d’efectiu de les activitats d’explotació
de 292 milions d’euros, la qual cosa vol dir que, Girona 100,
SA té capacitat suficient per generar dia a dia liquiditat de la
diferència entre els cobraments i pagaments corrents
derivats de la seva activitat d’explotació. Addicionalment,
observem que aquest flux és superior al de l’any anterior,
donat que en el 2008 el valor és de 280 milions d’euros. 

Respecte el flux de les activitats d’inversió, s’han realitzat
més pagaments per inversions en immobilitzat que
cobraments per desinversió dels mateixos. Tot i això, el valor
és inferior en el 2009 respecte el 2008.

Quant als fluxos de finançament, podem veure que també hi
ha dèficit, això vol dir que hi ha hagut menys entrada de diner
d’operacions de finançament i que per tant els pagaments
de dividends i altres instruments de passiu financer o bé de
patrimoni han superat els cobraments pels mateixos
conceptes. El 2009, els pagaments de dividends han estat
de 56 milions d’euros, respecte els 68 en l’exercici 2008.
L’any 2008, aquest flux presentava un valor positiu de 39
milions d’euros. 

En resum, tal i com mostra l’evolució dels diferents fluxos,
podem afirmar que les empreses representades en l’estudi i
que tenen l’estat de fluxos d’efectiu disponible es troben
amb un superàvit en les operacions d’explotació que no ha
estat suficient per cobrir les necessitats de  finançament ni
les activitats d’inversió. Per aquest motiu en el 2009 hi ha
una disminució de l’efectiu per un import de 10 milions
d’euros.

Resultat abans d'impostos 129.569 164.599

Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació 291.960 280.220

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió -157.180 -249.275

Fluxos d'efectiu de les activitats de financiació -145.045 39.525

Efecte en les variacions del tipus de canvi -177 -2.759

Augment o disminució neta de l'efectiu o equivalents -10.442 67.712

Efectiu o equivalent al començament de l'exercici 226.837 158.038

Efectiu o equivalent al final de l'exercici 216.395 225.750

Augment o disminució neta de l'efectiu o equivalents -10.441 67712

Liquiditat 2009 2008

Taula 34

Una altra dada rellevant és que tots els sectors obtenen fluxos
d’inversió negatius, excepte el sector de la construcció, la qual
cosa vol dir que s’han realitzat més pagaments per adquisicions
d’immobilitzat que no desinversions en les que s’ha obtingut
liquiditat.

En referència als fluxos de finançament, tots presenten fluxos
negatius excepte el sector primari, essent el més negatiu el cas
d’altres indústries manufactureres.

Si analitzem els sectors, tots, llevat dels
sectors de la fabricació de productes
alimentaris excepte càrnies, la indústria
càrnia, altres indústries manufactureres i
altres serveis, han sofert una disminució
neta de l’efectiu o equivalent.

Pel que fa als fluxos d’explotació, el sector
primari és l’únic que presenta un flux
negatiu. 
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Resultat abans d'impostos -1.553 16.473 28.115 15.740 16.482 1.378 4.741 37.973 109 10.111

Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació -638 28.439 70.503 105.519 26.711 12.318 1.967 28.689 9.467 8.987

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió -1.107 -9.608 -48.675 -66.264 -6.874 110 -2.668 -4.702 -6.986 -10.405

Fluxos d'efectiu de les activitats de financiació 1.646 -18.528 -19.912 -34.037 -16.223 -28.053 -1.778 -25.098 -2.985 -77

Efecte en les variacions del tipus de canvi 0 0 -25 -152 0 0 0 0 0 0

Augment o disminució neta de

l'efectiu o equivalents -99 303 1.891 5.066 3.614 -15.626 -2.479 -1.111 -504 -1.496

Efectiu o equivalent al començament de l'exercici 791 6.040 30.188 33.941 6.096 88.850 5.293 31.653 9.493 14.493

