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Manca

CAPITAL HUMÀ
PROBLEMA: Teixit empresarial 

poc dinàmic

•Mancança emprenedors

•Creació poques empreses per poca 
població (massa critica)

•Localització noves empreses fora comarca 
(dept Admin//Comercial)

•Dificultats per cobrir baixes

• Manca sol industrial a preus competitius

TEIXIT SOCIAL: Operaris

•Grans empreses industrials sector mecànic 
integrades

•Grans empreses de Filatura

• Foment Outsourcing productiu de les 
grans empreses

TEIXIT INDUSTRIAL

•Manca proveïdors en activitats alt valor 
afegit

• Poc competitius i no oberts altres mercats

XARXA PROVEIDORS

• Aversió al risc del K (=Spain)

•Altes barreres d’entrada per inversió
elevada

Manca CAPITAL FINANCER
+

• No empreses de serveis donin 
suport negocis principals 
(turisme,...)

Manca SERVEIS Empr.

•Renda Petita i disminuint

• Expulsió mà d’obra

•Disminució pes econòmic

AGRICULTURA

• Creixement Promotores i constructores

•Absorció mà d’obra (2 Valls)

CONSTRUCCIÓ

CAUSA                           

Ripollès no atractiu viure

• Poca varietat oferta de treball

• Comunicacions (autovia, tren)

• Insuficient oferta comercial

• Poca  oferta d’oci

• Cost de vivendes creixent (no es punt 
positiu)

• No ve gent de fora a  o marxen aviat

• Negativa a establir-se quan un membre de 
parella es no autòcton 

MODEL NO DIFERENCIAL, 
POC SOSTENIBLE

Degradació
entorn 

paisatgístic

TURISME

• Motor creixement comarcal

• Model poc sostenible

• Ingressos molt estacionals

• 2as i 3as residències

• Creixement limitat

Font: Competitiveness. “Reflexió estratègica econòmica per la comarca 
del Ripollès”. 2002

Escenari de Partida
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Definició i trets principals del sector

ANELLA EXTERIOR

NUCLI

1ª ANELLA

2ª ANELLA

Font: Elaboració pròpia 

�El sector metall mecànic no es pot analitzar 
de manera aïllada.

�Implicació intercomarcal de tallers amb 
fabricants: Ripollès, Osona, i Garrotxa.

�El negoci de la ventilació industrial (activitat 
més significativa) està a cavall entre el sud del 
Ripollès i el nord d’Osona.

�Per l’anàlisi d’oportunitats i la programació
d’actuacions s’ha contemplat el nculi i les dues 
anelles que engloben Osona i Garrotxa, així
com la resta de Catalunya, el Sud de França i 
la resta del món (anella exterior).
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�Situació: Comarca pirinenca de la província de Girona, situada a 
100 km de Barcelona. 

�Capital: Ripoll 

�Població: 26.162 habitants

�Superfície: 956,2 km2

�Densitat de Població: 27.4 hab/Km2

�2.588 establiments d’empreses i professionals*

�315 establiments d’empreses industrials de les quals el 30% es 
dedica a la transformació de metalls

�48% de la població ocupatda en el sector serveis al 2001

� Tradició industrial metall-mecànica
(*) Font: Dades Idescat 2002

Definició i trets principals del sector

Dades socio-econòmiques del Ripollès
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NEGOCIS

•Ventilació Industrial

•Maquinària Portàtil

•Plàstic

•Automoció

•Il·luminació

•Estructures Metàl·liques

•Alimentació

•Maquinària Tèxtil

•Altres

HABILITATS

•Disseny i fabricació de ventiladors industrials
• Disseny i fabricació de maquinària elèctrica portàtil
• Injecció de plàstic
• Disseny d’articles per la llar
• Disseny i fabricació de motors elèctrics
• Motlles i Matrius
• Disseny en CAD
• Mecanitzat de precisió (tornejat i fressat) – decol·letatge
• Estampació, tall (amb o sense làser), plegat, punxonadores, 
premsa
• Electroerosió
• Rectificadores
• Muntatges elèctrics
• Fundició i injecció d’alumini
• Forja de ferro i Forja per extrusió
• Instal·lació i manteniment industrial

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Projecte de Reflexió del Ripollès 2002. 

