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1. Introducció i metodologia 

1. 1. Introducció 

L'objectiu de l'estudi és realitzar un reconeixement i una anàlisi de l'estructura del sector de la 
maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Catalunya en l'actualitat, a partir d'una descripció 
de l'estat d'aquesta branca en l'àmbit europeu i espanyol. El treball constitueix una actualització de 
les dades i de la informació recopilada en els llibres Maquinària i material elèctric i Electrònica 
publicats els anys 1992 i 1993, respectivament, dins la col·lecció "La indústria a Catalunya" del 
Departament d'Indústria i Energia (números 8 i 15). 

L'estudi s'estructura en cinc capítols, en els quals s'examinen tant grans magnituds econòmiques 
(producció, ocupació, comerç exterior ... ) com les empreses més significatives del sector (xifra de 
facturació, plantilla, capital estranger. .. ). El primer apartat correspon a la introducció i metodologia, i 
recull una descripció de les principals línies d'actuació seguides per a la realització del treball. En el 
segon capítol es presenta el sector, a partir de la definició i classificació, així com dels trets més 
destacats. El següent apartat està dedicat a l'anàlisi del sector en l'àmbit internacional, tant a escala 
mundial com, sobretot, de la Unió Europea. El capítol quart conté un examen de l'evolució i la situació 
de la branca a Espanya, a partir de l'anàlisi de diversos indicadors, magnituds i aspectes (producció, 
ocupació, teixit empresarial, localització ... ). Aquest capítol serveix per donar entrada a l'apartat 
cinquè, dedicat a l'estat del sector a Catalunya. En aquest apartat es parteix de la descripció i l'anàlisi 
dels seus antecedents i l'evolució recent, per centrar-se en la seva situació actual, quant a visió de 
conjunt, estructura subsectorial, localització geogràfica, teixit empresarial i comerç exterior. L'estudi 
finalitza amb una sèrie d'annexos, que recullen informació complementària al contingut dels capítols, i 
la corresponent bibliografia utilitzada per a l'elaboració d'aquest estudi. 

1.2. Metodologia 

La metodologia de treball que s'ha seguit per a la realització de l'estudi s'ha basat en tres línies 
d'actuació, que són les següents: 

- La recopilació, el buidatge i el tractament d'informació i documentació publicada (informes, anuaris, 
articles, bases de dades ... ), dedicant una especial atenció a: 

• Les estadístiques de l'Institut d'Estadística de Catalunya, especialment en matèria industrial 
(producció, valor afegit, ocupació ... ) i de comerç exterior. 

• Les estadístiques laborals del Departament de Treball, bàsicament les relatives a treballadors 
afiliats a la Seguretat Social. 

• Les dades publicades per les diferents associacions i organitzacions empresarials de caràcter 
sectorial i subsectorial. 

- La realització d'una enquesta per correu a un conjunt de les empreses més destacables del sector i 
dels diversos subsectors que el configuren, amb l'objectiu d'obtenir dades sobre aquestes empreses a 
partir d'un qüestionari específic. 

- La realització d'una sèrie d'entrevistes personals a un conjunt seleccionat de persones expertes en 
les diferents branques d'activitat, per tal d'analitzar en profunditat la seva realitat. 
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2. Presentació del sector 

2.1. Definició i acotació de l'activitat 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic inclou tot un seguit heterogeni de 
productes vinculats a l'energia elèctrica des de diversos punts de vista. Per una banda, hi ha béns 
que permeten la producció, la transformació i la distribució d'aquesta energia a punts finals 
(generadors, motors, fils i cables, aparellatge ... ). l, per altra banda, hi ha productes que utilitzen 
l'energia elèctrica com a font bàsica per al seu funcionament en diferents tasques (ordinadors, 
televisors, magnetoscopis, làmpades ... ). Per tant, es tracta d'activitats que subministren tant béns 
d'inversió com béns de consum al conjunt de la societat. 

Segons la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-93), aquest sector correspon a la 
subsecció DL i inclou quatre grans grups d'activitats, que són els següents: 

• La fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics (divisió 30). 

• La fabricació de maquinària i material elèctrics (divisió 31 ). 

• La fabricació de material electrònic i d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació (divisió 
32). 

• La fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria (divisió 33). 
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Val a dir que, d'acord amb la CCAE-93, al sector s'hi inclouen activitats i productes que no responen a 
la definició anterior quant a la seva vinculació amb l'energia elèctrica, i que tradicionalment no s'han 
considerat integrants d'aquest sector. Aquest és el cas, per exemple, d'alguns segments del grup 
d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria. 

Més específicament, tots els grans grups d'activitats que integren el sector poden desglossar-se, 
alhora, en diverses branques, a excepció del corresponent a màquines d'oficina i equips informàtics 
(divisió 30). Així, el subsector de maquinària i material elèctrics (divisió 31) es divideix en: 

31.1. Fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors (motors, generadors, grups 
electrògens ... ). 

31.2. Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics (interruptors, commutadors, fusibles ... ). 

31.3. Fabricació de fils i cables elèctrics aïllats (fils, trenes, cables de fibra òptica ... ). 

31.4. Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques (piles, bateries de piles, acumuladors ... ). 

31.5. Fabricació de làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació (làmpades, tubs ... ). 

31.6. Fabricació d'altres equips elèctrics (magnets, bobines d'encesa, bugies ... ). 

Pel que fa al subsector de material electrònic, d'equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació 
(divisió 32), el desglossament d'activitats segons la CCAE-93 és el següent: 

32.1. Fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics (tubs d'imatge, transformadors i 
ampliadors d'imatge, diades ... ). 

32.2. Fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió i d'aparells per a la radiotelefonia i 
radiotelegrafia amb fils (càmeres de televisió, aparells telefònics, aparells de faxs ... ). 



32.3. Fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge (televisors, 
magnetoscopis, magnetòfons ... ). 
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Respecte al subsector d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria (divisió 
33), la CCAE-93 realitza la següent divisió: 

33.1. Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics (aparells 
d'electrodiagnòstic, xeringues i agulles, aparells de raigs X ... ). 

33.2. Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, 
excepte equips de control per a processos industrials (balances, microscopis, oscil·loscopis ... ). 

33.3. Fabricació d'equips de control de processos industrials (disseny i muntatge de sistemes continus 
i de plantes automatitzades). 

33.4. Fabricació d'instruments d'òptica i d'equip fotogràfic (lents, prismes, filtres ... ). 

33.5. Fabricació de rellotges (rellotges, parquímetres, cronòmetres ... ). 

Des d'una altra perspectiva, hom pot apuntar que el sector de la maquinària i del material elèctric, 
electrònic i òptic es pot desglossar en tres grans branques, que al seu torn es poden subdividir en 
altres activitats, com ara: 

• La maquinària i el material elèctric (divisió 31 ). 

• L'electrònica, incloent-hi màquines d'oficina i equips informàtics (divisions 30 i 32). 