Efectiu o equivalent al final de l'exercici 692 6.342 32.078 39.007 9.710 73.224 2.814 30.542 8.989 12.997

Augment o disminució neta de 

l'efectiu o  equivalents -99 302 1.891 5.066 3.614 -15.626 -2.479 -1.111 -504 -1.496

Estat de Fluxos d'efectiu
(milers euros)
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Taula 35
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Si analitzem la taula 36 on es mostra
l’Estat de Fluxos d’Efectiu per a les
empreses familiars i no familiars,
podem veure com el flux d’explotació
és positiu en ambdós casos. En canvi,
el flux d’inversió i finançament de les
dues tipologies són negatius fet que fa
que en els dos casos hagin
experimentat en el 2009 una
disminució neta d’efectiu o equivalent.

Resultat abans d'impostos 109.687 19.882

Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació 240.450 51.510

Fluxos d'efectiu de les activitats d'inversió -119.057 -38.123

Fluxos d'efectiu de les activitats de financiació -126.870 -18.174

Efecte en les variacions del tipus de canvi -171 -6

Augment o disminució neta de l'efectiu o equivalents -5.649 -4.793

Efectiu o equivalent al començament de l'exercici 200.230 26.607

Efectiu o equivalent al final de l'exercici 194.571 21.814

Augment o disminució neta de l'efectiu o equivalents -5.649 -4.793

Estat de Fluxos d’efectiu (milers euros) Familiar No Familiar

Taula 36

Auditoria

El 2009 el 95 per cent de les empreses de Girona 100, SA
han estat sotmeses a auditoria.

En 75 de les 95 empreses auditades l’opinió emesa pels
auditors ha estat favorable, mentre la resta contempla
salvetats. 
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Gràfic 22: Tipus d’empresa d’auditoria 2008 Gràfic 23: Tipus d’opinió d’auditoria 2009
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Resultats qualitatius

La part qualitativa del treball es basa en la informació
obtinguda mitjançant quatre grups de discussió que s’han
portat a terme durant el primer trimestre de l’exercici 2011.
Aquests s’han format amb representants d’empreses de
Girona de diferents sectors i grandària, fet que ens ha
permès entendre l’escenari actual en el que viuen les
empreses. Dins dels grups de discussió hi han estat
representats sectors com el de recursos humans, indústria
càrnia, transport, indústria del metall, béns d’equipament,
sector paperer, alimentació, construcció i promoció
immobiliària, sector hoteler i col•leccionables i publicacions,
entre altres. Els punts bàsics ressaltats pels integrants dels
grups s’exposen a continuació.

En primer lloc, durant l’exercici 2010 s’ha aconseguit una

recuperació de la facturació, conseqüència d’un

increment en l’exportació. La majoria dels sectors que han
intervingut en els grups de discussió coincideixen en què la
crisi que va provocar una caiguda de les vendes a partir del
2008, ha continuat durant el 2009 i és en el 2010 que es
percep una recuperació, gràcies a l’impuls del mercat
exterior. L’exportació tendeix principalment cap a països
emergents, Índia, Xina, Japó, Rússia i Estats Units. Europa es
recupera més lentament, tot i que per determinats sectors
com l’immobiliari i construcció en destaquen Portugal,
República Txeca i Anglaterra com a països per mantenir
l’activitat. 

A banda, diversos factors han deteriorat el marge

d’explotació: la forta competència del mercat exterior,

l’increment del preu de matèries primeres i el canvi de

necessitats dels consumidors. En el primer cas el
deteriorament del marge s’ha donat perquè a l’exterior hi ha
més competència i per tant més pressió en el preu.
Addicionalment, en alguns sectors també hi ha ajudat
l’increment de les principals matèries com en el sector
paperer, alimentació, metalls i hidrocarburs. En alguns casos
s’arriba a parlar d’empreses que només intenten la
subsistència, esperant que millori la situació, doncs els
marges són inexistents. 

