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Estadística de filials d’empreses estrangeres. 2018 
 
 

Les filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya han generat  
el 31,1% del total del volum de negoci empresarial l’any 2018 

 
L’Idescat difon, per primera vegada, informació sobre les filials d’empreses 

estrangeres dels sectors industrials, del comerç i dels serveis de mercat no financers 
 

 
 
El nombre de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya és de 5.408 l’any 2018, 

segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Aquestes empreses han facturat un volum de 

negoci de 125.029 milions d’euros, han generat ocupació per a  402.898 persones i un valor afegit brut 

de 28.491 milions d’euros. Les filials d’empreses estrangeres representen l’1,3% de les empreses, però 

suposen el 31,1% del volum de negoci, el 18,2% de les persones ocupades i el 27,6% del valor afegit 

brut del total d’empreses amb establiments a Catalunya dels sectors investigats. 

 

El sector industrial és on les filials d’empreses estrangeres amb establiments assoleixen una quota més 

elevada sobre el total d’empreses del sector, tant en el volum de negoci, 40,5% del total del sector, com 

en el nombre de persones ocupades (27,8%) i en el valor afegit brut generat (37,3%). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Idescat ofereix, per primera vegada, l’Estadística de filials d'empreses estrangeres a Catalunya, amb 

els resultats dels anys 2015 a 2018 en els sectors industrial, del comerç i dels serveis de mercat no 

financers. En aquesta estadística el concepte d’empresa utilitzat coincideix amb el d’unitat legal. 
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En aquest període ha augmentat el nombre de filials, que han passat de les 4.795 el 2015 a les 5.408 

el 2018, així com també les principals variables d’ocupació i de facturació. En concret, el 2018 les filials 

han augmentat un 4,6% en relació amb el 2017, el nombre de persones ocupades un 3,8%, el volum 

de negoci el 4,2% i el VAB el 4,3%.  

 
Per sector d’activitat 
Pel que fa al nombre de filials, els sectors del comerç i els serveis agrupen (cadascun), el 39,8% del 

total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya, mentre que el 20,4% restant 

correspon al sector industrial. 

 

Respecte al volum de negoci, les filials industrials amb 59.518 milions d’euros representen quasi la 

meitat del volum de negoci (47,6%) del total de filials d’empreses estrangeres amb establiments a 

Catalunya dels sectors investigats, enfront del 36,7% del comerç i del 15,5% dels serveis. 

 

Les filials del sector serveis són les que generen ocupació a més persones (167.739), el 41,6% del total, 

seguides de la indústria (135.555 persones i 33,6%) i en darrer lloc el comerç (99.604 persones i 24,7%). 

 

Finalment, pel que fa al valor afegit brut (VAB), les filials del sector industrial  amb un 43,8% són les 

que generen més VAB, seguides del comerç (31,7%) i els serveis (24,4%). 

 

Per branques d’activitat 
Pel que fa a la distribució del volum de negoci de les filials per branques d’activitat, destaquen la de 

Comerç a l’engròs i intermediaris, amb el 24,7%, la de Fabricació de vehicles de motor i altres materials 

de transport, amb el 13,6%, i la de les Indústries químiques i de productes farmacèutics, amb el 9,4%. 

 
Grandària de les empreses 
La grandària en ocupats de les filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya és 

clarament superior a la del conjunt d’empreses. Així, el 35,1% de les filials són empreses mitjanes o 

grans (tenen 50 ocupats o més), mentre que en el conjunt de les empreses amb establiments només 

ho són l’1,5%  

 

La presència de les filials és molt significativa en el cas de les empreses de major grandària (250 

ocupats o més), on representen el 41,9% del total d’aquestes empreses amb establiments a Catalunya. 

 

Principals països inversors segons el valor afegit generat 
Les  filials d’empreses estrangeres amb més presència a Catalunya són les que tenen l’empresa matriu 

a Alemanya, amb 754 filials, i alhora són les que aporten una major proporció del volum de negoci 

(25,6%) i generen més valor afegit, 5.907 milions d’euros, que representa el 20,7% del total generat per 
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les filials amb establiments a Catalunya dels sectors investigats. En el cas del sector industrial, el VAB 

generat per les empreses alemanyes arriba al 28,6% del VAB de les filials en aquest sector. 