Definició i trets principals del sector
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Font: Elaboració pròpia

Clients
Construcció

Manipulats i Transf. Càrnia
Tèxtil

Embalatge i empaquetament
Ferreteries i cooperatives

Automoció industrial
Distribució industrial

Gran distribució
Obra pública

Transformadors de fusta
Consumidor final

...

PRODUCCIÓ
SUBCONTRACTADA

TALLERS
AUXILIARS

FABRICANTS 
DE PRODUCTE

•Sèries molt curtes
•Peces unitàries
•Recanvis, Manteniment
•Hores home/màquina

•Sèries molt curtes
•Peces unitàries
•Recanvis
•Manteniment
•Hores home/màquina

•Sèries
•Prototipus
•Subsistemes

•Recanvis
•Manteniment
•Maquinària

Producte 
final

Fundació Eduard Soler
Escola de Treball del Ripollès

Centre Tecnològic Eduard Soler
CIEM 

Ripollès Desenvolupament UIER

Definició i trets principals del sector

Mapa d’agents del sector
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VENTILACIO 
INDUSTRIAL

AUTOMAQUINARIA
PORTÀTIL TEXTILALIMENT. ALTRES

S&P
CASALS
VENTIL.

SODECA

SOME
RIPLEG

MECANITZATS TER

SOLTER

CASALS 
PORTATILS

COMFORSA
FABRICANTS 
PRODUCTE PROPI

SUBCONTR. 
REMESA DE 
PRODUCTE

MECANITZACIO

TALLERS AUX.

DEFORMACIÓ

MOTLLES I 
MATRIUS MATRIX TMI

IMPE 
VIÑAS

RIPLEG

MECANITZATS DEL TER

SEGADELL

FIBRAN

PLÀSTIC

MAX-PLASTIC

FAMAX

MAXDISSENY
FONERIA POU

IL·LUMINACIÓ

ESTILUZ

ESTRUCT.
METAL.

ASMITEC

COMUNICAL

CRISTALLERIES
POVEDANO

MECANITZATS TERESA

TALLERS I ESTAMP. DAVID

TALLERS VILARRASA

BASAGAÑA
MOMBLAN 

MECANIQUES RECHE

CHAPER

MECANITZATS INDUSTRIALS

MECANITZ. DEL RIPOLLÈS

Negoci

Rol

NOM EMPRESA Empreses metall-mecàniques amb ubicació al Ripollès
NOM EMPRESA Empreses metall-mecàniques sense ubicació al Ripollès
NOM EMPRESA Empreses no metall-mecàniques

BEBIE

GIRO

FONERIA POU FONERIA POU
ESTAMP. DIAZ ESTAMP. DIAZ

CHAPER

VIÑAS

Font: Elaboració pròpia

PROMOCIONS 
DEL PIRINEU

Definició i trets principals del sector

Segmentació
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Estructura,
estratègia
i rivalitat

Condicions
dels

factors

Indústries
relacionades
i de suport

Condicions
de la

demanda

•Despoblació i debilitats en Capital 
Humà (manca d’aprenents, pèrdua 
d’ofici, poca actitud emprenedora)
•Dificultats atracció gent no 
autòctona
•Poca creació de noves empreses
•Localització departaments 
administratius i comercials de les 
empreses fora de la comarca
•Mancança sòl industrial a preus 
competitius
• Presencia institucions de formació
(Escola de Treball) i difusió
tecnològica (Centre tecnològic 
Eduard Soler)

• Escassa indústria relacionada (es. Maquinaria)
• Algunes empreses en activitats especifiques 
(es. Circuit electrònics)