• La instrumentació (divisió 33). 
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El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic segons la Classificació 
Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-93) 

Divisions Grups Conceptes Productes 

Ill 
30.0 Fabricació de màquines d'oficina 1 equips Màquines d'oficina 

Q)._ Ill informàtics Ordinadors 
·=ni Ill~ 
:S C Q..fa e·"¡;·-
·ni¡¡: :s e 
:E o C" o 

- Q)-
"'C C g ·-

31.1 Fabricació de motors elèctrics, Motors elèctrics 
transformadors i generadors Generadors 

31.2 Fabricac10 d'aparells de d1stnbuc10 1 control 
Grups electrògens 

u Interruptors 
·;: elèctrics Commutadors - Fusibles u 
•GI Relés Qj 

Cònsoles ¡¡¡ 31.3 Fabricació de fils 1 cables elèctrics arnats Fils ·;: 
s Trenes 
ni Cables de fibra òptica E 31.4 Fabricació d'acumuladors 1 piles elèctriques Piles 
ni Bateries de piles 
·;: Acumuladors •ni 
C 31.5 Fabricació de làmpades elèctriques 1 Lampades ·:; aparells d'il·luminació Tubs C" 
ni 31.6 Fabr1cac10 d'altres equips elèctrics Magnets 
:E Bobines d'encesa 
...: Bugies .., 

Ca les 
Fars 
Clàxons 
Alarmes 

32.1 Fabricació de vàlvules, tubs 1 altres Tubs d'imatge 

a.:- components electrònics Transformadors i ampliadors d'imatge 
·-·o Díodes 
:S.- Transistors C" Ill a¡•:;; Circuits electrònics i impresos 

- Q) U-o Resistències ï:.e:- 32.2 Fabncac1ó de transmissors de rad1od1fus1ó 1 Càmeres de telev1s16 .() . g 
b.2u televisió i d'aparells ~er a la radiotelefonia i Aparells telefònics 
lf"ï: radiotelegrafia amb 1ls Aparells de fax -1! :s Centraletes .! a¡ E 32.3 Fabncac1ó d'aparells de recepc10, Televisors nl'C o 
·;:Ill u enregistrament i reproducció de so i imatge Magnetoscopis 
Q)--- Magnetòfons 
n1 E 
:E ni Tocadiscs . a.. Altaveus N ni .., Micròfons 

Auriculars 
33.1 Fabncac1Ó d'equip 1 instruments Aparells d'electrod1agnòstic 

¿·;;; 
medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics Xeringues i agulles 

Aparells de raigs X 
·-U Mobiliari mèdic ,,._ 

33.2 Fabricació d'instruments 1 aparells de Balances a¡Q. 
E•O mesura, verificació, control, navegació i Microscopis 
.1!!:2 altres fins, excepte equips de control per a Oscil·loscopis 
C Ill ni processos industrials Termòmetres Q)·-·-E u._ Comptadors E& 33.3 Fabncac10 d'equip de control de processos 2a..- Disseny 1 muntatge de sistemes continus 1 
Ui Q)~ industrials de plantes automatitzades 
C'C Q) 33.4 Fabricació d'instruments d'óptica 1 d'equip Lents ·- ..... 

·-111 fotogràfic Prismes Q.U 
·:;·~ Filtres 
C",:::s Telescopis w ... Aparells de projecció ··s 33.5 Fabncac1ó de rellotges ~C" Rellotges 

Parquímetres 
Cronòmetres 

Font: Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-93). 
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2.2. Trets més destacats del sector 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic inclou una gran i heterogènia 
varietat de productes i activitats des de diferents punts de vista. D'una banda, es pot assenyalar que 
engloba tant béns finals o acabats -d'inversió i de consum- com béns intermedis. Així, en aquesta 
branca s'hi inclouen béns d'equip com són els motors elèctrics o els generadors, béns de consum 
com els electrodomèstics o els rellotges, i béns intermedis com els fils i cables o els components 
electrònics. Al voltant de dos terços de la producció total està constituïda per béns finals, mentre que 
la resta correspon a béns intermedis. La diversificació del sector es manifesta en el fet que els béns 
que es fabriquen van des de petits components electrònics fins a instal·lacions senceres per a la 
indústria o les infraestructures. Hom pot apuntar que aquesta branca esdevé un suport fonamental i 
bàsic per al desenvolupament de les societats modernes, ja que garanteix el funcionament dels 
processos productius i de la vida quotidiana de les llars. Està notablement imbricat en el conjunt 
econòmic dels països, amb una relació directa amb el sector productiu i amb el consum final. 

Des d'una altra perspectiva, destaca la varietat d'activitats que contempla la branca tenint en compte 
les múltiples aplicacions dels productes que s'hi fabriquen. Així, es pot diferenciar entre segments 
productors (generadors, grups electrògens, piles ... ), transformadors (transformadors elèctrics ... ), 
distribuïdors (fils i cables, interruptors ... ) i utilitzadors (làmpades, electrodomèstics ... ) de l'energia 
elèctrica, als quals cal afegir aquells no vinculats directament a aquesta última, englobats dins la 
denominació genèrica d'instrumentació. Això permet assenyalar que els col·lectius d'usuaris dels 
productes que es fabriquen al sector són molt diversos, atès que els usuaris finals són el conjunt de la 
societat, des d'individus i famílies particulars fins a empreses i organismes públics i privats. En aquest 
últim cas, per exemple, en són usuaris tant la indústria manufacturera, com les activitats industrials no 
manufactureres, la construcció, l'agricultura i els serveis. 

D'altra banda, la diversitat del sector també es palesa des del punt de vista de la tecnologia i la 
innovació. Aquest engloba, d'una banda, béns bàsics, que es poden considerar tecnològicament 
madurs i convencionals, i que acostumen a tenir millores puntuals, sobretot en qüestions 
complementàries (disseny, materials, components, automatització de processos de producció ... ), més 
que innovacions revolucionàries o transformacions profundes dels productes. Aquests béns bàsics 
solen concentrar-se en l'àmbit de la maquinària i del material elèctric i, sobretot, en els camps de la 
generació i distribució d'electricitat, així com en alguns segments de la branca de la instrumentació. 
En són exemples els motors elèctrics, els transformadors i els generadors, o els aparells de distribució 
i control elèctrics (interruptors, commutadors, fusibles ... ). Així mateix, el sector inclou, d'altra banda, 
béns tecnològicament més avançats i sofisticats, en els quals la recerca i el desenvolupament i les 
innovacions tenen una rellevància destacable. Aquests productes es concentren en els subsectors 
genèrics de l'electrònica i de la instrumentació. Alguns exemples d'això són els components 
electrònics (circuits, semiconductors ... ), els equips informàtics, els aparells de radiotelefonia (telèfons 
mòbils, centraletes ... ), els electrodomèstics (televisors, equips d'alta fidelitat. .. ) o els equips de control 
de processos industrials. 

Respecte del procés productiu que caracteritza les activitats del sector, cal apuntar que predomina la 
fabricació en sèries llargues, si bé de vegades, i per a determinats productes, la fabricació es realitza 
mitjançant sèries curtes i sota comanda específica de l'usuari. Un exemple d'aquest últim cas pot ser, 
per exemple, la producció de motors, generadors, grups electrògens o transformadors de gran 
dimensió per a centrals elèctriques o per a altres instal·lacions singulars (locomotores de tren ... ). 
D'altra banda, malgrat que a l'àmbit productiu existeixen importants economies d'escala pel tipus de 
fabricació que hi preval, s'ha de destacar que en alguns segments els processos han de comptar amb 
una presència considerable de la mà d'obra, atesa la complexitat tècnica del muntatge de determinats 
béns (equips informàtics, electrodomèstics ... ). 
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Per les seves característiques, el sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic 
reflecteix de manera acurada l'estat del conjunt de l'economia quant a la seva evolució conjuntural i 
cíclica. Es tracta d'una branca que d'una forma o altra és sensible al conjunt dels components interns 
de la demanda agregada, és a dir, al consum privat, a la inversió i a la despesa pública, la qual cosa li 
permet captar en tot moment la situació que travessen cadascun d'ells. Val a dir que alguns dels 
segments del sector han estat els que han experimentat un major creixement del global industrial 
durant els darrers trenta anys. És el cas de l'electrònica, subsector amb un elevat grau de dinamisme, 
basat en una intensa tasca de recerca i desenvolupament i en l'aparició d'importants innovacions, i 
estimulat per les contínues noves aplicacions que han anat sorgint en les societats. 