La majoria de les empreses han portat a terme, durant el
2009, estratègies per afrontar la crisi. Les principals han estat
la congelació d’inversions, la gestió del circulant,

reestructuracions de personal, congelació de salaris i en

algun cas la rebaixa dels mateixos. En el 2010 es
concentren els esforços en incrementar les vendes i obtenir
beneficis. 

Eficiència, productivitat i diversificació, tres punts clau

d’èxit pel futur de les empreses. Els integrants dels grups
de discussió coincideixen en què cal que les empreses siguin
més eficients i incrementin els índexs de productivitat per
poder incrementar els beneficis. Tot i això, per assolir aquests
objectius hi ha obstacles de diversa índole que cal vèncer.
Alguns dels que s’han posat de manifest es reprodueixen tot
seguit.

La banca està més receptiva però encara no facilita el

crèdit. No analitza l’evolució i tendència de les empreses
sinó que només mira resultats en el curt termini. Persisteix la
dificultat de les empreses de mantenir els nivells de
finançament anteriors a causa de la major exigència de
garanties de les entitats financeres. La manca de confiança
en el mercat financer intern i extern perjudica notablement el
finançament de les empreses. Específicament, algun dels
comentaris ha estat que “ja no es fan pòlisses i si se’n fan,
les transformen en ICO”; “Negociar amb la banca es fa molt
difícil i estressant, per poder obtenir uns resultats molt
pobres”. Així mateix, el finançament als particulars també es
veu perjudicat, sobretot pel que fa a la compra de pisos, i això
agreuja les dificultats que pateix el sector immobiliari. A més
a més, els representants d’aquest sector veuen a bancs i
caixes com a competència directa, a l’haver posat a la venda
l’elevat estoc de pisos provinents d’hipoteques impagades.

L’Administració Pública és ineficient i no dóna facilitats per
tal que les empreses creixin, i tampoc es dóna prou
importància a la petita i mitjana empresa. Les polítiques de
reducció de l’atur proposades per l’Administració no
funcionen. Així doncs, es posa de manifest la necessitat de
flexibilitzar el mercat laboral, de canviar les lleis de protecció
social i la d’obtenir més finançament en I+D per tal de poder
competir amb empreses internacionals. “La gran quantitat de
burocràcia fa impossible que empreses petites puguin sortir-
se’n, i les grans, amb dificultats”. 

Les crítiques al funcionament de les administracions han
estat presents en tots els grups de discussió:
“L’Administració compleix amb el cobrament, però no amb
pagaments, es cobra ràpid i es paga tard”. Tot i la generalitat
del descontent amb l’Administració pública, s’especifica que
hi ha diferències en el funcionament de les diferents àrees,
unes “adopten millor les noves tecnologies (Hisenda) i altres
no hi ha manera (Justícia)”. Per poder sortir de la crisi amb
celeritat es demana la simplificació de processos i que
l’administració sigui eficient. Això comprèn la necessitat d’un
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únic interlocutor que comprengui els diferents requisits del
govern central, governs autonòmics, administracions locals i
també comarcals. 

Hi ha desconfiança política. “L’estat s’ha de tornar a inventar,
ha de fer pressupostos i ajustar-s’hi. No gastar per sobre de
les seves possibilitats. S’ha de ser prudent amb els diners
públics. Falses promeses. Costa molt treure mesures que
s’han fet sempre, encara que no siguin productives”. Aquestes
frases extretes de l’anàlisi del discurs són indicadores de la
manca de confiança en la classe política.

Així mateix, la pertinença a la UE condiciona la política

interior: “Aquesta crisi  és més dura que les altres, perquè no
estem sols, no podem devaluar ja que tenim la política
conjunta amb la UE, però ells funcionen econòmicament
diferent i nosaltres, no seguim, estem molt més enrere”.