•Producte destinats 
fonamentalment a la indústria
•Augment de la demanda de 
ventilació industrial degut a 
noves lleis mediambientals
• Sèries llargues (automoció, 
ventilació...) o curtes
• Comandes “a mida”

• Presència de grans empreses: S&P, Casals
• Atomització de tallers
• Alta rivalitat entre les empreses del negoci 
de ventilació industrial

Anàlisi d’Entorn



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Secretaria d’Indústria

Observatori de Prospectiva Industrial
Àrea de Diagnosi i Prospectiva

��������	�
���������������������� �������

9

�Deteriorament de la rendibilitat del sector degut al fort poder de negociació
tant dels seus proveïdors com, sobretot,  dels seus clients
�Allunyament dels centres de decisió dels clients finals.
�Alta competència amb els motllistes i matricers del sistema productiu de taps i 
envasos de Torelló.
�Aparició de nous competidors a nivell global, sobretot, als països asiàtics que 
ofereixen preus altament competitius i terminis de lliurament molt reduïts.
�Dimensió reduïda de les empreses del sector, amb escassa
professionalització en la gestió i orientades principalment al mercat local. 

�Demanda estable : lligada a la bonança del sector de la construcció i no 
pateix competència de països de baix cost.
�Gran rivalitat entre els tres fabricants per la concentració del negoci i pels
reduïts recursos humans.
�Activitat rentable i suficientment protegida de la competència de països de 
baix cost. 
�La rendibilitat es queda en els fabricants mentre que els tallers
subcontractistes garanteixen les seves produccions només a curt termini. 

Diagnosi competitivaSegment de negoci

Ventilació Industrial 

Motlles  i Matrius 

Anàlisi de la competitivitat dels segments de negoci
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�Escassa diversificació de la xarxa de clients
�El reduït tamany no permet fer inversions ni disposar de recursos comercials 
per abastar mercats no locals
�Estratègies conservadores, baixa capacitat d’enginyeria, poca estructura 
comercial i baixa capacitat financera.
�Alta dependència de grans empreses locals.
�Nul.la agrupació i escassa col.laboració empresarial.
�Les grans empreses locals amplien el seu ventall de proveïdors cap a països 
asiàtics i de l’Est. 

�Concentració en segments d’aplicació professional des més valor afegit. 
Desplaçament a països asiàtics de la fabricació de la maquinària portàtil de 
consum.
�Forta competència de països asiàtics en gammes de producte de consum i 
creixent en la gamma professional.
�Distribució fortament controlada per la gran distribució, per cooperatives de 
ferreteria i de manera incipient per la marca blanca.
�Estancament actual del mercat de bricolatge.
�Augment de la còpia.

Diagnosi competitivaSegment de negoci

Màquina eina 
elèctrica portàtil 

Tallers Auxiliars 

Anàlisi de la competitivitat dels segments de negoci
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Relació FABRICANTS <> SUBCONTRACTISTES DE REMESA <> TALLERS  AUXILIARS

S&P

COMFORSA

SODECAESTILUZ

CASALS

MECANITZATS DEL TER 

RIPLEG

MECANITZATS 
TERESA

CHAPER       MOMBLAN

VERDAGUER SALVANS 

MECANITZATS DEL RIPOLLÈS ESTAMPACIONS 
MECANIQUES DIAZ

ESTAMPACIONS
MECANIQUES DIAZ

FONERIA F.POU 

FONERIA F.POU 

FONERIA F.POU 

MECANITZATS 
INDUSTRIALS

BASAGAÑA VIÑAS

FORJA HERNANDEZ 

PERE

ANGEL VIÑAS

ASMITEC

TALLERES
IMPE 

TALLERS AUXILIARS 

TALLERS VILARRASA

POVEDANO 

TMI

TALLER SEGADELL

MATRIX 

SUBCONTRACTISTES DE REMESA 

FABRICANTS DE PRODUCTE 

Anàlisi de Competitivitat dels segments de negoci
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Tendències del sector a nivell global

�Les sèries molt llargues es van derivant cap a països de baix cost  productiu mentre que les més 
curtes i les de prototips es subcontracten localment. 