Al llarg del temps, els productes englobats dins el sector han experimentat una progressiva 
implantació a pràcticament la totalitat de les activitats dels països, la qual cosa ha atorgat a la branca 
una posició estratègicament clau. En aquest sentit, hom pot afirmar que algunes de les principals 
revolucions tecnològiques que han registrat les societats occidentals durant els darrers 150 anys 
s'han generat en aquest sector. En el passat va ser la maquinària i el material elèctric, amb l'extensió 
de l'ús de l'energia elèctrica, però recentment el protagonisme està en mans de l'electrònica i, molt 
especialment, de la informàtica i de les comunicacions, de les quals depèn el desenvolupament 
socioeconòmic dels països. Cal apuntar que és un sector clau i determinant del progrés tecnològic i 
de la competitivitat de les indústries i de les economies, atès que és un dels principals 
subministradors d'infraestructures. 

Tot això està fntimament vinculat a l'elevat pes especific que tenen les activitats de recerca i 
desenvolupament (R+D) i d'innovació dins el sector, fet pel qual la capacitat de generar tecnologia és 
una barrera d'entrada a la branca força rellevant. Els esforços del sector en aquesta matèria són molt 
importants en termes qualitatius i quantitatius, fins al punt que aquesta és una de les activitats 
industrials en les quals es dedica un major volum de recursos a l'R+D. A la Unió Europea, per 
exemple, s'estima que entre un 8 % i un 1 O % de la xifra de negocis anual del sector es destina a 
aquesta finalitat. 

Cal destacar la recerca aplicada, que en el cas de la maquinària i del material elèctric s'ha concentrat 
en àmbits com l'eficiència i estalvi energètics, la seguretat dels usuaris i la reducció de l'impacte 
ambiental, i en la resta d'activitats ha suposat el llançament continu de nous productes de major valor 
afegit (per a nous usos, més potents, més ràpids ... ). Val a dir que en alguns segments, com és el cas 
dels electrodomèstics, el comportament fortament investigador i l'aparició contínua d'innovacions 
tecnològiques en forma de nous productes ha permès estendre el mercat i compensar possibles crisis 
econòmiques, en la mesura que la saturació de la demanda ràpidament és superada pel llançament 
d'un nou bé. Aquest és el cas de la substitució del televisor en blanc i negre pel televisor en color i per 
les modificacions que aquest ha anat experimentant (format, tub d'imatge, tipus de pantalla ... ), o 
l'aparició del DVD i els aparells que l'utilitzen, que es preveu que substitueixin el disc compacte i els 
seus equips, els quals, al seu torn, van substituir el giradiscs i el magnetòfon. Això comporta que les 
renovacions siguin contínues i que el període de vida dels productes sigui relativament curt, fet pel 
qual s'atorga a la competència en recerca i desenvolupament i innovació un paper bàsic per tal 
d'assolir un lloc avantatjós en els mercats. 

La posició estratègicament clau que ocupa el sector en el context econòmic dels països també es 
posa de manifest en el seu paper com a integrador, generador i difusor de tecnologies a la resta 
d'activitats, i en el gran nombre de vinculacions intersectorials endarrere i endavant que té. En el 
primer cas, es pot apuntar que els productes de la branca incorporen béns, innovacions i tecnologies 
que es generen en camps molt diversos, com per exemple la mecànica, la metal·lúrgia, els plàstics o 
els materials, entre els quals cal destacar els procedents del mateix sector (material electrònic, 
informàtica, òptica ... ). Així mateix, la branca subministra tecnologies avançades i mitjans productius al 
conjunt de la indústria i de l'economia, alhora que també forneix d'aparells domèstics que actuen com 
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a difusors i aplicadors d'innovacions tecnològiques a usos domèstics. No s'ha d'oblidar que en els 
darrers trenta anys l'avenç tecnològic de les societats i de les activitats econòmiques s'ha basat en les 
aportacions realitzades per l'electrònica en nombrosos fronts, de la mateixa manera que en el passat 
havia estat la maquinària i el material elèctric. Aquesta "electronificació" dels països ha estat 
acompanyada d'un creixement dels serveis de suport (planificació i estudi de projectes, 
desenvolupament informàtic ... ), els quals arriben a suposar al voltant d'una quarta part de la 
producció total del sector, i en alguns segments fins i tot la meitat (cas de les telecomunicacions). 

A més, les relacions entre la branca i la resta d'activitats és estreta i àmplia, atesa la diversitat de 
béns que es fabriquen, ja sigui pel fet de fornir-se de productes proveïts d'altres sectors o pel fet de 
subministrar a aquests béns diversos. Els proveïdors més importants del sector són la mateixa branca 
-existeix un elevat autoconsum-, seguits de la metal·lúrgia no fèrrica i els transformats metàl·lics i 
plàstics i, a certa distància, la construcció mecànica i la química. Val a dir que en els darrers anys 
s'està produint un increment de la importància dels serveis entre els subministres intermedis del 
sector i un descens del pes específic de la resta d'inputs, com a conseqüència de la informatització 
dels béns i sistemes, de l'estalvi de materials gràcies a la millora de la utilització de primeres matèries 
i de la miniaturització dels productes. Pel que fa als clients principals de la branca, s'ha d'assenyalar 
que hi ha una gran diversitat d'usuaris dels béns fabricats, atès que aquests es destinen tant a les 
activitats productives, com al sector públic i a les famílies i individus. Destaquen el mateix sector, la 
construcció mecànica, els serveis i la indústria de l'automoció, seguits d'altres com la indústria 
elèctrica de base (centrals hidràuliques, tèrmiques i nuclears), el consum domèstic (per exemple, 
electrodomèstics) o el mateix sector públic (cas de projectes de subministrament elèctric o de 
transport). Atesa la diversitat i heterogeneïtat dels productes, segments i branques que integren el 
sector, els factors determinants de la demanda són múltiples. Per exemple, a la instrumentació hom 
pot diferenciar segons grups. En el cas de l'òptica i del material fotogràfic, la demanda de productes 
d'òptica de consum depèn de modificacions demogràfiques, de la moda i d'innovacions 
tecnològiques; el consum d'instruments d'òptica de precisió, de millores metodològiques de mesura i 
d'assaig industrials i de les expectatives de modernització d'equips, i la demanda de material 
fotogràfic depèn del consum privat, de la innovació de productes i de les noves aplicacions dels 
aparells. Pel que fa al material medicoquirúrgic i ortopèdic, es pot assenyalar que la demanda depèn 
de factors demogràfics, de la cura de la sanitat, del nivell de renda social i la presa de consciència 
dels problemes sanitaris, i de la innovació tecnològica. Quant als instruments de precisió, aparells de 
mesura i control, la demanda depèn de la situació econòmica general i del comportament de la 
inversió en particular, a més del desenvolupament de la tecnologia electrònica. Finalment, la 
demanda de rellotges i similars està vinculada a la marxa del consum familiar i al paper de la 
innovació tecnològica. 
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El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic en el context econòmic 
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3. Panorama general del sector de la maquinària i del material elèctric, 
electrònic i òptic a escala internacional 

3.1. El sector al món 
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Com en altres activitats on el component industrial i tecnològic té una gran importància, el sector de la 
maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic neix i es desenvolupa amb major profusió als 
països més avançats, que són els que dominen la branca. Es tracta dels països comunitaris, els 
Estats Units i el Japó, que concentren conjuntament gairebé un 70 % de la producció i un 65 %-70 % 
del mercat mundial. Malgrat això, en les darreres dècades altres zones i països han actuat 
decididament per augmentar la seva participació en aquest sector, atesa la seva rellevància 
estratègica. Aquest és el cas dels països del sud-est asiàtic (Corea del Sud, Taiwan, Singapur ... ) i de 
la Xina, el pes específic dels quals s'ha incrementat, sobretot, en els segments de l'electrònica. 