Pel que fa a transport i comunicacions, hi ha una queixa
reiterada sobre els problemes amb el funcionament de

l’aeroport. És necessari que hi hagi una entesa entre les parts
implicades (AENA, organitzacions gironines i companyies
operants) per tal que l’activitat de l’aeroport no es vegi
afectada. Els empresaris també es lamenten que l’estació de

l’AVE es vulgui situar al centre de la ciutat i no a l’aeroport,
doncs “farà que l’economia no avanci com hauria d’avançar”.

Amb referència al capital humà, s’han tractat diferents
aspectes: talent que ha quedat descol•locat com a
conseqüència de que “durant els últims 15 anys, autònoms i
innovadors han tingut molta feina, més de la que podíem
assumir, i amb la crisi s’han trobat com fora de joc, no estan
acostumats a buscar feina”. També es comenta que “molta
gent jove i molt preparada ha d’emigrar per buscar treballs
adequats, doncs aquí és difícil, ja que el mercat laboral està
saturat i les condicions no són gaire bones.” En aquest
aspecte, els assistents als grups de discussió consideren que
la formació pels aturats hauria d’estar més enfocada als nous
requeriments del mercat, i apunten que les taxes d’atur no
semblen gaire reals, per tant, suposen que actualment hi ha
molta economia submergida.    

S’ha de tornar a la cultura de l’esforç, que ha estat el
leitmotiv dels anys durs que han succeït a les crisis anteriors.
En la crisi actual, però, l’acceptació d’aquesta cultura és més
difícil, doncs venim d’uns anys de bonança que, de tant
excepcional, no era normal. Per part de molts treballadors
cada vegada s’exigeix més i a canvi de treballar menys, i
aquests defugen la implicació en l’empresa. Per tal de millorar

el funcionament s’ha d’aconseguir que els treballadors s’hi
impliquin més. Els índexs de productivitat són baixos en
comparació als d’altres països, sobretot els emergents que
veuen com poden sortir de les economies de subsistència
amb esforç, treball i sacrifici. “El que hem de veure és que
hem de rescatar l’esforç, la cultura del treball i premiar la
productivitat i la feina ben feta. Que la gent no s’avorreixi amb
la feina perquè veuen que els que treballen es premien igual
que els que no treballen, és impossible que així la gent es
motivi.”.

Finalment es pot constatar que altres factors complementaris
com la diversificació de productes, augment de la cultura del
lloguer, augment de la productivitat, l’estalvi i del treball ben
fet, obrir-se a nous sectors i a nous mercats, buscar els gaps
que sempre existeixen en tot sistema econòmic i que es
poden cobrir amb enginy, innovació i ganes de treballar,... són
també factors importants, ja que són constants en l’anàlisi del
discurs.
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Conclusions

Anàlisi quantitativa 

L’índex és veu afectat en el 2009 tant a la xifra d’ingressos com
a la de resultats nets amb caigudes del 12,33 per cent i el 26,29
per cent respectivament. L’any 2008 aquests dos indicadors
havien mostrat respectivament un increment d’un 9,50 per cent
i una disminució d’un 17,45 per cent. 

El nombre d’empleats del Girona 100, SA ha disminuït un 8,83
per cent al 2009, passant la xifra agregada de les empreses que
l’integren d’un total de 20.456 a 18.650, 1.806 menys que en
l’edició anterior. Els sectors que concentren un major nombre
d’empleats són el sector de la distribució d’alimentació,
begudes i tabac, les altres indústries manufactureres i la
indústria càrnia, proporció que es manté per segon any
consecutiu.

L’empresa familiar perd lleugerament presència en l’índex de
referència del Girona 100, SA 2009. De les 100 empreses amb
major volum de facturació de la província de Girona, 79
corresponen a empreses familiars respecte les 82 que
composen el mateix índex de l’edició anterior.