�S’està produint un augment de les activitats de manteniment i de posada a punt. La demanda 
s’està orientant cap a les tasques de major exigència temporal.

�Els fabricants migren cap a models desintegrats en les seves operacions via externalització a 
proveïdors més complets: millor nivell de servei, major capacitat de desenvolupament i major 
capacitat de produir subconjunts.
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Problemàtica general

Entorn no generatriu

Dificultat en noves inversions en indústria auxiliar

Escassa inversió dels fabricants

Estratègies empresarials conservadores

Competència sector terciari

Recol·locació de l’excedent laboral a 
indústries no locals

����

����

����

����

����

�

�L’entorn no és capaç de generar més 
indústria metall-mecànica.

�Progressiu ofegament

�Només algunes empreses auxiliars com 
ara RIPLEG, MATRIX o ASMITEC 
semblarien estar en condicions de 
mantenir una bona posició competitiva.

�La principal problemàtica del sector 
metall-mecànic a la comarca del Ripollès 
és situació de la xarxa de tallers auxiliars, 
els quals fonamenten la seva 
competitivitat en la proximitat geogràfica i 
la relació amb els fabricants.  



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria
Secretaria d’Indústria

Observatori de Prospectiva Industrial
Àrea de Diagnosi i Prospectiva

��������	�
���������������������� �������

14

Oportunitats i principals reptes estratègics

ALZAMORA PACKAGING

TARRADELLAS

MAQUINÀRIA ALIMENTACIÓ

MAQUINÀRIA EMBALATGE
TAPS i ENVASOS

TAPS i ENVASOS

MAQUINARIA LAVANDERIA INDUSTRIAL

MAQUINÀRIA AGROALIMENTARIA

VENTILACIÓ ELECTRODOMESTIC

VENTILACIÓ INDUSTRIAL

ADOBERIA DE LA PELL

MANIPULAT I TRANSF. 
DEL PORC

FUNDICIO DUCTIL BENITO

GIRBAU

LA FARGA LACAMBRA

TECALUM

TRANSF. DEL PORC

TRANSF. PLÀSTIC

�Nous mercats geogràfics: Garrotxa, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Àrea Metropolitana de 
Barcelona i comarques gironines properes.
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Espanya és el 5è pol espacial
europeu amb el 4,4% de la
facturació.

A Catalunya el sector està
conformat per  proveïdors de
segon nivell del sector aeronàutic.

Barreres d’entrada: volum
d’empresa, qualitat, finançament,
reorientació de l’activitat, capcaitat
comecial, tecnologia, R+D.

Oportunitat i repte de les
empreses del Ripollès d’establir 
aliances estratègiques entre elles
per poder entrar al sector
aeronàutic

Pertanyen a la segona anella.

Clients: principalment indústria
càrnia. 

Situat aprop del SPL de la carn de 
Porc.

Principals empreses: Xuclà, 
Mecàniques Fluvià, Tavil Indebe, 
etc.

Els tallers auxiliars d’aquestes 
empreses no col.laboren amb
empreses del Ripollès.

Fabricants de productes d’alumini
i plàstics.

Clients: perfumeria, cosmètica, 
alimentació, drogueria, farmàcia.

Principals empreses: Tesem,
Axilone, Covit, Sofiplast, motllistes

Forta competència de països de
baix cost.

Canvis en la demanda: producte
més sofisticat, menor temps time
to market, major mortaldat de 
producte final.