La producció mundial del sector s'estima, l'any 1998, en uns 2 bilions d'ecus. Els Estats Units és el 
principal fabricant, ja que concentra un 29,2 % de la producció total, seguit pel Japó (20,3 %) i per la 
Unió Europea (20, 1 %). Segons els subsectors, es pot apuntar que l'activitat més important és la de 
l'electrònica (incloses les màquines d'oficina i els equips informàtics), que el 1997 representava 
aproximadament el 55 % de la producció mundial del sector, seguida per la branca de la maquinària i 
del material elèctric (33 %) i, a una certa distància, la instrumentació (12 %). Pel que fa a l'electrònica 
(incloses les màquines d'oficina i els equips informàtics), els Estats Units, el Japó i la Unió Europea 
concentren conjuntament el 70,8 % de l'activitat productiva, segons dades de l'any 1997, en què 
destaquen els dos primers països (27, 1 % i 25, 1 %, respectivament). Quant a la maquinària i el 
material elèctric, els tres primers fabricants del món compten amb el 60 %-65 % de la producció i el 
60 % de les exportacions del món, entre els quals destaquen els Estats Units i la Unió Europea com 
els més importants. Finalment, el subsector de la instrumentació es localitza, fonamentalment, als 
Estats Units, el Japó i la Unió Europea, grup de països que concentra globalment més d'un 85% de la 
producció, i entre els quals sobresurt els Estats Units (amb gairebé un 39 %). 

En les darreres dècades, els tres principals productors del sector a escala mundial han hagut de fer 
front a una competència creixent procedent dels països asiàtics i dels països del centre-est europeu, 
que s'ha produït, principalment, per la via dels preus. Aquesta concurrència s'ha concentrat, sobretot, 
en el segment de l'electrònica (incloses les màquines d'oficina i els equips informàtics) en el cas dels 
països asiàtics (bàsicament, electrodomèstics i components electrònics), i en l'àmbit de la maquinària 
i del material elèctric en el cas dels països del centre-est d'Europa (motors elèctrics, transformadors, 
generadors, làmpades ... ). Aquest fenomen ha estat impulsat no solament per iniciatives locals en 
aquestes àrees, sinó també per importants transferències d'inversions des dels països més 
industrialitzats, animades en alguns casos per estratègies de deslocalització productiva, destinades a 
aprofitar-se d'uns baixos costos productius i d'uns mercats emergents, sobretot en productes primaris 
i intermedis. Exemples d'això són les inversions de multinacionals nord-americanes del camp de 
l'electrònica en països del sud-est asiàtic (com és el cas dels components electrònics i equips 
informàtics), o dels grups nord-americans i comunitaris en el subsector de la maquinària i del material 
elèctric en països del centre-est europeu (com és el cas de les làmpades i dels aparells d'il·luminació). 
De resultes d'això, al llarg del temps s'ha reduït el pes específic dels principals fabricants dins el 
context mundial. En aquest sentit, es pot apuntar que l'any 1994 els Estats Units, el Japó i la Unió 
Europea representaven el 73, 7 % de l'activitat electrònica (incloses les màquines d'oficina i els equips 
informàtics) del món en termes de producció, percentatge que va passar a ser el 70,8 % l'any 1997. 

D'entre els tres principals fabricants mundials del sector destaca els Estats Units, tant en producció 
(42,0 % del global de tots tres) com, sobretot, en valor afegit (52,6 %). No obstant això, la Unió 
Europea és la zona més important en nombre de treballadors, en concentrar el 35,5 % del conjunt de 
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l'ocupació. L'hegemonia dels Estats Units en l'activitat es palesa de forma notable en els indicadors 
de productivitat. Així, la productivitat mesurada en termes de valor afegit a cost de factors per ocupat 
es situava l'any 1997 en 132.443 ecus, a una distància significativa del Japó (84.457 ecus) i, sobretot, 
de la Unió Europea (52.209 ecus). El ràtio de productivitat de la Unió Europea és un 38,2 % més baix 
que el del Japó i un 60,6 % més reduït que el dels Estats Units. Aquest fet revela diferències 
substancials pel que fa a l'especialització sectorial de cada zona i als processos productius utilitzats, 
molt més intensius en factor humà en el cas dels països comunitaris. A la Unió Europea, per exemple, 
destaca la presència dels segments de la maquinària i del material elèctric i d'instrumentació, i, 
puntualment, el material electrònic, equip i aparells de ràdio, televisió i comunicació i les màquines 
d'oficina i equips informàtics, mentre que als Estats Units s'han de ressenyar la instrumentació i les 
màquines d'oficina i equips informàtics, i al Japó les màquines d'oficina i equips informàtics i la 
maquinària i el material elèctric. 

Els països més industrialitzats, que es caracteritzen per un grau d'especialització productiva i 
exportadora en les diverses activitats que integren el sector de la maquinària i del material elèctric, 
electrònic i òptic superior a la mitjana del conjunt de països de l'OCDE són, segons les branques, els 
següents: 

- En màquines d'oficina i equips informàtics: Irlanda (en especial, ordinadors i altres equipaments 
informàtics), la Gran Bretanya (sobretot, en ordinadors i altres equipaments informàtics) i el Japó 
(màquines d'oficina). 

- En maquinària i material elèctric: Alemanya (especialment, en motors, generadors i transformadors 
elèctrics i làmpades i aparells d'il·luminació), el Japó (sobretot, en acumuladors i piles elèctriques i 
aparells de distribució i control elèctrics) i Itàlia (principalment, en làmpades i aparells d'il·luminació). 

- En material electrònic, equip i aparells de ràdio, televisió i comunicació: Suècia (especialment, en 
aparells d'emissió i de transmissió i aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge), 
el Japó (sobretot, en components electrònics i aparells de recepció, enregistrament i reproducció de 
so i imatge) i Finlàndia (principalment, en aparells d'emissió i transmissió). 

- En instrumentació: Suïssa (en especial, en rellotgeria i aparells medicoquirúrgics i aparells 
d'ortopèdia), Suècia (principalment, en aparells medicoquirúrgics i aparells d'ortopèdia), els Estats 
Units (sobretot, en aparells medicoquirúrgics i aparells d'ortopèdia i instruments de mesura i control) i 
Irlanda (bàsicament, en aparells medicoquirúrgics i aparells d'ortopèdia i instruments d'òptica i equip 
fotogràfic). 

La demanda mundial de productes del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic 
també es concentra, principalment, als Estats Units, el Japó i la Unió Europea. La rellevància 
d'aquestes àrees sobre el global del món en termes de mercat és inferior a la seva importància quant 
a productors, atès el dinamisme econòmic i, per tant, com a consumidors, d'altres zones, com els 
països asiàtics, llatinoamericans i centreeuropeus. Pel que fa a les branques de la maquinària i del 
material elèctric i l'electrònica (inclosos màquines d'oficina i equips informàtics), es pot apuntar que 
dades del 1997 situen el consum aparent dels Estats Units en 539.000 milions d'ecus, el del Japó en 
342.000 milions d'ecus i el de la Unió Europea en 268.000 milions d'ecus. 1 Per tant, el mercat nord
americà és superior al nipó en gairebé un 60 % i el doble del comunitari. Val a dir que l'estructura de 
la demanda d'aquestes zones reflecteix, en bona mesura, l'estructura de la producció. Es pot 
ressenyar que més de la meitat del consum aparent d'ordinadors d'aquestes tres àrees prové dels 
Estats Units, per un 26 % de la Unió Europea i un 22 % del Japó, mentre que el principal mercat de 
maquinària i material elèctric són els països comunitaris (40 %), seguit dels Estats Units (35 %) i del 
Japó (25 %). 

