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PRÒLEG

KPMG ha manifestat consistentment el seu gran interès per la problemàtica de l’empresa 

familiar. Aquest afany és fruit de la nostra convicció de la importància de l’empresa familiar 

especialment a Catalunya, on ocupa un paper central en el desenvolupament de la nostra 

economia i la consegüent creació de llocs de treball i riquesa. La voluntat d’estar a prop 

de l’empresa familiar per part de KPMG a Catalunya s’ha materialitzat, entre d’altres, 

amb col·laboracions amb  l’Instituto de Empresa Familiar (IEF), especialment amb la seva 

Associació Catalana, o amb la Fundació Nexia i troba de nou, en la realització d’aquest 

estudi amb la Càtedra Cambra de l’Empresa Familiar de la Universitat de Girona, amb la 

qual la nostra fi rma va subscriure un dels primers convenis de col·laboració, una ocasió 

per seguir aprofundint en el coneixement de la realitat de les empreses familiars. Així 

mateix, és un plaer poder col·laborar amb la Fundació Jaume Casademont, patrocinadora 

de la publicació de l’estudi en la col·lecció “Baròmetre de l’empresa familiar catalana”.

La importància de l’anàlisi de l’empresa familiar catalana pren especial rellevància en 

aquests moments de crisi, en els que el teixit productiu i especialment l’empresa familiar, 

s’enfronta a les conseqüències dels greus desequilibris experimentats durant els dos 

últims anys per l’economia mundial, i estan passant una prova que comporta en molts 

casos haver de prendre decisions dures i difícils, quan més necessiten suport per a seguir 

endavant i poder continuar com a base del nostre teixit empresarial, amb l’esperança de 

superar la situació.

L’aposta de la nostra fi rma per l’empresa familiar s’ha traduït en el reforçament del grup 

de “family-owned businesses”, format per professionals especialitzats en aquest sector, 

les activitats dels quals es centren principalment en el desenvolupament d’estructures 

efi cients de govern corporatiu, l’ajuda en la professionalització d’estructures directives, 

l’assessorament en el relleu generacional en l’empresa, la planifi cació estratègica i fi nancera 



així com l’assistència en processos d’expansió tant nacional com internacional. D’aquesta 

forma hem donat resposta a la demanda actual de serveis d’aquest tipus d’empreses 

oferint-los una visió multidisciplinària en el seu assessorament. KPMG compleix així amb 

la seva missió d’afegir valor al teixit de l’empresa familiar prestant un assessorament 

professional amb la fi nalitat que aquestes empreses compleixin amb els seus objectius i 

metes marcats tant en l’àmbit familiar com econòmic-fi nancer.

Ha estat un privilegi compartir amb representants d’empreses familiars, en les sessions de 

“focus groups” que han format part d’aquest estudi, la seva visió de la situació econòmica 

actual, que després d’anys de creixement continuat ha sofert una frenada considerable 

que ha obligat als directius a treballar de valent per a buscar sortides optimitzant costos, 

buscant nous mercats, nous productes, etc. Tot per a intentar superar les difi cultats 

conjunturals, amb la confi ança d’esquivar la crisi i en el millor dels casos sortir-ne reforçats 

i aprofi tar les oportunitats que es puguin presentar. En aquestes circumstàncies, tan 

complexes com les actuals, es fa palès el risc empresarial i el dilema entre l’aposta o la 

seguretat, que és un actiu que la família també agraeix.

Estic convençut que compartir els trets diferenciadors de l’empresa familiar davant la crisi, 

ens ofereix a tots un exemple de superació des del màxim compromís que suposa, per 

als seus components, sentir-se part d’un projecte transgeneracional que es refl ecteix en 

actituds de recerca d’alternatives innovadores a les complicades situacions plantejades, 

de visió a llarg termini i per la seva aposta pel futur de l’empresa com compromís compartit 

de la família propietària.

Confi em que aquest estudi sigui d’interès i utilitat per als empresaris, que canalitzi algun 

tipus de refl exió sobre els problemes que els afecten i pugui orientar-los a entreveure 

solucions que ajudin a enfortir el teixit d’empreses familiars que tant han aportat al nostre 

país i que tant necessitem en aquests moments. 

Frederic Borràs

Soci responsable de KPMG a Catalunya

   



Abstract català. 
Les empreses familiars juguen un paper rellevant en la creació de riquesa i ocupació dels països des-
envolupats i representen una de les vies més importants d’impuls de l’activitat empresarial. El canvi 
del cicle econòmic (d’una fase expansiva s’ha passat a una fase de forta crisi econòmica i fi nancera) 
posa de manifest la necessitat de realitzar una radiografi a actualitzada de l’empresa familiar a Ca-
talunya per conèixer-ne la situació i els nous reptes existents. A partir de dades comptables, la part 
quantitativa del treball estudia amb profunditat l’evolució de les principals magnituds econòmico-
fi nanceres abans de la crisi actual i el posicionament previ de les empreses en funció de la política 
empresarial seguida fi ns al 2007. A la part qualitativa s’han creat grups de discussió, que han donat 
accés a opinions i actituds de les persones responsables de la direcció i/o gestió d’empreses fami-
liars, permetent aprofundir i matisar les dades quantitatives obtingudes.

Abstract castellà. 
Las empresas familiares juegan un papel relevante en la creación de riqueza y ocupación de los 
países desarrollados y representan una de las vías más importantes de impulso de la actividad em-
presarial. El cambio del ciclo económico (de una fase expansiva se ha pasado a una fase de fuerte 
crisis económica y fi nanciera) pone de manifi esto la necesidad de realizar una radiografía actuali-
zada de la empresa familiar en Cataluña para conocer la situación y los nuevos retos existentes. A 
partir de datos contables, la parte cuantitativa del trabajo estudia en profundidad la evolución de las 
principales magnitudes económico-fi nancieras antes de la  crisis actual y el posicionamiento previo 
de las empresas en función de la política empresarial seguida hasta el 2007. En la parte cualitativa 
se han creado grupos de discusión, que han dado acceso a opiniones y actitudes de las personas 
responsables de la dirección y/o gestión de empresas familiares, permitiendo profundizar y matizar 
los datos cuantitativos obtenidos.

Abstract anglès. 
Family enterprises play a relevant role in wealth and labor creation in developed countries and re-
present one of the most important drivers of managerial activity. The change of the economic cycle 
(the long period of economic growth has turned into a phase of strong economic and fi nancial crisis) 
reveals the need to update the analysis of family enterprises in Catalonia to understand their present 
situation and the new existing challenges. From accounting data, the quantitative part of the study 
deeply analyzes the evolution of the main economic and fi nancial ratios before the current crisis, and 
it also studies the results of managerial policies undertaken until 2007. In the qualitative part, the 
formation of various groups of discussion allowed us to explore the opinions and attitudes of family 
businesses’ managers, extending and clarifying the evidence found in the quantitative analysis.
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INTRODUCCIÓ1.  

De manera general, es considera que una empresa és familiar quan la propietat, el control i De manera general, es considera que una empresa és familiar quan la propietat, el control i 

la gestió es du a terme per una o més famílies. Tradicionalment les empreses familiars són la gestió es du a terme per una o més famílies. Tradicionalment les empreses familiars són 

part activa en l’activitat econòmica dels països desenvolupats. De fet, juguen un paper part activa en l’activitat econòmica dels països desenvolupats. De fet, juguen un paper 

rellevant en la creació de riquesa i ocupació i representen una de les vies més importants rellevant en la creació de riquesa i ocupació i representen una de les vies més importants 

d’impuls de l’activitat empresarial. Encara que les xifres poden ser diferents en funció de la d’impuls de l’activitat empresarial. Encara que les xifres poden ser diferents en funció de la 

defi nició concreta que s’utilitzi, l’abast d’aquestes empreses en el conjunt de l’economia defi nició concreta que s’utilitzi, l’abast d’aquestes empreses en el conjunt de l’economia 

resulta signifi catiu. Segons dades de l’resulta signifi catiu. Segons dades de l’Instituto de la Empresa Familiar,Instituto de la Empresa Familiar, a la Unió Europea  a la Unió Europea 

(UE) s’estima que existeixen uns 17 milions d’empreses familiars i que representen un 60% (UE) s’estima que existeixen uns 17 milions d’empreses familiars i que representen un 60% 

del teixit empresarial de la UE. Als Estats Units representen un 80% del total d’empreses del teixit empresarial de la UE. Als Estats Units representen un 80% del total d’empreses 

i prop del 50% de l’ocupació (Astrachan i Shanker, 2003). En el cas Espanyol, s’estima i prop del 50% de l’ocupació (Astrachan i Shanker, 2003). En el cas Espanyol, s’estima 

que al voltant d’un 85% de les empreses són familiars i sumen el 75% del treball privat. que al voltant d’un 85% de les empreses són familiars i sumen el 75% del treball privat. 

Catalunya no és una excepció i l’empresa familiar Catalunya no és una excepció i l’empresa familiar sempre sempre ha estat important dins la ha estat important dins la 

seva economia. L’estudi de Guinjoan et al. (2004) sobre les empreses mitjanes i grans seva economia. L’estudi de Guinjoan et al. (2004) sobre les empreses mitjanes i grans 

a Catalunya, assenyala que les familiars representen prop d’un 66%, proporcionen un a Catalunya, assenyala que les familiars representen prop d’un 66%, proporcionen un 

57% del total d’ocupació i la seva facturació arriba al 55% del total. Aquesta importància 57% del total d’ocupació i la seva facturació arriba al 55% del total. Aquesta importància 

també apareix quan analitzen les quatre províncies catalanes per separat, encara que la també apareix quan analitzen les quatre províncies catalanes per separat, encara que la 

distribució per territoris és una mica diferent. Concretament, conclouen que Barcelona distribució per territoris és una mica diferent. Concretament, conclouen que Barcelona 

és la província amb una menor importància de l’empresa familiar amb un 62,4% del total és la província amb una menor importància de l’empresa familiar amb un 62,4% del total 

d’empreses. Després tindríem Lleida i Tarragona amb un 72% i 73% respectivament. d’empreses. Després tindríem Lleida i Tarragona amb un 72% i 73% respectivament. 

Finalment, en la demarcació de Girona és on l’empresa familiar té una major presència, Finalment, en la demarcació de Girona és on l’empresa familiar té una major presència, 

on suposen prop del 81% del total. Aquestes xifres confi rmen, per tant, que s’està parlant on suposen prop del 81% del total. Aquestes xifres confi rmen, per tant, que s’està parlant 

d’una forma d’empresa molt rellevant al nostre entorn social i econòmic. d’una forma d’empresa molt rellevant al nostre entorn social i econòmic. 

Les relacions familiars afecten a la gestió de l’empresa i poden interferir en la defi nició de Les relacions familiars afecten a la gestió de l’empresa i poden interferir en la defi nició de 

les estratègies i de la planifi cació empresarial. Tradicionalment, a banda de les relacions les estratègies i de la planifi cació empresarial. Tradicionalment, a banda de les relacions 

familiars, aquest tipus d’empreses han estat caracteritzades per la seva mida, més petita familiars, aquest tipus d’empreses han estat caracteritzades per la seva mida, més petita 

i mitjana que gran, i per la seva difi cultat per a créixer (Ward, 1997). Tot i que hi ha grans i mitjana que gran, i per la seva difi cultat per a créixer (Ward, 1997). Tot i que hi ha grans 

empreses familiars o d’origen familiar al nostre país i a l’estranger, la realitat mostra la empreses familiars o d’origen familiar al nostre país i a l’estranger, la realitat mostra la 

importància relativa de les petites empreses familiars dins el conjunt d’aquestes empreses. importància relativa de les petites empreses familiars dins el conjunt d’aquestes empreses. 
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Per tant, ens trobem davant un tipus d’empresa amb unes característiques particulars en Per tant, ens trobem davant un tipus d’empresa amb unes característiques particulars en 

quant a mida, fi nançament i gestió.quant a mida, fi nançament i gestió.

La rellevància del sector i les seves característiques han incentivat la creació de cambres La rellevància del sector i les seves característiques han incentivat la creació de cambres 

de comerç especialitzades, de càtedres d’universitat i empreses de consultoria dedicades de comerç especialitzades, de càtedres d’universitat i empreses de consultoria dedicades 

al seu estudi. Totes aquestes institucions han produït algunes investigacions i anàlisis de al seu estudi. Totes aquestes institucions han produït algunes investigacions i anàlisis de 

l’empresa familiar a l’estat Espanyol (Casado et al., 1997, Casillas i Acedo, 2005 entre l’empresa familiar a l’estat Espanyol (Casado et al., 1997, Casillas i Acedo, 2005 entre 

d’altres). En el cas concret de Catalunya destaca l’estudi de Guinjoan et al. (2004) on es d’altres). En el cas concret de Catalunya destaca l’estudi de Guinjoan et al. (2004) on es 

quantifi quen les empreses familiars, mitjanes i grans, i s’examinen les seves característiques quantifi quen les empreses familiars, mitjanes i grans, i s’examinen les seves característiques 

distintives.distintives.

Des de la realització d’aquest últim estudi s’han produït alguns canvis que fan interessant Des de la realització d’aquest últim estudi s’han produït alguns canvis que fan interessant 

l’actualització de les evidències prèvies i l’aprofundiment en alguns aspectes no tractats. l’actualització de les evidències prèvies i l’aprofundiment en alguns aspectes no tractats. 

La principal novetat ha estat el canvi del cicle econòmic: d’una fase expansiva s’ha La principal novetat ha estat el canvi del cicle econòmic: d’una fase expansiva s’ha 

passat a una fase de forta crisi econòmica i fi nancera, amb caiguda de la demanda i passat a una fase de forta crisi econòmica i fi nancera, amb caiguda de la demanda i 

altres variacions, com per exemple, en les condicions de crèdit. En el gràfi c següent, que altres variacions, com per exemple, en les condicions de crèdit. En el gràfi c següent, que 

mostra l’evolució de la taxa d’atur i la variació del PIB de l’última dècada, es pot constatar mostra l’evolució de la taxa d’atur i la variació del PIB de l’última dècada, es pot constatar 

el canvi esmentat. el canvi esmentat. 



21

-5

0

5

10

15

20

   
19

99
TI

   
19

99
TI

V

   
20

00
TI

II

   
20

01
TI

I

   
20

02
TI

   
20

02
TI

V

   
20

03
TI

II

   
20

04
TI

I

   
20

05
TI

   
20

05
TI

V

   
20

06
TI

II

   
20

07
TI

I

   
20

08
TI

   
20

08
TI

V

P
er

ce
n

ta
tg

e

Variació
interanual
del PIB

Taxa   
d'atur

Gràfi c 1. Evolució de la taxa d’atur i del PIB real

Les xifres següents il·lustren amb més detall el context econòmic actual. Segons l’informe Les xifres següents il·lustren amb més detall el context econòmic actual. Segons l’informe 

de Institut Nacional d’Estadística (INE) del segon trimestre de 2009, el nombre de persones de Institut Nacional d’Estadística (INE) del segon trimestre de 2009, el nombre de persones 

ocupades descendeix en 145.800 persones en el segon trimestre respecte al primer ocupades descendeix en 145.800 persones en el segon trimestre respecte al primer 

trimestre d’enguany. En aquest últim any, l’ocupació ha disminuït en xifres absolutes en trimestre d’enguany. En aquest últim any, l’ocupació ha disminuït en xifres absolutes en 

1.480.200 persones, fet que ha situat la taxa interanual de variació de l’ocupació en el 1.480.200 persones, fet que ha situat la taxa interanual de variació de l’ocupació en el 

-7,25%. -7,25%. 

Així mateix, en l’informe s’indica que la taxa d’activitat ha disminuït nou centèsimes en Així mateix, en l’informe s’indica que la taxa d’activitat ha disminuït nou centèsimes en 

relació al primer trimestre, essent la taxa actual d’activitat del 60,06%. Per altra part, la relació al primer trimestre, essent la taxa actual d’activitat del 60,06%. Per altra part, la 

xifra d’aturats segueix en augment, amb una xifra que se situa per sobre dels 4 milions de xifra d’aturats segueix en augment, amb una xifra que se situa per sobre dels 4 milions de 

persones aturades (17,92% de la població activa). persones aturades (17,92% de la població activa). 

Respecte a les previsions futures, les estimacions realitzades pel Fons Monetari Respecte a les previsions futures, les estimacions realitzades pel Fons Monetari 

Internacional indiquen que enguany hi haurà una disminució del PIB del 3,8% i que el Internacional indiquen que enguany hi haurà una disminució del PIB del 3,8% i que el 

pròxim any la disminució serà del 0,7%, període que es tancarà amb una taxa d’atur del pròxim any la disminució serà del 0,7%, període que es tancarà amb una taxa d’atur del 
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20,2%. La recuperació, per tant, no es preveu que es faci efectiva fi ns al 2011, i aquesta 20,2%. La recuperació, per tant, no es preveu que es faci efectiva fi ns al 2011, i aquesta 

s’estima més constatable per a l’any 2012 (en què la taxa de creixement prevista pel PIB, s’estima més constatable per a l’any 2012 (en què la taxa de creixement prevista pel PIB, 

segons el Ministeri d’Economia i Hisenda se situa en el 2,7%).segons el Ministeri d’Economia i Hisenda se situa en el 2,7%).

Pel que fa referència al territori català, des de l’Observatori de Treball de la Generalitat Pel que fa referència al territori català, des de l’Observatori de Treball de la Generalitat 

de Catalunya s’assenyala un descens d’aturats (20.800 menys en el segon trimestre del de Catalunya s’assenyala un descens d’aturats (20.800 menys en el segon trimestre del 

2009), però aquest descens està acompanyat de la major disminució en el nombre de 2009), però aquest descens està acompanyat de la major disminució en el nombre de 

persones actives que s’observa en una comunitat autònoma espanyola: 61.400 persones persones actives que s’observa en una comunitat autònoma espanyola: 61.400 persones 

han abandonat el mercat laboral. La disminució de l’ocupació acumulada en els darrers han abandonat el mercat laboral. La disminució de l’ocupació acumulada en els darrers 

trimestres fa que el nombre total de persones amb treball se situï en el nivell de fa quatre trimestres fa que el nombre total de persones amb treball se situï en el nivell de fa quatre 

anys. Així mateix, explica que la caiguda de la població activa dóna lloc a una reducció anys. Així mateix, explica que la caiguda de la població activa dóna lloc a una reducció 

de l’atur d’un 3,3% respecte al trimestre anterior, però tot i això, l’increment interanual de de l’atur d’un 3,3% respecte al trimestre anterior, però tot i això, l’increment interanual de 

l’atur és d’un 105,5%.l’atur és d’un 105,5%.

Aquestes dades posen de manifest la necessitat de realitzar una nova radiografi a de Aquestes dades posen de manifest la necessitat de realitzar una nova radiografi a de 

l’empresa familiar en el moment de l’actual crisi econòmica, donada la particular natura l’empresa familiar en el moment de l’actual crisi econòmica, donada la particular natura 

d’aquestes empreses. Es tracta per tant, de veure com han evolucionat les condicions d’aquestes empreses. Es tracta per tant, de veure com han evolucionat les condicions 

i necessitats que tenien i quines de noves han aparegut. Els resultats i les conclusions i necessitats que tenien i quines de noves han aparegut. Els resultats i les conclusions 

d’aquest estudi poden ser d’interès tant per les empreses de caràcter familiar com des d’aquest estudi poden ser d’interès tant per les empreses de caràcter familiar com des 

d’un punt de vista de política econòmica. d’un punt de vista de política econòmica. 

Per altra banda, malgrat la importància de les empreses familiars en l’àmbit provincial, Per altra banda, malgrat la importància de les empreses familiars en l’àmbit provincial, 

fi ns ara no s’ha realitzat cap estudi detallat dels trets distintius de les empreses en aquest fi ns ara no s’ha realitzat cap estudi detallat dels trets distintius de les empreses en aquest 

àmbit. Creiem que la situació i necessitats de les empreses en cada província poden àmbit. Creiem que la situació i necessitats de les empreses en cada província poden 

ser desiguals. Abans s’ha assenyalat la diferent presència d’empreses familiars a cada ser desiguals. Abans s’ha assenyalat la diferent presència d’empreses familiars a cada 

demarcació. A part de la diferència en nombre, és probable que les empreses d’una demarcació. A part de la diferència en nombre, és probable que les empreses d’una 

determinada ubicació, per exemple, les de Barcelona, tinguin característiques pròpies que determinada ubicació, per exemple, les de Barcelona, tinguin característiques pròpies que 

no es troben a la resta de províncies catalanes. Per tant, el seu estudi podria donar resultats no es troben a la resta de províncies catalanes. Per tant, el seu estudi podria donar resultats 

i conclusions interessants. De la mateixa manera, una anàlisi sectorial pot ser d’utilitat per i conclusions interessants. De la mateixa manera, una anàlisi sectorial pot ser d’utilitat per 

identifi car quines empreses estan més preparades per afrontar la crisi econòmica actual i identifi car quines empreses estan més preparades per afrontar la crisi econòmica actual i 

quines ho estan menys. quines ho estan menys. 
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Així, l’objectiu d’aquest estudi és doble. En primer lloc, s’actualitzarà la fotografi a del Així, l’objectiu d’aquest estudi és doble. En primer lloc, s’actualitzarà la fotografi a del 

sector d’empreses familiars catalanes per conèixer la situació i els nous reptes de les sector d’empreses familiars catalanes per conèixer la situació i els nous reptes de les 

empreses familiars en aquest moment de crisi econòmica. En segon lloc, s’analitzaran empreses familiars en aquest moment de crisi econòmica. En segon lloc, s’analitzaran 

les diferències entre les empreses per províncies i sectors d’activitat per tal de trobar les diferències entre les empreses per províncies i sectors d’activitat per tal de trobar 

evidències de l’existència de factors idiosincràtics a tenir en compte a l’hora de realitzar evidències de l’existència de factors idiosincràtics a tenir en compte a l’hora de realitzar 

propostes de política econòmica. propostes de política econòmica. 

Aquest estudi comprèn dues fases diferenciades. La primera fase es correspon amb Aquest estudi comprèn dues fases diferenciades. La primera fase es correspon amb 

aquest treball i consisteix en una anàlisi essencialment quantitativa. A partir de dades aquest treball i consisteix en una anàlisi essencialment quantitativa. A partir de dades 

comptables procedents de la base de dades SABI comptables procedents de la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances (Sistema de Análisis de Balances 

Ibéricos) Ibéricos) i dels registres mercantils es quantifi carà i caracteritzarà la rellevància de l’empresa i dels registres mercantils es quantifi carà i caracteritzarà la rellevància de l’empresa 

familiar, tant a Catalunya com a cadascuna de les províncies. La segona fase, de la qual familiar, tant a Catalunya com a cadascuna de les províncies. La segona fase, de la qual 

s’està preparant el treball de camp, consisteix en la realització d’un estudi qualitatiu amb s’està preparant el treball de camp, consisteix en la realització d’un estudi qualitatiu amb 

dades procedents d’una enquesta, que s’està confeccionant en base a les inquietuds i dades procedents d’una enquesta, que s’està confeccionant en base a les inquietuds i 

preocupacions sorgides a les reunions dels Grups de Referència, promogudes des de les preocupacions sorgides a les reunions dels Grups de Referència, promogudes des de les 

càtedres d’empresa familiar de la Universitat de Girona, de l‘càtedres d’empresa familiar de la Universitat de Girona, de l‘Instituto de la Empresa Familiar Instituto de la Empresa Familiar 

i la fi rma de serveis professionals KPMG. A més, durant la preparació del qüestionari s’han i la fi rma de serveis professionals KPMG. A més, durant la preparació del qüestionari s’han 

realitzat contactes informals amb uns quaranta empresaris per, d’una banda, millorar el realitzat contactes informals amb uns quaranta empresaris per, d’una banda, millorar el 

seu disseny i, per l’altra, recollir una primera aproximació i quantifi cació dels efectes que seu disseny i, per l’altra, recollir una primera aproximació i quantifi cació dels efectes que 

està ocasionant la crisi en aquestes empreses. Es pretén que els resultats obtinguts a està ocasionant la crisi en aquestes empreses. Es pretén que els resultats obtinguts a 

partir de l’anàlisi de la informació recavada en la segona fase siguin publicats en un segon partir de l’anàlisi de la informació recavada en la segona fase siguin publicats en un segon 

estudi tan bon punt estigui completat.estudi tan bon punt estigui completat.

L’estructura del treball és la següent: En el capítol 2, es detalla la metodologia emprada. En L’estructura del treball és la següent: En el capítol 2, es detalla la metodologia emprada. En 

el capítol 3 es mostren els resultats quantitatius obtinguts a partir de l’anàlisi dels comptes el capítol 3 es mostren els resultats quantitatius obtinguts a partir de l’anàlisi dels comptes 

anuals. En el capítol 4 es presenten els resultats qualitatius de les reunions dutes a terme. anuals. En el capítol 4 es presenten els resultats qualitatius de les reunions dutes a terme. 

Finalment, l’últim capítol conclou l’estudi amb una síntesi dels punts més signifi catius.Finalment, l’últim capítol conclou l’estudi amb una síntesi dels punts més signifi catius.
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2. METODOLOGIA

L’estudi de la situació actual de les empreses familiars catalanes s’ha realitzat combinant L’estudi de la situació actual de les empreses familiars catalanes s’ha realitzat combinant 

la metodologia quantitativa amb la qualitativa a fi  d’aprofi tar les virtuts d’aquests dos la metodologia quantitativa amb la qualitativa a fi  d’aprofi tar les virtuts d’aquests dos 

tipus d’aproximacions a la realitat i poder extreure unes conclusions útils per a la presa tipus d’aproximacions a la realitat i poder extreure unes conclusions útils per a la presa 

de decisions. En referència amb l’anàlisi quantitativa del treball, aquesta es realitza en de decisions. En referència amb l’anàlisi quantitativa del treball, aquesta es realitza en 

dues etapes diferenciades, corresponents a la classifi cació de les empreses en familiars dues etapes diferenciades, corresponents a la classifi cació de les empreses en familiars 

i no familiars, i l’exploració de la informació comptable disponible. Cadascuna d’elles es i no familiars, i l’exploració de la informació comptable disponible. Cadascuna d’elles es 

descriu amb detall en el següent apartat.descriu amb detall en el següent apartat.

  2.1. Anàlisi quantitativa2.1. Anàlisi quantitativa

Com s’ha indicat, la primera etapa correspon a la fase d’identifi cació i quantifi cació de les Com s’ha indicat, la primera etapa correspon a la fase d’identifi cació i quantifi cació de les 

empreses familiars catalanes. Per dur-la a terme cal partir d’una defi nició d’empresa familiar, empreses familiars catalanes. Per dur-la a terme cal partir d’una defi nició d’empresa familiar, 

que la distingeixi de l’empresa no familiar. El debat sobre quina és la millor manera de que la distingeixi de l’empresa no familiar. El debat sobre quina és la millor manera de 

defi nir l’empresa familiar ha estat llarg, però actualment existeixen alguns progressos en el defi nir l’empresa familiar ha estat llarg, però actualment existeixen alguns progressos en el 

grau d’acord que permeten avançar amb més seguretat. En particular, el 7 d’abril de 2008 grau d’acord que permeten avançar amb més seguretat. En particular, el 7 d’abril de 2008 

els dos organismes europeus més importants en l’àmbit de l’empresa familiar, el els dos organismes europeus més importants en l’àmbit de l’empresa familiar, el Family Family 

Business NetworkBusiness Network i el Grup Europeu d’Empreses Familiars, van acordar una delimitació  i el Grup Europeu d’Empreses Familiars, van acordar una delimitació 

del concepte d’empresa familiar, en funció dels drets polítics (lligats a la propietat de les del concepte d’empresa familiar, en funció dels drets polítics (lligats a la propietat de les 

accions) i també en funció de la implicació familiar en el govern i la direcció de l’empresa. accions) i també en funció de la implicació familiar en el govern i la direcció de l’empresa. 