 

Les filials amb l’empresa matriu a França tenen un nombre de filials similar (718), però un valor afegit  

de 3.597 milions d’euros, que les situa en la segona posició, amb un 12,6% del total del VAB generat 

per les filials a Catalunya. Les segueixen les filials d’empreses dels Estats Units (10,5%), Itàlia (7,9%) i 

Suïssa (7,6%). 

 
Principals indicadors comparatius entre les filials estrangeres i el total establiments  
La productivitat per ocupat (quocient entre el valor afegit i el nombre d’ocupats) és més elevada en les 

filials estrangeres (70.716 euros per ocupat) que en el conjunt d’empreses amb establiments a 

Catalunya (46.665 euros per ocupat). Passa el mateix amb les despeses de personal per assalariat, 

amb 44.937 euros per assalariat en les filials i 34.401 euros per assalariat en el conjunt de Catalunya. 

 

Finalment, les filials també venen a l’estranger una major proporció del seu volum de negoci (27,7%, 

enfront del 20,1% del total d’empreses). Així mateix, el percentatge d’empreses que exporten és molt 

superior entre les empreses filials (47,0%) que entre el conjunt d’empreses amb establiments a 

Catalunya (4,0%). 

 

 

 

 

 
 

Taula 1. Filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya
Principals resultats. 2015-2018

2015 2016 2017 2018
Nombre d'empreses 4.795 4.800 5.171 5.408
Nombre d'establiments 9.583 9.457 9.823 10.280
Persones ocupades 332.524 356.751 387.991 402.898
Volum de negoci 108.866.403 110.376.888 120.029.385 125.028.566
Valor afegit brut a cost de factors 23.978.894 25.395.586 27.304.353 28.491.279

Unitats: les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.

Font: Idescat.

Nota: resultats de l’activitat econòmica a Catalunya de les filials amb establiments a Catalunya, 
independentment d’on s’ubiqui la seu social.
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Taula 2. Filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya 
Principals resultats per sector d'activitat de l'empresa. 2018

Indústria Comerç Serveis Total
Nombre d'empreses 1.105 2.152 2.151 5.408
Nombre d'establiments 1.371 4.872 4.037 10.280
Persones ocupades 135.555 99.604 167.739 402.898
Volum de negoci 59.517.887 45.945.800 19.564.878 125.028.566
Valor afegit brut a cost de factors 12.484.764 6.960.821 9.045.694 28.491.279
Unitats: les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.

Font: Idescat.

Distribució percentual

Indústria Comerç Serveis Total
Nombre d'empreses 20,4 39,8 39,8 100,0
Nombre d'establiments 13,3 47,4 39,3 100,0
Persones ocupades 33,6 24,7 41,6 100,0
Volum de negoci 47,6 36,7 15,6 100,0
Valor afegit brut a cost de factors 43,8 24,4 31,7 100,0
Unitats: %.
Font: Idescat.

Percentatge sobre el total d'empreses amb establiments a Catalunya 

Indústria Comerç Serveis Total
Nombre d'empreses 3,0 1,7 0,8 1,3
Nombre d'establiments 3,6 3,3 1,4 2,2
Persones ocupades 27,8 17,1 14,7 18,2
Volum de negoci 40,5 29,2 20,1 31,1
Valor afegit brut a cost de factors 37,3 28,5 20,0 27,6

Font: Idescat.

Nota: resultats de l’activitat econòmica a Catalunya de les filials amb establiments a Catalunya, 
independentment d’on s’ubiqui la seu social.
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Taula 3. Filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya
Principals resultats per grandària de l'empresa. 2018

Menys de 50 
ocupats

De 50 a 249 
ocupats

250 ocupats 
o més Total

Nombre d'empreses 3.511 1.248 649 5.408
Nombre d'establiments 3.942 2.067 4.271 10.280
Persones ocupades 36.206 91.687 275.005 402.898
Volum de negoci 18.453.223 30.536.625 76.038.718 125.028.566
Valor afegit brut a cost de factors 3.251.252 7.252.918 17.987.109 28.491.279
Unitats: Les magnituds econòmiques s'expressen en milers d'euros.