1
. Aquest volum no inclou dades de certes activitats de Bèlgica, Grècia, Luxemburg, Portugal i Àustria. 



Principals àrees geogràfiques fabricants de maquinària i material elèctric, electrònic i òptic: 
magnituds bàsiques. 1997-1998 
Arees geogràfiques Producció 1998 

(milions d'ecus) 

Unió Europea-1512
> 402.600 

Estats Units 584.053 
Japó 405.227 
<
1>valor afegit brut a cost de factors per ocupat. 

Valor afegit a cost 
de factors 1997 

(milions d'ecus) 
138.142 
330.372 
159.692 

Ocupació 
1997 

(treballadors) 
2.645.950 
2.494.447 
1.890.819 

Productivitat per 
ocupat111 1997 

(ecus) 
52.209 

132.443 
84.457 

l'' En el cas de les activitats de la maquinària i del material elèctric i electrònic (inclosos màquines d'oficina i equips 
informàtics) no s'hi inclouen Grècia, Luxemburg, Àustria i Portugal. 

Font: Commission Européenne (Eurostat) (2000c). 
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L'hegemonia mundial dels Estats Units, el Japó i la Unió Europea en el sector de la maquinària i del 
material elèctric, electrònic i òptic es palesa, també, en les principals empreses fabricants. Dels trenta
tres grups més importants del món segons la xifra de vendes, tretze són nord-americans, deu 
japonesos i set europeus. La resta són dos sud-coreans i un canadenc. Pel que fa a la Unió Europea, 
cal ressenyar que manté una posició relativa de segon ordre per darrere dels Estats Units i el Japó, 
atès que de les tretze primeres empreses del món del sector només una és comunitària. La majoria 
de les empreses opera en les branques de la maquinària i del material elèctric i electrònic, i equips i 
aparells de ràdio, televisió i comunicació (vint-i-tres}, mentre que només set actuen en l'àmbit de les 
màquines d'oficina i equips informàtics i dos en el camp de la instrumentació. L'origen dels grups que 
operen en les branques de la maquinària i del material elèctric i electrònic, equips i aparells de ràdio, 
televisió i comunicació és molt divers, però l'hegemonia en els casos de les màquines d'oficina i 
equips informàtics i de la instrumentació correspon als Estats Units. Val a dir que en aquests dos 
últims segments la presència comunitària és nul·la. 

Destaca per la seva xifra de negocis l'empresa nord-americana General Electric, seguida, a una certa 
distància, per l'originària del mateix pals lnternational Business Machines (IBM), l'alemanya Siemens i 
les japoneses Hitachi, Matsushita Electric Indi., Sony i Toshiba. Segons ocupació, els principals grups 
són, per ordre d'importància, Siemens, Hitachi, General Electric i lnternational Business Machines 
(IBM). Dins les branques de la maquinària i del material elèctric i electrònic, i equips i aparells de 
ràdio, televisió i comunicació s'han d'assenyalar les empreses General Electric, Siemens i Hitachi. En 
el cas de les màquines d'oficina i equips informàtics destaquen lnternational Business Machines (IBM) 
i, a certa distància, les també nord-americanes Hewlett-Packard i Compaq Computer. Finalment, en la 
branca de la instrumentació, les firmes més importants són les nord-americanes Minnesota Mining & 
MFG i Eastman Kodak. 
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Principals empreses del món del sector de maquinària i material elèctric, electrònic i òptic. 
1999 
Empresa Activitat111 País d'origen Xifra de vendes Ocupació 

(milions de dòlars) (treballadors) 
General Electric E Estats Units 111.630 340.000 
lntl. Business Machines l Estats Units 87.548 307.401 
(IBM) 
Siemens E Alemanya 75.337 443.000 
Hitachi E Japó 71.859 398.348 
Matsushita Elec. Indi. E Japó 65.556 290.448 
Sony E Japó 60.053 189.700 
Toshiba E Japó 51.635 190.870 
Hewlett-Packard Estats Units 48.253 84.400 
Fujitsu Japó 47.196 188.000 
Nec E Japó 44.828 154.787 
Compaq Computer l Estats Units 38.525 76.100 
Lucent Technologies E Estats Units 38.303 153.000 
Mitsubishi Electric E Japó 33.896 116.588 
Royal Philips Electric E Holanda 33.557 229.341 
Motorola E Estats Units 30.931 121.000 
lntel E Estats Units 29.389 70.200 
Samsung Electronics E Corea del Sud 26.991 54.058 
L.M. Ericsson E Suècia 26.052 103.290 
Dell Computer l Estats Units 25.265 36.500 
ABB E Suècia-Suïssa 24.681 164.154 
Alcatel E França 24.558 115.712 
Canon l Japó 23.062 81.009 
Tyco lnternational E Estats Units 22.497 182.000 
Nortel Networks E Canadà 21.287 80.627 
Nokia E Finlàndia 21.090 55.260 
Xerox l Estats Units 19.228 94.600 
Sanyo Electric E Japó 18.090 83.519 
Alstom E França 16.760 120.678 
Sharp E Japó 16.658 49.748 
Minnesota Mining & MFG Ins. Estats Units 15.659 70.549 
LG Electronics E Corea del Sud 15.021 54.436 
Emerson Electric E Estats Units 14.270 116.900 
Eastman Kodak Ins. Estats Units 14.089 80.650 
<
1
' l: Màquines d'oficina i equips informàtics. 
E: Maquinària i material elèctric i electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació. 
Ins.: Equip i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria. 

Font: Fortune (2000). 

Els grups empresarials que configuren el sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i 
òptic es caracteritzen en la majoria dels casos per la seva diversificació, en tant que són conglomerats 
que tenen presència en diferents activitats, ja sigui dins del mateix sector o bé en altres branques. Un 
exemple d'això és Siemens, que opera a pràcticament tots els àmbits del sector. A més, s'ha de 
destacar que bona part d'aquests opera a molts països amb instal·lacions i filials productives. Aquest 
és el cas de les firmes nord-americanes i japoneses, amb presència a la Unió Europea (Espanya, 
Irlanda, Gran Bretanya ... ) i a països del sud-est asiàtic. En aquesta línia, cal apuntar les estratègies 
d'internacionalització i de deslocalització productiva desenvolupades per molts dels grups fabricants 
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vers a països de baixos costos, sobretot laborals, i amb perspectives de demanda. Al mateix temps, 
es posa de manifest el desenvolupament per part de les empreses d'estratègies de concentració en 
les seves activitats principals, les quals segreguen divisions secundàries. Un exemple d'això és Nokia, 
que ha passat de ser una firma multibranca l'any 1990, amb activitats als camps dels plàstics, 
electrònica de consum, cables, maquinària, robòtica, telecomunicacions, pneumàtics, química, paper, 
enginyeria. .. , a ser un grup especialitzat en telecomunicacions (xarxes intel·ligents, sistemes de 
transmissió, telefonia mòbil, base de dades ... ) el 2000. Paral·lelament, a les empreses està tenint lloc 
la introducció de processos d'automatització i integració de sistemes per reduir costos, i un recurs 
creixent a la subcontractació d'activitats productives en favor de tercers. 