Aquesta defi nició ofi cial es va presentar com a proposta a la Comissió Europea amb Aquesta defi nició ofi cial es va presentar com a proposta a la Comissió Europea amb 

l’objectiu que sigui incorporada al marc legislatiu i en un futur pugui ser considerada la l’objectiu que sigui incorporada al marc legislatiu i en un futur pugui ser considerada la 

defi nició europea d’empresa familiar comunament acceptada. Des d’aleshores diversos defi nició europea d’empresa familiar comunament acceptada. Des d’aleshores diversos 

organismes, com l’organismes, com l’Instituto de la Empresa Familiar,Instituto de la Empresa Familiar, han adoptat aquesta defi nició en els  han adoptat aquesta defi nició en els 

seus estudis.seus estudis.

Així, el concepte d’empresa familiar que es considera en aquest treball és el que es mostra Així, el concepte d’empresa familiar que es considera en aquest treball és el que es mostra 

a continuació:a continuació:
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“S’entén com a empresa familiar aquella empresa que pertany d’una “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 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. És a dir, governada o dirigida per un o més dels membres d’aquest cercle. És a dir, 

quan es compleixen a la vegada les dues característiques següents:quan es compleixen a la vegada les dues característiques següents:

La majoria del capital, amb els seus corresponents drets de vot, pertany La majoria del capital, amb els seus corresponents drets de vot, pertany 

a persones del mateix cercle familiar, de manera que governen els destins a persones del mateix cercle familiar, de manera que governen els destins 

de l’empresa.de l’empresa.11

El govern de l’empresa o la direcció està en mans de familiars, que són els El govern de l’empresa o la direcció està en mans de familiars, que són els 

qui prenen les decisions més importants.”qui prenen les decisions més importants.”

Amb l’objectiu d’identifi car individualment les empreses familiars i quantifi car-ne el nombre Amb l’objectiu d’identifi car individualment les empreses familiars i quantifi car-ne el nombre 

i els percentatges dins de diferents dimensions, s’ha utilitzat la base de dades SABI, i els percentatges dins de diferents dimensions, s’ha utilitzat la base de dades SABI, 

compilada per l’empresa Bureau Van Dijk, i que conté informació econòmica, fi nancera compilada per l’empresa Bureau Van Dijk, i que conté informació econòmica, fi nancera 

i de gestió de més d’un milió d’empreses espanyoles, prop de 250 mil de les quals són i de gestió de més d’un milió d’empreses espanyoles, prop de 250 mil de les quals són 

catalanes. En particular, recull llurs comptes anuals, amb un històric de fi ns a 12 anys. catalanes. En particular, recull llurs comptes anuals, amb un històric de fi ns a 12 anys. 

La població de referència sobre la que s’ha dut a terme l’estudi són les empreses catalanes La població de referència sobre la que s’ha dut a terme l’estudi són les empreses catalanes 

petites, mitjanes i grans, que es troben en situació activa. D’aquesta manera, s’estén petites, mitjanes i grans, que es troben en situació activa. D’aquesta manera, s’estén 

l’anàlisi que Guinjoan et al. (2004) han realitzat per les empreses mitjanes i grans, per tal de l’anàlisi que Guinjoan et al. (2004) han realitzat per les empreses mitjanes i grans, per tal de 

copsar els trets distintius i peculiaritats de les petites, donada la seva signifi cativitat en el copsar els trets distintius i peculiaritats de les petites, donada la seva signifi cativitat en el 

nostre territori. No es consideren, però, les microempreses. Aquestes últimes són les que, nostre territori. No es consideren, però, les microempreses. Aquestes últimes són les que, 

segons els paràmetres estàndards europeus, que es recullen en l’annex, ocupen a menys segons els paràmetres estàndards europeus, que es recullen en l’annex, ocupen a menys 

de 10 treballadors i tenen un volum anual de negocis o una xifra total d’actius inferior o igual de 10 treballadors i tenen un volum anual de negocis o una xifra total d’actius inferior o igual 

als 2 milions d’euros. Tot i la rellevància de les microempreses en el nostre territori, doncs als 2 milions d’euros. Tot i la rellevància de les microempreses en el nostre territori, doncs 

aquestes representen aproximadament el 92,5% de les empreses Catalanesaquestes representen aproximadament el 92,5% de les empreses Catalanes22 (PIMEC,  (PIMEC, 

1 A les empreses que cotitzen a borsa se’ls aplica la defi nició 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 de vot a què 
dóna lloc el capital social, ja que es considera que amb aquest percentatge la família posseeix una infl uència 
signifi cativa sobre aspectes fonamentals del govern de l’empresa.
2 Òbviament, la seva importància relativa en altres dimensions, com ara la generació de treball, inversió o factu-
ració, és molt més discreta.

 ✓ 

✓
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2008), no s’han inclòs en l’anàlisi per dos motius diferenciats. La causa principal de la seva 2008), no s’han inclòs en l’anàlisi per dos motius diferenciats. La causa principal de la seva 

exclusió és el fet que la cobertura de la base de dades SABI per aquest tipus d’empreses exclusió és el fet que la cobertura de la base de dades SABI per aquest tipus d’empreses 

no és prou satisfactòria, ja que només es nodreix dels comptes que les empreses dipositen no és prou satisfactòria, ja que només es nodreix dels comptes que les empreses dipositen 

al registre mercantil, i per tant, no inclou dades sobre empreses amb condició jurídica al registre mercantil, i per tant, no inclou dades sobre empreses amb condició jurídica 

de persona física (aquestes últimes suposen més de la meitat de les microempreses). de persona física (aquestes últimes suposen més de la meitat de les microempreses). 

A banda, la pràctica totalitat de les microempreses catalanes són familiars, i per tant A banda, la pràctica totalitat de les microempreses catalanes són familiars, i per tant 

no es podria fer una comparació familiar – no familiar amb garanties estadístiques. Així no es podria fer una comparació familiar – no familiar amb garanties estadístiques. Així 

doncs, la població objecte del treball són les 40.184 empreses de la base de dades SABI doncs, la població objecte del treball són les 40.184 empreses de la base de dades SABI 

que en l’últim balanç disponible complien les característiques descrites. Aquestes estan que en l’últim balanç disponible complien les característiques descrites. Aquestes estan 

repartides segons la província de la manera següent:repartides segons la província de la manera següent:33

De l’univers d’empreses que fi guren a la taula 1, s’ha escollit una mostra aleatòria de 900 De l’univers d’empreses que fi guren a la taula 1, s’ha escollit una mostra aleatòria de 900 

empreses estratifi cada per províncies. Atesa la poca mida de població de Girona, Lleida empreses estratifi cada per províncies. Atesa la poca mida de població de Girona, Lleida 

i Tarragona, en relació amb la de Barcelona, i com un dels objectius inicials de l’estudi és i Tarragona, en relació amb la de Barcelona, i com un dels objectius inicials de l’estudi és 

el de realitzar una anàlisi territorial, l’estratifi cació proporcional no resulta adequada. Així el de realitzar una anàlisi territorial, l’estratifi cació proporcional no resulta adequada. Així 

doncs, s’ha procedit a fer un mostreig aleatori amb estratifi cació no proporcional, per tal doncs, s’ha procedit a fer un mostreig aleatori amb estratifi cació no proporcional, per tal 

de mantenir un nivell d’error acceptable dins de cada estrat.de mantenir un nivell d’error acceptable dins de cada estrat.

3 Segons el Directorio Central de Empresas, de l’Instituto Nacional de Estadística, les empreses catalanes que 
ocupen a 10 o més treballadors són en total 38.944. Tot i que aquesta xifra no és directament comparable amb 
el nostre univers de referència, ja que el concepte de dimensió no coincideix, 36.959 de les empreses de la taula 
1 ocupen a 10 o més treballadors. Això ens dóna idea de la cobertura excepcional de la base de dades SABI, 
per a les empreses petites, mitjanes i grans.

Taula 1. Població de referència 

Província Núm. Empreses Percentatge

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

30.973

3.919

2.133

3.159

40.184

77,08

9,75

5,31

7,85

100,00



28

De la base de dades s’ha extret la informació necessària sobre propietat, govern i De la base de dades s’ha extret la informació necessària sobre propietat, govern i 

direcció de les empreses per a poder-les classifi car com a familiars o no familiars. Per fer direcció de les empreses per a poder-les classifi car com a familiars o no familiars. Per fer 

la classifi cació s’ha programat un algoritme informàtic, i posteriorment s’ha realitzat una la classifi cació s’ha programat un algoritme informàtic, i posteriorment s’ha realitzat una 

enquesta telefònica en els casos en què la identifi cació no era immediata. No obstant, enquesta telefònica en els casos en què la identifi cació no era immediata. No obstant, 

182 empreses de les seleccionades no han pogut ésser delimitades com a familiars o no 182 empreses de les seleccionades no han pogut ésser delimitades com a familiars o no 

familiars. familiars. 

Una vegada identifi cades les empreses, per tal de prosseguir amb l’estudi quantitatiu Una vegada identifi cades les empreses, per tal de prosseguir amb l’estudi quantitatiu 

del projecte s’ha seleccionat de la base de dades la informació econòmico-fi nancera del projecte s’ha seleccionat de la base de dades la informació econòmico-fi nancera 

continguda en els balanços i comptes de resultats de les empreses classifi cades i s’ha continguda en els balanços i comptes de resultats de les empreses classifi cades i s’ha 

procedit a realitzar l’anàlisi estadística amb el programa informàtic SPSS. La distribució procedit a realitzar l’anàlisi estadística amb el programa informàtic SPSS. La distribució 

defi nitiva de la mostra sobre la que s’ha realitzat l’estudi, un cop extrets els comptes defi nitiva de la mostra sobre la que s’ha realitzat l’estudi, un cop extrets els comptes 

anuals de l’any 2007 i depurades les dades, és la que fi gura a la taula 2. Tal i com es pot anuals de l’any 2007 i depurades les dades, és la que fi gura a la taula 2. Tal i com es pot 

observar, la mostra obtinguda suposa acceptar un error màxim de predicció pel conjunt de observar, la mostra obtinguda suposa acceptar un error màxim de predicció pel conjunt de 

la mostra d’un 5,3% treballant amb el criteri de màxima indeterminació per a proporcions la mostra d’un 5,3% treballant amb el criteri de màxima indeterminació per a proporcions 

i amb una confi ança del 95%, mentre que l’error dins dels estrats se situa entre el 6,7 i el i amb una confi ança del 95%, mentre que l’error dins dels estrats se situa entre el 6,7 i el 

8,6%.8,6%.

Taula 2. Distribució de la mostra efectiva segons Província 

Població
Mida de la 

mostra prevista

Error màxim
dins de cada

estrat (%)

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

Mida de la 
mostra efectivaProvíncia

30.973

3.919

2.133

3.159

40.184

300

224

188

188

900

208

165

137

124

634

6,7

7,4

8,1

8,6

5,3
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A més dels comptes anuals de l’any 2007, també s’han extret els comptes del 2006 i A més dels comptes anuals de l’any 2007, també s’han extret els comptes del 2006 i 

diverses dades històriques per tal d’analitzar-ne la seva evolució. Amb aquest plantejament, diverses dades històriques per tal d’analitzar-ne la seva evolució. Amb aquest plantejament, 

s’ha pretès treballar la informació disponible per obtenir una visió global de l’empresa s’ha pretès treballar la informació disponible per obtenir una visió global de l’empresa 

familiar que pugui servir, per una banda, a les empreses per identifi car tendències i familiar que pugui servir, per una banda, a les empreses per identifi car tendències i 

nivells més comuns dels principals indicadors, i per altra, a l’administració per obtenir nivells més comuns dels principals indicadors, i per altra, a l’administració per obtenir 

nou coneixement que permeti millorar les seves pràctiques i polítiques en relació amb nou coneixement que permeti millorar les seves pràctiques i polítiques en relació amb 

l’empresa familiar.l’empresa familiar.

En aquesta segona etapa, un cop identifi cades les empreses familiars, s’ha realitzat En aquesta segona etapa, un cop identifi cades les empreses familiars, s’ha realitzat 

un estudi comparatiu de la contribució econòmica de les empreses familiars valorant un estudi comparatiu de la contribució econòmica de les empreses familiars valorant 

la quantitat d’empreses per sectors, per indicadors de riquesa generada, d’ocupació la quantitat d’empreses per sectors, per indicadors de riquesa generada, d’ocupació 

generada, de productivitat i creixement. A més, s’han identifi cat els trets distintius de generada, de productivitat i creixement. A més, s’han identifi cat els trets distintius de 

l’empresa familiar en termes econòmics i fi nancers, i s’ha fet una anàlisi en els àmbits l’empresa familiar en termes econòmics i fi nancers, i s’ha fet una anàlisi en els àmbits 

provincial i sectorial per tal d’examinar les característiques específi ques de les empreses provincial i sectorial per tal d’examinar les característiques específi ques de les empreses 

considerades.considerades.

Pel que fa a l’anàlisi quantitativa, la informació continguda en els balanços i comptes de Pel que fa a l’anàlisi quantitativa, la informació continguda en els balanços i comptes de 

resultats pot esdevenir ràpidament obsoleta com a conseqüència dels terminis legals que resultats pot esdevenir ràpidament obsoleta com a conseqüència dels terminis legals que 

permeten el dipòsit públic de la informació fi nancera set mesos després de la data a la que permeten el dipòsit públic de la informació fi nancera set mesos després de la data a la que 

va referida, i a conseqüència de la situació de crisi econòmica en la que estem immersos va referida, i a conseqüència de la situació de crisi econòmica en la que estem immersos 

actualment, que ha canviat radicalment l’escenari quantitatiu analitzat. Així, per a completar actualment, que ha canviat radicalment l’escenari quantitatiu analitzat. Així, per a completar 

i analitzar críticament la informació dels comptes anuals, s’ha dut a terme una anàlisi i analitzar críticament la informació dels comptes anuals, s’ha dut a terme una anàlisi 

qualitativa amb la intenció de copsar a grans trets com estan vivint la crisi les empreses en qualitativa amb la intenció de copsar a grans trets com estan vivint la crisi les empreses en 

aquests darrers períodes. La metodologia utilitzada es detalla a continuació.aquests darrers períodes. La metodologia utilitzada es detalla a continuació.

  2.2. Anàlisi qualitativa2.2. Anàlisi qualitativa

Amb la part qualitativa de l’estudi es vol obtenir una primera aproximació a les experiències Amb la part qualitativa de l’estudi es vol obtenir una primera aproximació a les experiències 

de les empreses familiars més enllà de les dades públiques dels balanços (2007), que de les empreses familiars més enllà de les dades públiques dels balanços (2007), que 

tingui en compte els canvis en l’economia mundial a partir d’aquesta data. tingui en compte els canvis en l’economia mundial a partir d’aquesta data. 
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Com a primera fase de l’anàlisi qualitativa, en els mesos de juliol, agost i setembre de 2009 Com a primera fase de l’anàlisi qualitativa, en els mesos de juliol, agost i setembre de 2009 

s’han realitzat uns focus grup que han servit per conèixer quina és la realitat actual, en s’han realitzat uns focus grup que han servit per conèixer quina és la realitat actual, en 

les empreses i sectors analitzats, i saber com els ha afectat la crisi a partir del 2008, i les les empreses i sectors analitzats, i saber com els ha afectat la crisi a partir del 2008, i les 

estratègies que han dut a terme per tal de mantenir-se actives, tot i les dures condicions estratègies que han dut a terme per tal de mantenir-se actives, tot i les dures condicions 

econòmiques i fi nanceres. A més, s’ha elaborat un petit qüestionari ad-hoc amb el que econòmiques i fi nanceres. A més, s’ha elaborat un petit qüestionari ad-hoc amb el que 

s’ha obtingut informació addicional de 40 empreses. s’ha obtingut informació addicional de 40 empreses. 

La informació recollida en aquesta primera fase servirà de base per al desenvolupament La informació recollida en aquesta primera fase servirà de base per al desenvolupament 

d’una segona fase d’anàlisi de la situació i perspectives econòmiques de les empreses d’una segona fase d’anàlisi de la situació i perspectives econòmiques de les empreses 

familiars catalanes, en el que, per tal de poder conèixer la realitat a partir de l’any 2008, familiars catalanes, en el que, per tal de poder conèixer la realitat a partir de l’any 2008, 

s’està treballant en el disseny d’una enquesta més extensa i acurada. S’espera que s’està treballant en el disseny d’una enquesta més extensa i acurada. S’espera que 

aquesta proporcioni una visió completa sobre la situació i perspectives de l’empresa aquesta proporcioni una visió completa sobre la situació i perspectives de l’empresa 

familiar a Catalunya. L’enquesta s’administrarà a una mostra representativa a nivell català familiar a Catalunya. L’enquesta s’administrarà a una mostra representativa a nivell català 

i es durà a terme en els pròxims mesos, constituint un segon volum d’aquest treball. i es durà a terme en els pròxims mesos, constituint un segon volum d’aquest treball. 

Així, un cop analitzades les dades dels comptes anuals, s’ha efectuat una anàlisi Així, un cop analitzades les dades dels comptes anuals, s’ha efectuat una anàlisi 

qualitativa mitjançant la realització de grups de discussió. Concretament es van dur a qualitativa mitjançant la realització de grups de discussió. Concretament es van dur a 

terme 4 grups, un a cada província. Aquesta tècnica tracta de la realització de debats terme 4 grups, un a cada província. Aquesta tècnica tracta de la realització de debats 

amb un conjunt d’empresaris, en la seva pràctica totalitat, d’empreses familiars, als quals amb un conjunt d’empresaris, en la seva pràctica totalitat, d’empreses familiars, als quals 

se’ls explica l’objectiu de la convocatòria prèviament a la reunió. Una vegada exposats els se’ls explica l’objectiu de la convocatòria prèviament a la reunió. Una vegada exposats els 

objectius s’inicien per part del moderador els temes dels quals es vol obtenir informació, objectius s’inicien per part del moderador els temes dels quals es vol obtenir informació, 

amb l’ajut d’un guió semiestructurat amb unes preguntes obertes, fetes per orientar el amb l’ajut d’un guió semiestructurat amb unes preguntes obertes, fetes per orientar el 

discurs de l’empresariat present en els diferents grups de discussió. Aquestes reunions discurs de l’empresariat present en els diferents grups de discussió. Aquestes reunions 

han estat gravades amb el permís previ dels seus integrants, amb la garantia de mantenir han estat gravades amb el permís previ dels seus integrants, amb la garantia de mantenir 

l’anonimat. Posteriorment, s’ha fet la transcripció per analitzar els discursos que es creen l’anonimat. Posteriorment, s’ha fet la transcripció per analitzar els discursos que es creen 

en la interacció, els possibles acords i desacords, i la negociació de signifi cats sobre en la interacció, els possibles acords i desacords, i la negociació de signifi cats sobre 

l’objecte de discussió. Concretament, s’ha recavat informació sobre: l’objecte de discussió. Concretament, s’ha recavat informació sobre: 

Quina és la situació, des del 2008 fi ns al moment actual (estiu del 2009)  Quina és la situació, des del 2008 fi ns al moment actual (estiu del 2009)  

del sector del que formen part les empreses. del sector del que formen part les empreses. 

Concretament, com ha afectat la crisi a les seves empreses.Concretament, com ha afectat la crisi a les seves empreses.

 ✓ 

✓
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Quines són les mesures i/o estratègies que han dut a terme per tal de Quines són les mesures i/o estratègies que han dut a terme per tal de 

pal·liar els problemes amb els quals s’han hagut d’enfrontar.pal·liar els problemes amb els quals s’han hagut d’enfrontar.

Quines expectatives tenen per al proper any 2010.Quines expectatives tenen per al proper any 2010.

Quines són les accions que, per satisfer les necessitats de les empreses Quines són les accions que, per satisfer les necessitats de les empreses 

dels diversos sectors, creuen que seria convenient adoptar, per part dels dels diversos sectors, creuen que seria convenient adoptar, per part dels 

poders públics, institucions, governs, entitats fi nanceres, etc.poders públics, institucions, governs, entitats fi nanceres, etc.

Tal i com afi rmen Morgan i Krueger (1998), els grups de discussió tenen com a element Tal i com afi rmen Morgan i Krueger (1998), els grups de discussió tenen com a element 

clau el paper de la interacció grupal per a produir refl exions i idees que serien menys clau el paper de la interacció grupal per a produir refl exions i idees que serien menys 

accessibles si es fessin entrevistes individuals, ja que la interacció fa que les aportacions accessibles si es fessin entrevistes individuals, ja que la interacció fa que les aportacions 

siguin més riques en contingut.siguin més riques en contingut.

Concretant, pel que fa a l’estudi presentat, els grups de discussió ens han permès debatre Concretant, pel que fa a l’estudi presentat, els grups de discussió ens han permès debatre 

temes específi cs sobre la crisi econòmica actual, donant-nos accés a opinions i actituds temes específi cs sobre la crisi econòmica actual, donant-nos accés a opinions i actituds 

que assenyalen les persones responsables de la direcció i/o gestió d’algunes empreses que assenyalen les persones responsables de la direcció i/o gestió d’algunes empreses 

familiars a Catalunya. Aquesta tècnica ens permet, així mateix, aprofundir una mica més i familiars a Catalunya. Aquesta tècnica ens permet, així mateix, aprofundir una mica més i 

matisar les dades quantitatives obtingudes en el període previ a l’actual situació de crisi, matisar les dades quantitatives obtingudes en el període previ a l’actual situació de crisi, 

i crear una situació d’interacció entre els subjectes en posicions similars de les diverses i crear una situació d’interacció entre els subjectes en posicions similars de les diverses 

empreses per a comparar, si s’escau, estratègies i vivències respecte a la crisi i possibles empreses per a comparar, si s’escau, estratègies i vivències respecte a la crisi i possibles 

propostes de solució.propostes de solució.

        2.1.1.Selecció d’informants i disseny dels grups2.1.1.Selecció d’informants i disseny dels grups

La selecció de grups de discussió ha estat defi nida per àrees poblacionals de Catalunya La selecció de grups de discussió ha estat defi nida per àrees poblacionals de Catalunya 

per tal de valorar si existeixen diferències o similituds en situacions i en la manera d’afrontar per tal de valorar si existeixen diferències o similituds en situacions i en la manera d’afrontar 

la crisi en els diferents territoris catalans. Com s’ha dit anteriorment, es van realitzar quatre la crisi en els diferents territoris catalans. Com s’ha dit anteriorment, es van realitzar quatre 

grups de discussió, organitzats en col·laboració amb les respectives càtedres d’empresa grups de discussió, organitzats en col·laboració amb les respectives càtedres d’empresa 

familiar i amb professionals de KPMG:familiar i amb professionals de KPMG:

 ✓ 

✓

✓
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 Un a la província de Girona (Girona ciutat) Un a la província de Girona (Girona ciutat)

 Un a la província de Tarragona (Reus) Un a la província de Tarragona (Reus)

 Un a la província de Lleida (Lleida ciutat) Un a la província de Lleida (Lleida ciutat)

 Un a la província de Barcelona (Barcelona ciutat) Un a la província de Barcelona (Barcelona ciutat)

Atès que l’objectiu principal de l’estudi és conèixer les experiències i accions que les Atès que l’objectiu principal de l’estudi és conèixer les experiències i accions que les 

empreses familiars tenen davant la crisi econòmica i tenint en compte l’heterogeneïtat empreses familiars tenen davant la crisi econòmica i tenint en compte l’heterogeneïtat 

d’experiències i situacions que es troben les empreses en les diverses àrees i sectors, d’experiències i situacions que es troben les empreses en les diverses àrees i sectors, 

aquests grups es van formar de tal manera que representessin la diversitat existent: Grups aquests grups es van formar de tal manera que representessin la diversitat existent: Grups 

d’informants d’entre 3 i 10 persones, pertanyents a empreses familiars de diferents mides, d’informants d’entre 3 i 10 persones, pertanyents a empreses familiars de diferents mides, 

i diversos àmbits de producció. Específi cament, els grups focals han estat compostos i diversos àmbits de producció. Específi cament, els grups focals han estat compostos 

per empresaris del sector de la construcció (constructors i promotors d’obra pública, per empresaris del sector de la construcció (constructors i promotors d’obra pública, 

protecció ofi cial i privada; serveis auxiliars), alimentació (fabricació i distribució de productes protecció ofi cial i privada; serveis auxiliars), alimentació (fabricació i distribució de productes 

carnis, fabricació d’altres productes alimentaris), automoció (fabricació de components, carnis, fabricació d’altres productes alimentaris), automoció (fabricació de components, 

concessionaris, distribuïdors i empreses auxiliars), comerç i distribució (supermercat, concessionaris, distribuïdors i empreses auxiliars), comerç i distribució (supermercat, 

distribució de premsa, botigues de moda, distribució de premsa, botigues de moda, souvenirssouvenirs i de productes naturals, empreses  i de productes naturals, empreses 

de transport), industrials (fabricació de productes d’alta precisió, caldereries i reciclatge, de transport), industrials (fabricació de productes d’alta precisió, caldereries i reciclatge, 

farmacèutiques), i de serveis (hostaleria, serveis postvenda, fabricació i distribució de farmacèutiques), i de serveis (hostaleria, serveis postvenda, fabricació i distribució de 

productes de neteja).productes de neteja).

Per a comparar possibles divergències respecte a altres empreses no familiars, al grup de Per a comparar possibles divergències respecte a altres empreses no familiars, al grup de 

discussió de Girona es va incorporar un empresari d’una empresa multinacional.discussió de Girona es va incorporar un empresari d’una empresa multinacional.

Una difi cultat que ha aparegut en el moment de formalitzar els grups és la reticència dels Una difi cultat que ha aparegut en el moment de formalitzar els grups és la reticència dels 

representants de les petites i mitjanes empreses. En general, són poc inclinats a participar representants de les petites i mitjanes empreses. En general, són poc inclinats a participar 

en aquest tipus de reunions. Malgrat aquesta desconfi ança inicial, la valoració de les en aquest tipus de reunions. Malgrat aquesta desconfi ança inicial, la valoració de les 

reunions ha estat molt positiva per part del seus representants. L’intercanvi d’opinions i reunions ha estat molt positiva per part del seus representants. L’intercanvi d’opinions i 

d’informació sobre com afrontar moments d’incertesa econòmica ha estat considerat molt d’informació sobre com afrontar moments d’incertesa econòmica ha estat considerat molt 

profi tós per l’oportunitat de treure idees noves i útils.profi tós per l’oportunitat de treure idees noves i útils.