Sector aeronàuticMaquinària per l’alimentació de 
la Garrotxa i OsonaTaps i envasos de Torelló

Oportunitats i principals reptes estratègics – Mercats Propers
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Suggeriments d’actuació

Reflexió Estratègica del Ripollès 2002 ���� Recomanacions i accions d’àmbit horitzontal

• Acció de marketing territorial
• Botiga del Ripollès a Barcelona

Estimular la creació de noves empreses per diversificar  tipologies

• Construcció del tram Vic-Ripoll de 2 carrilsPolítica d’atracció de gent no autòctona

• Subvencionar la implantació de franquíciesPolítica de sòl urbanístic que afavoreixi l’habitatge

• Llei de sòl urbanísticDonar a conèixer els actius del Ripollès

• Pla d’idees de negocis (relacionats amb nous serveis del 
turisme per ex.)

• Fons de Capital

Incrementar l’oferta d’oci, cultural i comercial

• Recruitment professionalitzat de població
• Contractar empresa Marketing

Millorar les infrastructures de comunicacions de la comarca

ACCIONSRECOMANACIÓ

Reflexió Estratègica del Ripollès 2002 ���� Recomanacions i accions d’àmbit industrial general

• Estudi possibles negocis revitalitzadors
• Pla de viabilitat

Suport Públic a nous negocis coherents amb l’estratègia

• Pla d’atracció (visitant empreses target)Prioritzar atracció proactiva d’empreses on hi hagi coherència 
Estratègica

• Revisió Plans Urbanístics
• Planificació Comarcal del sòl a 10 anys

Generar més sòl industrial (preus més competitius i “publicitar-lo)

� Es recuperen les actuacions de caire horitzontals i verticals genèriques pendents d’execució que es 
van identificar en el Projecte de Reflexió Estratègica del Ripollès del 2002:
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Suggeriments d’actuació. Per a les empreses del sector (1)  

•Fabricants de ventilació industrial:

• Trobar fórmules de cooperació per eliminar redundàncies i compartir recursos comuns
• Analitzar la cadena de valor amb vista a la seva optimització tot mantenint les activitats de més valor afegit 
a nivell local.
• Diversificar cap a d’altres sectors d’aplicació mitjançant operacions de spin-off estratègic d’alt valor afegit i 
capacitat d’enginyeria.

•Fabricants de màquina eina portàtil:

• Innovació contínua de producte: eines basades en bateria.
• Diversificació a d’altres sectors d’aplicació: per ex. agroalimentari, jardineria.
• Analitzar la cadena de valor amb vista a la seva optimització tot mantenint les activitats de més valor afegit 
a nivell local.

•Tallers de subcontractació:

• Diversificar cap a d’altres clients de la zona d’influència i cap d’altres sectors
• Cooperar entre empreses per: abastar projectes més amplis, fer productes més elaborats
• Augmentar la capacitat d’enginyeria i desenvolupament de producte
• Integració vertical amb els fabricants locals i de la zona d’influència
• Especialitzar-se en activitats especifiques com la deformació de planxa 
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Suggeriments d’actuació. Per les empreses del sector  (2) 

•Subcontractistes de remesa:

• Diversificar cap a d’altres clients i sectors
• Reorientar la seva producció cap a sèries més curtes i d’alt servei i flexibilitat
• Cooperar entre empreses per abastar projectes més amplis i fer productes més elaborats 
• Integració vertical amb els fabricants locals i de la zona d’influència.
• Desenvolupar producte propi

•Activitat de fabricació d’utillatges, motlles i matrius:

• Oferir servei complert que inclogui altres fases de la cadena de valor (enginyeria, injecció de la peça 
i muntatge)
• Augmentar la dimensió empresarial i el nivell de col·laboració entre empreses per agafar comandes 
de més dimensió
• Diversificar els productes fabricats i els sectors clients
• Augmentar la presència internacional no només a través de l’augment de les exportacions sinó
també a través de l’establiment d’acords per subcontractar a  països de baixos costos de fabricació
• Augmentar el nivell d’especialització per tipus de producte 
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Suggeriments d’actuació. Per les administracions i entitats locals 

•Entitats locals:

• Repartir competències i coordinar-se en un Pla Estratègic Global 
• Impulsar un exercici conjunt per identificar habilitats, determinar possibilitats i apuntar oportunitats
• Incrementar l’oferta de mà d’obra especialitzada en metall-mecànica per reduir la inflació salarial del 
sector
• Augmentar la formació en gestió empresarial 
• Recollir les necessitats de formació especialitzada requerida de les empreses i implantar cursos a mida; 
augmentar la formació en soldadura i en deformació de planxa.
• Acompanyar la transformació de les empreses del sector i assistir la sistematització de la innovacció.  
• Incentivar la creació d’empreses que aportin valor afegit per respondre millor a la demanda, essent més 
competitives: creació d’un fons de capital financer condicionat (per enginyeries, per ex.)
• Millorar la disponibilitat de sòl industrial
• Impulsar  la R+D en aspectes com motors electrònics, motors sense soroll, ecologia i consum energètic. 
• Accelerar la implementació de la borsa de subcontractació (en curs)

•Administració:

• Estudiar formules de col·laboració entre l’Agencia Catalana d’Inversions i les entitats locals per tal 
d’atraure empreses manufactureres i/o del metall-mecànic a la zona 
• Ajudar les empreses en el seu procés de reorientació estratègica 
• Facilitar la internacionalització amb el suport del COPCA per empreses amb producte propi 
• Borsa de subcontractació internacional
• Suport a la innovació contínua de productes a través de tallers específics amb el CIDEM
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Suggeriments d’actuació: Internacionalització

•Política d’internacionalització de clústers
•Externalització de fases de producció
•Entrada a nous mercats d’exportació
•Aliances

•Externalització de fases de producció
•Professionalització de l’exportació

•Ajuts a l’exportació de producte
•Professionalització de l’exportació
•Nous mercats

•Professionalització de l’exportació
•Sud de França
•Acords de col·laboració
•Promoció internacional
•Xarxa de subcontractació internacional

•Sensibilització
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COMUNICAL

Estratègia d’internacionalització
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Suggeriments d’actuació: Cooperació i Col·laboració

•Cooperació per aconseguir  economies 
d’escala.
•Cercar altres sectors d’aplicació.

•Cooperació en fases de 
desenvolupament precompetitives.

•Co-desenvolupament de producte.
•Gestió de projectes.
•Cooperació per la producció de 
subconjunts.

•Cooperació per la producció de 
subconjunts.
•Agrupació per abastar projectes més 
grans i/o complexes.

•Augmentar l’especialització dels tallers. 
•Agrupació per abastar projectes més 
grans i/o complexes.
•Millorar la comunicació.

Cooperació i col·laboració
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Suggeriments d’actuació: Diversificació cap a d’altres mercats

•Potenciació de l’ exportació
(suggeriments inclosos en apartat de 
internacionalització)

•Grups de promoció
•Borsa de projectes

•Suport a la diversificació a nous mercats 
propers d’Osona i Garrotxa i  mercats 
catalans i europeus.
•Integració d’activitats de deformació de 
planxa.
•Borsa de projectes

•Promoció conjunta en mercats propers 
d’Osona i Garrotxa.
•Borsa de subcontractació

Mercats industrials
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Suggeriments d’actuació: Reorientació de negoci

•Polítiques d’enfortiment de clúster Foment 
de la empreneduria de valor i de capacitat 
empresarial i de disseny.
•Localització del disseny de producte i del 
R+D.

•Externalització de fases de producció.
•Integració amb cadena de valor del client.
•Integració horitzontal.
•Reorientar negoci cap a sèrie curta d’alt 
valor afegit i alt nivell de servei.
•Automatització de la producció.

•Augmentar la capacitat estratègica.
•Sistematització de la innovació.
•Integració amb el fabricant.

•Augment de la capacitat productiva.
•Augmentar la capacitat estratègica.
•Sensibilització.

Reorientació de negoci
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