Les 79 empreses familiars que composen l’índex Girona 100,
SA 2009 assoleixen un volum de facturació agregat de 5.676
milions d’euros, un 83 per cent del total de la facturació (6.213
milions d’euros i 79 per cent a l’any 2008). Així mateix, generen
una ocupació de 15.532 empleats, un 83 per cent del total de
Girona 100, SA. (17.650 empleats i 86 per cent a l’any 2008).

Per segon any consecutiu, els sectors de la indústria càrnia,
altres indústries manufactureres i distribució d’alimentació,
begudes i tabac, són els sectors amb més representació (20, 19
i 15 empreses, respectivament). 

La xifra mitjana de negocis únicament ha superat la del 2008 en
els sectors primari i altres serveis.

19 empreses han aportat pèrdues al resultat global per un
import total de 60 milions d’euros. La majoria d’aquestes
empreses es troben concentrades dins el sector de les altres
indústries manufactureres i el sector de la construcció amb un
53 per cent i 25 per cent del total de les pèrdues
respectivament. Les pèrdues agregades de l’edició anterior van
ser de 32 milions d’euros, per tant les pèrdues en el 2009 han
estat un 85 per cent més elevades.

Pel que fa a la rendibilitat econòmica i financera, Girona 100,
SA,és menys rendible en el 2009. La rendibilitat econòmica s’ha

situat en un 2,37 per cent (3,35 per cent en el 2008) i la
rendibilitat financera en un 5,96 per cent (8,42 per cent en el
2008). Quant a les empreses familiars i no familiars, aquestes
darreres presenten ràtios molt inferiors en el 2009 respecte el
2008 amb caigudes de 5 i 11 punts quant a la rendibilitat
econòmica i financera, respectivament. Per contra, les familiars,
tot i que també presenten ràtios inferiors, en ambdós casos
(rendibilitat econòmica i financera) no arriben a ser un punt
inferior. El sector amb una rendibilitat econòmica i financera
superior és el sector d’altres serveis mentre que el sector
primari és el sector amb rendibilitats més baixes i fins i tot
negatives. 

El sector de la construcció és amb diferència el que té una
caiguda més important de la rendibilitat, aproximadament de 14
punts, passant per primera vegada en el 2009 a  rendibilitats
negatives. 

L’actiu del Girona 100, SA 2009 és superior en un 4,34 per cent
respecte el del 2008. L’actiu mitjà en el 2009 és de 39.180
milers d’euros respecte els 37.550 de l’edició anterior. El fet
més important ha estat l’increment del pes de l’actiu no corrent
que incrementa 1 punt percentuals en detriment de l’actiu
corrent que disminueix el seu pes sobre el total de l’actiu en els
mateixos punts. En general s’observa que les empreses que
composen l’índex 2009 tenen un major pes en les inversions en
empreses del grup i un menor pes en la xifra d’existències i
deutors. 

L’empresa no familiar presenta un nivell d’endeutament
superior a la familiar en el 2009, al contrari de l’edició anterior. 

Els sectors amb un nivell d’endeutament més elevat són el
sector de la construcció, fabricació de productes alimentaris
excepte càrnies i la venda i reparació de vehicles de motor, a on
en tots els casos el passiu corrent és més del doble de l’actiu
corrent. 

En termes de liquiditat, Girona 100, SA es manté constant. El
quocient entre l’actiu corrent i el passiu corrent és d’1,36 en els
dos anys. L’empresa familiar presenta una millor ràtio que la no
familiar, tant en el 2009 com en l’exercici precedent. En aquest
sentit, el sector de les estacions de serveis, al igual que en el
2008,compta amb l’índex de liquiditat més gran del Girona 100,
SA.