 ✓ 

✓

✓

✓
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3. RESULTATS QUANTITATIUS

En primer terme, la part quantitativa del treball estudia amb profunditat l’evolució de les 

principals magnituds i ràtios econòmico-fi nanceres, fent el comparatiu entre l’empresa 

familiar i la no familiar.

Com ja s’ha mencionat anteriorment, en el moment de fer l’estudi només es disposava 

de les dades comptables i fi nanceres dels exercicis 2006 i 2007. Això implica no poder 

comparar amb les ràtios i magnituds del 2008 i, naturalment, del 2009. Tot i aquesta 

mancança, l’estudi permet veure amb detall l’evolució de les diferents magnituds abans 

de la profunda crisi que suportem actualment i el posicionament previ de les empreses en 

funció de la política empresarial seguida fi ns al 2007.

Tots estarem d’acord en què hem passat d’una llarga etapa de prosperitat i creixement de 

més de 10 anys a una nova etapa de recessió, que va explotar amb les hipoteques sub-

prime als EUA durant l’estiu del 2007 i que a Catalunya va ser realment efectiva a partir de 

l’exercici 2008. Aquesta és una crisi d’una especial virulència i, segurament, la més forta 

des de la gran depressió dels anys 30.

Això ha comportat una preocupant restricció del crèdit, tant per conservar-lo com per 

ampliar-lo, que comporta greus difi cultats en molts casos, fent inviable continuar el des-

envolupament normal de l’activitat i fent trontollar un nombre considerable d’empreses. A 

més, ve acompanyat d’un fort creixement de l’atur, com s’ha vist a la introducció, i d’un 

creixement signifi catiu de la morositat i disminució de les comandes.

Serà especialment signifi cativa l’avaluació de les magnituds econòmico-fi nanceres dels 

exercicis precrisis que es presenten en aquest estudi, per veure clarament quines poden 

ser les conseqüències de la intensa crisi en el teixit empresarial català, sobretot en funció 

del seu posicionament inicial, la seva capacitat d’adaptar-se a les noves circumstàncies, 

i la seva iniciativa per trobar els recursos necessaris i preparar-se per quan s’iniciï la nova 

etapa de creixement i prosperitat.
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 3.1. Contribució econòmica regional de l’empresa 
 familiar catalana

En primer lloc presentarem breument les característiques generals de l’estructura empre-

sarial catalana (nombre d’empreses, distribució per províncies, pes relatiu per sectors, 

mides...) i després ens centrarem a comentar les diferències entre les empreses familiars 

i no familiars.

Com hem comentat a la metodologia, per aquest estudi s’ha utilitzat la informació de 634 

empreses, el 84,89% de les quals són empreses petites i només el 2,32% són grans em-

preses (veure defi nició a l’annex).

Gràfi c 2. Grandària de l’empresa
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Tanmateix, si tenim en compte el nombre d’empleats, les empreses grans són les prin-

cipals generadores d’ocupació del nostre país, doncs més de la meitat dels treballadors 

presten els seus serveis en aquest tipus d’empreses, com es mostra en el gràfi c 3. Tot 

al contrari, la major facturació es produeix entre les empreses petites i les mitjanes. Les 

empreses grans originen només un 19% del total de vendes (gràfi c 4).
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Si observem la forma jurídica que fi gura en el gràfi c 5, veiem que el 67,4% de les orga-

nitzacions són empreses de responsabilitat limitada, i el 32,29% de les empreses té una 

forma jurídica de societat anònima. Cal remarcar que del total d’empreses de la mostra, 

Gràfi c 3. Ocupació segons la grandària 
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Gràfi c 4. Vendes segons la grandària 
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el 9,4% té un capital superior a 1.202.000 euros, fet que li permetria cotitzar a la borsa 

i obtenir fi nançament diferent del bancari. No obstant, només el 0,7% de les empreses 

analitzades cotitzen en el mercat borsari. Per tant, d’acord amb els resultats d’aquest 

treball, que concorden amb els obtinguts en treballs anteriors, el teixit industrial català es 

caracteritza per comprendre, principalment, empreses de petites dimensions i amb unes 

circumstàncies particulars que determinen la seva capacitat de creixement i evolució, les 

quals s’aniran analitzant al llarg d’aquest apartat.

Gràfi c 5. Personalitat jurídica

La distribució sectorial (gràfi c 6) mostra que els serveis constitueixen el sector més repre-

sentatiu dins la mostra, ja que el 56,15% de les empreses desenvolupen la seva activitat 

en el sector comercial o en altres serveis.4 No obstant, el sector manufacturer, que tradi-

cionalment és el més important en estadis inicials de desenvolupament d’una economia, 

encara conserva un pes relatiu signifi catiu en el conjunt de l’activitat empresarial.

4 El sector d’altres serveis comprèn les seccions H i posteriors, segons la classifi cació CNAE-2009, que fi gura 
en l’annex. D’elles, les activitats predominants són les professionals, científi ques i tècniques (10,4%), l’hostaleria 
(4,9%), les de transport i emmagatzematge (4,2%) i les activitats administratives i serveis auxiliars (4%).
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Gràfi c 6. Sector d’activitat

Si considerem les vendes totals, però, el sector d’altres serveis i el manufacturer tenen un 

pes molt similar, originant cadascun al voltant del 30% del total de vendes. Això demostra, 

d’una banda, la rellevància del sector industrial a l’economia catalana, i de l’altra, la seva 

terciarització, doncs el comerç i els altres serveis suposen gairebé el 60% de la xifra total 

de vendes de les empreses catalanes.

Gràfi c 7. Vendes totals per sector d’activitat
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Utilitzant la defi nició d’empresa familiar establerta a la metodologia, el 68,82% de les em-

preses catalanes incloses a la mostra són negocis familiars. Per tant, es confi rma la im-

portància d’aquest tipus d’empreses, evidenciada en treballs precedents.5 Si en canvi 

analitzem la facturació, les diferències entre familiars i no familiars es redueixen. Tot i que 

més de dues terceres parts de les empreses analitzades són familiars, aquestes són res-

ponsables del 53,30% del volum total de vendes, com es pot observar en el gràfi c 8. Això 

és conseqüència de la menor grandària de les empreses familiars respecte a les no fami-

liars, que s’il·lustra més endavant.

Gràfi c 8. Distribució de vendes per empreses familiars i no familiars

5 Els treballs de Guinjoan et al. (2004) i Gallo i García Pont (1989) indiquen una proporció d’empreses familiars 
del 65,6% i 71% respectivament.

Les diferències canvien si analitzem el nombre de treballadors. En aquest cas, malgrat el 

major pes de les empreses familiars, són les no familiars les que tenen contractades la 

majoria de treballadors a Catalunya.
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Pel que fa a la mida d’aquestes empreses, trobem diferències notables entre familiars i 

no familiars. Així, les empreses familiars són principalment petites (prop del 90%), algunes 

tenen una mida mitjana (9,67%), mentre que el nombre d’empreses grans és molt reduït 

(0,34%). Les no familiars, en canvi, tenen una distribució una mica més equilibrada. Si bé 

la majoria també són petites, al voltant del 74%, la proporció de mitjanes i grans presenta 

valors més elevats que en les empreses familiars: un 19,70% i un 6,68% respectivament. 

Per tant, el domini de les empreses petites a Catalunya és molt superior en el cas de les 

empreses familiars.

Gràfi c 9. Ocupació en empreses familiars i no familiars 

Gràfi c 10. Grandària per empreses familiars i no familiars
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Els gràfi cs 11 i 12 il·lustren la distribució del nombre de treballadors ocupats i del volum 

de vendes en empreses familiars i no familiars, diferenciant per la grandària de l’empresa. 

En ambdós casos, les empreses familiars petites són molt rellevants: El 71,8% dels tre-

balladors ocupats en empreses petites presten els seus serveis en empreses familiars, i 

aquestes generen el 73,81% de les vendes dins la categoria de petites empreses. A més, 

en el cas del nombre de treballadors, també es pot observar com les empreses grans no 

familiars són les que generen més ocupació.

Gràfi c 11. Distribució de l’ocupació en empreses familiars i no familiars 
                 segons la grandària

Gràfi c 12. Distribució de les vendes en empreses familiars i no familiars 
                 segons la grandària
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D’aquesta anàlisi es desprenen dues conclusions. En primer lloc es confi rma la impor-

tància de les empreses petites familiars al nostre país com a generadores de riquesa i 

d’ocupació. En segon lloc, es pot observar que les conclusions obtingudes sobre la con-

tribució econòmica de les empreses catalanes estan infl uenciades pel pes de les grans 

empreses no familiars, en especial, en el que fa referència a l’ocupació.

Les empreses familiars analitzades tenen una antiguitat mitjana de 2,47 anys més que les 

empreses no familiars (17,47 anys versus 15 anys). El 50% de les empreses familiars de la 

mostra tenen una antiguitat d’entre 11 i 23 anys, mentre que la meitat de les no familiars 

tenen una antiguitat d’entre 6 i 20,8 anys. Igualment signifi cativa és la diferència en les que 

fa més temps que presten els seus serveis, doncs l’empresa no familiar més antiga té 56 

anys, mentre que la familiar més antiga en té 104. Com hem vist anteriorment, aquesta 

major edat no està acompanyada d’una major grandària. Així doncs, les empreses fa-

miliars catalanes semblen tenir una major taxa de supervivència, encara que són 

en general més petites.

Taula 3. Antiguitat de les empreses familiars i no familiars 
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Respecte a la distribució sectorial, també hi ha diferències notables entre les empreses 

familiars i les no familiars (taula 4). En primer lloc, les empreses familiars presenten una 

distribució més equilibrada que les empreses no familiars, ja que les empreses manu-

factureres, comercials i de serveis presenten percentatges elevats i similars. En canvi, a 

les empreses no familiars el percentatge d’empreses d’altres serveis (transport, hosta-
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leria, activitats professionals,...) és més del doble que la segona activitat en importància 

(manufactureres). La presència d’empreses en el sector agrari és reduït en els dos tipus 

d’empreses analitzades.

Taula 4. Distribució d’empreses familiars i no familiars per sectors
              d’activitat

Agricultura, Ramaderia, 
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Indústria Manufacturera
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Comerç
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Els percentatges observats en la distribució sectorial del nombre d’empreses són molt 

similars als obtinguts per a la distribució sectorial del nombre de treballadors ocupats 

i el volum de vendes en empreses familiars i no familiars. Per tant, podem afi rmar que 

l’empresa familiar no està concentrada principalment en un únic sector, sinó que té una 

presència rellevant a les manufactures, comerç, altres serveis i construcció (aquest darrer 

en menor quantia), mentre que l’empresa no familiar està concentrada principalment a 

altres serveis.

Dels gràfi cs i anàlisis anteriors s’evidencia la particular natura de l’empresa familiar catala-

na: empresa amb tradició, petita i variada, amb presència en diversos sectors d’activitat. 

A més, juntament amb les grans empreses no familiars, són les principals generadores 

d’ocupació al país, especialment les petites empreses familiars. Aquestes conclusions 

confi rmen l’interès de l’estudi per la importància d’aquest grup per al conjunt de l’economia 

catalana i la necessitat d’establir una política activa de suport que tingui en compte les 

característiques de l’empresa familiar.
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 3.2. Característiques econòmico-fi nanceres 
                  (comparació empreses familiars i no familiars)

Des de 1997 fi ns al 2007 l’economia espanyola i catalana ha gaudit d’un període de 

creixement econòmic sense interrupcions, si bé l’últim trimestre de 2007 i sobretot el 

primer de 2008 es fa patent la ralentització econòmica i més tard la recessió. No obstant, 

com ja s’ha indicat, en el moment de realitzar l’estudi els comptes anuals pel 2008 encara 

no estan disponibles, a conseqüència del retard existent des del tancament de l’exercici 

fi ns al posterior dipòsit dels comptes anuals en el registre mercantil. Per això, a l’hora de 

fer una anàlisi econòmica comparativa de les empreses familiars i no familiars, hem deci-

dit examinar les principals magnituds i ràtios econòmico-fi nanceres dels dos últims anys 

disponibles (2006 i 2007) i complementar la informació mitjançant resultats qualitatius que 

mostren com ha afectat l’inici de la crisi a les empreses familiars i no familiars. L’anàlisi dels 

balanços i comptes de pèrdues i guanys s’ha realitzat amb les 617 (de les 634) compa-

nyies que tenen la informació disponible per ambdós períodes, per tal d’eliminar el possi-

ble efecte sobre els resultats causat per la variació d’empreses.

Les magnituds i ràtios obtingudes a partir dels comptes anuals que es presenten en aquest 

apartat s’han calculat diferenciant les empreses segons la seva grandària.6 D’aquesta ma-

nera s’evita parlar de diferències que puguin ser degudes només a l’efecte de la mida (en 

ser les familiars més petites que les no familiars), i no a especifi citats pròpies de les pri-

meres envers les segones. Per a cadascuna de les mesures calculades, s’ha efectuat un 

contrast d’igualtat de mitjanes entre empreses familiars i no familiars mitjançant l’estadístic 

t d’Student, el qual ens indica si els resultats diferenciats que s’han trobat a la mostra són 

extrapolables al conjunt de la població.7 A més de la informació examinada dels anys 2006 

i 2007, s’ha aprofundit en l’estudi mitjançant l’anàlisi de l’evolució de diverses magnituds 

pel període 1997-2007, per tal de tenir una visió a més llarg termini del seu comporta-

ment.

6 Partint de la defi nició europea d’empresa petita, mitja i gran, aquestes dues darreres tipologies s’han agrupat 
en una única categoria per poder assolir una mida de mostra sufi cient i realitzar l’anàlisi estadística amb una 
fi abilitat acceptable. 
7 Per a la realització dels contrastos s’ha pres un nivell de signifi cació del 5%.
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Cal remarcar que totes les dades monetàries es presenten a preus constants de 2007, 

és a dir, s’ha descomptat l’efecte de la infl ació, per poder observar millor l’evolució real 

d’aquestes variables.

Presentem primer el balanç mitjà d’una empresa catalana a la taula 5, que esdevé el punt 

de partida de l’anàlisi posterior. S’observa que la xifra mitjana dels actius de les empreses 

de la mostra al tancament de l’exercici 2007 és d’aproximadament 9 milions d’euros, 

quantitat que representa una disminució d’un 8,31% respecte a l’any anterior (794 mil 

euros en xifres absolutes).

8 Defi nició dels comptes utilitzats:
Deutors = deutors a llarg termini + deutors a curt termini.
Comptes fi nancers, tresoreria i altres = accionistes per desemborsaments exigits + inversions fi nanceres tempo-
rals + accions pròpies a curt termini + tresoreria + ajustos per periodifi cació.

Taula 5. Balanç d’una empresa mitjana
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Altres comptes d’actiu = accionistes amb desemborsaments no exigits + despeses de primer establiment + 
accions pròpies + despeses a distribuir en diversos exercicis.
Fons propis = capital + prima d’emissió + reserves + resultats d’exercicis anteriors + resultats de l’exercici + 
dividends + accions pròpies per a reducció de capital. 

La representació d’aquest balanç es pot trobar als gràfi cs 13 i 14, que il·lustren la La representació d’aquest balanç es pot trobar als gràfi cs 13 i 14, que il·lustren la 

composició de les diferents partides de l’actiu i del passiu respectivament, en una empresa composició de les diferents partides de l’actiu i del passiu respectivament, en una empresa 

mitjana pels anys 2006-2007. En primer lloc, podem observar que en general les partides mitjana pels anys 2006-2007. En primer lloc, podem observar que en general les partides 

de l’actiu s’han vist reduïdes. No obstant, hi ha tres excepcions: tant l’immobilitzat fi nancer de l’actiu s’han vist reduïdes. No obstant, hi ha tres excepcions: tant l’immobilitzat fi nancer 

com els comptes fi nancers a curt termini i l’immobilitzat immaterial tenen un creixement com els comptes fi nancers a curt termini i l’immobilitzat immaterial tenen un creixement 

rellevant, guanyant pes en la distribució de l’actiu. La reducció que s’observa en la rellevant, guanyant pes en la distribució de l’actiu. La reducció que s’observa en la 

partida d’immobilitzat material indica que la inversió efectuada durant l’exercici 2007 no partida d’immobilitzat material indica que la inversió efectuada durant l’exercici 2007 no 

ha compensat les amortitzacions econòmiques realitzades per les empreses. Per tant, ha compensat les amortitzacions econòmiques realitzades per les empreses. Per tant, 

aquest fet pot ser indicatiu d’una caiguda en les inversions productives (increments de aquest fet pot ser indicatiu d’una caiguda en les inversions productives (increments de 

capacitat, noves línies, millores, etc.) per part de les empreses durant l’exercici 2007.capacitat, noves línies, millores, etc.) per part de les empreses durant l’exercici 2007.

Gràfi c 13. Estructura de l’actiu
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Pel que fa a l’estructura del passiu, un dels canvis més signifi catius que s’observa en el Pel que fa a l’estructura del passiu, un dels canvis més signifi catius que s’observa en el 

gràfi c 14 és l’increment del pes de fons propis sobre el total del passiu, més específi cament, gràfi c 14 és l’increment del pes de fons propis sobre el total del passiu, més específi cament, 

aquests han crescut un 10,51%. Aquest augment pot indicar que les empreses estan aquests han crescut un 10,51%. Aquest augment pot indicar que les empreses estan 
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reinvertint una major part dels seus benefi cis. Juntament amb aquest augment, s’observa reinvertint una major part dels seus benefi cis. Juntament amb aquest augment, s’observa 

un canvi en la composició del fi nançament extern: augmenta l’endeutament a curt termini un canvi en la composició del fi nançament extern: augmenta l’endeutament a curt termini 

i es redueix l’endeutament a llarg termini. Aquest fet, indicatiu d’un empitjorament de la i es redueix l’endeutament a llarg termini. Aquest fet, indicatiu d’un empitjorament de la 

qualitat de les fonts de fi nançament, exposa de forma més signifi cativa a les empreses a qualitat de les fonts de fi nançament, exposa de forma més signifi cativa a les empreses a 

una possible restricció, per part de les entitats fi nanceres, al crèdit, en no poder renovar una possible restricció, per part de les entitats fi nanceres, al crèdit, en no poder renovar 

la seva principal font de fi nançament de circulant (pòlisses a curt termini, descompte la seva principal font de fi nançament de circulant (pòlisses a curt termini, descompte 

d’efectes, etc).d’efectes, etc).

Gràfi c 14. Estructura del passiu
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Per examinar aquests canvis amb més detall, la taula A.1 de l’annex presenta la ràtio de Per examinar aquests canvis amb més detall, la taula A.1 de l’annex presenta la ràtio de 

l’endeutament pels anys 2006 i 2007, calculada com el quocient del passiu menys els fons l’endeutament pels anys 2006 i 2007, calculada com el quocient del passiu menys els fons 

propis entre el passiu total, diferenciant entre empreses familiars i no familiars i segons la propis entre el passiu total, diferenciant entre empreses familiars i no familiars i segons la 

grandària. Els resultats obtinguts són força concloents: les empreses familiars tenen de grandària. Els resultats obtinguts són força concloents: les empreses familiars tenen de 

mitjana una ràtio d’endeutament menor que les no familiars, independentment de la mida i mitjana una ràtio d’endeutament menor que les no familiars, independentment de la mida i 

de l’any d’anàlisi. Per tant, encara que fan servir el deute en un percentatge considerable, de l’any d’anàlisi. Per tant, encara que fan servir el deute en un percentatge considerable, 

que se situa al voltant del 60%, el pes d’aquesta font de fi nançament és menor que el que se situa al voltant del 60%, el pes d’aquesta font de fi nançament és menor que el 

de l’empresa no familiar. Pel que fa al canvi de l’endeutament del 2007 respecte l’any de l’empresa no familiar. Pel que fa al canvi de l’endeutament del 2007 respecte l’any 
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anterior, no es troben diferències signifi catives: l’endeutament disminueix tant per familiars anterior, no es troben diferències signifi catives: l’endeutament disminueix tant per familiars 

com per no familiars. Si ens fi xem en la segmentació per mides (gràfi c 15), s’observa un com per no familiars. Si ens fi xem en la segmentació per mides (gràfi c 15), s’observa un 

patró de comportament diferent per a les empreses familiars i no familiars. En el cas de les patró de comportament diferent per a les empreses familiars i no familiars. En el cas de les 

empreses familiars són les més petites les que presenten major endeutament, mentre que empreses familiars són les més petites les que presenten major endeutament, mentre que 

per a les no familiars són les empreses de major grandària, les més endeutades.per a les no familiars són les empreses de major grandària, les més endeutades.

Gràfi c 15. Nivell d’endeutament
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Quant a la seva evolució, aquesta presenta diferències interessants (veure gràfi c 16). Quant a la seva evolució, aquesta presenta diferències interessants (veure gràfi c 16). 

Mentre que les no familiars mantenen el seu endeutament amb alts i baixos, les familiars Mentre que les no familiars mantenen el seu endeutament amb alts i baixos, les familiars 

apunten una tendència progressiva a la disminució, passant del 67% al 61%. Això fa que apunten una tendència progressiva a la disminució, passant del 67% al 61%. Això fa que 

els valors pel global d’empreses sigui també de lleugera baixada, a causa del major nombre els valors pel global d’empreses sigui també de lleugera baixada, a causa del major nombre 

d’empreses familiars. La reducció de l’endeutament confi rma l’aposta pel reforçament del d’empreses familiars. La reducció de l’endeutament confi rma l’aposta pel reforçament del 

fi nançament intern per a evitar les difi cultats derivades de possibles reduccions creditícies, fi nançament intern per a evitar les difi cultats derivades de possibles reduccions creditícies, 

sobretot en les empreses familiars.sobretot en les empreses familiars.
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Gràfi c 16. Evolució del percentatge mitjà d’endeutament en empreses
                  familiars i no familiars

Tot i que el percentatge de l’endeutament ha disminuït progressivament, sobretot en les Tot i que el percentatge de l’endeutament ha disminuït progressivament, sobretot en les 

empreses familiars, això no signifi ca que les empreses no puguin patir difi cultats derivades empreses familiars, això no signifi ca que les empreses no puguin patir difi cultats derivades 

de l’estructura del deute, ja que tal i com hem comentat anteriorment ha baixat la qualitat de l’estructura del deute, ja que tal i com hem comentat anteriorment ha baixat la qualitat 

del mateix (creix l’endeutament a curt i cau l’endeutament a llarg termini). Les ràtios que del mateix (creix l’endeutament a curt i cau l’endeutament a llarg termini). Les ràtios que 

es presenten a continuació analitzen la situació de liquiditat de les empreses, és a dir, la es presenten a continuació analitzen la situació de liquiditat de les empreses, és a dir, la 

capacitat que tenen per fer front a les seves obligacions de pagament a curt termini. capacitat que tenen per fer front a les seves obligacions de pagament a curt termini. 

La ràtio de circulant, calculada com el quocient de l’actiu circulant sobre el passiu circulant, La ràtio de circulant, calculada com el quocient de l’actiu circulant sobre el passiu circulant, 

mesura la relació entre les dues partides a curt termini de l’actiu i del passiu i es pot mesura la relació entre les dues partides a curt termini de l’actiu i del passiu i es pot 

observar a la taula A.2. Perquè una empresa pugui dur a terme la seva activitat sense observar a la taula A.2. Perquè una empresa pugui dur a terme la seva activitat sense 

difi cultats, generalment podem considerar que el valor del quocient ha de ser major que difi cultats, generalment podem considerar que el valor del quocient ha de ser major que 

1, indicant que els actius circulants són més que sufi cients per fer front a les obligacions 1, indicant que els actius circulants són més que sufi cients per fer front a les obligacions 

a curt termini (passiu circulant). Les ràtios mitjanes dels diferents tipus d’empreses estan a curt termini (passiu circulant). Les ràtios mitjanes dels diferents tipus d’empreses estan 

per sobre de la unitat. Tot i això, el 15,9% de les empreses familiars i el 31,2% de les per sobre de la unitat. Tot i això, el 15,9% de les empreses familiars i el 31,2% de les 

empreses no familiars tenen una ràtio per sota de la unitat al 2007, fet que els podria empreses no familiars tenen una ràtio per sota de la unitat al 2007, fet que els podria 

comportar problemes en un futur immediat. Pel que fa a la comparació entre familiars i comportar problemes en un futur immediat. Pel que fa a la comparació entre familiars i 

no familiars, les primeres tenen una posició de liquiditat en general més folgada que les no familiars, les primeres tenen una posició de liquiditat en general més folgada que les 
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segones. Aquesta diferència resulta signifi cativa per a les empreses mitjanes i grans, tant segones. Aquesta diferència resulta signifi cativa per a les empreses mitjanes i grans, tant 

al 2006 com al 2007. També es pot observar que la ràtio s’ha reduït d’un any per l’altre, de al 2006 com al 2007. També es pot observar que la ràtio s’ha reduït d’un any per l’altre, de 

forma generalitzada i paral·lela en ambdós tipus d’empreses. Pel que fa a la comparació forma generalitzada i paral·lela en ambdós tipus d’empreses. Pel que fa a la comparació 

per mida (gràfi c 17): Les empreses més petites, tant familiars com no familiars, presenten per mida (gràfi c 17): Les empreses més petites, tant familiars com no familiars, presenten 

ràtios de circulant més elevades que les empreses mitjanes i grans.ràtios de circulant més elevades que les empreses mitjanes i grans.

Gràfi c 17. Actiu circulant sobre Passiu circulant
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Una altra magnitud interessant és el fons de maniobra sobre actius, el qual mesura la Una altra magnitud interessant és el fons de maniobra sobre actius, el qual mesura la 

capacitat dels actius a curt termini per fi nançar els passius, sobre la inversió total de capacitat dels actius a curt termini per fi nançar els passius, sobre la inversió total de 

l’empresa. En aquest cas, també es pot constatar la millor situació de liquiditat de l’empresa l’empresa. En aquest cas, també es pot constatar la millor situació de liquiditat de l’empresa 

familiar davant de la no familiar en tots dos anys, tal i com es mostra a la taula A.3. Aquesta familiar davant de la no familiar en tots dos anys, tal i com es mostra a la taula A.3. Aquesta 

diferència és signifi cativa tant en empreses petites, com en mitjanes i grans. Encara que diferència és signifi cativa tant en empreses petites, com en mitjanes i grans. Encara que 

aquesta major liquiditat és un fet positiu, donant la volta a la moneda, podria estar indicant aquesta major liquiditat és un fet positiu, donant la volta a la moneda, podria estar indicant 

una menor inversió productiva. Dit d’una altra manera, una inversió productiva per sota del una menor inversió productiva. Dit d’una altra manera, una inversió productiva per sota del 

límit màxim donat per un fons de maniobra positiu. El gràfi c 18 il·lustra aquesta ràtio per límit màxim donat per un fons de maniobra positiu. El gràfi c 18 il·lustra aquesta ràtio per 

l’any 2007. En aquest s’observa que no hi ha diferències notables en les empreses familiars l’any 2007. En aquest s’observa que no hi ha diferències notables en les empreses familiars 

petites respecte a les mitjanes i grans, mentre que sí hi ha diferències considerables en el petites respecte a les mitjanes i grans, mentre que sí hi ha diferències considerables en el 

cas de les empreses no familiars, essent les petites les que presenten els majors valors.cas de les empreses no familiars, essent les petites les que presenten els majors valors.
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Per últim, s’analitza la prova àcida, que es pot observar de forma detallada a la taula A.4. Per últim, s’analitza la prova àcida, que es pot observar de forma detallada a la taula A.4. 