Font: Idescat.

Distribució percentual

Menys de 50 
ocupats

De 50 a 249 
ocupats

250 ocupats 
o més Total

Nombre d'empreses 64,9 23,1 12,0 100,0

Nombre d'establiments 38,3 20,1 41,5 100,0

Persones ocupades 9,0 22,8 68,3 100,0

Volum de negoci 14,8 24,4 60,8 100,0

Valor afegit brut a cost de factors 11,4 25,5 63,1 100,0
Unitats: %.
Font: Idescat.

Percentatge sobre el total d'empreses amb establiments a Catalunya 

Menys de 50 
ocupats

De 50 a 249 
ocupats

250 ocupats 
o més Total

Nombre d'empreses 0,8 26,6 41,9 1,3
Nombre d'establiments 0,9 20,8 31,7 2,2
Persones ocupades 3,1 25,0 40,5 18,2
Volum de negoci 11,7 33,8 49,6 31,1
Valor afegit brut a cost de factors 7,8 33,3 45,5 27,6
Unitats: %.
Font: Idescat.

Nota: resultats de l’activitat econòmica a Catalunya de les filials amb establiments a Catalunya, 
independentment d’on s’ubiqui la seu social.
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Taula 4. Filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya
Principals resultats per branca d'activitat de l'empresa. 2018

Nombre 
d'empreses

Persones 
ocupades

Volum de 
negoci

Valor afegit 
brut a cost de 

factors

Indústries extractives, energia, aigua i residus 358 4,7 8,0 7,9

Indústries de productes alimentaris, begudes i tabac 68 3,2 5,3 3,8

Indústries tèxtils, cuir i calçat; confecció peces de vestir 33 1,2 0,7 0,9

Indústries de la fusta, del paper i de les arts gràfiques 59 1,4 1,6 1,5

Indústries químiques i de productes farmacèutics 144 6,0 9,4 9,2

Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 76 2,2 2,0 2,3

Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 36 0,7 0,8 1,0

Metal·lúrgia i productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 69 1,3 1,8 1,4

Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 57 2,3 2,2 2,5

Fabricació de maquinària i equips ncaa 65 1,4 1,4 1,4

Fabricació de vehicles de motor i altres materials de transport 73 8,4 13,6 11,0

Ind. manufactureres diverses, reparació i instal·lació maquinària 67 1,0 0,7 1,0

Indústria 1.105 33,6 47,6 43,8
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 103 1,2 5,8 2,7

Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 1.762 14,3 24,7 16,9

Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 286 9,2 6,3 4,9

Comerç 2.152 24,7 36,7 24,4
Transport i emmagatzematge 281 3,9 3,1 3,6

Hostaleria 158 5,4 1,2 2,5

Informació i comunicacions 465 7,9 4,1 8,6

Activitats immobiliàries 300 0,4 0,6 1,3

Activitats professionals, científiques i tècniques 595 6,9 3,0 5,8

Activitats administratives i serveis auxiliars 352 17,1 3,6 9,9

Serveis 2.151 41,6 15,6 31,7
Total 5.408 100,0 100,0 100,0

Font: Idescat.

Distribució percentual

Nota: resultats de l’activitat econòmica a Catalunya de les filials amb establiments a Catalunya, independentment d’on s’ubiqui la 
seu social.
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Taula 5. Filials d'empreses estrangeres amb establiments a Catalunya
Principals països inversors segons el valor afegit generat (%). 2018

Nombre 
d'empreses

Persones 
ocupades

Volum 
negoci

Valor afegit 
brut a cost de 

factors
Alemanya 13,9 17,5 25,6 20,7
França 13,3 15,7 12,1 12,6
Estats Units d'Amèrica 9,2 11,1 8,7 10,5
Itàlia 7,3 4,2 9,2 7,9
Suïssa 4,9 6,9 6,8 7,6
Països Baixos 7,9 8,0 6,2 6,9
Luxemburg 11,7 7,2 6,5 6,4
Japó 2,9 4,5 5,7 6,1
Regne Unit 8,5 6,3 4,1 5,7

Font: Idescat.