Les empreses del Girona 100, SA 2009 cobren més tard que les
de l’edició anterior, en concret 8 dies més tard de mitjana. Les
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empreses familiars en el 2009 cobren abans que les no familiars
(64 i 66 dies respectivament) fet que ha suposat un canvi de
tendència respecte el 2008 (59 i 44 dies respectivament).
Addicionalment, també en el 2009 les empreses del Girona 100,
SA paguen més tard (18 dies més tard de mitjana). Per tant,
s’observa una millor gestió en el capital circulant respecte
l’edició anterior. Tant les empreses familiars com les no familiars
paguen més tard de mitjana respecte el 2008 tot i que les no
familiars incrementen el període mig de pagament en 56 dies
respecte els 9 de les empreses familiars. El sector amb un
període de cobrament i pagament més elevat segueix essent el
sector de la construcció per segon any consecutiu. Les
empreses no familiars del 2009 paguen 18 dies més tard que
les familiars mentre que en el 2008 pagaven 29 dies més tard. 

Les empreses familiars tenen de mitjana, en el 2009, 197
empleats respecte els 148 de les no familiars (215 i 156
respectivament al 2008). Tot i això, el cost mig per empleat
segueix essent una vegada més, superior en les empreses no
familiars que en les familiars així com també ho és la ràtio de
productivitat. 

Anàlisi qualitativa

En relació amb la informació obtinguda a la part qualitativa
d’aquest estudi, els sectors que han intervingut en la discussió
coincideixen en què el 2009 es van posar en pràctica mesures
per pal•liar la caiguda de la xifra de negocis, millorar la gestió del
capital circulant i altres ajustos per tal de poder adequar
l’estructura del negoci a les noves necessitats de mercat i que
és en el 2010 quan es percep un inici de recuperació de la
facturació, conseqüència principalment d’un increment en
l’exportació. Aquest increment de la xifra de negocis ha vingut
acompanyada d’un deteriorament del marge d’explotació per un
increment del preu de les matèries primeres, una forta
competència i un canvi en les necessitats dels consumidors. 

Alguns dels obstacles a la recuperació convergeixen en la
banca,i l’Administració Pública en general. Les percepcions són
que la banca està més receptiva però no facilita el crèdit,
l’Administració Pública és ineficient, i poc àgil i no es compleix
amb el termini de pagament. I per últim, la desconfiança política
es posa de manifest amb incompliments de  promeses i les
polítiques que es proposen no funcionen, com per exemple les
relatives al mercat laboral. 

Algunes mesures de canvi proposades pels grups de discussió
formats per empresaris i professionals han estat la flexibilització
del mercat laboral, la simplificació dels processos en
l’Administració Pública, una major confiança per part de la banca
en les empreses i la importància que ha de prendre novament la
cultura de l’esforç per part de la societat, entre d’altres. 

Finalment, la cerca de l’eficiència en tots els processos de
l’empresa i la innovació no només en l’àmbit productiu, sinó en
la aproximació al mercat i en la pròpia redefinició dels models de
negoci en el nou entorn, han estat factors comuns destacats
per tots els participants en els grups de discussió que han
conformat la part qualitativa d’aquest estudi. 



KPMG en el món 

KPMG és una xarxa global de firmes de serveis
professionals, que ofereix serveis d’auditoria, fiscals i
d’assessorament financer i de negoci.

KPMG Espanya està integrada dins de KPMG Europe LLP
juntament amb altres països europeus com Regne Unit,
Alemanya, Holanda, Bèlgica, Suïssa, Països Baixos,
Luxemburg, Turquia i la Comunitat d’Estats Independents.
Durant el mes d’octubre del 2010 s’han unit Noruega i Aràbia
Saudí. Amb la integració d’aquests darrers països, KPMG
ELLP comprèn 16 països y compta amb 30.000 empleats. 

KPMG ELLP ha auditat en l’any 2008 el 60 per cent de les
empreses de l’índex DAX 30, el 25 per cent del FTSE 100, el
32 per cent de l’Euro Stoxx 50 y 5 empreses del IBEX 35.