3.2. El sector a la Unió Europea 

3.2. 1. Visió de conjunt 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic és un dels més importants dins el 
conjunt industrial de la Unió Europea. Representa gairebé un 13 % del total del valor afegit brut de la 
indústria i poc menys en termes d'ocupació. Val a dir que l'activitat té un major pes específic sobre el 
global industrial als Estats Units (prop del 20 %) i al Japó (al voltant d'un 17 %) que a la Unió 
Europea, atesa la major rellevància que en aquests pai"sos tenen els segments relatius a l'electrònica. 
Segons dades de l'any 1998, la producció comunitària se situa en 402.600 milions d'ecus,2 i el global 
d'efectius és de 2,686 milions de persones, amb un valor afegit brut a cost de factors el 1997 de 
138.142 milions d'ecus. El mercat mesurat en termes de consum aparent s'estima en 430.994 milions 
d'ecus. Les relacions comercials del sector han mostrat tradicionalment un saldo negatiu per a la Unió 
Europea. L'any 1998 les exportacions se situaven en 138.338 milions d'ecus front unes importacions 
de 166. 732 milions d'ecus, la qual cosa suposava un dèficit de 28.394 milions d'ecus i una taxa de 
cobertura de la balança comercial del 83,0 %. 

L'evolució del sector durant la darrera dècada s'ha caracteritzat per un creixement sostingut, malgrat 
la crisi patida al principi dels anys noranta. Així, es pot apuntar que en els àmbits de la maquinària i 
del material elèctric i de l'electrònica (inclosos màquines d'oficina i equips informàtics) la producció en 
valor va augmentar gairebé un 30 % en termes reals entre el 1993 i el 1998, a una taxa anual mitjana 
superior al 5 %, mentre que l'any 1998 l'increment nominal va ser d'un 2,9 %. En el cas de la 
instrumentació, en el període 1988-1998 es va registrat un creixement total de la producció a preus 
corrents d'un 56,6 %, amb un augment aquest darrer any d'un 3,3 % en termes constants. Tanmateix, 
l'ocupació no ha experimentat la mateixa evolució que l'activitat productiva. Han tingut lloc importants 
ajustaments estructurals, amb modificacions en els processos productius de certs segments 
relativament madurs, que no han estat totalment compensats pel dinamisme d'altres branques més 
noves vinculades a tecnologies avançades. De fet, el sector va perdre uns 490.000 llocs de treball en 
el període 1990-1998, és a dir, es va produir una reducció de l'ocupació d'un 15,4 %, a un ritme anual 
mitjà d'un 2 %. El creixement de la producció i la caiguda de l'ocupació van permetre una millora 
substancial de la productivitat al llarg de la dècada dels anys noranta, que en alguns pai"sos va ser 
d'un 6-8 % anual entre el 1993 i el 1998. 

2
. No s'hi inclouen dades de Grècia, Luxemburg, Àustria i Portugal en el cas de les activitats de la maquinària i del material 

elèctric i electrònic (inclosos màquines d'oficina i equips informàtics). 



Evolució de les principals magnituds del sector de la maquinària i del material elèctric, 
electrònic i òptic a la Unió Europea. 1994 i 1998 

Magnituds 1994 1998 
Producció (milions d'ecus) 324.870 402.600< ¡ 
Valor afegit a cost de factors (milions d'ecus) 128.475 138.142 (1997) 
Ocupació (treballadors) 2.845.627 2.686.000 
Consum aparent (milions d'ecus) 346.835 430.994 
Exportacions extra-UE (milions d'ecus) 83.325 138.338 
Importacions extra-U E (milions d'ecus) 105.290 166. 732 
Balança comercial (milions d'ecus) -21.965 -28.394 
Taxa de cobertura(%) 79, 1 83,0 
l 1 En el cas de les activitats de la maquinària i del material elèctric i electrònic (inclosos màquines 
d'oficina i equips informàtics) no s'hi inclouen Grècia, Luxemburg, Austria i Portugal. 

Font: Commission Européenne (Eurostat) (2000c). 

3.2.2. Estructura sectorial 
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L'estructura de la branca de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic es caracteritza per 
una notable diversificació pel que fa al nombre i tipus d'activitats. A grans trets, destaca la fabricació 
de maquinària i material elèctric, que suposa el 38,4 % del total del sector en termes de producció, 
amb un mercat comunitari que s'avalua en 107.000 milions d'ecus l'any 1998. El seu pes especific 
sobre el conjunt de la indústria s'estima en aproximadament un 5,5 % en valor afegit i ocupació. A 
aquest segment li segueix la fabricació de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació, que representa un 27,9 % del sector (al voltant d'un 3 % de la indústria comunitària), i, a 
una certa distància, la fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i 
rellotgeria (19,0 % del sector i prop del 3 % de la indústria}, i la fabricació de màquines d'oficina i 
equips informàtics (14,7 % del sector i 1,5 % de la indústria). Pel que fa al dinamisme, s'ha de 
ressenyar que aquest darrer subsector ha estat el que ha registrat un major creixement durant els 
últims deu anys, amb uns increments anuals mitjans de la producció en volum superiors a un 5 %, 
seguit de la branca del material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, amb 
unes taxes al voltant d'un 5%. De fet, aquests dos subsectors han estat els més dinàmics del conjunt 
de la indústria comunitària en aquests temps, especialment a partir del 1994. En el primer cas, la 
producció a preus constants es va incrementar gairebé un 120 % en el període 1990-1999 i, en el 
segon, més d'un 70 %. 
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Composició subsectorial del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a 
la Unió Europea. 1998 (producció, en%) 

Màquines d'oficina 
i equips informàtics 

Equips i 
instruments 

medicoquirúrgics, 
de precisió, òptica i 

rellotgeria 
19,0% 

14,7% 

Font: Commission Européenne (Eurostat) (2000c). 

Maquinària i 
material elèctric 

38,4% 

comunicació 
27,9% 

Dins el subsector de la maquinària i del material elèctric cal ressenyar el segment d'aparells de 
distribució i control elèctrics (interruptors, commutadors, fusibles ... ), activitat que, alhora, és la més 
important del conjunt del sector, en aportar el 16,6 % de la producció total. Aquest segment suposa el 
55, 1 % del mercat global del subsector de la maquinària i del material elèctric. En un segon nivell 
d'importància destaquen les branques d'un altre equip elèctric (magnets, bobines d'encesa, bugies ... ) 
-un 10,0 % de la producció del sector-, de motors elèctrics, generadors i transformadors (motors, 
generadors, grups electrògens ... )-un 4,7 % de la producció total de la branca-, de fils i cables 
elèctrics aïllats (fils, trenes, cables de fibra òptica, ... )-un 3,2 % de la producció del sector- i de 
làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació (làmpades, tubs ... ) -un 2,7 % de la producció de la 
branca-. Val a dir que la Unió Europea és el principal productor mundial de maquinària i material 
elèctric, ja que concentra al voltant del 38 % del total de l'àrea integrada pels tres fabricants més 
importants (Unió Europea, els Estats Units i el Japó), percentatge que se situa en el 40,0 % en el cas 
del segment d'aparells de distribució i control elèctrics. El grau d'especialització que mostra la Unió 
Europea en aquest subsector supera els del Japó i els Estats Units (més del 5 % del valor afegit 
industrial, enfront del 4,7 % i el 3,5 %, respectivament). En els darrers anys, els segments més 
dinàmics han estat els de les làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació, i els motors elèctrics, 
transformadors i generadors, mentre que, en un altre sentit, l'activitat de fils i cables elèctrics aïllats ha 
estat la que ha mostrat una evolució més estable. 