Aquesta és una ràtio similar a la de circulant però que no inclou la partida d’existències Aquesta és una ràtio similar a la de circulant però que no inclou la partida d’existències 

en la defi nició de l’actiu circulant, perquè aquesta partida no és fàcilment convertible en en la defi nició de l’actiu circulant, perquè aquesta partida no és fàcilment convertible en 

diners i es veu afectada pel mètode comptable utilitzat per a la seva valoració. Els resultats diners i es veu afectada pel mètode comptable utilitzat per a la seva valoració. Els resultats 

són semblants als obtinguts amb la ràtio de circulant. Així, les empreses familiars mitjanes són semblants als obtinguts amb la ràtio de circulant. Així, les empreses familiars mitjanes 

i grans tenen una millor posició de liquiditat que les no familiars, tant al 2006 com al 2007. i grans tenen una millor posició de liquiditat que les no familiars, tant al 2006 com al 2007. 

Els resultats per l’últim any analitzat es mostren en el gràfi c 19, on es pot veure que la ràtio Els resultats per l’últim any analitzat es mostren en el gràfi c 19, on es pot veure que la ràtio 

mitjana dels diferents tipus d’empreses analitzades és superior a la unitat, excepte en el mitjana dels diferents tipus d’empreses analitzades és superior a la unitat, excepte en el 

cas de les no familiars mitjanes i grans, que està per sota, amb un valor mitjà de 0,83. cas de les no familiars mitjanes i grans, que està per sota, amb un valor mitjà de 0,83. 

Més concretament, el 42,1% de les empreses familiars i el 52,6% de les empreses no Més concretament, el 42,1% de les empreses familiars i el 52,6% de les empreses no 

familiars tenen una ràtio inferior o igual a 1, percentatges que se situen al 41,9% i al 81,3% familiars tenen una ràtio inferior o igual a 1, percentatges que se situen al 41,9% i al 81,3% 

respectivament quan parlem d’empreses mitjanes i grans. Això ens indica l’elevat nombre respectivament quan parlem d’empreses mitjanes i grans. Això ens indica l’elevat nombre 

d’empreses que podrien tenir problemes per cobrir els passius circulants, en cas de no d’empreses que podrien tenir problemes per cobrir els passius circulants, en cas de no 

poder realitzar en el curt termini les seves existències.poder realitzar en el curt termini les seves existències.

Gràfi c 18. Fons de maniobra sobre actiu
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Un cop analitzada l’estructura del balanç, es presenta a la taula 6 el compte de pèrdues i Un cop analitzada l’estructura del balanç, es presenta a la taula 6 el compte de pèrdues i 

guanys mitjà per les empreses analitzades corresponent als 2 últims períodes comptables guanys mitjà per les empreses analitzades corresponent als 2 últims períodes comptables 

disponibles. En primer lloc, es pot veure com el resultat d’explotació mitjà es redueix prop disponibles. En primer lloc, es pot veure com el resultat d’explotació mitjà es redueix prop 

d’un 10% entre el 2006 i el 2007. Aquesta reducció prové principalment de l’augment d’un 10% entre el 2006 i el 2007. Aquesta reducció prové principalment de l’augment 

generalitzat de les despeses d’explotació d’aproximadament un 2,5% mentre que els generalitzat de les despeses d’explotació d’aproximadament un 2,5% mentre que els 

ingressos totals únicament han incrementat un 1,46%, per tant, tot i l’augment d’ingressos, ingressos totals únicament han incrementat un 1,46%, per tant, tot i l’augment d’ingressos, 

aquest increment no ha estat sufi cient per compensar les despeses més elevades. La aquest increment no ha estat sufi cient per compensar les despeses més elevades. La 

resta de resultats milloren, principalment l’extraordinari i el fi nancer. Finalment, el resultat resta de resultats milloren, principalment l’extraordinari i el fi nancer. Finalment, el resultat 

de l’exercici abans d’impostos refl exa un increment al voltant del 15% superant la baixada de l’exercici abans d’impostos refl exa un increment al voltant del 15% superant la baixada 

de l’explotació. A efectes de l’anàlisi del compte de resultats, considerem que el resultat de l’explotació. A efectes de l’anàlisi del compte de resultats, considerem que el resultat 

després d’impostos no és gaire signifi catiu, ja que es pot veure molt infl uït per l’impacte de després d’impostos no és gaire signifi catiu, ja que es pot veure molt infl uït per l’impacte de 

les empreses amb pèrdues que haguessin optat per comptabilitzar ingressos per impost les empreses amb pèrdues que haguessin optat per comptabilitzar ingressos per impost 

de societats (crèdits fi scals). de societats (crèdits fi scals). 

Gràfi c 19. Prova àcida
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Taula 6. Compte de pèrdues i guanys mitjà d’una empresa catalana9

El compte de pèrdues i guanys presentat a la taula 6 serveix com a punt de partida per El compte de pèrdues i guanys presentat a la taula 6 serveix com a punt de partida per 

dur a terme una anàlisi de les diferents partides de manera individual. Començant per les dur a terme una anàlisi de les diferents partides de manera individual. Començant per les 

vendes, tot i que el volum total de la xifra de negoci és superior a les empreses familiars pel vendes, tot i que el volum total de la xifra de negoci és superior a les empreses familiars pel 

fet que són més nombroses (gràfi c 8), quan es calculen les vendes mitjanes, els resultats fet que són més nombroses (gràfi c 8), quan es calculen les vendes mitjanes, els resultats 

són contraris, ja que aquestes són més grans a les no familiars, com es pot observar són contraris, ja que aquestes són més grans a les no familiars, com es pot observar 

al gràfi c 20. Aquest resultat és d’altra banda lògic, si tenim en compte l’efecte mida. El al gràfi c 20. Aquest resultat és d’altra banda lògic, si tenim en compte l’efecte mida. El 

gràfi c 20 mostra que les vendes mitjanes dels dos tipus d’empreses evolucionen de forma gràfi c 20 mostra que les vendes mitjanes dels dos tipus d’empreses evolucionen de forma 

paral·lela en el temps, sense presentar diferències considerables: ambdues presenten un paral·lela en el temps, sense presentar diferències considerables: ambdues presenten un 

moviment creixent amb alguna baixada puntual. S’ha de destacar, però, que l’increment moviment creixent amb alguna baixada puntual. S’ha de destacar, però, que l’increment 

de les vendes mitjanes en aquests dotze anys ha estat molt major en l’empresa no familiar: de les vendes mitjanes en aquests dotze anys ha estat molt major en l’empresa no familiar: 

9 Defi nició dels comptes utilitzats:
Resultat d’explotació = despeses (consums + despeses personal + dotació a l’amortització + var. provisions i al-
tres despeses d’explotació) - ingressos totals (import net de la xifra de negocis + altres ingressos d’explotació). 
Resultat fi nancer = ingressos fi nancers + diferències positives de canvi - despeses fi nanceres - var. provisions 
fi nanceres – diferències negatives de canvi. 
Resultat ordinari = resultat de l’explotació + resultat fi nancer + participacions en pèrdues de societats + amortit-
zació fons comerç + participacions en benefi cis de societats + diferències consolidació.
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mentre que les empreses familiars tenen un creixement a preus constants del 13,3% en mentre que les empreses familiars tenen un creixement a preus constants del 13,3% en 

el període considerat, les vendes de les no familiars incrementen un 95,5% durant el el període considerat, les vendes de les no familiars incrementen un 95,5% durant el 

mateix període. Aquestes xifres fan que la diferència passi del 12% fi ns al 93% el darrer mateix període. Aquestes xifres fan que la diferència passi del 12% fi ns al 93% el darrer 

any. En aquest sentit podríem concloure de forma preliminar que potser les estratègies any. En aquest sentit podríem concloure de forma preliminar que potser les estratègies 

de no creixement són predominants en les empreses familiars o bé que aquestes tenen de no creixement són predominants en les empreses familiars o bé que aquestes tenen 

més difi cultats de creixement dels seus negocis. No disposem de sufi cients dades per més difi cultats de creixement dels seus negocis. No disposem de sufi cients dades per 

concloure defi nitivament sobre aquest aspecte.concloure defi nitivament sobre aquest aspecte.

Gràfi c 20. Evolució de les vendes mitjanes en empreses 
                 familiars i no familiars

Una ràtio que es pot calcular a partir de la partida anterior és el període mig de cobrament.Una ràtio que es pot calcular a partir de la partida anterior és el període mig de cobrament.1010  

Els resultats, sintetitzats en el gràfi c 21, mostren en primer lloc que les empreses familiars Els resultats, sintetitzats en el gràfi c 21, mostren en primer lloc que les empreses familiars 

tenen un període mig de cobrament menor que les empreses no familiars. A més, aquest tenen un període mig de cobrament menor que les empreses no familiars. A més, aquest 

termini augmenta en el cas de les empreses mitjanes i grans. Així, les empreses familiars termini augmenta en el cas de les empreses mitjanes i grans. Així, les empreses familiars 

petites triguen, de mitjana, 80 dies en cobrar dels deutors, mentre que les no familiars petites triguen, de mitjana, 80 dies en cobrar dels deutors, mentre que les no familiars 

mitjanes i grans triguen més del doble, concretament, 203 dies. Aquesta diferència podria mitjanes i grans triguen més del doble, concretament, 203 dies. Aquesta diferència podria 

10 Aquesta magnitud ha estat calculada dividint la xifra mitjana de deutors entre els ingressos d’explotació * 365 
dies, ja que no es té informació detallada sobre la proporció que representen els clients i els altres deutors.
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ser deguda al fet que les empreses no familiars mantenen una part important de les seves ser deguda al fet que les empreses no familiars mantenen una part important de les seves 

transaccions amb empreses del Grup al qual pertanyen, amb uns terminis de cobrament transaccions amb empreses del Grup al qual pertanyen, amb uns terminis de cobrament 

diferents als que podrien estar aplicant a un altre client no vinculat al Grup.diferents als que podrien estar aplicant a un altre client no vinculat al Grup.

Gràfi c 21. Període mig de cobrament 
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Analitzant els resultats d’explotació obtenim que aquests són, en general, millors a les Analitzant els resultats d’explotació obtenim que aquests són, en general, millors a les 

empreses familiars, ja que només un 10,7% de les empreses familiars va tenir pèrdues empreses familiars, ja que només un 10,7% de les empreses familiars va tenir pèrdues 

l’any 2007, enfront d’un 23,7% de les empreses no familiars. En aquest sentit, els resultats l’any 2007, enfront d’un 23,7% de les empreses no familiars. En aquest sentit, els resultats 

són similars als del 2006, on l’11,2% de les empreses familiars van tenir uns resultats són similars als del 2006, on l’11,2% de les empreses familiars van tenir uns resultats 

d’explotació negatius envers el 17,9% de les no familiars. d’explotació negatius envers el 17,9% de les no familiars. 

En el gràfi c 22 es poden veure els quocients de diversos resultats comptables sobre actius En el gràfi c 22 es poden veure els quocients de diversos resultats comptables sobre actius 

construïts a partir de la informació detallada que es troba en les taules A.5 a A.8. La construïts a partir de la informació detallada que es troba en les taules A.5 a A.8. La 

rendibilitat econòmica (calculada com a resultat d’explotació sobre actius) és lleugerament rendibilitat econòmica (calculada com a resultat d’explotació sobre actius) és lleugerament 

inferior al 2007 (6,75%) respecte al 2006 (7,08%). Cal destacar que els resultats d’explotació inferior al 2007 (6,75%) respecte al 2006 (7,08%). Cal destacar que els resultats d’explotació 

són, en general, proporcionalment majors en les empreses familiars, i les empreses amb la són, en general, proporcionalment majors en les empreses familiars, i les empreses amb la 
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rendibilitat més baixa són les empreses no familiars mitjanes i grans, amb una rendibilitat rendibilitat més baixa són les empreses no familiars mitjanes i grans, amb una rendibilitat 

mitjana negativa de -1.32% en l’últim any i de 4,17% en l’any anterior. Sembla doncs, mitjana negativa de -1.32% en l’últim any i de 4,17% en l’any anterior. Sembla doncs, 

que l’inici de la crisi pot haver afectat més a aquest tipus d’empreses, per trobar-se ja que l’inici de la crisi pot haver afectat més a aquest tipus d’empreses, per trobar-se ja 

en una situació més desfavorable. Les diferències en la rendibilitat poden ser degudes a en una situació més desfavorable. Les diferències en la rendibilitat poden ser degudes a 

divergències en els marges o bé en les rotacions (vendes/actius). Veiem a la taula A.9 que divergències en els marges o bé en les rotacions (vendes/actius). Veiem a la taula A.9 que 

els marges van caure del 2006 al 2007 de forma notable, d’un 4,93% de mitjana (2006) a els marges van caure del 2006 al 2007 de forma notable, d’un 4,93% de mitjana (2006) a 

uun -2,34% (2007), i aquesta reducció del marge ha estat molt més important en l’empresa n -2,34% (2007), i aquesta reducció del marge ha estat molt més important en l’empresa 
no familiar. En quant a les rotacions, la taula A.10 mostra que aquestes no van variar no familiar. En quant a les rotacions, la taula A.10 mostra que aquestes no van variar 
substancialment d’un any per l’altre en cap cas. Aquesta darrera taula també mostra que substancialment d’un any per l’altre en cap cas. Aquesta darrera taula també mostra que 
en l’any 2006 la rotació de les empreses no familiars mitjanes i grans era signifi cativament en l’any 2006 la rotació de les empreses no familiars mitjanes i grans era signifi cativament 
menor que la de les empreses familiars de la mateixa mida. Això també pot ser una possible menor que la de les empreses familiars de la mateixa mida. Això també pot ser una possible 
explicació del fet que les primeres són les que presenten una rendibilitat menor.explicació del fet que les primeres són les que presenten una rendibilitat menor.

Pel que fa al resultat fi nancer, les xifres de la taula A.6 són negatives en la seva totalitat, Pel que fa al resultat fi nancer, les xifres de la taula A.6 són negatives en la seva totalitat, 
per tant, estem parlant de pèrdues fi nanceres. Cal remarcar, però, que aquesta situació per tant, estem parlant de pèrdues fi nanceres. Cal remarcar, però, que aquesta situació 
és coherent amb el fet que estem analitzant empreses de tots els sectors econòmics, i no és coherent amb el fet que estem analitzant empreses de tots els sectors econòmics, i no 
només empreses d’inversió fi nancera (en conjunt, el 77,9% de les empreses analitzades només empreses d’inversió fi nancera (en conjunt, el 77,9% de les empreses analitzades 
té uns resultats fi nancers negatius). Tal i com es pot observar a la taula A.6, aquesta té uns resultats fi nancers negatius). Tal i com es pot observar a la taula A.6, aquesta 
pèrdua és signifi cativament menor per a les familiars de grandària mitjana i gran al 2006. pèrdua és signifi cativament menor per a les familiars de grandària mitjana i gran al 2006. 
Tot el contrari es pot observar pel 2007 al gràfi c 22: les familiars tenen un pitjor resultat Tot el contrari es pot observar pel 2007 al gràfi c 22: les familiars tenen un pitjor resultat 
fi nancer en general. Aquest fet podria ser conseqüència, per una part, dels majors costos fi nancer en general. Aquest fet podria ser conseqüència, per una part, dels majors costos 
fi nancers de les empreses petites i, per una altra, d’una diferent evolució de les partides fi nancers de les empreses petites i, per una altra, d’una diferent evolució de les partides 
relacionades amb les diferències de canvi. En aquest cas, la variació entre els dos anys sí relacionades amb les diferències de canvi. En aquest cas, la variació entre els dos anys sí 
que és signifi cativa. Les empreses no familiars han millorat els resultats fi nancers mentre que és signifi cativa. Les empreses no familiars han millorat els resultats fi nancers mentre 
que les familiars, en mitjana, l’han empitjorat. Per tant, tret del resultat del 2006 per mitjanes que les familiars, en mitjana, l’han empitjorat. Per tant, tret del resultat del 2006 per mitjanes 
i grans empreses, es pot concloure que les no familiars tenen un millor comportament i grans empreses, es pot concloure que les no familiars tenen un millor comportament 

fi nancer i que aquest millora del 2006 al 2007.fi nancer i que aquest millora del 2006 al 2007.

El resultat de les activitats extraordinàries segueix aproximadament el patró esmentat pel El resultat de les activitats extraordinàries segueix aproximadament el patró esmentat pel 

resultat fi nancer (taula A.7). Les no familiars tenen un millor resultat al 2007 i, a més, resultat fi nancer (taula A.7). Les no familiars tenen un millor resultat al 2007 i, a més, 

la seva evolució és signifi cativament millor enfront les familiars. En aquest cas, no es la seva evolució és signifi cativament millor enfront les familiars. En aquest cas, no es 

pot parlar d’una tendència determinada per a les empreses petites i grans ni per a les pot parlar d’una tendència determinada per a les empreses petites i grans ni per a les 
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familiars ni les no familiars, ja que la situació varia completament d’un any per l’altre, familiars ni les no familiars, ja que la situació varia completament d’un any per l’altre, 

com és natural degut al seu caràcter de resultat extraordinari. Una dada que pot resultar com és natural degut al seu caràcter de resultat extraordinari. Una dada que pot resultar 

xocant en el gràfi c 22 és el resultat extraordinari de les empreses no familiars mitjanes i xocant en el gràfi c 22 és el resultat extraordinari de les empreses no familiars mitjanes i 

grans. Aquesta magnitud té una correlació negativa i signifi cativa amb els fons propis del grans. Aquesta magnitud té una correlació negativa i signifi cativa amb els fons propis del 

2006. Lògicament, una disminució dels fons propis pot implicar una necessitat posterior 2006. Lògicament, una disminució dels fons propis pot implicar una necessitat posterior 

de desinversió de l’empresa, per fer front a les pèrdues acumulades. Aquesta desinversió de desinversió de l’empresa, per fer front a les pèrdues acumulades. Aquesta desinversió 

pot originar benefi cis extraordinaris importants, pel fet que els actius comptables estan pot originar benefi cis extraordinaris importants, pel fet que els actius comptables estan 

valorats a preu de cost. Per tant, el major resultat extraordinari podria ser un indici de valorats a preu de cost. Per tant, el major resultat extraordinari podria ser un indici de 

la major afectació de la crisi a aquestes empreses. Per altra banda, és coherent amb la la major afectació de la crisi a aquestes empreses. Per altra banda, és coherent amb la 

reducció de la xifra mitjana d’immobilitzat material comentada en apartats anteriors.reducció de la xifra mitjana d’immobilitzat material comentada en apartats anteriors.

Com que el resultat extraordinari és positiu en la majoria de les empreses (la meitat de les Com que el resultat extraordinari és positiu en la majoria de les empreses (la meitat de les 

empreses han tingut benefi cis extraordinaris l’any 2007, mentre que només un 30,4% de empreses han tingut benefi cis extraordinaris l’any 2007, mentre que només un 30,4% de 

les empreses familiars i un 35,3% de les no familiars han tingut pèrdues extraordinàries), les empreses familiars i un 35,3% de les no familiars han tingut pèrdues extraordinàries), 

aquest a contribuït en general a millorar el resultat net de l’empresa. La ràtio d’aquest aquest a contribuït en general a millorar el resultat net de l’empresa. La ràtio d’aquest 

resultat sobre actius es presenta a la taula A.8. El resultat net és signifi cativament major en resultat sobre actius es presenta a la taula A.8. El resultat net és signifi cativament major en 

el cas de les familiars a l’any 2006 (mitjanes i grans, i total). A més, es troba un creixement el cas de les familiars a l’any 2006 (mitjanes i grans, i total). A més, es troba un creixement 

signifi cativament major en el cas de les no familiars entre el 2006 i el 2007. Tanmateix, signifi cativament major en el cas de les no familiars entre el 2006 i el 2007. Tanmateix, 

aquest creixement no es tradueix en un resultat net sobre actius signifi cativament major al aquest creixement no es tradueix en un resultat net sobre actius signifi cativament major al 

2007. Com passava als resultats extraordinaris, no hi ha una tendència defi nida associada 2007. Com passava als resultats extraordinaris, no hi ha una tendència defi nida associada 

a la mida, ni per a les empreses familiars ni per a les no familiars.a la mida, ni per a les empreses familiars ni per a les no familiars.
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Gràfi c 22. Resultats comptables sobre actiu 
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A banda de la rendibilitat econòmica, una altra magnitud bàsica per conèixer la situació A banda de la rendibilitat econòmica, una altra magnitud bàsica per conèixer la situació 

empresarial és la rendibilitat fi nancera. Aquesta relaciona el benefi ci dels accionistes amb empresarial és la rendibilitat fi nancera. Aquesta relaciona el benefi ci dels accionistes amb 

els fons propis, és a dir, amb l’estructura fi nancera de l’empresa. Les diferències entre els fons propis, és a dir, amb l’estructura fi nancera de l’empresa. Les diferències entre 

empreses familiars i no familiars es troben principalment a l’any 2006. Les familiars tenen, empreses familiars i no familiars es troben principalment a l’any 2006. Les familiars tenen, 

en mitjana, una major rendibilitat fi nancera tant en les petites empreses com en general. en mitjana, una major rendibilitat fi nancera tant en les petites empreses com en general. 

No obstant, aquest fet no es manté al 2007 (gràfi c 23). En aquest es pot veure com la No obstant, aquest fet no es manté al 2007 (gràfi c 23). En aquest es pot veure com la 

rendibilitat fi nancera de les no familiars és més elevada, un 18,04% enfront d’un 15,26% rendibilitat fi nancera de les no familiars és més elevada, un 18,04% enfront d’un 15,26% 

en les empreses petites i un 26,11% enfront d’un 15,02% en les mitjanes i grans.en les empreses petites i un 26,11% enfront d’un 15,02% en les mitjanes i grans.1111  

El que sí que es troba, per ambdós tipus d’empreses, és una major rendibilitat fi nancera El que sí que es troba, per ambdós tipus d’empreses, és una major rendibilitat fi nancera 

que econòmica. Això voldria dir que els accionistes, a més de la rendibilitat econòmica, que econòmica. Això voldria dir que els accionistes, a més de la rendibilitat econòmica, 

estan obtenint una rendibilitat positiva dels actius que es fi nancen amb deute. Això podria estan obtenint una rendibilitat positiva dels actius que es fi nancen amb deute. Això podria 

11 Cal tenir en compte que només té sentit calcular la rendibilitat fi nancera per les empreses amb fons propis 
positius. Dels resultats s’obté que el 2,8% de les empreses familiars i el 8,4% de les empreses no familiars teni-
en fons propis negatius l’any 2006, i aquestes xifres són del 2,6% i el 5,8% respectivament l’any 2007. Així, la 
rendibilitat del gràfi c 23 ha estat calculada amb diferent nombre d’empreses. Això podria haver produït un petit 
biaix als resultats.
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ser explicat per dos factors: el volum del deute i el seu cost. Tenint en compte el seu ser explicat per dos factors: el volum del deute i el seu cost. Tenint en compte el seu 

major rati d’endeutament, el primer factor tindria més importància per a les empreses no major rati d’endeutament, el primer factor tindria més importància per a les empreses no 

familiars. Si analitzem la rendibilitat segons la grandària, s’observa que no hi ha diferències familiars. Si analitzem la rendibilitat segons la grandària, s’observa que no hi ha diferències 

signifi catives en les empreses familiars, en canvi, en el cas de les empreses no familiars, les signifi catives en les empreses familiars, en canvi, en el cas de les empreses no familiars, les 

diferències són notables i sembla que les petites pateixen més les primeres turbulències diferències són notables i sembla que les petites pateixen més les primeres turbulències 

fi nanceres.fi nanceres.

Gràfi c 23. Rendibilitat fi nancera
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Un capítol important en l’estructura del compte de pèrdues i guanys, i concretament en Un capítol important en l’estructura del compte de pèrdues i guanys, i concretament en 

el resultat d’explotació, és el que fa referència al personal, ja que la gestió de recursos el resultat d’explotació, és el que fa referència al personal, ja que la gestió de recursos 

humans signifi ca, en termes mitjans, el 30% de les despeses totals. Així, hem cregut humans signifi ca, en termes mitjans, el 30% de les despeses totals. Així, hem cregut 

oportú dedicar uns paràgrafs a l’aprofundiment del seu estudi.oportú dedicar uns paràgrafs a l’aprofundiment del seu estudi.

En primer lloc, el gràfi c 24 il·lustra l’evolució del nombre mitjà de treballadors per les En primer lloc, el gràfi c 24 il·lustra l’evolució del nombre mitjà de treballadors per les 

empreses familiars, no familiars i el total d’empreses de la mostra. Les empreses no empreses familiars, no familiars i el total d’empreses de la mostra. Les empreses no 

familiars tenen un major nombre de treballadors que les familiars durant tot el període, amb familiars tenen un major nombre de treballadors que les familiars durant tot el període, amb 
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mitjanes que se situen entre els 52 i els 115 treballadors. Aquest fet reafi rma els resultats mitjanes que se situen entre els 52 i els 115 treballadors. Aquest fet reafi rma els resultats 

sobre la grandària presentats en l’apartat anterior. La diferència sembla augmentar fi ns a sobre la grandària presentats en l’apartat anterior. La diferència sembla augmentar fi ns a 

l’any 2000, per anar-se reduint posteriorment fi ns al fi nal del període, amb un augment l’any 2000, per anar-se reduint posteriorment fi ns al fi nal del període, amb un augment 

puntual l’any 2006. Per contra, el nombre mitjà de treballadors a les familiars presenta un puntual l’any 2006. Per contra, el nombre mitjà de treballadors a les familiars presenta un 

augment lleuger, però sostingut durant tot el període estudiat, ocupant inicialment una augment lleuger, però sostingut durant tot el període estudiat, ocupant inicialment una 

mitjana de 20 treballadors, fi ns als 26 treballadors de mitjana de l’últim any. Veiem doncs, mitjana de 20 treballadors, fi ns als 26 treballadors de mitjana de l’últim any. Veiem doncs, 

que l’evolució del nombre de treballadors és molt més estable en el temps en les empreses que l’evolució del nombre de treballadors és molt més estable en el temps en les empreses 

familiars que en les no familiars. familiars que en les no familiars. 