KPMG opera en 150 països de tot el món  amb més de
138.000 professionals que treballen en les firmes membres
de KPMG.

KPMG a Espanya 

2.500 professionals presten els serveis en alguna de les 16
oficines de la firma a Espanya i Andorra.

La nostra presència en les principals ciutats espanyoles ens
permet oferir un servei proper i una relació personalitzada. 

Xifres dels últims 5 anys 

Per centatge de creixement

2004/2005 19,39 %

2005/2006 21,17 %

2006/2007 18,43%

2008/2009 14,62%

2008/2009 6,14%

Ingressos per exercici

La nostra oficina a Girona 

Els nostres professionals de KPMG  a l’oficina de Girona
ofereixen al client la seva experiència i el seu profund
coneixement de l’entorn empresarial amb l’objectiu clar de
prestar un servei personalitzat que conjugui els recursos
globals, l’especialització sectorial i el coneixement local que
caracteritza la nostra xarxa de firmes.

La consolidació de la nostra oficina de Girona s’ha produït en
un moment en el que el teixit empresarial, majoritàriament
familiar, de la província ha intensificat els seus processos de
professionalització i internacionalització. 

Davant aquestes necessitats dels nostres clients, hem
prioritzat el coneixement de les circumstàncies internes i
externes de les empreses, donant suport a la seva gestió
estratègica i aportant recomanacions d’alt valor afegit.

Actualment, i amb l’esperit d’adaptació a les circumstàncies
canviants d’un entorn molt dinàmic, KPMG a Espanya s’ha
orientat a acompanyar als seus clients, tant nacionals com
internacionals, en el seu camí, ajudant-los a afrontar els
reptes que majoritàriament els preocupen, com ara la
globalització, l’entrada en nous mercats, la
internacionalització o la professionalització, i la successió
familiar.

Breu resum sobre KPMG
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Alguns dels comentaris presentats en l’estudi es
fonamenten en determinats conceptes econòmic  financers
o en determinades ràtios, explicats breument a continuació:

Marge Brut

Entenem com marge brut el quocient entre el resultat de la
diferència entre la xifra de negocis i els aprovisionaments i la
xifra de negocis. S’expressa en un percentatge.

Marge d’explotació

Entenem com marge d’explotació el quocient entre el
resultat d’explotació i la xifra de negocis. S’expressa en un
percentatge.

Període mig de cobrament

Entenem com període mig de cobrament el quocient entre la
xifra de deutors i la xifra de negocis multiplicat per 360 dies.
S’expressa en dies.

Període mig de pagament

Entenem com període mig de pagament el quocient entre la
xifra de creditors comercials i la xifra de negocis multiplicat
per 360 dies. S’expressa en dies.

Rotació d’existències

Entenem com rotació d’existències el quocient entre la xifra
d’existències i els consums multiplicat per 360 dies.
S’expressa en dies.

Endeutament

Entenem com endeutament el quocient entre la suma de
passiu corrent i no corrent i el total passiu. 

Fons de maniobra

El fons de maniobra s’ha calculat com la diferència entre
l’actiu corrent i el passiu corrent.

Liquiditat

Entenem per liquiditat el quocient entre l’actiu corrent i el
passiu corrent.

Rendibilitat econòmica

Calculada com el quocient entre el resultat net de l’exercici i
el total actiu. S’expressa en percentatge.

Rendibilitat financera

Calculada com el quocient entre el resultat net de l’exercici i
el total de fons propis. S’expressa en percentatge.

Productivitat

Entenem per productivitat el quocient entre la xifra de
negocis i el nombre d’empleats.

Annex I – Glossari
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Annex 2 – 

Composició per sectors de Girona 100, SA

A continuació es presenten per sectors les societats incloses en
el col•lectiu de Girona 100, SA. No obstant, la composició del
col•lectiu s’ha vist condicionada per la disponibilitat de
determinada informació, per la qual cosa, Girona 100, SA, podria
veure modificada la seva composició en posteriors edicions. 