En el subsector del material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, el segment 
més important és el de la fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió i aparells per a la 
radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils (càmeres de televisió, aparells telefònics, aparells de fax ... ), 
que representa el 15,4 % de la producció total del conjunt del sector. En aquest segment la Unió 
Europea se situa significativament per darrere dels Estats Units pel que fa a activitat productiva, i per 
davant, a una certa distància, de la resta dels fabricants mundials. Les altres dues activitats que 
integren aquest subsector tenen una importància similar sobre el global del sector, atès que la 
fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge (televisors, 
magnetoscopis, magnetòfons ... ) aporta el 6,3 % de la producció total, i la fabricació de vàlvules, tubs i 
altres components electrònics (tubs d'imatge, transformadors i ampliadors d'imatge, díodes ... ) 
n'aporta el 6,2 %. Pel que fa al segment d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i 
imatge, cal apuntar que l'activitat mundial està dominada pel Japó, la producció del qual esdevé un 60 
% superior a la de la Unió Europea i 5,5 vegades més elevada que la dels Estats Units. L'hegemonia 
nipona és força important en magnetoscopis i càmeres de vídeo, mentre que Europa disposa d'una 
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activitat productiva destacada en el camp dels televisors, tant de firmes locals com de plantes 
d'empreses asiàtiques, i controla la fabricació de tubs per a televisors, un dels principals components 
que pertany als segment de vàlvules, tubs i altres complements electrònics. Respecte del mercat 
d'aquest segment a la Unió Europea, es pot apuntar que està dominat pels televisors -present en el 
87 % de les llars europees l'any 1997-, seguit dels magnetoscopis-el 73,3 % de les llars en té- i dels 
aparells electroacústics (cadenes d'estèreo, autoràdios ... ). El segment de vàlvules, tubs i altres 
components electrònics ha incrementat notablement la seva rellevància al llarg dels darrers deu anys, 
atès el procés d"'electronificació" registrat a la societat i el paper bàsic que hi juguen els components 
cada vegada més complexos en els aparells electrònics, sobretot els components actius, i 
particularment els semiconductors. Val a dir que la Unió Europea mostra un dèficit en la seva balança 
comercial quant a components electrònics, ja que la producció interna no aconsegueix satisfer la 
demanda local. En els darrers anys el segment més dinàmic del conjunt del sector de la maquinària i 
del material elèctric, electrònic i òptic a la Unió Europea ha estat el dels transmissors de radiodifusió i 
televisió i aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils, que en el període 1995-1999 va 
incrementar la seva producció gairebé un 60 %, mentre que s'ha d'assenyalar el comportament més 
estable palesat per l'activitat d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge. 

Dins el subsector d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria, destaca de 
forma notable el segment d'instruments de mesura, verificació, control, navegació i altres fins 
(balances, microscopis, oscil·loscopis ... ). Aquest segment aporta el 52,2 % de la producció total del 
subsector i el 10,0 % de la corresponent al conjunt del sector. Ocupa més de 300.000 persones i s'ha 
mostrat com un dels més dinàmics de la branca, amb un increment mitjà anual de més d'un 6 % en 
els últims anys. Entre la resta d'activitats cal assenyalar el segment de la fabricació d'equips i 
instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics (aparells d'electrodiagnòstic, xeringues i agulles, 
aparells de raigs X ... ), que suposa el 4,7 % del total del sector i dóna feina a gairebé 175.000 
treballadors. Val a dir que la producció dels Estats Units en aquest últim segment és superior a la de 
la Unió Europea en més del doble. A més, cal apuntar el comportament descendent que ha palesat 
l'activitat productiva comunitària en el cas del segment de rellotges en els darrers anys, de tal manera 
que a finals del 1999 l'índex de producció se situava un 15 % per sota dels nivells del 1995. 

Finalment, en el subsector de màquines d'oficina i equips informàtics cal apuntar que el mercat 
comunitari està dominat pel material informàtic, que representa el 80 % de la demanda total, del qual 
la meitat correspon a ordinadors personals. El segueixen les màquines d'oficina (11 %) i el material de 
comunicació de dades (9 %). No obstant això, el mercat més dinàmic correspon a aquest darrer 
apartat. Val a dir que la penetració de les tecnologies de la informació a la Unió Europea és més lenta 
que als Estats Units. Així, es comptabilitzen més de 20 ordinadors personals per cada 100 habitants 
als països comunitaris, per més de 50 als Estats Units. De fet, la distància entre ambdues àrees és 
notable, la qual cosa es palesa, també, en els volums de recursos que cadascuna d'elles destina a 
inversió en tecnologies d'informació,3 i en el protagonisme que aquestes han tingut en el dinamisme 
de les economies internes, així com en el seu nivell d'ús i el seu creixement. 

3
. Les despeses anuals en equipaments de tecnologies de la informació van créixer de mitjana a preus constants un 23,8 % en 

el període 1990-96 als Estats Units, per un 10-18 % als principals països comunitaris. 



Composició del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic segons segments 
d'activitat a la Unió Europea. 1998 
Segments d'activitat 

Aparells de distribució i control elèctrics 
Transmissors de radiodifusió i televisió i aparells per a la 
radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils 
Màquines d'oficina i equips informàtics 
Instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i 
altres fins 
Altres equips elèctrics 
Aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge 
Vàlvules, tubs i altres components electrònics 
Motors elèctrics, generadors i transformadors 
Equip i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics 
Fils i cables elèctrics arnats 
Làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació 
Altres 

Font: Commission Européenne (Eurostat) (2000c). 

3.2.3. Localització geogràfica 

% sobre la producció total 
del sector 

16,6 
15,4 

14,7 
10,0 

10,0 
6,3 
6,2 
4,7 
4,7 
3,2 
2,7 
5,5 
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El sector comunitari de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic es concentra als països 
més industrialitzats. Destaca Alemanya, que, segons dades de l'any 1997, representa més del 34 % 
de l'activitat en termes de valor afegit i d'ocupació totals d'aquesta branca a la Unió Europea. A una 
certa distància cal esmentar França (amb el 16, 1 % del valor afegit i el 16,5 % dels llocs de treball), la 
Gran Bretanya (amb el 14,2 % i el 15,6 %) i Itàlia (amb el 10,9 % i el 12,0 %). Aquests quatre 
principals països fabricants aporten més de les tres quartes parts de l'activitat del global del sector 
comunitari. La resta de països tenen un pes especific sobre el conjunt de la branca de la Unió 
Europea inferior al 5 % en valor afegit i al 6 % en ocupació, entre els quals destaca Espanya. Pel que 
fa a Alemanya, Irlanda, Suècia, Holanda i França, són els països que palesen una major 
especialització en aquest sector en termes de rellevància de l'activitat sobre el global industrial. Quant 
als nivells de productivitat, s'ha d'apuntar que els països que registren uns índexs més elevats en el 
sector són Irlanda, Finlàndia i Àustria. En canvi, Portugal, Espanya i Dinamarca són els països que 
registren la productivitat més baixa. Cal apuntar que alguns dels països productors més importants 
disposen d'uns nivells de productivitat que se situen lleugerament per sota de la mitjana comunitària, 
com és el cas de la Gran Bretanya i Itàlia, ambdós amb uns índexs inferiors en un 7 % a la mitjana 
general de la Unió Europea. 

En el subsector de la maquinària i del material elèctric destaca la presència d'Alemanya, que el 1997 
concentrava el 47,6 % del valor afegit del total de la Unió Europea, pes especific que és superior en 
certs segments, com és el cas de la fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics (67,6 %). A 
una certa distància s'han d'esmentar, segons ordre d'importància, França (14 %), Itàlia (11 %), la 
Gran Bretanya (10 %) i Espanya (6 %). El pals que mostra un major grau d'especialització en termes 
de pes especific d'aquest subsector sobre el conjunt industrial és Alemanya (8, 1 % del valor afegit), 
seguit d'Àustria i França (al voltant d'un 5 %). Pel que fa als diversos segments, s'observa una 
especialització significativa d'Alemanya i França en la fabricació d'aparells de distribució i control 
elèctrics, de Dinamarca i Finlàndia en motors elèctrics, transformadors i generadors, i d'Espanya en 
altres equips elèctrics. Els països que evidencien uns nivells de productivitat més elevats en aquest 



subsector són Irlanda i Finlàndia. En els darrers anys l'activitat ha estat especialment dinàmica a 
Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Grècia, Finlàndia i Espanya. 