Gràfi c 24. Evolució de la mitjana de treballadors en empreses
                 familiars i no familiars

Quant als costos que aquests representen, podem calcular les despeses de personal Quant als costos que aquests representen, podem calcular les despeses de personal 

sobre actiu, que es mostren a la taula A.12 i al gràfi c 25. En aquesta ràtio es troben sobre actiu, que es mostren a la taula A.12 i al gràfi c 25. En aquesta ràtio es troben 

diferències rellevants. Les empreses familiars petites tenen, de mitjana, un menor cost de diferències rellevants. Les empreses familiars petites tenen, de mitjana, un menor cost de 

personal sobre actius en comparació amb les no familiars. En canvi, el petit diferencial de personal sobre actius en comparació amb les no familiars. En canvi, el petit diferencial de 

costos entre empreses familiars i no familiars per les empreses mitjanes i grans no resulta costos entre empreses familiars i no familiars per les empreses mitjanes i grans no resulta 

signifi catiu. A més, a la taula A.12 es pot observar que hi ha una disminució d’aquests signifi catiu. A més, a la taula A.12 es pot observar que hi ha una disminució d’aquests 
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Gràfi c 25. Despeses de personal sobre actiu 
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La ràtio anterior es pot desglossar en el producte de dues magnituds: les ràtios de La ràtio anterior es pot desglossar en el producte de dues magnituds: les ràtios de 

despeses de personal sobre el nombre d’empleats i del nombre de treballadors sobre despeses de personal sobre el nombre d’empleats i del nombre de treballadors sobre 

l’actiu total. La primera ens pot donar una aproximació al cost mitjà per empleat (gràfi c 26). l’actiu total. La primera ens pot donar una aproximació al cost mitjà per empleat (gràfi c 26). 

En aquest cas, només es troben diferències signifi catives a les empreses mitjanes i grans. En aquest cas, només es troben diferències signifi catives a les empreses mitjanes i grans. 

En empreses d’aquesta grandària, les no familiars tenen un cost per empleat major que En empreses d’aquesta grandària, les no familiars tenen un cost per empleat major que 

les familiars. A més, la diferència de costos en el 2007 en relació amb la del 2006 és molt les familiars. A més, la diferència de costos en el 2007 en relació amb la del 2006 és molt 

més elevada, com es pot observar a la taula A.13. més elevada, com es pot observar a la taula A.13. 

costos a les empreses familiars entre el 2006 i el 2007, mentre que els costos de les costos a les empreses familiars entre el 2006 i el 2007, mentre que els costos de les 

no familiars augmenten. Per tant, les empreses familiars han estat capaces de millorar no familiars augmenten. Per tant, les empreses familiars han estat capaces de millorar 

la ràtio de despeses de personal sobre actius i reduir la importància d’aquest recurs en la ràtio de despeses de personal sobre actius i reduir la importància d’aquest recurs en 

l’estructura de costos. l’estructura de costos. 
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Gràfi c 26. Despeses de personal per empleat
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En relació amb el nombre de treballadors sobre actiu (gràfi c 27 i taula A.14), aquest sembla En relació amb el nombre de treballadors sobre actiu (gràfi c 27 i taula A.14), aquest sembla 

menor en les empreses familiars petites en comparació amb les no familiars, i major en menor en les empreses familiars petites en comparació amb les no familiars, i major en 

les no familiars mitjanes i grans, però cap d’aquestes diferències resulta signifi cativa. Per les no familiars mitjanes i grans, però cap d’aquestes diferències resulta signifi cativa. Per 

tant, el menor pes de les despeses de personal a les empreses familiars assenyalat a la tant, el menor pes de les despeses de personal a les empreses familiars assenyalat a la 

taula A.12 és conseqüència d’un nombre d’empleats similar però amb un cost inferior per taula A.12 és conseqüència d’un nombre d’empleats similar però amb un cost inferior per 

a l’empresa familiar.a l’empresa familiar.
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Gràfi c 27. Nombre d’empleats sobre actiu 
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Pel que fa referència als ingressos generats per empleat (gràfi c 28 i taula A.15), semblaria Pel que fa referència als ingressos generats per empleat (gràfi c 28 i taula A.15), semblaria 

que les empreses no familiars mitjanes i grans tenen un volum d’ingressos per empleat que les empreses no familiars mitjanes i grans tenen un volum d’ingressos per empleat 

major que les familiars. Tanmateix, com es pot comprovar a la taula A.15, aquesta major que les familiars. Tanmateix, com es pot comprovar a la taula A.15, aquesta 

diferència no és signifi cativa (a causa de la gran variabilitat existent dins dels diferents diferència no és signifi cativa (a causa de la gran variabilitat existent dins dels diferents 

grups considerats). grups considerats). 

Gràfi c 28. Productivitat (vendes en milers d’euros per empleat)
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Si analitzem l’evolució de la productivitat a llarg termini (gràfi c 29), el patró de comportament Si analitzem l’evolució de la productivitat a llarg termini (gràfi c 29), el patró de comportament 

entre empreses familiars i no familiars és clarament diferenciat. Moments d’augment de entre empreses familiars i no familiars és clarament diferenciat. Moments d’augment de 

la productivitat en les no familiars coincideixen amb disminucions en les familiars, i a la productivitat en les no familiars coincideixen amb disminucions en les familiars, i a 

la inversa. Es podria dir que tenen una correlació negativa. Globalment, el canvi de la la inversa. Es podria dir que tenen una correlació negativa. Globalment, el canvi de la 

productivitat és positiu per a les no familiars, mentre que les familiars presenten al 2007 productivitat és positiu per a les no familiars, mentre que les familiars presenten al 2007 

xifres similars a les de 1997.xifres similars a les de 1997.

Gràfi c 29. Evolució de la productivitat mitjana en empreses 
                 familiars i no familiars 
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  3.3. Anàlisi territorial i sectorial de l’empresa familiar catalana3.3. Anàlisi territorial i sectorial de l’empresa familiar catalana

Una qüestió interessant és la comparació dels trets distintius de les empreses en l’àmbit Una qüestió interessant és la comparació dels trets distintius de les empreses en l’àmbit 

territorial, donades les diferències poblacionals i d’activitats de les províncies catalanes. territorial, donades les diferències poblacionals i d’activitats de les províncies catalanes. 

Atès que la província de Barcelona té una densitat de població molt més elevada que la Atès que la província de Barcelona té una densitat de població molt més elevada que la 

resta del territori, hem calculat la distribució provincial corregida per la població. Així, si resta del territori, hem calculat la distribució provincial corregida per la població. Així, si 

dividim el nombre d’empreses totals de la base de dades SABI (petites, mitjanes i grans) dividim el nombre d’empreses totals de la base de dades SABI (petites, mitjanes i grans) 

entre la població de cada demarcació, podem veure que Barcelona és la que concentra entre la població de cada demarcació, podem veure que Barcelona és la que concentra 

el major número d’empreses per habitant, mentre que la que en té menys, en proporció, el major número d’empreses per habitant, mentre que la que en té menys, en proporció, 

és Tarragona.és Tarragona.
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Gràfi c 30. Nombre d’empreses, ponderat per la població 

571,83
535,48

499,68

400,43

0

100

200

300

400

500

600

700

Barcelona Girona Lleida TarragonaE
m

p
re

se
s 

p
er

 c
ad

a 
10

0.
00

0 
h

ab
it

an
ts

32,7

67,3

24,6

75,4

20,6

79,4

32,0

68,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Barcelona Girona Lleida Tarragona

Sí

No

Gràfi c 31. Percentatge que representa l’empresa familiar en les províncies
                catalanes 

D’altra banda, el gràfi c 31 presenta la distribució de les empreses en empreses familiars i D’altra banda, el gràfi c 31 presenta la distribució de les empreses en empreses familiars i 

no familiars. En aquest cas, Barcelona és l’àrea territorial amb menor nombre d’empreses no familiars. En aquest cas, Barcelona és l’àrea territorial amb menor nombre d’empreses 

familiars i Lleida és la que té el percentatge més alt. familiars i Lleida és la que té el percentatge més alt. 
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Addicionalment, s’ha dut a terme una comparació de les empreses familiars dels aspectes Addicionalment, s’ha dut a terme una comparació de les empreses familiars dels aspectes 

analitzats fi ns ara, en l’àmbit territorial.analitzats fi ns ara, en l’àmbit territorial.1212 En general es pot concloure que no hi ha  En general es pot concloure que no hi ha 

diferències signifi catives entre províncies, ni tampoc quan comparem Barcelona amb la diferències signifi catives entre províncies, ni tampoc quan comparem Barcelona amb la 

resta de demarcacions. Com a mostra de l’anàlisi realitzada es presenten les taules A.15 i resta de demarcacions. Com a mostra de l’anàlisi realitzada es presenten les taules A.15 i 

A. 16 que recullen els resultats sobre mida, rendibilitat econòmica i endeutament. A. 16 que recullen els resultats sobre mida, rendibilitat econòmica i endeutament. 

L’única diferència rellevant es troba en la distribució sectorial de l’empresa familiar. A la L’única diferència rellevant es troba en la distribució sectorial de l’empresa familiar. A la 

taula 7 es pot observar aquesta distribució per províncies. A Barcelona, els dos sectors taula 7 es pot observar aquesta distribució per províncies. A Barcelona, els dos sectors 

amb major nombre d’empreses són la indústria manufacturera i el comerç, seguits d’altres amb major nombre d’empreses són la indústria manufacturera i el comerç, seguits d’altres 

serveis, els quals estan per sobre de la proporció que aquests sectors representen a serveis, els quals estan per sobre de la proporció que aquests sectors representen a 

l’economia catalana. En canvi, la presència del sector primari és pràcticament testimonial l’economia catalana. En canvi, la presència del sector primari és pràcticament testimonial 

(0,6%), fet que contrasta amb les xifres per la resta de províncies, que es troben al voltant (0,6%), fet que contrasta amb les xifres per la resta de províncies, que es troben al voltant 

del 5%. A Girona, el sector més important en nombre d’empreses és el d’altres serveis, del 5%. A Girona, el sector més important en nombre d’empreses és el d’altres serveis, 

que inclou el 32,6% de les empreses familiars gironines, mentre que el comerç està que inclou el 32,6% de les empreses familiars gironines, mentre que el comerç està 

força per sota de la mitjana catalana. La distribució d’activitats a Lleida és bastant més força per sota de la mitjana catalana. La distribució d’activitats a Lleida és bastant més 

homogènia (tret del sector primari). Cal destacar que en aquesta província el pes del homogènia (tret del sector primari). Cal destacar que en aquesta província el pes del 

sector de la construcció és molt més elevat que a Girona i Barcelona, amb el 26,9% de les sector de la construcció és molt més elevat que a Girona i Barcelona, amb el 26,9% de les 

empreses. Aquest fet encara és més acusat a Tarragona, on una de cada tres empreses empreses. Aquest fet encara és més acusat a Tarragona, on una de cada tres empreses 

es dedica a aquesta activitat. No s’han trobat diferències signifi catives, en canvi, respecte es dedica a aquesta activitat. No s’han trobat diferències signifi catives, en canvi, respecte 

a les activitats desenvolupades segons la grandària de l’empresa (petita, mitjana o gran).a les activitats desenvolupades segons la grandària de l’empresa (petita, mitjana o gran).

    

12 Pels càlculs d’aquest apartat s’han utilitzat els comptes anuals corresponents a l’any 2007 de les 436 empre-
ses familiars. Es comenten en el text només els resultats pels quals s’han trobat diferències signifi catives en els 
àmbits analitzats.



66

Taula 7. Distribució dels sectors per províncies en l’empresa familiar 

Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Extractives
Indústria 
Manufacturera
Construcció
Comerç
Altres Serveis 

Altres

Total

1,6%

27,5%

18,2%
27,9%
24,7%

100,0%

Província Total

Barcelona Girona Lleida Tarragona

0,6%

29,3%

15,9%
29,3%
25,0%

100,0%

4,3%

26,1%

17,4%
19,6%
32,6%

100,0%

3,8%

23,1%

26,9%
23,1%
23,1%

100,0%

6,1%

15,2%

36,4%
30,3%
12,1%

100,0%

Donat que existeixen diferències signifi catives per sectors, a continuació aprofundirem en Donat que existeixen diferències signifi catives per sectors, a continuació aprofundirem en 
l’anàlisi sectorial per tal d’examinar els trets diferencials de les empreses familiars en funció l’anàlisi sectorial per tal d’examinar els trets diferencials de les empreses familiars en funció 
de l’activitat que aquestes realitzen. de l’activitat que aquestes realitzen. 

Quant al tipus de societat (taula 8), les societats anònimes es concentren principalment a Quant al tipus de societat (taula 8), les societats anònimes es concentren principalment a 
la indústria manufacturera i al comerç. Les societats de responsabilitat limitada tenen, en la indústria manufacturera i al comerç. Les societats de responsabilitat limitada tenen, en 
canvi, una distribució més equilibrada: domina el comerç, seguit a poca distància d’altres canvi, una distribució més equilibrada: domina el comerç, seguit a poca distància d’altres 

serveis i de la indústria manufacturera. serveis i de la indústria manufacturera. 

Taula 8. Forma jurídica de les empreses familiars per sectors

Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Extractives
Indústria Manufacturera
Construcció
Comerç
Altres Serveis 

Altres

Total

1,4%

35,4%
12,9%
27,9%
22,4%

100,0%

2,1%

23,4%
20,3%
28,3%
25,9%

100,0%

1,8%

27,5%
17,8%
28,1%
24,7%

100,0%

Forma jurídica Total

S.A S.L.
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Pel que fa referència a l’antiguitat, el gràfi c 32 presenta els diagrames de caixa de Pel que fa referència a l’antiguitat, el gràfi c 32 presenta els diagrames de caixa de 
l’antiguitat per sectors. En el centre de la caixa es pot observar la mediana, mentre que la l’antiguitat per sectors. En el centre de la caixa es pot observar la mediana, mentre que la 
caixa representa el 50% de la distribució central en l’antiguitat. Els casos marcats amb un caixa representa el 50% de la distribució central en l’antiguitat. Els casos marcats amb un 
asterisc són considerats com a valors atípics, bé perquè les empreses tenen una antiguitat asterisc són considerats com a valors atípics, bé perquè les empreses tenen una antiguitat 
molt inferior, o molt superior a la resta d’empreses de la mostra. Podem veure el gràfi c 32 molt inferior, o molt superior a la resta d’empreses de la mostra. Podem veure el gràfi c 32 
com la indústria manufacturera és signifi cativament més antiga que la resta de sectors, on com la indústria manufacturera és signifi cativament més antiga que la resta de sectors, on 
la meitat de les empreses té una antiguitat de més de 17,73 anys. Aquesta dada contrasta, la meitat de les empreses té una antiguitat de més de 17,73 anys. Aquesta dada contrasta, 
per exemple, amb l’antiguitat mediana de la construcció, que és de només 14  anys. per exemple, amb l’antiguitat mediana de la construcció, que és de només 14  anys. 

En el gràfi c també es pot observar com l’empresa familiar més antiga desenvolupa la seva En el gràfi c també es pot observar com l’empresa familiar més antiga desenvolupa la seva 
activitat en la manufactura. Tradicionalment, l’economia catalana ha estat caracteritzada activitat en la manufactura. Tradicionalment, l’economia catalana ha estat caracteritzada 
per la importància del sector manufacturer (tèxtil i d’altres). Per tant, sembla raonable per la importància del sector manufacturer (tèxtil i d’altres). Per tant, sembla raonable 
que aquestes empreses portin més anys en funcionament davant d’altres sectors com la que aquestes empreses portin més anys en funcionament davant d’altres sectors com la 
construcció i els serveis, que han tingut un desenvolupament posterior. construcció i els serveis, que han tingut un desenvolupament posterior. 

    

Gràfi c 32. Antiguitat de l’empresa familiar per sectors
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Si separem les empreses per la seva mida, en funció de si ocupen un nombre inferior a 20 Si separem les empreses per la seva mida, en funció de si ocupen un nombre inferior a 20 

treballadors o un nombre de treballadors superior o igual a 20, trobem que la grandària treballadors o un nombre de treballadors superior o igual a 20, trobem que la grandària 

també dóna diferències rellevants des del punt de vista sectorial (taula 9). El pes del comerç també dóna diferències rellevants des del punt de vista sectorial (taula 9). El pes del comerç 

i la indústria manufacturera és molt semblant per a les dues mides analitzades. Tanmateix, i la indústria manufacturera és molt semblant per a les dues mides analitzades. Tanmateix, 

tant la construcció com altres serveis mostren comportaments diferenciats. Les empreses tant la construcció com altres serveis mostren comportaments diferenciats. Les empreses 

de la construcció tenen un major pes entre les empreses de menys de 20 treballadors. de la construcció tenen un major pes entre les empreses de menys de 20 treballadors. 

Altres serveis és just al contrari: la seva representativitat en les de més de 20 treballadors Altres serveis és just al contrari: la seva representativitat en les de més de 20 treballadors 

és un 10% major que a les més petites. Finalment, les empreses del sector primari són és un 10% major que a les més petites. Finalment, les empreses del sector primari són 

bàsicament empreses petites.bàsicament empreses petites.

Taula 9. Activitats de l’empresa familiar segons el nombre de treballadors

Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Extractives
Indústria Manufacturera
Construcció
Comerç
Altres Serveis 

Altres

Total

3,3%

28,0%
19,2%
28,9%
20,5%

100,0%

0,0%

27,6%
15,6%
26,6%
30,2%

100,0%

1,9%

27,8%
17,6%
27,8%
24,7%

100,0%

Mida empresa Total

< a 20 
treballadors

20 treballadors
o més

Quant a l’endeutament de l’empresa familiar, il·lustrada en el gràfi c 33, es troba una Quant a l’endeutament de l’empresa familiar, il·lustrada en el gràfi c 33, es troba una 

diferència signifi cativa entre el sector de la construcció i la indústria manufacturera, és diferència signifi cativa entre el sector de la construcció i la indústria manufacturera, és 

a dir, les empreses constructores tenen un major percentatge d’endeutament que les a dir, les empreses constructores tenen un major percentatge d’endeutament que les 

industrials (67,72% envers 55,03%). Aquest fet ha estat fi ns al moment inherent a la industrials (67,72% envers 55,03%). Aquest fet ha estat fi ns al moment inherent a la 

naturalesa del sector, que ha gaudit del fi nançament bancari de la major part de l’obra en naturalesa del sector, que ha gaudit del fi nançament bancari de la major part de l’obra en 

curs. L’endeutament de les empreses agrícoles també sembla molt elevat, però no es pot curs. L’endeutament de les empreses agrícoles també sembla molt elevat, però no es pot 

afi rmar amb rotunditat que aquesta sigui superior que en els altres sectors, a causa del afi rmar amb rotunditat que aquesta sigui superior que en els altres sectors, a causa del 

baix nombre d’empreses estudiades dins del sector agrari.baix nombre d’empreses estudiades dins del sector agrari.
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Gràfi c 33. Endeutament de l’empresa familiar per sectors
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La productivitat per sectors es pot observar en el gràfi c 34. Les diferències de productivitat La productivitat per sectors es pot observar en el gràfi c 34. Les diferències de productivitat 

per sectors també resulten signifi catives en alguns casos. Així, es pot afi rmar que el sector per sectors també resulten signifi catives en alguns casos. Així, es pot afi rmar que el sector 

de la construcció té una productivitat major que els sectors d’altres serveis, indústria de la construcció té una productivitat major que els sectors d’altres serveis, indústria 

manufacturera i comerç. També es pot observar que l’agricultura té, com la construcció, manufacturera i comerç. També es pot observar que l’agricultura té, com la construcció, 

una alta productivitat, encara que, com en el cas anterior, no es pot afi rmar que sigui una alta productivitat, encara que, com en el cas anterior, no es pot afi rmar que sigui 

superior.superior.

Gràfi c 34. Productivitat de l’empresa familiar per sectors

419,04

201,67

464,93

262,80

128,63

250,35

0

50
100

150

200
250

300

350

400
450

500

Agricultura,
Ramaderia,

Pesca i
Extractives

Indústria
Manufacturera

Construcció Comerç Altres Serveis Total

P
ro

d
u

c
ti

v
it

a
t 

(m
il

e
rs

€
)



70

Els resultats fi nancers sobre actius (gràfi c 35) ofereixen dades interessants. La construcció, Els resultats fi nancers sobre actius (gràfi c 35) ofereixen dades interessants. La construcció, 

que era el sector que presentava un endeutament superior a la resta de sectors, obté uns que era el sector que presentava un endeutament superior a la resta de sectors, obté uns 

resultats fi nancers pitjors. Aquesta diferència, que resulta signifi cativa respecte al comerç resultats fi nancers pitjors. Aquesta diferència, que resulta signifi cativa respecte al comerç 

i al sector d’altres serveis, es podria explicar pel major pes dels interessos del deute. A i al sector d’altres serveis, es podria explicar pel major pes dels interessos del deute. A 

més, la indústria manufacturera també obté uns resultats signifi cativament pitjors que el més, la indústria manufacturera també obté uns resultats signifi cativament pitjors que el 

sector d’altres serveis. En aquest cas no es poden atribuir a l’endeutament, que és molt sector d’altres serveis. En aquest cas no es poden atribuir a l’endeutament, que és molt 

semblant en els dos sectors.semblant en els dos sectors.

Gràfi c 35. Resultats fi nancers (pèrdues) sobre actiu per sectors 
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Les despeses de personal del sector d’altres serveis resulta signifi cativament major que Les despeses de personal del sector d’altres serveis resulta signifi cativament major que 

en el comerç i la indústria manufacturera (gràfi c 36). Aquest resultat és lògic, si tenim en en el comerç i la indústria manufacturera (gràfi c 36). Aquest resultat és lògic, si tenim en 

compte la tipologia d’empreses que trobem en aquest primer sector (segons el CNAE: compte la tipologia d’empreses que trobem en aquest primer sector (segons el CNAE: 

professionals, científi cs i tècnics, hostaleria, activitats administratives i serveis auxiliars, professionals, científi cs i tècnics, hostaleria, activitats administratives i serveis auxiliars, 

entre altres). La construcció també presenta una ràtio gran, per sobre del valor pel total entre altres). La construcció també presenta una ràtio gran, per sobre del valor pel total 

d’empreses, però no signifi cativament superior a la resta de sectors.d’empreses, però no signifi cativament superior a la resta de sectors.
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Gràfi c 36. Despeses de personal sobre actiu per sectors 
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En les despeses de personal sobre ingressos (gràfi c 37) el sector d’altres serveis destaca En les despeses de personal sobre ingressos (gràfi c 37) el sector d’altres serveis destaca 

per sobre de la resta. Es pot afi rmar que en l’estructura de costos d’aquest sector, les per sobre de la resta. Es pot afi rmar que en l’estructura de costos d’aquest sector, les 

despeses de personal tenen una importància signifi cativament major que en tots els despeses de personal tenen una importància signifi cativament major que en tots els 

altres sectors. En el lloc contrari es troba el comerç, que presenta el menor percentatge altres sectors. En el lloc contrari es troba el comerç, que presenta el menor percentatge 

de despeses sobre ingressos i és signifi cativament menor que les manufactures, altres de despeses sobre ingressos i és signifi cativament menor que les manufactures, altres 

serveis i construcció. serveis i construcció. 

Gràfi c 37. Despeses de personal sobre ingressos per sectors 
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En general, les conclusions obtingudes en l’anàlisi sectorial, per a les empreses familiars, En general, les conclusions obtingudes en l’anàlisi sectorial, per a les empreses familiars, 

es poden extrapolar al total de les empreses de la mostra, ja que la forta presència es poden extrapolar al total de les empreses de la mostra, ja que la forta presència 

d’empreses familiars determina el resultat global. Tanmateix, si s’observen els valors per d’empreses familiars determina el resultat global. Tanmateix, si s’observen els valors per 

les no familiars, es troben algunes peculiaritats. La distribució sectorial en el cas de les les no familiars, es troben algunes peculiaritats. La distribució sectorial en el cas de les 

empreses no familiars no presenta diferències signifi catives en el cas de l’endeutament, empreses no familiars no presenta diferències signifi catives en el cas de l’endeutament, 

dels resultats fi nancers, del nombre d’empleats i les despeses de personal sobre actiu, dels resultats fi nancers, del nombre d’empleats i les despeses de personal sobre actiu, 

variables que sí que ho eren al cas de les familiars. Contràriament, els resultats extraordinaris variables que sí que ho eren al cas de les familiars. Contràriament, els resultats extraordinaris 

per sectors sí que presenten diferències signifi catives en les empreses no familiars, mentre per sectors sí que presenten diferències signifi catives en les empreses no familiars, mentre 

que no ho són en les familiars. En aquest cas, la ràtio de resultats extraordinaris sobre que no ho són en les familiars. En aquest cas, la ràtio de resultats extraordinaris sobre 

actius en el sector manufacturer no familiar (16,8%) és molt més elevada que en la resta actius en el sector manufacturer no familiar (16,8%) és molt més elevada que en la resta 

de sectors (4,3% de mitjana), mentre que el valor trobat per les empreses manufactureres de sectors (4,3% de mitjana), mentre que el valor trobat per les empreses manufactureres 

familiars és d’un 5,4%. familiars és d’un 5,4%. 
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4. RESULTATS QUALITATIUS

Els resultats es presenten sota 6 epígrafs, en funció de la informació recollida i analitzada. Els resultats es presenten sota 6 epígrafs, en funció de la informació recollida i analitzada. 

Cal esmentar que el text d’aquest apartat correspon a l’anàlisi de les opinions expressades Cal esmentar que el text d’aquest apartat correspon a l’anàlisi de les opinions expressades 

pels participants en els focus grup i que no necessàriament representen l’opinió de les pels participants en els focus grup i que no necessàriament representen l’opinió de les 

persones i entitats que han realitzat o bé col·laborat en aquest estudi.persones i entitats que han realitzat o bé col·laborat en aquest estudi.

4.1. Experiències sobre la crisi4.1. Experiències sobre la crisi

A nivell general, els empresaris coincideixen en què durant l’exercici 2008 s’ha produït A nivell general, els empresaris coincideixen en què durant l’exercici 2008 s’ha produït 

una contracció de la demanda que ha implicat una disminució de la producció. S’ha una contracció de la demanda que ha implicat una disminució de la producció. S’ha 

d’assenyalar, però, que es noten diferències en el grau d’afectació de la crisi, segons el d’assenyalar, però, que es noten diferències en el grau d’afectació de la crisi, segons el 

sector i la grandària de l’empresa. sector i la grandària de l’empresa. 

Segons manifestacions del director de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar, de Segons manifestacions del director de l’Associació Catalana de l’Empresa Familiar, de 

les empreses que en són socis, hi ha hagut una caiguda de vendes molt marcada des de les empreses que en són socis, hi ha hagut una caiguda de vendes molt marcada des de 

setembre de 2008, s’ha mantingut el 2009 amb un petit repunt el mes de març, i es pensa setembre de 2008, s’ha mantingut el 2009 amb un petit repunt el mes de març, i es pensa 

que el pròxim any la situació serà similar a l’actual. Alguns sectors estan millor que altres, que el pròxim any la situació serà similar a l’actual. Alguns sectors estan millor que altres, 

per exemple, els que produeixen o comercialitzen productes de necessitat òbviament ho per exemple, els que produeixen o comercialitzen productes de necessitat òbviament ho 

tindran millor. Construcció i indústria, en canvi, són dels socis de l’associació que més tindran millor. Construcció i indústria, en canvi, són dels socis de l’associació que més 

pateixen la crisi. pateixen la crisi. 

Algunes empreses han pogut fi ns i tot comprar negocis de la competència, ja que tenien Algunes empreses han pogut fi ns i tot comprar negocis de la competència, ja que tenien 

possibilitat de dur a terme la inversió sense endeutar-se, però també s’han produït possibilitat de dur a terme la inversió sense endeutar-se, però també s’han produït 

situacions en sentit contrari, com EROs o desinversions.situacions en sentit contrari, com EROs o desinversions.