Nota: resultats de l’activitat econòmica a Catalunya de les filials amb establiments a Catalunya, 
independentment d’on s’ubiqui la seu social.

Taula 6. Filials d’empreses estrangeres amb establiments a Catalunya i total d'empreses
Principals indicadors de l'empresa. 2018

Filials d'empreses 
estrangeres amb 

establiments
Total d'empreses 

amb establiments

Productivitat per ocupat 70.716 46.665

Despeses de personal per assalariat 44.937 34.401

Percentatge de vendes a l'estranger 27,7 20,1

Percentatge d'empreses exportadores 47,0 4,0

Unitats: les magnituds econòmiques s'expressen en euros i les taxes, en tant per cent.

Font: Idescat.

Nota: indicadors de l’activitat econòmica a Catalunya de les filials amb establiments a Catalunya, 
independentment d’on s’ubiqui la seu social.



                                                Nota de premsa 
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Nota metodològica  
Aquesta estadística és una explotació de l’Estadística de filials d'empreses estrangeres de l’INE i ofereix 
informació de les principals característiques i indicadors econòmics de les filials localitzades a 
Catalunya, dels sectors industrials, del comerç i dels serveis de mercat no financers, des d'una doble 
perspectiva. D'una banda, investiga les característiques i els resultats dels establiments de les filials 
d'empreses estrangeres ubicats a Catalunya, dades en les quals se centra aquesta nota de premsa. 
D'altra banda, també posa el focus en les característiques i els resultats de les filials d'empreses 
estrangeres amb seu a Catalunya. 
 
Donada la coincidència entre els requeriments de variables, cobertura i terminis del Reglament europeu 
relatiu a les estadístiques de filials (FATS) i el de les Estadístiques estructurals d'empreses (SBS), per 
raons d'eficiència i reducció de costos, la recollida d'informació de l'Estadística de filials d'empreses 
estrangeres està vinculada amb la de les Estadístiques estructurals d'empreses (sector serveis i 
industrial). Això permet posar en relació els resultats de les filials d’empreses estrangeres amb els 
resultats del total dels sectors investigats. 
 
A diferència de l’INE, que a partir de l’any de referència 2018 aplica el concepte d’’empresa estadística’, 
segons el qual una empresa pot estar formada per una única unitat legal o per més d’una, en aquesta 
estadística el concepte d’empresa segueix coincidint amb el d’unitat legal. 
 
Àmbit poblacional: la població objecte d'estudi és el conjunt d'empreses residents a Espanya amb seu 
o establiments a Catalunya que són filials d’empreses estrangeres, l'activitat principal de les quals 
correspon al sector industrial, al del comerç i als sectors de serveis de mercat no financers. S'exclouen, 
per tant, l’agricultura, la construcció, les activitats financeres i d’assegurances, l’Administració pública, 
l’educació, les activitats sanitàries i de serveis socials, les activitats associatives, les activitats artístiques 
i les activitats de les llars que generen ocupació a personal domèstic o que produeixen béns i serveis 
per a ús propi.  
 
Filial: tota empresa resident controlada per una empresa estrangera. S'entén per control la capacitat 
de determinar la política general d'una empresa mitjançant la designació dels directors adequats. En 
alguns casos aquest control es pot exercir per mitjà d’un control minoritari efectiu (sense posseir més 
de la meitat de les accions o dels vots). El control també pot ser exercit pel Govern a través d'un decret 
o reglament que li confereixi la capacitat de determinar la política de la companyia o l'elecció de 
directius. 
 
Indicadors: 
 
Productivitat per ocupat: quocient entre el valor afegit a cost de factors i el nombre mitjà anual 
d‘ocupats. S'expressa en euros. 
 
Despeses de personal per assalariat: quocient entre les despeses de personal i el nombre mitjà anual 
d'assalariats. S'expressa en euros. 
 
Percentatge de vendes a l'estranger: proporció del volum de negoci que es ven a l'estranger. 
S'expressa en tant per cent. 
 
Percentatge d'empreses exportadores: proporció del total d'empreses que són exportadores. En 
aquesta estadística es considera exportadora l'empresa que ven a l'estranger 100.000 € anuals o més. 
S'expressa en tant per cent. 
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