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Extractives (Sector
Primari)

l Esporc, SA

l Ramaderia Roca, SL

l Selección Batallé, SA

Fabricació de Productes alimentaris excepte càrnies

l Bellsolà, SA

l Frit Ravich, SL

l Haribo Invest, SA

l Induxtra de Suministros Llorella, SA

l Panificadora Ampuriabrava, SL

l T500 Puratos, SA

l Vidreres Llet, SL

Indústria càrnia

l Càrnica Batallé, SL

l Càrniques de Juià, SA

l Casademont, SA

l Embutidos Caseros Collell, SL

l Especialitats Costa, SL

l Esteban Espuña, SA

l Embutidos Monter, SL

l Fibran, SA

l Frecarn, SA

l Frigoríficos Andaluces de Conservas de Carne, SA

l Frigoríficos cárnicos las Forcas, SL

l Frigoríficos Costa Brava, SA

l Frigoríficos del Ter, SA

l Frigoríficos Unidos, SA

l Frigorífics de l’Empordà, SA

l Friselva, SA

l Joaquim Albertí, SA

l Noel Alimentària, SA

l Ramon Ventulà, SA

l Sant Dalmai, SA

Altres indústries manufactureres

l Acebsa Aislantes Conductores Esmaltados y Barnices, SA

l Anglès Textil, SA

l Armacell Iberia, SL

l Bac Valves, SA

l Comexi Group Indústries, SA

l Envases Plásticos del Ter, SA

l Fort Dodge Veterinària, SA

l Hutchinsón Palamós, SA

l Huurre Ibérica, SA

l Laboratorios Hipra, SA

l Manipulados del Ter, SA

l Masias Recycling SL

l Nylstar, SA

l Poliuretanos, SA

l Resinas Olot, SL

l Roberlo, SA

l Sacopa, SA

l Soler & Palau Industries, SL

l Trety, SA

Altres Serveis

l Begudes i Marketing, SL

l Clínica Girona, SA

l Consorci i Transport Sanitari regió Girona

l Greixos i Farines de Carn, SA

l Pannini España, SA

l Transportes Calsina y Carré, SL

Construcció

l Aglomerats Girona, SA

l Agustí i Masoliver, SA

l Construccions Rubau, SA

l Digital Mood, SL

l Emte Girona, SA

l Formigons Girona, SA

l Rubau Tarrés, SA

l Servià Cantó, SA
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Estacions de serveis (benzineres)

l Distribuidora de Carburantes, SA

l Oil Albera, SL

l Petrem Distribució, SA

Distribució d’alimentació, begudes i tabac

l Abanescu, SL

l Alfrusur, SA

l Carns i Embotits Garrotxa, SA

l Comercial Masoliver, SA

l Euromercat Escudero, SL

l Comerbal, SA

l Friolisa, SA

l Frigorífics Ros, SL

l Grup Unexporc, SA

l Iberdigest, SL

l Haribo España, SL

l Llet Ato, SL

l Miquel Alimentació Grup, SAU

l Vent de France la Tramuntana, SA

l Vins i Licors Grau, SA

Venda i reparació de vehicles de motor

l AD Parts, SL

l AD-Bosch recanvis, SL

l Autopodium, SA

l Establecimientos Coll, SA

l Garatge Andreu, SA

l Garatge Plana, SA

l Gas Gas Motos, SA

l Martin i Conesa, SA

Altres comerços

l Agora Solucions Logístiques, SL

l Cavip, SA

l Distribuidora Catalana, SA

l Dyneff España, SLU

l Eduardo Puig, SA

l Garcia de Pou, SA

l Grup logístic Vilarroya, SL

l Media Markt Girona Video TV HIFI Elektro Computer
Foto, SA

l Tavil-Indebe

l Unió de Produccions Girona, SL

l Vicens i Batllori, SL
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