En el cas del sector de En el cas del sector de l’alimentació i el tèxtill’alimentació i el tèxtil, cal destacar que, si bé les persones , cal destacar que, si bé les persones 

continuen consumint productes d’aquesta tipologia, s’ha produït un canvi en la demanda continuen consumint productes d’aquesta tipologia, s’ha produït un canvi en la demanda 

de productes: ha augmentat el consum de marques blanques i dels productes de menys de productes: ha augmentat el consum de marques blanques i dels productes de menys 

cost o en oferta. Alguns dels empresaris ha comentat que han incrementat el número de cost o en oferta. Alguns dels empresaris ha comentat que han incrementat el número de 

referències de productes que porten els seus comercials. La seva dependència de la gran referències de productes que porten els seus comercials. La seva dependència de la gran 
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distribució ha implicat que siguin els primers a patir les conseqüències de polítiques de distribució ha implicat que siguin els primers a patir les conseqüències de polítiques de 

preus de venda més competitives. Per aquest motiu, les empreses d’aquest sector que preus de venda més competitives. Per aquest motiu, les empreses d’aquest sector que 

han participat en els grups de discussió comenten que han hagut de canviar el tipus de han participat en els grups de discussió comenten que han hagut de canviar el tipus de 

producció i oferta de productes: s’elaboren en major mesura marques blanques (en alguns producció i oferta de productes: s’elaboren en major mesura marques blanques (en alguns 

sectors d’alimentació), es redueixen costos de producció i per tant preus, i es compren sectors d’alimentació), es redueixen costos de producció i per tant preus, i es compren 

productes més econòmics (importacions de països no comunitaris).productes més econòmics (importacions de països no comunitaris).

Respecte al sector Respecte al sector automoció automoció i a les empreses vinculades al subministrament de i a les empreses vinculades al subministrament de 

productes per als serveis postvenda d’aquest sector, si bé en el primer semestre del productes per als serveis postvenda d’aquest sector, si bé en el primer semestre del 

2008 es mantenien les vendes, en el segon semestre les vendes baixen notablement a 2008 es mantenien les vendes, en el segon semestre les vendes baixen notablement a 

causa de la disminució de la demanda. Ara bé, sembla que amb els ajuts del govern i causa de la disminució de la demanda. Ara bé, sembla que amb els ajuts del govern i 

els descomptes dels concessionaris o fabricants la caiguda de l’activitat s’ha aturat. En els descomptes dels concessionaris o fabricants la caiguda de l’activitat s’ha aturat. En 

canvi, en totes les canvi, en totes les empreses del sector auxiliar empreses del sector auxiliar de l’automòbil s’han donat caigudes de l’automòbil s’han donat caigudes 

molt importants de l’activitat a partir del juliol de 2008. En algun cas assenyalen que les molt importants de l’activitat a partir del juliol de 2008. En algun cas assenyalen que les 

caigudes han arribat a ser del 40-45% en comparació amb els anys anteriors, i que es caigudes han arribat a ser del 40-45% en comparació amb els anys anteriors, i que es 

preveu tancar el 2009 amb pèrdues importants, ja que la caiguda ha estat sostinguda preveu tancar el 2009 amb pèrdues importants, ja que la caiguda ha estat sostinguda 

durant els primers mesos de l’any. Malgrat aquestes perspectives, en el moment del focus durant els primers mesos de l’any. Malgrat aquestes perspectives, en el moment del focus 

grup es va manifestar que es preveia una recuperació en base a les comandes, encara no grup es va manifestar que es preveia una recuperació en base a les comandes, encara no 

en ferm, dels seus clients, majoritàriament estrangers, assenyalant però que desconeixien en ferm, dels seus clients, majoritàriament estrangers, assenyalant però que desconeixien 

si les comandes es convertirien en facturació, ja que de moment eren programacions de si les comandes es convertirien en facturació, ja que de moment eren programacions de 

venda que estaven preparant per servir. venda que estaven preparant per servir. 

En canvi, els En canvi, els serveis postvendaserveis postvenda de vehicles s’han mantingut durant el 2008 i des de  de vehicles s’han mantingut durant el 2008 i des de 

llavors l’activitat es manté sense canvis. Una empresa del sector que té la meitat del llavors l’activitat es manté sense canvis. Una empresa del sector que té la meitat del 

negoci en la postvenda manifesta que no ha caigut gaire i que encara pot caure més. negoci en la postvenda manifesta que no ha caigut gaire i que encara pot caure més. 

“si es venen menys cotxes també hi haurà una caiguda en aquests serveis”.“si es venen menys cotxes també hi haurà una caiguda en aquests serveis”. En aquesta  En aquesta 

empresa ha primat una fi losofi a de servei postvenda que ha potenciat l’increment d’aquest empresa ha primat una fi losofi a de servei postvenda que ha potenciat l’increment d’aquest 

servei, fi ns i tot a uns nivells superiors a la pròpia venda.servei, fi ns i tot a uns nivells superiors a la pròpia venda.

En el cas de En el cas de concessionaris i distribuïdors d’automòbilsconcessionaris i distribuïdors d’automòbils, es manifesta que s’ha donat , es manifesta que s’ha donat 

un escenari de forta caiguda de vendes, de prop d’un 50% des del 2007 (un 20% aquest un escenari de forta caiguda de vendes, de prop d’un 50% des del 2007 (un 20% aquest 

mateix any i un 30% el 2008), tot i que la disminució del 2009 ha estat més moderada. La mateix any i un 30% el 2008), tot i que la disminució del 2009 ha estat més moderada. La 
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caiguda més important de les vendes ha estat en vehicles industrials. El primer semestre caiguda més important de les vendes ha estat en vehicles industrials. El primer semestre 

del 2009 ha estat dolent però actualment la demanda s’ha quedat estancada. Durant el del 2009 ha estat dolent però actualment la demanda s’ha quedat estancada. Durant el 

segon semestre la venda s’ha reanimat gràcies als ajuts del govern i descomptes dels segon semestre la venda s’ha reanimat gràcies als ajuts del govern i descomptes dels 

fabricants. Les modalitats de renting, leasing, i lloguer han caigut molt, ja que segons fabricants. Les modalitats de renting, leasing, i lloguer han caigut molt, ja que segons 

manifesta una empresa del sector, s’havien infl at molt. En canvi, la venda al detall no ha manifesta una empresa del sector, s’havien infl at molt. En canvi, la venda al detall no ha 

caigut amb tanta intensitat.caigut amb tanta intensitat.

“La caiguda forta, forta, va ser a mitjans de l’any passat des d’abril, maig fi ns a setembre, “La caiguda forta, forta, va ser a mitjans de l’any passat des d’abril, maig fi ns a setembre, 

octubre, i des de llavors la demanda està plana.....el segon semestre d’aquest any en octubre, i des de llavors la demanda està plana.....el segon semestre d’aquest any en 

referència a l’any passat ha remuntat amb el pla d’incentius encara que no s’ha gestionat referència a l’any passat ha remuntat amb el pla d’incentius encara que no s’ha gestionat 

molt bé, però la demanda al detall va anant bé. I segueix plana.....tampoc veiem res que molt bé, però la demanda al detall va anant bé. I segueix plana.....tampoc veiem res que 

faci que caigui gaire més perquè no sé si pot caure més”. faci que caigui gaire més perquè no sé si pot caure més”. En funció dels incentius pot En funció dels incentius pot 

haver-hi petits repunts i baixades, ja que amb l’augment de l’atur és fàcil que caigui més. haver-hi petits repunts i baixades, ja que amb l’augment de l’atur és fàcil que caigui més. 

La principal raó és la denegació de les operacions de compra per part de les entitats La principal raó és la denegació de les operacions de compra per part de les entitats 

fi nanceres, quan aquestes consideren que les garanties de pagament no són sufi cients.fi nanceres, quan aquestes consideren que les garanties de pagament no són sufi cients.

Pel que fa al sector de Pel que fa al sector de transporttransport, les experiències sobre la crisi són diverses atès que , les experiències sobre la crisi són diverses atès que 

els seus efectes han estat molt diferenciats en funció del material objecte del transport. els seus efectes han estat molt diferenciats en funció del material objecte del transport. 

Així, la demanda de transport en productes bàsics es manté, però el transport dedicat a Així, la demanda de transport en productes bàsics es manté, però el transport dedicat a 

la distribució de material de la construcció ha disminuït notablement. De manera general, la distribució de material de la construcció ha disminuït notablement. De manera general, 

es detecta com a aspecte positiu la disminució del preu de la gasolina, però malgrat això, es detecta com a aspecte positiu la disminució del preu de la gasolina, però malgrat això, 

existeix una tendència a l’abaratiment del preu del transport i un augment de l’oferta existeix una tendència a l’abaratiment del preu del transport i un augment de l’oferta 

d’empreses de transport que es desplacen a sectors més actius dins del sector, que eleven d’empreses de transport que es desplacen a sectors més actius dins del sector, que eleven 

les pressions sobre les empreses existents. També s’han produït canvis organitzatius i les pressions sobre les empreses existents. També s’han produït canvis organitzatius i 

estructurals en alguna de les empreses per tal de diversifi car-se i obrir-se a nous mercats estructurals en alguna de les empreses per tal de diversifi car-se i obrir-se a nous mercats 

i així poder anar superant les difi cultats existents.i així poder anar superant les difi cultats existents. “Els primers 7 o 8 mesos de l’any 2008,  “Els primers 7 o 8 mesos de l’any 2008, 

va anar prou bé, però a partir del mes de setembre, octubre, va baixar en picat, les va anar prou bé, però a partir del mes de setembre, octubre, va baixar en picat, les 

exportacions sobretot, un 25 o un 30%”.exportacions sobretot, un 25 o un 30%”.

“La importació els ha fet més mal que l’exportació.... a les empreses de transport”.“La importació els ha fet més mal que l’exportació.... a les empreses de transport”.

Les empreses dedicades al Les empreses dedicades al comerç i la distribuciócomerç i la distribució varen ser molt prudents en general,  varen ser molt prudents en general, 

ja que algunes assenyalen que ja portaven alguns anys amb un creixement molt minso, ja que algunes assenyalen que ja portaven alguns anys amb un creixement molt minso, 
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quan no un decreixement. Es preveu un decreixement del 18-20% per a l’any 2009 quan no un decreixement. Es preveu un decreixement del 18-20% per a l’any 2009 

en la distribució de premsa escrita, essent una de les possibilitats diversifi car l’oferta en la distribució de premsa escrita, essent una de les possibilitats diversifi car l’oferta 

de productes, ampliant-la amb altres diferents. En el comerç, ja es venia donant una de productes, ampliant-la amb altres diferents. En el comerç, ja es venia donant una 

baixada d’activitat, essent molt més important a la costa que a l’interior, i en especial a baixada d’activitat, essent molt més important a la costa que a l’interior, i en especial a 

les poblacions petites. Les rebaixes han contribuït a millorar la situació, però les empreses les poblacions petites. Les rebaixes han contribuït a millorar la situació, però les empreses 

d’aquest sector estan a l’expectativa de què pot passar al setembre, quan s’espera una d’aquest sector estan a l’expectativa de què pot passar al setembre, quan s’espera una 

caiguda de l’activitat comercial amb més o menys intensitat. caiguda de l’activitat comercial amb més o menys intensitat. 

Pel que fa a la venda de productes de Pel que fa a la venda de productes de parament de la llar,parament de la llar, tot i que els mitjans de  tot i que els mitjans de 

comunicació han indicat una caiguda de vendes del 20% en el 2008, alguns empresaris comunicació han indicat una caiguda de vendes del 20% en el 2008, alguns empresaris 

han manifestat que en el seu cas aquesta caiguda ha estat molt menor, i que han remuntat han manifestat que en el seu cas aquesta caiguda ha estat molt menor, i que han remuntat 

l’any 2009 amb una pujada acumulada en el tercer trimestre de l’11%. Es dóna la paradoxa l’any 2009 amb una pujada acumulada en el tercer trimestre de l’11%. Es dóna la paradoxa 

que segons els barris on estan situades les empreses, les vendes poden disminuir o que segons els barris on estan situades les empreses, les vendes poden disminuir o 

créixer, doncs en les seves pròpies paraules “a la gent que té diners els agrada comprar créixer, doncs en les seves pròpies paraules “a la gent que té diners els agrada comprar 

bé de preu, ja que ho consideren un estalvi”.bé de preu, ja que ho consideren un estalvi”.

Les indústries Les indústries farmacèutiquesfarmacèutiques, considerades habitualment un sector acíclic, en general , considerades habitualment un sector acíclic, en general 

no han notat tant la recessió, fi ns i tot en algun cas preveuen un creixement de vendes no han notat tant la recessió, fi ns i tot en algun cas preveuen un creixement de vendes 

d’un 3 o 4% el 2009, tot i això, cal remarcar que els creixements anteriors eren del 18%. d’un 3 o 4% el 2009, tot i això, cal remarcar que els creixements anteriors eren del 18%. 

A l’any 2010 creuen que hi haurà un estancament de l’activitat.A l’any 2010 creuen que hi haurà un estancament de l’activitat.

Pel que fa a les empreses dPel que fa a les empreses d’instal·lacions industrials, ’instal·lacions industrials, tot i que no han volgut donar tot i que no han volgut donar 

xifres, reconeixen que han patit una important caiguda durant el 2009. Malgrat això, xifres, reconeixen que han patit una important caiguda durant el 2009. Malgrat això, 

preveuen una recuperació de l’activitat pel 2010 basat en les inversions previstes al sector preveuen una recuperació de l’activitat pel 2010 basat en les inversions previstes al sector 

energètic.energètic.

El sector de El sector de l’hostaleria l’hostaleria no ha patit els efectes de la crisi fi ns al primer semestre de l’any no ha patit els efectes de la crisi fi ns al primer semestre de l’any 

2009, període durant el qual han patit caigudes de l’activitat del 25 al 30%. Durant l’estiu, 2009, període durant el qual han patit caigudes de l’activitat del 25 al 30%. Durant l’estiu, 

en els mesos de juny i juliol ha remuntat lleugerament l’activitat i es preveu tancar l’exercici en els mesos de juny i juliol ha remuntat lleugerament l’activitat i es preveu tancar l’exercici 

2009 amb una caiguda del 17% aproximadament.2009 amb una caiguda del 17% aproximadament.

Finalment, el sector més fortament afectat per la crisi, com es pot suposar, és el de la Finalment, el sector més fortament afectat per la crisi, com es pot suposar, és el de la 
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construcció i promoció immobiliària, provocada per un increment exagerat del cost del construcció i promoció immobiliària, provocada per un increment exagerat del cost del 

sòl, la disminució de préstecs bancaris per a la compra i producció de vivendes, una gran sòl, la disminució de préstecs bancaris per a la compra i producció de vivendes, una gran 

quantitat de productes immobiliaris sense vendre i la gran quantitat d’empreses que han quantitat de productes immobiliaris sense vendre i la gran quantitat d’empreses que han 

sorgit en aquest sector en els últims anys, que han incrementat la competència en aquesta sorgit en aquest sector en els últims anys, que han incrementat la competència en aquesta 

branca d’activitat. branca d’activitat. 

Després que l’any 2007 va ser un any excel·lent, la caiguda de vendes del 2008 va ser Després que l’any 2007 va ser un any excel·lent, la caiguda de vendes del 2008 va ser 

d’un 80% i la tendència al 2009 és la mateixa. Algun dels empresaris ens ha manifestat d’un 80% i la tendència al 2009 és la mateixa. Algun dels empresaris ens ha manifestat 

que la seva intenció és fi nalitzar totes les obres inacabades durant l’any 2010 i no produir que la seva intenció és fi nalitzar totes les obres inacabades durant l’any 2010 i no produir 

més. més. 

“ ... any 2008 catàstrofe, que vol dir, que els anys anteriors entregàvem entre 250 i 300 “ ... any 2008 catàstrofe, que vol dir, que els anys anteriors entregàvem entre 250 i 300 

pisos, per tant en teníem 500/600 en construcció, i l’any 2008 i 2009 s’han esfumat les pisos, per tant en teníem 500/600 en construcció, i l’any 2008 i 2009 s’han esfumat les 

vendes en un 80%...”vendes en un 80%...” ens parla de fi nançament exhaurit ens parla de fi nançament exhaurit “...ni pels bons ni pels dolents,  “...ni pels bons ni pels dolents, 

pels bons sí, però les condicions inicialment eren bones però han canviat moltíssim”.pels bons sí, però les condicions inicialment eren bones però han canviat moltíssim”.

S’ha assenyalat que moltes immobiliàries que S’ha assenyalat que moltes immobiliàries que “havien sortit com bolets han tancat. ...Només “havien sortit com bolets han tancat. ...Només 

han quedat les empreses de sempre i amb moltes difi cultats ...la banca fa competència han quedat les empreses de sempre i amb moltes difi cultats ...la banca fa competència 

deslleial, ja que fan vendes dels pisos que s’han quedat per impagament d’hipoteques”.deslleial, ja que fan vendes dels pisos que s’han quedat per impagament d’hipoteques”.

Pel que fa a la Pel que fa a la construcció d’obra públicaconstrucció d’obra pública, s’ha produït una caiguda de vendes molt , s’ha produït una caiguda de vendes molt 

més moderada, però s’ha de tenir en compte que les comandes són per dos anys, i que més moderada, però s’ha de tenir en compte que les comandes són per dos anys, i que 

es preveu una baixada de la licitació i per tant una caiguda del sector, que actualment es es preveu una baixada de la licitació i per tant una caiguda del sector, que actualment es 

troba en una guerra de preus molt gran.troba en una guerra de preus molt gran.

En el petit qüestionari realitzat es comprova com més de la meitat de les empreses En el petit qüestionari realitzat es comprova com més de la meitat de les empreses 

enquestades, concretament el 55%, consideren que la xifra de vendes de l’any 2009 enquestades, concretament el 55%, consideren que la xifra de vendes de l’any 2009 

disminuirà respecte a la del 2008, mentre que només el 10% pensa que augmentarà. A disminuirà respecte a la del 2008, mentre que només el 10% pensa que augmentarà. A 

més, una gran part de les empreses (72,5%) ha hagut de realitzar ajustos en els últims més, una gran part de les empreses (72,5%) ha hagut de realitzar ajustos en els últims 

12 mesos per adaptar-se a la nova situació econòmica i fi nancera. D’aquests, el 60% ha 12 mesos per adaptar-se a la nova situació econòmica i fi nancera. D’aquests, el 60% ha 

reduït el nombre d’empleats, el 17,5% ha necessitat refi nançar el deute i el 7,5% ha venut reduït el nombre d’empleats, el 17,5% ha necessitat refi nançar el deute i el 7,5% ha venut 

actius. També es menciona la reducció i control de les despeses, en especial, les fi xes. actius. També es menciona la reducció i control de les despeses, en especial, les fi xes. 
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 4.2 Estratègies per afrontar la crisi 4.2 Estratègies per afrontar la crisi

Els empresaris han reconegut la importància de la innovació i adaptació a les noves Els empresaris han reconegut la importància de la innovació i adaptació a les noves 

circumstàncies del mercat i que no han desenvolupat noves activitats d’innovació de circumstàncies del mercat i que no han desenvolupat noves activitats d’innovació de 

productes ni projectes orientats al creixement de l’empresa. També hi ha un reconeixement productes ni projectes orientats al creixement de l’empresa. També hi ha un reconeixement 

d’un canvi del model de gestió, sobretot en aquests darrers mesos. En aquest darrer període d’un canvi del model de gestió, sobretot en aquests darrers mesos. En aquest darrer període 

els empresaris han prioritzat la gestió de la liquiditat i el cash fl ow, donant preferència a les els empresaris han prioritzat la gestió de la liquiditat i el cash fl ow, donant preferència a les 

operacions que asseguren la liquiditat. Estan gestionant via cash fl ow i gestió del capital operacions que asseguren la liquiditat. Estan gestionant via cash fl ow i gestió del capital 

circulant i no via resultats.circulant i no via resultats.

A banda d’aquestes coincidències, els diferents sectors participants han comentat A banda d’aquestes coincidències, els diferents sectors participants han comentat 

les particularitats de les mesures aplicades. En alguns casos han diversifi cat les seves les particularitats de les mesures aplicades. En alguns casos han diversifi cat les seves 

activitats, per tal de poder aguantar els moments incerts.activitats, per tal de poder aguantar els moments incerts.

Al sector Al sector d’automociód’automoció s’ha aplicat una política agressiva per a la reducció dels estocs,  s’ha aplicat una política agressiva per a la reducció dels estocs, 

per tal de treure tots els vehicles de segona mà, encara que fos a preus inferiors als de per tal de treure tots els vehicles de segona mà, encara que fos a preus inferiors als de 

compra. L’objectiu era desfer-se de productes que tenien, fi ns i tot, una caiguda més gran compra. L’objectiu era desfer-se de productes que tenien, fi ns i tot, una caiguda més gran 

que els nous. Les perspectives per a l’any 2010 no són ni negatives ni positives. Al contrari, que els nous. Les perspectives per a l’any 2010 no són ni negatives ni positives. Al contrari, 

es preveu un horitzó d’estancament, és a dir, sense cap increment ni caiguda signifi cativa es preveu un horitzó d’estancament, és a dir, sense cap increment ni caiguda signifi cativa 

d’activitat. Reconeixen que mentre no millori la confi ança de les entitats bancàries i es d’activitat. Reconeixen que mentre no millori la confi ança de les entitats bancàries i es 

concedeixin més crèdits, la recuperació serà lenta.concedeixin més crèdits, la recuperació serà lenta.

Les empreses dedicades al sector del Les empreses dedicades al sector del comerç i la distribuciócomerç i la distribució han assenyalat que s’ha  han assenyalat que s’ha 

produït un canvi estructural a l’activitat. Alguna de les empreses de comerç de parament produït un canvi estructural a l’activitat. Alguna de les empreses de comerç de parament 

de la llar que estaven més orientades al segment baix de consum amb preus molt de la llar que estaven més orientades al segment baix de consum amb preus molt 

competitius, han canviat la seva estratègia incorporant productes de segment mig-alt amb competitius, han canviat la seva estratègia incorporant productes de segment mig-alt amb 

preus més competitius i al segon trimestre del 2009 estan guanyant quotes de mercat preus més competitius i al segon trimestre del 2009 estan guanyant quotes de mercat 

a costa de les empreses orientades des de sempre a clients de segments superiors. a costa de les empreses orientades des de sempre a clients de segments superiors. 

Aquesta nova situació està provocant canvis en l’estructura del mercat, ja que alguna Aquesta nova situació està provocant canvis en l’estructura del mercat, ja que alguna 

empresa ha manifestat tenir la possibilitat de créixer mitjançant la compra de competidors. empresa ha manifestat tenir la possibilitat de créixer mitjançant la compra de competidors. 

Una altra modifi cació important, ha estat el canvi en la política de remuneració a causa de Una altra modifi cació important, ha estat el canvi en la política de remuneració a causa de 

la caiguda de les vendes del primer trimestre. Els sous s’han congelat però a canvi s’han la caiguda de les vendes del primer trimestre. Els sous s’han congelat però a canvi s’han 
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reforçat les primes per vendes. Així, aquests darrers mesos s’han pagat més del 20% en reforçat les primes per vendes. Així, aquests darrers mesos s’han pagat més del 20% en 

primes.primes.

Les empreses del sectorLes empreses del sector farmacèutic farmacèutic consideren prioritari potenciar la inversió en  consideren prioritari potenciar la inversió en 

investigació i desenvolupament (I+D) i continuar o desenvolupar polítiques que potenciïn la investigació i desenvolupament (I+D) i continuar o desenvolupar polítiques que potenciïn la 

internacionalització per tal de mantenir alts nivells d’activitat i no dependre excessivament internacionalització per tal de mantenir alts nivells d’activitat i no dependre excessivament 

del mercat intern.del mercat intern.

Les empreses del sectorLes empreses del sector hoteler hoteler han destacat la difi cultat que tenen per a retallar costos.  han destacat la difi cultat que tenen per a retallar costos. 

Efectivament, comenten que els resulta molt difícil dur a terme una davallada dels costos, Efectivament, comenten que els resulta molt difícil dur a terme una davallada dels costos, 

tot i que seria un ajut a la situació actual, ja que la majoria de serveis els són indispensables tot i que seria un ajut a la situació actual, ja que la majoria de serveis els són indispensables 

per a la seva activitat. Actualment, amb una baixada de l’activitat superior al 15%, que en per a la seva activitat. Actualment, amb una baixada de l’activitat superior al 15%, que en 

termes comparables amb altres sectors té una implicació molt més gran en les difi cultats termes comparables amb altres sectors té una implicació molt més gran en les difi cultats 

per obtenir la liquidesa sufi cient per mantenir l’estructura actual, han aconseguit disminuir per obtenir la liquidesa sufi cient per mantenir l’estructura actual, han aconseguit disminuir 

els costos un 4%. Per l’any vinent esperen mantenir les xifres d’activitat o pujar una mica els costos un 4%. Per l’any vinent esperen mantenir les xifres d’activitat o pujar una mica 

perquèperquè “caure, ja no es pot caure més”. “caure, ja no es pot caure més”.

El sector de laEl sector de la construcció i promoció construcció i promoció ha portat a terme una reducció dràstica del  ha portat a terme una reducció dràstica del 

nombre d’empleats. Han reduït fonamentalment els empleats de la producció, mentre que nombre d’empleats. Han reduït fonamentalment els empleats de la producció, mentre que 

el nombre de comercials no ha sofert una caiguda tan important. Han accentuat que la el nombre de comercials no ha sofert una caiguda tan important. Han accentuat que la 

reducció de les vendes no només ha estat conseqüència de la disminució de persones reducció de les vendes no només ha estat conseqüència de la disminució de persones 

interessades en comprar sinó perquè les entitats fi nanceres estan denegant sol·licituds interessades en comprar sinó perquè les entitats fi nanceres estan denegant sol·licituds 

de professionals amb salaris elevats però que són autònoms. Amb les perspectives de professionals amb salaris elevats però que són autònoms. Amb les perspectives 

econòmiques actuals ja no els donen hipoteques o crèdits per a pisos de protecció econòmiques actuals ja no els donen hipoteques o crèdits per a pisos de protecció 

ofi cial.ofi cial.1313

A banda de la reducció del nombre d’ocupats, s’ha reduït la inversió en nou sòl per A banda de la reducció del nombre d’ocupats, s’ha reduït la inversió en nou sòl per 

promocionar. Alguns han assenyalat que no n’han adquirit més des de l’any 2005, quan el promocionar. Alguns han assenyalat que no n’han adquirit més des de l’any 2005, quan el 

13 En particular, destaquen que han comptabilitzat més de 1.300 casos de professionals autònoms amb sol-
licituds denegades. 
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preu del sòl es va disparar; ja que si es repercutien els elevats preus del sòl a les vivendes preu del sòl es va disparar; ja que si es repercutien els elevats preus del sòl a les vivendes 

no podrien ser competitius. no podrien ser competitius. 

Les empreses del sectorLes empreses del sector transport  transport han fet reestructuració i desinversió, han venut camions han fet reestructuració i desinversió, han venut camions 

i això els ha permès solucionar la situació crítica. Ara, solen ajuntar càrregues més petites i això els ha permès solucionar la situació crítica. Ara, solen ajuntar càrregues més petites 

de diferents clients i això els permet continuar treballant.de diferents clients i això els permet continuar treballant.

  

Així, les estratègies actuals de “millora de la producció” s’orienten, en el conjunt de sectors, Així, les estratègies actuals de “millora de la producció” s’orienten, en el conjunt de sectors, 

a la supervivència de l’empresa. Específi cament, les accions portades a terme són:a la supervivència de l’empresa. Específi cament, les accions portades a terme són:

Préstecs de liquiditat de l’ICO i refi nançament de deutes, tot i les notables Préstecs de liquiditat de l’ICO i refi nançament de deutes, tot i les notables 1. 1. 

difi cultats derivades de la manca de confi ança de les entitats fi nanceres, que difi cultats derivades de la manca de confi ança de les entitats fi nanceres, que 

exigeixen moltes més garanties. Així, en alguns casos han vist retallades les exigeixen moltes més garanties. Així, en alguns casos han vist retallades les 

pòlisses considerablement. També és remarcable l’increment del cost del deute pòlisses considerablement. També és remarcable l’increment del cost del deute 

de les renovacions en relació als tipus existents fi ns al 2007. de les renovacions en relació als tipus existents fi ns al 2007. 

Accions d’adequació del nivell de plantilla a la nova perspectiva de venda que Accions d’adequació del nivell de plantilla a la nova perspectiva de venda que 2. 2. 

determina l’actual nivell de demanda, bàsicament amb reestructuracions de determina l’actual nivell de demanda, bàsicament amb reestructuracions de 

personal.personal.

Gestió activa del capital circulant i més concretament dels estocs.Gestió activa del capital circulant i més concretament dels estocs.3. 3. 

Compra de productes més barats (especialment es refereix a productes de països Compra de productes més barats (especialment es refereix a productes de països 4. 4. 

no europeus).no europeus).

Diversifi cació de la producció (en aquelles empreses en què és possible canviar Diversifi cació de la producció (en aquelles empreses en què és possible canviar 5. 5. 

l’oferta de productes a àrees de l’economia menys afectades, per exemple, el l’oferta de productes a àrees de l’economia menys afectades, per exemple, el 

reciclatge, l’alimentació, el sector tèxtil).reciclatge, l’alimentació, el sector tèxtil).

� 
Cal remarcar, però, del petit qüestionari realitzat, que el 67,5% de les empreses pensa que Cal remarcar, però, del petit qüestionari realitzat, que el 67,5% de les empreses pensa que 

no haurà de realitzar cap ajustament en els pròxims mesos. De les que creuen que sí ho no haurà de realitzar cap ajustament en els pròxims mesos. De les que creuen que sí ho 

hauran de fer, la majoria (61,5%) creuen que haurà de reduir el nombre d’empleats, tot i hauran de fer, la majoria (61,5%) creuen que haurà de reduir el nombre d’empleats, tot i 

que un 38,4% creuen que l’hauran d’augmentar.que un 38,4% creuen que l’hauran d’augmentar.
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4.3. Relacions laborals4.3. Relacions laborals

Els directius de les empreses participants en els grups de discussió expressen que aquesta Els directius de les empreses participants en els grups de discussió expressen que aquesta 

crisi ha servit a l’empresa per a prescindir dels empleats menys productius i mantenir als crisi ha servit a l’empresa per a prescindir dels empleats menys productius i mantenir als 

més qualifi cats, en paraules textuals: més qualifi cats, en paraules textuals: “valia més indemnitzar als empleats dolents i poc “valia més indemnitzar als empleats dolents i poc 

productius i quedar-nos amb els bons” productius i quedar-nos amb els bons” (atès que aquests últims ja no tenen tantes ofertes (atès que aquests últims ja no tenen tantes ofertes 

d’altres llocs de treball).d’altres llocs de treball).

Així mateix, en sectors com el de transports, al contrari del sector comerç, s’indica que els Així mateix, en sectors com el de transports, al contrari del sector comerç, s’indica que els 

sous han disminuït notablement en relació amb la part de sou variable (dietes, suplements, sous han disminuït notablement en relació amb la part de sou variable (dietes, suplements, 

incentius, etc). Per altra banda, els empresaris indiquen que l’escassetat del treball fa que incentius, etc). Per altra banda, els empresaris indiquen que l’escassetat del treball fa que 

els empleats els empleats “valorin més tenir feina i disminueix l’absentisme”.“valorin més tenir feina i disminueix l’absentisme”.

La no renovació de contractes temporals ha estat esmentat en moltes de les intervencions. La no renovació de contractes temporals ha estat esmentat en moltes de les intervencions. 

En alguns dels casos (transport) han esdevingut treballadors autònoms, la qual cosa els En alguns dels casos (transport) han esdevingut treballadors autònoms, la qual cosa els 

ha permès prescindir d’uns costos fi xos. S’han disminuït les retribucions variables amb ha permès prescindir d’uns costos fi xos. S’han disminuït les retribucions variables amb 

la col·laboració dels treballadors. Això s’ha fet en paraules textuals: la col·laboració dels treballadors. Això s’ha fet en paraules textuals: “amb els xofers i “amb els xofers i 

els directius hem aconseguit disminuir les nòmines, variables eh?, el xofer té un fi x i per els directius hem aconseguit disminuir les nòmines, variables eh?, el xofer té un fi x i per 

kilòmetres cobra ..... amb aquesta empenta hem tingut un avantatge de l’empresa familiar kilòmetres cobra ..... amb aquesta empenta hem tingut un avantatge de l’empresa familiar 

explicant-ho bé. Tots els directius han baixat un 20% del sou, el consell i la direcció ho ha explicant-ho bé. Tots els directius han baixat un 20% del sou, el consell i la direcció ho ha 

fet també...”fet també...”

La reestructuració dels llocs de treball, racionalitzant millor les feines, també ha estat un La reestructuració dels llocs de treball, racionalitzant millor les feines, també ha estat un 

bon element a tenir en compte.bon element a tenir en compte.

A més, com s’ha indicat anteriorment, les empreses disminueixen les hores de treball per A més, com s’ha indicat anteriorment, les empreses disminueixen les hores de treball per 

falta de feina (hores extres i fi ns i tot reducció de les hores que fi guren al contracte), la falta de feina (hores extres i fi ns i tot reducció de les hores que fi guren al contracte), la 

qual cosa afecta directament al sou dels treballadors, i per altra part, la major part de les qual cosa afecta directament al sou dels treballadors, i per altra part, la major part de les 

reduccions de personal es basen en el cessament de contractes temporals, ja que els reduccions de personal es basen en el cessament de contractes temporals, ja que els 

costos d’acomiadament són menors (ERO).costos d’acomiadament són menors (ERO).

Tot i que no és agradable haver de prescindir de  persones que han estat lligades a l’empresa, Tot i que no és agradable haver de prescindir de  persones que han estat lligades a l’empresa, 
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s’han fi rmat en alguns casos acords d’acomiadaments persona a persona, davant la s’han fi rmat en alguns casos acords d’acomiadaments persona a persona, davant la 

caiguda de l’activitat, per permetre fl exibilitzar la plantilla segons les necessitats.caiguda de l’activitat, per permetre fl exibilitzar la plantilla segons les necessitats.

4.4. Les entitats fi nanceres i l’Estat, com a focus d’atenció4.4. Les entitats fi nanceres i l’Estat, com a focus d’atenció

Les entitats fi nanceres i l’Estat han estat dos constants al llarg de totes les intervencions. Les entitats fi nanceres i l’Estat han estat dos constants al llarg de totes les intervencions. 

Així, les persones entrevistades diuen que actualment les entitats fi nanceres han pres una Així, les persones entrevistades diuen que actualment les entitats fi nanceres han pres una 

posició contrària a la d’anys anteriors, exigint moltes més garanties, fet que ha causat posició contrària a la d’anys anteriors, exigint moltes més garanties, fet que ha causat 

que algunes empreses, malgrat ser serioses i amb continuïtat en la seva feina, hagin vist que algunes empreses, malgrat ser serioses i amb continuïtat en la seva feina, hagin vist 

denegades les seves sol·licituds, o les hagin obtingut amb marginals molt més alts.denegades les seves sol·licituds, o les hagin obtingut amb marginals molt més alts.

A més, fan moltes referències al caràcter impersonal que tenen actualment en les gestions A més, fan moltes referències al caràcter impersonal que tenen actualment en les gestions 

bancàries. Indiquen que ja no té importància el renom de l’empresa o treballador o la seva bancàries. Indiquen que ja no té importància el renom de l’empresa o treballador o la seva 

història laboral, sinó que les empreses es converteixen en números on el que importen són història laboral, sinó que les empreses es converteixen en números on el que importen són 

les quantitats, és a dir, els benefi cis efectius que aquestes tenen, de manera que si alguna les quantitats, és a dir, els benefi cis efectius que aquestes tenen, de manera que si alguna 

empresa es troba en una situació crítica és molt difícil obtenir algun tipus d’ajut bancari.empresa es troba en una situació crítica és molt difícil obtenir algun tipus d’ajut bancari.

Indiquem a continuació algunes de les frases textuals extretes de les interaccions dels Indiquem a continuació algunes de les frases textuals extretes de les interaccions dels 

representants de les empreses en els grups de discussió, i que són força il·lustratives de representants de les empreses en els grups de discussió, i que són força il·lustratives de 

la situació actual.la situació actual.

“En empreses que conec, de fa molts anys, molts problemes vénen per la manca de “En empreses que conec, de fa molts anys, molts problemes vénen per la manca de 

liquiditat, ....al banc la pòlissa que tenen de 200 mil o 300 mil euros els ha vingut la liquiditat, ....al banc la pòlissa que tenen de 200 mil o 300 mil euros els ha vingut la 

renovació com a tots i alguns han pogut i altres no. I són empreses que funcionen, parles renovació com a tots i alguns han pogut i altres no. I són empreses que funcionen, parles 

amb el gerent i estan immersos en una roda d’inversions i no poden afrontar-ho sense amb el gerent i estan immersos en una roda d’inversions i no poden afrontar-ho sense 

renovació”.renovació”.

“ La banca també ha estat culpable d’ensorrar a moltes empreses..........al preu que està “ La banca també ha estat culpable d’ensorrar a moltes empreses..........al preu que està 

el diner i el diferencial que cobren.... és una immoralitat”.el diner i el diferencial que cobren.... és una immoralitat”.

“....ho decideix un cap de risc, que .......no coneix l’empresa i està segurament a uns “....ho decideix un cap de risc, que .......no coneix l’empresa i està segurament a uns 

quants kilòmetres”.quants kilòmetres”.  
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En podríem reproduir moltes més, però creiem que aquestes són prou clares per percebre En podríem reproduir moltes més, però creiem que aquestes són prou clares per percebre 

les opinions dels entrevistats sobre la situació fi nancera i la problemàtica en què es troben les opinions dels entrevistats sobre la situació fi nancera i la problemàtica en què es troben 

moltes de les empreses.moltes de les empreses.

Respecte al paper de Respecte al paper de l’Estatl’Estat, s’expressa que hi ha un excés d’entitats que gestionen i , s’expressa que hi ha un excés d’entitats que gestionen i 

controlen les activitats empresarials (en els àmbits local, regional i estatal) amb una manca controlen les activitats empresarials (en els àmbits local, regional i estatal) amb una manca 

total de coordinació entre les administracions, la qual cosa implica una despesa més gran total de coordinació entre les administracions, la qual cosa implica una despesa més gran 

en impostos d’aquests tres àmbits, més esforç i més temps de gestió de la documentació en impostos d’aquests tres àmbits, més esforç i més temps de gestió de la documentació 

i dels tràmits associats al desenvolupament de l’activitat.i dels tràmits associats al desenvolupament de l’activitat.

Les empreses mostren una manifesta preocupació, ja que el desenvolupament de Les empreses mostren una manifesta preocupació, ja que el desenvolupament de 

l’economia del benestar ha signifi cat un increment considerable del marc normatiu que l’economia del benestar ha signifi cat un increment considerable del marc normatiu que 

complica molt el funcionament a les empreses, sobretot a les empreses més petites i amb complica molt el funcionament a les empreses, sobretot a les empreses més petites i amb 

capacitat administrativa limitada.  La simplifi cació o desregulació ha estat un tret comú en capacitat administrativa limitada.  La simplifi cació o desregulació ha estat un tret comú en 

les demandes de les empreses.les demandes de les empreses.

S’han esmentat diversos exemples en diferents entorns: seguretat social; protecció S’han esmentat diversos exemples en diferents entorns: seguretat social; protecció 

de dades; requisits d’informació; duplicitat de funcions entre les administracions, entre de dades; requisits d’informació; duplicitat de funcions entre les administracions, entre 

d’altres. Troben necessari, per tant, que hi hagi una coordinació entre les administracions, d’altres. Troben necessari, per tant, que hi hagi una coordinació entre les administracions, 

i unes regulacions més senzilles, que facilitin les tramitacions i gestions empresarials. i unes regulacions més senzilles, que facilitin les tramitacions i gestions empresarials. 

Aquest aspecte es detallarà de manera més àmplia en el següent apartat.Aquest aspecte es detallarà de manera més àmplia en el següent apartat.

4.5. Propostes de millora4.5. Propostes de millora

Les propostes de millora han estat focalitzades en dues àrees: La primera és l’administració Les propostes de millora han estat focalitzades en dues àrees: La primera és l’administració 

pública que hauria d’estar al servei de les empreses i la segona, l’estabilitat bancària. En pública que hauria d’estar al servei de les empreses i la segona, l’estabilitat bancària. En 

el primer cas, es demana la modernització però també alguns canvis legals per millorar el primer cas, es demana la modernització però també alguns canvis legals per millorar 

la situació. En el segon cas es demana l’obertura de les institucions fi nanceres a facilitar la situació. En el segon cas es demana l’obertura de les institucions fi nanceres a facilitar 

l’accés al crèdit; incrementar la seva professionalitat en el sentit que les persones que l’accés al crèdit; incrementar la seva professionalitat en el sentit que les persones que 

analitzin les operacions tinguin un coneixement exhaustiu del mercat i de la solidesa de les analitzin les operacions tinguin un coneixement exhaustiu del mercat i de la solidesa de les 

empreses que hi operen.empreses que hi operen.
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1. Administració pública1. Administració pública

Hi ha una coincidència en la necessitat de reestructuració de la funció pública. Es planteja Hi ha una coincidència en la necessitat de reestructuració de la funció pública. Es planteja 

l’oportunitat de fer l’administració més efi cient, econòmica i coherent, per tal que no hi l’oportunitat de fer l’administració més efi cient, econòmica i coherent, per tal que no hi 

hagi dualitat o triplicitat de funcions que no tenen sentit. Es demana que les empreses hagi dualitat o triplicitat de funcions que no tenen sentit. Es demana que les empreses 

tinguin un únic interlocutor per a cada una de les accions que s’han de dur a terme, és a tinguin un únic interlocutor per a cada una de les accions que s’han de dur a terme, és a 

dir, que no es trobin amb diferents requisits del govern central, dels governs autonòmics, dir, que no es trobin amb diferents requisits del govern central, dels governs autonòmics, 

de les administracions locals i en alguns casos de les comarcals. Hi ha una queixa sobre de les administracions locals i en alguns casos de les comarcals. Hi ha una queixa sobre 

les despeses, que s’han triplicat. Manifesten que les autonomies no han servit per fer les despeses, que s’han triplicat. Manifesten que les autonomies no han servit per fer 

una administració més moderna i racional. Addicionalment es comenta la importància de una administració més moderna i racional. Addicionalment es comenta la importància de 

renovar la carrera funcionarial per a incloure conceptes empresarials com ara productivitat, renovar la carrera funcionarial per a incloure conceptes empresarials com ara productivitat, 

efi ciència i control. Els empresaris creuen que la despesa pública hauria de contenir-se.efi ciència i control. Els empresaris creuen que la despesa pública hauria de contenir-se.

La fl exibilitat laboral ha estat demanada en tots els grups i per tot tipus d’empreses, així La fl exibilitat laboral ha estat demanada en tots els grups i per tot tipus d’empreses, així 

com també la fl exibilització en els requisits exigits per les administracions en la gestió de com també la fl exibilització en els requisits exigits per les administracions en la gestió de 

les empreses, els troben molt complexos i exagerats. Les dues lleis que s’assenyalen com les empreses, els troben molt complexos i exagerats. Les dues lleis que s’assenyalen com 

a més feixugues són la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la de Riscos Laborals.a més feixugues són la Llei Orgànica de Protecció de Dades i la de Riscos Laborals.

En el mateix sentit, hi ha diversos comentaris sobre l’oportunitat de canviar les lleis de En el mateix sentit, hi ha diversos comentaris sobre l’oportunitat de canviar les lleis de 

protecció social. Es lamenta l’alt percentatge d’aturats de l’economia catalana, protecció social. Es lamenta l’alt percentatge d’aturats de l’economia catalana, “estem a “estem a 

rècord mundial d’aturats, el doble que els països normals”.rècord mundial d’aturats, el doble que els països normals”. Es considera que els subsidis  Es considera que els subsidis 

d’atur excessivament llargs són dolents per al desenvolupament i que d’atur excessivament llargs són dolents per al desenvolupament i que “s’alimenta la cultura “s’alimenta la cultura 

de les subvencions, i la vagància.”de les subvencions, i la vagància.”

La competitivitat és un tema que els preocupa en dos sentits. En primer lloc, demanen La competitivitat és un tema que els preocupa en dos sentits. En primer lloc, demanen 

més fi nançament en I+D per part de les entitats públiques, per tal de poder acollir-se als més fi nançament en I+D per part de les entitats públiques, per tal de poder acollir-se als 

ajuts i així poder competir amb empreses internacionals en igualtat de condicions. En ajuts i així poder competir amb empreses internacionals en igualtat de condicions. En 

segon lloc, es mostren preocupats per ser competitius en temes energètics, però volen segon lloc, es mostren preocupats per ser competitius en temes energètics, però volen 

que això es faci tenint en compte les necessitats de desenvolupament sostenible de forma que això es faci tenint en compte les necessitats de desenvolupament sostenible de forma 

racional, és a dir, s’ha de tenir cura del medi ambient.racional, és a dir, s’ha de tenir cura del medi ambient.

Per últim, es proposa l’abaratiment d’impostos com ara l’IVA per reactivar el consum i Per últim, es proposa l’abaratiment d’impostos com ara l’IVA per reactivar el consum i 

reactivar l’economia. reactivar l’economia. 
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Així, es reclama la necessitat que les diferents administracions aprenguin de la situació Així, es reclama la necessitat que les diferents administracions aprenguin de la situació 
crítica actual i de les accions que s’han fet malament, per prendre les decisions polítiques crítica actual i de les accions que s’han fet malament, per prendre les decisions polítiques 
que calguin d’una manera encertada. Es demana reiteradament que les decisions que calguin d’una manera encertada. Es demana reiteradament que les decisions 
es prenguin en el sentit de fomentar les accions per incrementar la competitivitat i el es prenguin en el sentit de fomentar les accions per incrementar la competitivitat i el 
desenvolupament econòmic, i no en clau electoral.desenvolupament econòmic, i no en clau electoral.

Una altra proposta molt comentada va ser una proposta política: la convocatòria de noves Una altra proposta molt comentada va ser una proposta política: la convocatòria de noves 
eleccions amb llistes obertes i nous candidats. Afi rmen que molt pocs polítics actuals eleccions amb llistes obertes i nous candidats. Afi rmen que molt pocs polítics actuals 
han estat empresaris, i per tant és molt difícil que puguin posar-se en la seva pell. Hi ha han estat empresaris, i per tant és molt difícil que puguin posar-se en la seva pell. Hi ha 
la sensació que el govern proposa mesures només per guanyar vots i que en aquesta la sensació que el govern proposa mesures només per guanyar vots i que en aquesta 
situació d’incertesa econòmica els resultats d’aquesta actitud poden ser molt negatius. situació d’incertesa econòmica els resultats d’aquesta actitud poden ser molt negatius. 
Destaquen com en altres països hi ha hagut una unió de totes les forces polítiques i han Destaquen com en altres països hi ha hagut una unió de totes les forces polítiques i han 
intentat consensuar mesures per sortir d’aquesta situació, i en el nostre país mai no es intentat consensuar mesures per sortir d’aquesta situació, i en el nostre país mai no es 
posen d’acord. Es necessita consens per prendre les mesures i decisions que calgui per posen d’acord. Es necessita consens per prendre les mesures i decisions que calgui per 
recuperar la confi ança en les institucions de tot tipus. Com a exemples posats: Amèrica, recuperar la confi ança en les institucions de tot tipus. Com a exemples posats: Amèrica, 

Alemanya, França, o fi ns i tot Itàlia.Alemanya, França, o fi ns i tot Itàlia.

2. Entitats fi nanceres2. Entitats fi nanceres

Els empresaris participants als grups de discussió reclamen que les entitats se situïn a la Els empresaris participants als grups de discussió reclamen que les entitats se situïn a la 
realitat econòmica, manifesten que aquestes no han de fer com abans del 2008, quan realitat econòmica, manifesten que aquestes no han de fer com abans del 2008, quan 
incentivaven a la gent que consumís, però tampoc han de ser tant restrictius com ara, incentivaven a la gent que consumís, però tampoc han de ser tant restrictius com ara, 
en què moltes vegades denegen el fi nançament a empreses o famílies solvents i amb en què moltes vegades denegen el fi nançament a empreses o famílies solvents i amb 
garanties.garanties.

Cal que la concessió de crèdits sigui més fl uïda i ràpida, ja que si no és així es paralitzen Cal que la concessió de crèdits sigui més fl uïda i ràpida, ja que si no és així es paralitzen 

les inversions i no ajuda gens a reduir el nivell d’incertesa pel proper any 2010. les inversions i no ajuda gens a reduir el nivell d’incertesa pel proper any 2010. 

4.6. Empreses familiars i l’entorn de crisi4.6. Empreses familiars i l’entorn de crisi

Es destaca l’avantatge de l’empresa familiar (fi ns a un cert nombre de treballadors) per Es destaca l’avantatge de l’empresa familiar (fi ns a un cert nombre de treballadors) per 

afrontar els processos de reestructuració i més concretament el de personal, gràcies al afrontar els processos de reestructuració i més concretament el de personal, gràcies al 
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contacte més directe entre les persones i la relació de confi ança, que els permet poder contacte més directe entre les persones i la relació de confi ança, que els permet poder 

arribar a acords des de posicions de transparència i credibilitat que serien inviables en arribar a acords des de posicions de transparència i credibilitat que serien inviables en 

altres entorns empresarials. Fins i tot en alguna empresa s’han comentat casos d’arribar altres entorns empresarials. Fins i tot en alguna empresa s’han comentat casos d’arribar 

a acords que serien impensables en el marc jurídic actual.a acords que serien impensables en el marc jurídic actual.

Es busca tenir diferents vies de negoci per tal d’augmentar el patrimoni sense especular, Es busca tenir diferents vies de negoci per tal d’augmentar el patrimoni sense especular, 

en inversions immobiliàries, per exemple, es dóna el cas on els lloguers d’immobles els en inversions immobiliàries, per exemple, es dóna el cas on els lloguers d’immobles els 

possibilita tenir uns ingressos addicionals que permeten mantenir el patrimoni familiar. possibilita tenir uns ingressos addicionals que permeten mantenir el patrimoni familiar. 

Un últim aspecte que ha estat molt comentat és la diferent visió sobre l’horitzó temporal Un últim aspecte que ha estat molt comentat és la diferent visió sobre l’horitzó temporal 

de planifi cació. En les empreses familiars el projecte a llarg termini i la pervivència de de planifi cació. En les empreses familiars el projecte a llarg termini i la pervivència de 

l’empresa és molt important i per tant, aquestes intenten ajustar-se a les circumstàncies l’empresa és molt important i per tant, aquestes intenten ajustar-se a les circumstàncies 

complexes conjunturals, sense perdre de vista els objectius fi xats a llarg termini.complexes conjunturals, sense perdre de vista els objectius fi xats a llarg termini.
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5. CONCLUSIONS5. CONCLUSIONS

El present treball és una radiografi a actualitzada de l’empresa familiar catalana. En El present treball és una radiografi a actualitzada de l’empresa familiar catalana. En 

particular, s’analitzen els trets distintius de les empreses familiars per poder entendre millor particular, s’analitzen els trets distintius de les empreses familiars per poder entendre millor 

com estan afrontant la crisi econòmica, i quin tipus de mesures podrien dur-se a terme des com estan afrontant la crisi econòmica, i quin tipus de mesures podrien dur-se a terme des 

d’institucions i governs per tal d’ajudar-les en la situació actual. d’institucions i governs per tal d’ajudar-les en la situació actual. 

Les dades presentades demostren que una anàlisi de les empreses familiars no és un Les dades presentades demostren que una anàlisi de les empreses familiars no és un 

tema menor: El 68% de les empreses catalanes són familiars. Les vendes originades per tema menor: El 68% de les empreses catalanes són familiars. Les vendes originades per 

aquest tipus d’empresa arriben al 53,3% i l’ocupació generada també és considerable. aquest tipus d’empresa arriben al 53,3% i l’ocupació generada també és considerable. 

Per tant, les empreses familiars són una part important del teixit empresarial del país. Per tant, les empreses familiars són una part important del teixit empresarial del país. 

Així mateix, les empreses familiars estan presents en tots els sectors d’activitat, i són Així mateix, les empreses familiars estan presents en tots els sectors d’activitat, i són 

empreses, en mitjana, amb una major tradició que les no familiars (més antigues). Però empreses, en mitjana, amb una major tradició que les no familiars (més antigues). Però 

potser el tret més distintiu és que són empreses principalment petites (90%) enfront d’un potser el tret més distintiu és que són empreses principalment petites (90%) enfront d’un 

74% en les no familiars i són les empreses de menor grandària les que concentren una 74% en les no familiars i són les empreses de menor grandària les que concentren una 

major facturació i generen un major percentatge d’ocupats, és a dir, en les empreses major facturació i generen un major percentatge d’ocupats, és a dir, en les empreses 

petites, el 71% dels treballadors estan ocupats en empreses familiars, mentre que el petites, el 71% dels treballadors estan ocupats en empreses familiars, mentre que el 

percentatge és del 47% en les mitjanes i del 4,7% en les grans. percentatge és del 47% en les mitjanes i del 4,7% en les grans. 

Respecte a les característiques econòmico-fi nanceres, s’observa, en primer lloc, una Respecte a les característiques econòmico-fi nanceres, s’observa, en primer lloc, una 

disminució del balanç mitjà de les empreses en l’exercici 2007 respecte el 2006. Aquesta disminució del balanç mitjà de les empreses en l’exercici 2007 respecte el 2006. Aquesta 

reducció afecta en la part de l’actiu a totes les partides, a excepció de l’immobilitzat reducció afecta en la part de l’actiu a totes les partides, a excepció de l’immobilitzat 

fi nancer, els comptes fi nancers a curt termini i l’immobilitzat immaterial. És signifi cativa la fi nancer, els comptes fi nancers a curt termini i l’immobilitzat immaterial. És signifi cativa la 

reducció experimentada per la partida d’immobilitzat material, en el sentit que pot indicar reducció experimentada per la partida d’immobilitzat material, en el sentit que pot indicar 

una reducció en l’activitat inversora de les empreses ja durant el 2007. En relació al passiu una reducció en l’activitat inversora de les empreses ja durant el 2007. En relació al passiu 

del balanç mitjà, és també molt signifi cativa la disminució de l’endeutament a llarg termini, del balanç mitjà, és també molt signifi cativa la disminució de l’endeutament a llarg termini, 

compensat en part per un increment dels recursos propis (reinversió de resultats), però compensat en part per un increment dels recursos propis (reinversió de resultats), però 

amb un fort increment de l’endeutament a curt termini, el qual indica un empitjorament amb un fort increment de l’endeutament a curt termini, el qual indica un empitjorament 

de la qualitat del deute de les empreses a fi nals del 2007 i per tant, que tinguin una major de la qualitat del deute de les empreses a fi nals del 2007 i per tant, que tinguin una major 

exposició a l’actual crisi de liquiditat del sistema bancari, en tenir com a font principal del exposició a l’actual crisi de liquiditat del sistema bancari, en tenir com a font principal del 

fi nançament que cal renovar a curt termini.fi nançament que cal renovar a curt termini.
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En relació amb el compte de resultats mitjà, el resultat d’explotació del 2007 ha disminuït En relació amb el compte de resultats mitjà, el resultat d’explotació del 2007 ha disminuït 

respecte l’any anterior, però aquesta reducció s’ha vist compensada amb uns majors respecte l’any anterior, però aquesta reducció s’ha vist compensada amb uns majors 

ingressos fi nancers i resultats extraordinaris. Aquest increment en els resultats extraordinaris, ingressos fi nancers i resultats extraordinaris. Aquest increment en els resultats extraordinaris, 

pot indicar que ha calgut dur a terme plusvàlues extraordinàries (no recurrents) en l’exercici pot indicar que ha calgut dur a terme plusvàlues extraordinàries (no recurrents) en l’exercici 

2007, per compensar les caigudes experimentades en els resultats i així intentar mantenir 2007, per compensar les caigudes experimentades en els resultats i així intentar mantenir 

la rendibilitat obtinguda sobre la xifra d’ingressos. És evident, però, que no totes les la rendibilitat obtinguda sobre la xifra d’ingressos. És evident, però, que no totes les 

empreses familiars –i no familiars– s’han comportat de la mateixa manera davant la llarga empreses familiars –i no familiars– s’han comportat de la mateixa manera davant la llarga 

situació de bonança i que afronten els reptes de la dura crisi d’una manera molt diversa. situació de bonança i que afronten els reptes de la dura crisi d’una manera molt diversa. 

D’una banda, les empreses familiars presenten una menor ràtio d’endeutament i una major D’una banda, les empreses familiars presenten una menor ràtio d’endeutament i una major 

ràtio de liquiditat que les no familiars. Les empreses no familiars mitjanes i grans són les ràtio de liquiditat que les no familiars. Les empreses no familiars mitjanes i grans són les 

que presenten un endeutament més elevat (77,26%) i una liquiditat menor.que presenten un endeutament més elevat (77,26%) i una liquiditat menor.

La comparació de resultats i rendibilitat també mostra diferències interessants. Els La comparació de resultats i rendibilitat també mostra diferències interessants. Els 

resultats d’explotació són millors per a les empreses familiars, no així els resultats fi nancers resultats d’explotació són millors per a les empreses familiars, no així els resultats fi nancers 

i extraordinaris. Les empreses familiars són més rendibles si atenem a la comparació de i extraordinaris. Les empreses familiars són més rendibles si atenem a la comparació de 

la ràtio de rendibilitat econòmica, mesurada com al resultat de l’explotació sobre l’actiu, la ràtio de rendibilitat econòmica, mesurada com al resultat de l’explotació sobre l’actiu, 

tanmateix, no hi ha diferències remarcables respecte la rendibilitat fi nancera.tanmateix, no hi ha diferències remarcables respecte la rendibilitat fi nancera.

Per acabar aquesta comparació familiar – no familiar, s’han analitzat les diferències en Per acabar aquesta comparació familiar – no familiar, s’han analitzat les diferències en 

relació amb el personal. La primera diferència evidenciada és la major estabilitat del relació amb el personal. La primera diferència evidenciada és la major estabilitat del 

nombre de treballadors contractats en les empreses familiars. Aquestes també presenten nombre de treballadors contractats en les empreses familiars. Aquestes també presenten 

una menor despesa de personal sobre actius encara que tenen un nombre de treballadors una menor despesa de personal sobre actius encara que tenen un nombre de treballadors 

per actius semblant i no hi ha diferències signifi catives en els ingressos generats per per actius semblant i no hi ha diferències signifi catives en els ingressos generats per 

empleats. En aquesta anàlisi també hi ha diferències signifi catives associades a la mida de empleats. En aquesta anàlisi també hi ha diferències signifi catives associades a la mida de 

les empreses. En particular, les empreses no familiars mitjanes i grans presenten un major les empreses. En particular, les empreses no familiars mitjanes i grans presenten un major 

cost per empleat.cost per empleat.

A banda de l’anàlisi econòmico-fi nancera, s’ha fet un estudi de l’empresa familiar en A banda de l’anàlisi econòmico-fi nancera, s’ha fet un estudi de l’empresa familiar en 

l’àmbit provincial. Aquest indica que Lleida és el territori amb el major nombre d’empreses l’àmbit provincial. Aquest indica que Lleida és el territori amb el major nombre d’empreses 

familiars, seguit de Girona, Tarragona i Barcelona. L’anàlisi de la resta de factors revela que familiars, seguit de Girona, Tarragona i Barcelona. L’anàlisi de la resta de factors revela que 

no hi ha diferències signifi catives ni en mida, ni en l’estructura de balanç o de resultats, per no hi ha diferències signifi catives ni en mida, ni en l’estructura de balanç o de resultats, per 
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tant, les empreses de les diferents demarcacions no tenen trets distintius rellevants que tant, les empreses de les diferents demarcacions no tenen trets distintius rellevants que 

puguin implicar una diferent situació davant la crisi. Només hi ha diferències destacables puguin implicar una diferent situació davant la crisi. Només hi ha diferències destacables 

tocant a la distribució sectorial de l’empresa familiar en les diferents províncies (un major tocant a la distribució sectorial de l’empresa familiar en les diferents províncies (un major 

pes de la indústria manufacturera a Barcelona, un major pes d’altres serveis a Girona i un pes de la indústria manufacturera a Barcelona, un major pes d’altres serveis a Girona i un 

major percentatge d’empreses constructores a Lleida i Tarragona). major percentatge d’empreses constructores a Lleida i Tarragona). 

L’última part de l’anàlisi quantitativa investiga les diferències associades amb la distribució L’última part de l’anàlisi quantitativa investiga les diferències associades amb la distribució 

sectorial. En aquest cas, sí que s’observen particularitats. En primer lloc, cal destacar que sectorial. En aquest cas, sí que s’observen particularitats. En primer lloc, cal destacar que 

el sector manufacturer és el que presenta les empreses amb major tradició. Amb referència el sector manufacturer és el que presenta les empreses amb major tradició. Amb referència 

a l’anàlisi fi nancer, el sector de la construcció presenta la major ràtio d’endeutament i a l’anàlisi fi nancer, el sector de la construcció presenta la major ràtio d’endeutament i 

productivitat. Tanmateix, els resultats fi nancers d’aquest sector són menors que els de productivitat. Tanmateix, els resultats fi nancers d’aquest sector són menors que els de 

la resta de sectors. Finalment, les despeses de personal sobre actius també són més la resta de sectors. Finalment, les despeses de personal sobre actius també són més 

elevades al sector de la construcció (juntament amb el sector d’altres serveis).elevades al sector de la construcció (juntament amb el sector d’altres serveis).

  

En relació amb la part qualitativa d’aquesta investigació, cal remarcar que la crisi actual En relació amb la part qualitativa d’aquesta investigació, cal remarcar que la crisi actual 

ha portat a estratègies moderades que promouen el manteniment o subsistència de ha portat a estratègies moderades que promouen el manteniment o subsistència de 

l’estructura empresarial actual. Per tant, s’ha primat la gestió del capital circulant en un l’estructura empresarial actual. Per tant, s’ha primat la gestió del capital circulant en un 

moment en què la manca de liquiditat provocada per la crisi fi nancera ha fet que la gestió moment en què la manca de liquiditat provocada per la crisi fi nancera ha fet que la gestió 

del cash-fl ow prengui un nou protagonisme, s’han congelat les inversions de creixement del cash-fl ow prengui un nou protagonisme, s’han congelat les inversions de creixement 

fi ns que la situació de decreixement econòmic acabi. També s’ha destacat que el baix fi ns que la situació de decreixement econòmic acabi. També s’ha destacat que el baix 

nivell d’endeutament de les empreses familiars ha actuat com un avantatge competitiu, nivell d’endeutament de les empreses familiars ha actuat com un avantatge competitiu, 

que, fi ns i tot en alguns casos els hi ha permès incrementar l’activitat mitjançant l’adquisició que, fi ns i tot en alguns casos els hi ha permès incrementar l’activitat mitjançant l’adquisició 

de negocis dels competidors, és a dir, que tamé s’han trobat oportunitats de negoci en de negocis dels competidors, és a dir, que tamé s’han trobat oportunitats de negoci en 

el context actual. Cal destacar que la prudència i la planifi cació a llarg termini han estat el context actual. Cal destacar que la prudència i la planifi cació a llarg termini han estat 

presents en totes les refl exions dels empresaris assistents a les reunions.presents en totes les refl exions dels empresaris assistents a les reunions.

En general, tots els components del grup de discussió, coincideixen en que han intentat En general, tots els components del grup de discussió, coincideixen en que han intentat 

adaptar la seva estructura de costos als nous nivells d’activitat. Evidentment, els sectors adaptar la seva estructura de costos als nous nivells d’activitat. Evidentment, els sectors 

més castigats, com poden ser la construcció i l’automoció, han hagut de fer front a més castigats, com poden ser la construcció i l’automoció, han hagut de fer front a 

acomiadaments importants. En general, però, han intentat evitar els ERO’s, ja que entenen acomiadaments importants. En general, però, han intentat evitar els ERO’s, ja que entenen 

que és millor fer acomiadaments individualitzats, estudiant cas per cas la situació. L’objectiu que és millor fer acomiadaments individualitzats, estudiant cas per cas la situació. L’objectiu 

d’analitzar individualment els casos és la necessitat de retenir els millors treballadors, que d’analitzar individualment els casos és la necessitat de retenir els millors treballadors, que 



90

no necessàriament són els que porten més temps a l’empresa. Conjuntament amb la no necessàriament són els que porten més temps a l’empresa. Conjuntament amb la 

reducció de costos de producció, s’ha intentat una forta reducció d’estocs per tal de reducció de costos de producció, s’ha intentat una forta reducció d’estocs per tal de 

disminuir càrregues fi nanceres.disminuir càrregues fi nanceres.

Cal fer èmfasi en que el sector més fortament afectat per la crisi és el de la construcció i Cal fer èmfasi en que el sector més fortament afectat per la crisi és el de la construcció i 

promoció immobiliària. La caiguda en picat de les vendes és la principal causa d’aquesta promoció immobiliària. La caiguda en picat de les vendes és la principal causa d’aquesta 

situació. La restricció creditícia a aquestes empreses i dels préstecs hipotecaris per a situació. La restricció creditícia a aquestes empreses i dels préstecs hipotecaris per a 

l’adquisició de vivendes (sobretot en persones de poca capacitat de retorn) ha agreujat l’adquisició de vivendes (sobretot en persones de poca capacitat de retorn) ha agreujat 

el problema. La crisi ha vingut provocada també pel milió d’habitatges en estoc, i per la el problema. La crisi ha vingut provocada també pel milió d’habitatges en estoc, i per la 

difi cultat que tenen aquestes empreses de fer front a les elevades càrregues fi nanceres. difi cultat que tenen aquestes empreses de fer front a les elevades càrregues fi nanceres. 

L’augment exagerat dels costos de les vivendes, provocats en gran part per la pujada del L’augment exagerat dels costos de les vivendes, provocats en gran part per la pujada del 

preu del sòl; la gran quantitat de productes immobiliaris sense vendre, i la gran quantitat preu del sòl; la gran quantitat de productes immobiliaris sense vendre, i la gran quantitat 

d’empreses que han sorgit en aquest sector en els últims anys, ha fet que aquest sigui el d’empreses que han sorgit en aquest sector en els últims anys, ha fet que aquest sigui el 

sector més castigat en els moments actuals.sector més castigat en els moments actuals.

Per últim, és remarcable que un dels factors determinants de la condició familiar, com és la Per últim, és remarcable que un dels factors determinants de la condició familiar, com és la 

visió a llarg termini que dóna un projecte empresarial que transcendeix vàries generacions, visió a llarg termini que dóna un projecte empresarial que transcendeix vàries generacions, 

està donant la força motriu necessària per emprendre totes aquelles accions necessàries està donant la força motriu necessària per emprendre totes aquelles accions necessàries 

que altres organitzacions més enfocades en el curt termini no contemplen, essent aquesta que altres organitzacions més enfocades en el curt termini no contemplen, essent aquesta 

força essencial en el difícil marc econòmic actual.força essencial en el difícil marc econòmic actual.
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ANNEXANNEX

Delimitació d’empreses petites, mitjanes i gransDelimitació d’empreses petites, mitjanes i grans

La delimitació de les empreses en microempreses, petites, mitjanes i grans, es troba a la La delimitació de les empreses en microempreses, petites, mitjanes i grans, es troba a la 

Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003 [Diari Ofi cial L Recomanació 2003/361/CE de la Comissió Europea, de 6 de maig de 2003 [Diari Ofi cial L 

124 de 20.5.2003], la qual va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2005.124 de 20.5.2003], la qual va entrar en vigor el dia 1 de gener de 2005.

Aquest document actualitza la classifi cació d’empreses en microempreses, empreses Aquest document actualitza la classifi cació d’empreses en microempreses, empreses 

petites, mitjanes i grans, que passen a defi nir-se en funció dels seus efectius i del seu petites, mitjanes i grans, que passen a defi nir-se en funció dels seus efectius i del seu 

volum de negocis o del seu balanç general anual, per tal de refl ectir millor la seva realitat volum de negocis o del seu balanç general anual, per tal de refl ectir millor la seva realitat 

econòmica. Així:econòmica. Així:

Es defi neix a una mitjana empresa com aquella que ocupa a menys de 250 Es defi neix a una mitjana empresa com aquella que ocupa a menys de 250 1. 1. 

persones, i amb un volum de negocis anual que no excedeix de 50 milions d’euros persones, i amb un volum de negocis anual que no excedeix de 50 milions d’euros 

o bé amb un balanç general anual que no excedeix de 43 milions d’euros. o bé amb un balanç general anual que no excedeix de 43 milions d’euros. 

Es defi neix a una petita empresa com una empresa que ocupa a menys de 50 Es defi neix a una petita empresa com una empresa que ocupa a menys de 50 2. 2. 

persones, i amb un volum de negocis anual o balanç general anual que no supera persones, i amb un volum de negocis anual o balanç general anual que no supera 

els 10 milions d’euros. els 10 milions d’euros. 

Es defi neix a una microempresa com una empresa que ocupa a menys de 10 Es defi neix a una microempresa com una empresa que ocupa a menys de 10 3. 3. 

persones, i amb un volum de negocis anual o un balanç general anual que no persones, i amb un volum de negocis anual o un balanç general anual que no 

supera els 2 milions d’euros.supera els 2 milions d’euros.
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Classifi cació d’activitats econòmiques, CNAE 2009Classifi cació d’activitats econòmiques, CNAE 2009

En el marc de la Unió Europea, tant els estats membres i els seus agents econòmics En el marc de la Unió Europea, tant els estats membres i els seus agents econòmics 

i socials com les institucions comunitàries necessiten disposar d’informació estadística i socials com les institucions comunitàries necessiten disposar d’informació estadística 

fi able, comparable i precisa. Aquesta necessitat informativa requereix, entre d’altres, d’un fi able, comparable i precisa. Aquesta necessitat informativa requereix, entre d’altres, d’un 

sistema comú per classifi car, d’una forma clara i ordenada, el gran nombre de fenòmens sistema comú per classifi car, d’una forma clara i ordenada, el gran nombre de fenòmens 

individuals en què han de basar-se les activitats estadístiques orientades a la producció i individuals en què han de basar-se les activitats estadístiques orientades a la producció i 

difusió de dades estadístiques.difusió de dades estadístiques.

En aquest context, el 30 de desembre de 2006, el Diari Ofi cial de la Unió Europea va En aquest context, el 30 de desembre de 2006, el Diari Ofi cial de la Unió Europea va 

publicar el Reglament núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 publicar el Reglament núm. 1893/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 

de desembre de 2006, que estableix la segona revisió de la Nomenclatura estadística de desembre de 2006, que estableix la segona revisió de la Nomenclatura estadística 

d’activitats econòmiques (NACE Rev.2). Aquest suposa una actualització i revisió de la d’activitats econòmiques (NACE Rev.2). Aquest suposa una actualització i revisió de la 

classifi cació d’activitats econòmiques comunitària, en base amb els criteris defi nits i fi xats classifi cació d’activitats econòmiques comunitària, en base amb els criteris defi nits i fi xats 

per la Divisió Estadística de Nacions Unides, i és vigent a partir de l’1 de gener de 2008.per la Divisió Estadística de Nacions Unides, i és vigent a partir de l’1 de gener de 2008.

Posteriorment, l’Institut Nacional d’Estadística va aprovar la Posteriorment, l’Institut Nacional d’Estadística va aprovar la Clasifi cación Nacional de Clasifi cación Nacional de 

Actividades EconómicasActividades Económicas 2009 (CNAE-2009) mitjançant el Reial decret 475/2007, de 14  2009 (CNAE-2009) mitjançant el Reial decret 475/2007, de 14 

d’abril, que ha entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2009, per adaptar la normativa d’abril, que ha entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2009, per adaptar la normativa 

espanyola a l’europea.espanyola a l’europea.

Segons aquest reglament, les activitats econòmiques es classifi quen en les seccions Segons aquest reglament, les activitats econòmiques es classifi quen en les seccions 

següents: següents: 

Secció  A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pescaSecció  A: Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Secció  B: Indústries extractivesSecció  B: Indústries extractives

Secció  C: Indústria manufactureraSecció  C: Indústria manufacturera

Secció  D: Subministres d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionatSecció  D: Subministres d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat

Secció E: Subministrament d’aigua, activitats de clavegueram, gestió de residusSecció E: Subministrament d’aigua, activitats de clavegueram, gestió de residus

                i descontaminació                 i descontaminació 

Secció  F: ConstruccióSecció  F: Construcció

Secció  G: Comerç al major i al menor, reparació de vehicles de motor i motocicletesSecció  G: Comerç al major i al menor, reparació de vehicles de motor i motocicletes

Secció  H: Transport i emmagatzematgeSecció  H: Transport i emmagatzematge
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Secció I: HostaleriaSecció I: Hostaleria

Secció J: Informació i comunicacionsSecció J: Informació i comunicacions

Secció K: Activitats fi nanceres i d’assegurançaSecció K: Activitats fi nanceres i d’assegurança

Secció L: Activitats immobiliàriesSecció L: Activitats immobiliàries

Secció M: Activitats professionals, científi ques i tècniquesSecció M: Activitats professionals, científi ques i tècniques

Secció N: Activitats administratives i serveis auxiliarsSecció N: Activitats administratives i serveis auxiliars

Secció O: Administració pública i defensa, seguretat social obligatòriaSecció O: Administració pública i defensa, seguretat social obligatòria

Secció P: EducacióSecció P: Educació

Secció Q: Activitats sanitàries i de serveis socialsSecció Q: Activitats sanitàries i de serveis socials

Secció R: Activitats artístiques, recreatives i d’entretenimentSecció R: Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment

Secció S: Altres serveisSecció S: Altres serveis

Secció T: Activitats de les llars com a empleadors de personal domèstic i com a productors Secció T: Activitats de les llars com a empleadors de personal domèstic i com a productors 

de béns i serveis per a ús propide béns i serveis per a ús propi

Secció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorialsSecció U: Activitats d’organitzacions i organismes extraterritorials
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TAULES ESTADÍSTIQUES

Taula A.1. Nivell d’endeutament

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                 Familiars             No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

63,60
67,51
64,13

65,51
71,16
66,27

-1,91
-3,64
-2,14

61,28
57,33
60,90

62,90
58,24
62,46

-1,62
-0,90
-1,55

69,62
77,26
71,61

72,58
83,54
75,07

-8,98
-6,27
-3,46

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Taula A.2. Actiu circulant sobre passiu circulant

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                 Familiars             No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

2,10
1,45
2,00

2,28
1,52
2,16

-0,17
-0,06
-0,16

2,28
1,88
2,24

2,48
1,90
2,42

-0,19
-0,01
-0,17

1,59
1,07
1,46

1,73
1,17
1,59

-0,14
-0,10
-0,13

No
Sí
No

No
Sí
No

No
No
No
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Taula A.3. Fons de maniobra sobre actiu

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

21,28
12,19
19,95

18,89
13,28
18,07

2,39
-1,09
1,88

23,52
25,28
23,70

21,44
24,42
21,74

2,08
0,86
1,96

15,22
0,31

11,49

12,00
3,16
0,97

3,22
-2,85
10,51

Sí
Sí
Sí

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Taula A.4. Prova àcida

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

1,55
1,03
1,48

1,36
1,04
1,31

0,19
-0,01
0,16

1,65
1,26
1,61

1,33
1,23
1,32

0,31
0,02
0,28

1,30
0,83
1,18

1,44
0,87
1,30

-0,14
-0,04
-0,12

No
Sí
No

No
Sí
No

No
No
No
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Taula A.5. Resultat d’explotació sobre actiu (Rendibilitat econòmica)

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

7,34
3,26
6,74

7,31
5,75
7,08

0,03
-2,49
-0,33

7,47
8,31
7,55

7,51
7,49
7,51

-0,03
0,81
0,04

7,01
-1,32
4,92

6,76
4,16
6,11

0,24
-5,49
-1,18

No
Sí
No

No
Sí
No

No
No
No

Taula A.6. Resultat fi nancer sobre actiu

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

-1,13
-1,49
-1,18

-1,17
-0,98
-1,14

0,04
-0,51
-0,04

-1,36
-1,52
-1,38

-1,17
-0,21
-1,07

-0,19
-1,31
-0,31

-0,50
-1,46
-0,74

-1,16
-1,68
-1,29

0,66
0,22
0,55

No
No
No

No
Sí
No

Sí
Sí
Sí



100

Taula A.7. Resultat extraordinari sobre actiu

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

0,69
7,38
1,67

0,61
0,07
0,53

0,08
7,31
1,14

0,32
0,91
0,38

0,68
0,20
0,63

-0,36
0,71

-0,25

1,69
13,25
4,58

0,44
-0,05
0,32

1,25
13,30
4,26

Sí
No
Sí

No
No
No

Sí
No
Sí

Taula A.8. Resultat net sobre actiu

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

4,99
7,27
5,33

4,37
3,39
4,23

0,62
3,88
1,10

4,66
5,34
4,73

4,78
5,12
4,82

-0,12
0,22

-0,09

5,88
9,01
6,66

3,26
1,81
2,90

2,62
7,20
3,76

No
No
No

No
Sí
No

Sí
No
Sí
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Taula A.9. Marge net

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

-2,24
-2,90
-2,34

5,02
4,38
4,92

-7,29
-7,29
-7,29

6,42
7,00
6,48

7,35
-1,12
6,48

-0,94
8,12

-0,02

-25,87
-11,89
-22,33

-1,20
9,30
1,44

-24,52
-21,29
-23,70

Sí
No
Sí

Sí
No
No

Sí
Sí
Sí

Taula A.10. Rotació

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

1,92
1,40
1,85

1,90
1,40
1,83

0,01
-0,01
0,01

1,88
1,59
1,85

1,86
1,61
1,84

0,01
-0,02
0,01

2,02
1,22
1,83

2,01
1,21
1,82

0,01
0,01
0,01

No
No
No

No
Sí
No

No
No
No
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Taula A.11. Rendibilitat fi nancera

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

15,99
20,65
16,62

14,83
12,85
14,56

1,15
7,80
2,05

15,25
15,01
15,23

9,91
13,53
10,26

5,33
1,47
4,96

18,03
26,10
19,91

27,92
12,18
24,39

-9,89
13,92
-4,48

No
No
No

Sí
No
Sí

No
No
No

Taula A.12. Despeses de personal sobre actiu 

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

55,07
40,68
52,95

53,90
39,84
51,82

1,17
0,84
1,13

49,93
44,80
49,41

49,65
49,07
49,59

0,28
-4,27
-0,18

68,93
36,95
60,91

65,30
31,46
56,82

3,63
5,49
4,09

Sí
No
Sí

Sí
No
No

No
Sí
Sí
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Taula A.13. Despeses de personal per empleat

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

32,80
44,05
34,51

32,97
33,95
33,11

-0,17
10,10
1,40

30,92
31,48
30,98

31,53
30,69
31,44

-0,61
0,79

-0,46

37,91
55,37
42,42

36,74
37,04
36,81

1,17
18,33
5,61

No
Sí
Sí

No
Sí
No

No
No
No

Taula A.14. Nombre d’empleats sobre actiu

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

23,00
13,40
21,60

21,80
15,20
20,90

1,20
-1,80
0,70

21,80
16,90
21,30

20,70
20,60
20,70

1,10
-3,70
0,60

26,30
10,40
22,30

24,70
10,40
21,20

1,60
0,00
1,00

No
No
No

No
No
No

No
Sí
No
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Taula A.15. Productivitat (vendes en milers d’euros per empleat)

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2007

Mida      Totes                   Familiars            No Familiars               Sign  

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

Petites
Mitjanes i Grans
Totes

2006

Diferència

236,05
447,07
265,28

300,12
371,55
309,75

-64,07
75,52

-44,47

245,01
264,94
246,88

314,77
270,64
310,58

-69,76
-5,70

-63,70

211,33
609,70
307,75

262,31
467,02
307,90

-50,98
142,68

-0,15

No
No
No

No
No
No

No
No
No

Taula A.16. Distribució de la mida d’empresa per províncies 

Província

TotalBarcelona Girona Lleida Tarragona

Petites

Mitjanes

Grans

84,1%

13,5%

2,4%

100,0%

88,5%

10,3%

1,2%

100,0%

88,3%

8,8%

2,9%

100,0%

885,5%

12,1%

2,4%

100,0%

86,4%

11,4%

2,2%

100,0%
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Taula A.17. Rendibilitat econòmica i endeutament per províncies

Província

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

Total

4,68

5,81

4,96

1,57

4,43

Rendibilitat econòmica

(%) 2007 

Endeutament

(%) 2007 

64,64

61,06

66,44

68,59

64,87
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