En el subsector del material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, gairebé el 
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70 % del valor afegit es genera als quatre principals països fabricants: Alemanya, França, la Gran 
Bretanya i Itàlia (19,6 %, 18,4 %, 18,3 % i 13,4 %, respectivament), segons dades de l'any 1997. A 
una certa distància, destaquen Suècia, Holanda i Finlàndia (7,8 %, 6,9 % i 5,3 %, respectivament), 
països que són els que demostren un major grau d'especialització en aquesta activitat (el sector 
suposa el 8, 1 % del conjunt de la indústria en els casos de Suècia i Finlàndia i més del 5 % en el 
d'Holanda). S'ha d'apuntar que els primers països productors comunitaris dominen els segments de 
vàlvules, tubs i altres components electrònics i de transmissors de radiodifusió i televisió, i aparells per 
a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils, atès que aconsegueixen prop d'un 85 % del valor afegit de 
la Unió Europea en cadascun d'ells. A més, cal destacar la rellevància d'Holanda com a fabricant en 
el segment d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge, ja que aporta un 30,7 
% del valor afegit total de la Unió Europea en aquest sector. Respecte de l'especialització dels 
diversos països, s'observa una destacada presència del segment de vàlvules, tubs i altres 
components electrònics a Irlanda i la Gran Bretanya; de l'activitat de transmissors de radiodifusió i 
televisió i aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils a Suècia i Finlàndia, i de la 
fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge a Holanda i Àustria. Pel 
que fa a la productivitat, els pa"fsos que es caracteritzen per uns nivells més elevats en el subsector 
són, segons ordre d'importància: Irlanda, Finlàndia, Itàlia, Bèlgica i Suècia. L'evolució del subsector 
en els últims anys ha estat especialment dinàmica als paTsos nòrdics, entre els quals destaquen, 
segons el ritme de creixement: Finlàndia, Suècia, Noruega i Dinamarca. Altres paTsos que també 
s'han caracteritzat pel seu dinamisme són: Grècia, Portugal, la Gran Bretanya, Alemanya i França. 

En el subsector d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria es pot apuntar 
que el 1997 un terç del valor afegit a la Unió Europea fou generat per Alemanya, seguit de França 
(19,3 %), la Gran Bretanya (16,9 %) i Itàlia (11,3 %), mentre que l'aportació individual de la resta de 
pa"fsos se situa per sota del 4 %. L'hegemonia dels principals fabricants comunitaris varia segons els 
segments d'activitat. Destaca, en aquest sentit, la branca d'instruments i aparells de mesura, 
verificació, control, navegació i altres fins, que es concentra en més de les tres quartes parts a 
Alemanya, França i la Gran Bretanya (31,8 %, 23,2 % i 21,2 % del valor afegit del segment, 
respectivament). Els països que palesen una major especialització en aquest subsector són Irlanda, 
França, Dinamarca, Suècia i Alemanya, tots ells per sobre de la mitjana comunitària pel que fa al pes 
específic de l'activitat sobre el conjunt industrial (de l'ordre del 2,6 %), però per sota dels Estats Units 
(4,6 %), amb l'excepció d'Irlanda (5,0 %). En relació amb els diversos segments, s'observa una 
especialització significativa d'Alemanya i Irlanda en la fabricació d'equips i instruments 
medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics; de la Gran Bretanya i Suècia en la fabricació d'instruments i 
aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, i d'Àustria en la fabricació 
d'instruments d'òptica i d'equip fotogràfic. Els països que es caracteritzen per una major productivitat 
en el subsector són, en ordre d'importància: Irlanda, Finlàndia, la Gran Bretanya i Suècia. En els 
darrers anys l'evolució de l'activitat ha estat força positiva a Irlanda, Dinamarca, Finlàndia, Suècia i 
Àustria, mentre que a Grècia i Portugal el comportament del subsector ha estat negatiu. 

Finalment, cal assenyalar que més de dos terços del valor afegit del subsector de màquines d'oficina i 
equips informàtics l'any 1997 es concentrava a la Gran Bretanya, Alemanya i França (25 %, 23 % i 20 
%, respectivament). Els segueixen en ordre d'importància Irlanda (12 %), Itàlia (9 %) i Espanya (5 %). 
Irlanda és el país que mostra de forma destacada una major especialització en aquesta activitat, atès 
que aquesta suposa més del 9 % del total industrial en termes de valor afegit, quan la mitjana 
comunitària no arriba al 2 %, i se situa, així mateix, per sobre del pes específic que té als Estats Units 
(2,7 %) i al Japó (2,5 %). Irlanda és, també, el país de la Unió Europea que es caracteritza per un 
nivell de productivitat més elevat, seguit de França i la Gran Bretanya. Els majors creixements de 



l'activitat del subsector s'han produït en els últims anys a Alemanya, Irlanda, la Gran Bretanya i 
Bèlgica. 

Distribució del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic de la Unió 
Europea per països. 1997 
Països Valor afegit brut (%}"1 Ocupació (%)'21 Nivell de productivitat 

(UE=100) 
Alemanya 34,7 34,1 102,3 
França 16,1 16,5 99,1 
Gran Bretanya 14,2 15,6 92,6 
Itàlia 10,9 12,0 92,2 
Espanya 4,2 5,4 79,3 
Suècia 3,7 3,6 107,6 
Holanda 3,4 
Irlanda 3, 1 2,2 144,4 
Finlàndia 2,8 2,2 136,4 
Àustria 2,5 2,6 99,6 
Bèlgica 2,4 2,1 120,8 
Dinamarca 1,2 1,6 83,1 
Portugal 0,8 2, 1 40,4 

<
1
> No s'hi inclouen Grècia i Luxemburg. 

(2) No s'hi inclouen Holanda, Grècia i Luxemburg. 

Font: Commission Europèenne (Eurostat) (2000c). 

3.2.4. Teixit empresarial 
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El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic de la Unió Europea està integrat per 
aproximadament unes 150.000 empreses fabricants. La majoria d'aquestes són de mitjana i, sobretot, 
petita dimensió. De fet, el 96,3 % ocupa menys de 100 treballadors, i el 85, 1 % menys de 20. 
Tanmateix, la importància econòmica de les firmes de major dimensió és força notable, atès que 
representen menys del 4 % del total d'empreses i concentren gairebé les tres quartes parts de 
l'ocupació. Això denota que el sector es caracteritza per un nivell de concentració de l'activitat força 
elevat. Val a dir que l'estructura empresarial presenta uns trets similars pel que fa a la seva dimensió 
als diversos països comunitaris. El grau de concentració és més elevat a les activitats de l'electrònica 
(inclosos màquines d'oficina i equips informàtics), tant de material electrònic, equips i aparells de 
ràdio, televisió i comunicació -casos d'Holanda i Bèlgica, per exemple- com de màquines d'oficina i 
equips informàtic -casos de França, Finlàndia i Itàlia-, i menor als segments de la instrumentació i en 
certs àmbits de la maquinària i del material elèctric. 

S'observen diferències entre les petites i mitjanes i les grans empreses respecte de la seva activitat 
productiva. Així, les firmes de petita i mitjana dimensió tendeixen a especialitzar-se en un grup 
determinat de productes amb una competència particular. Mentrestant, les empreses més grans 
compten amb una major diversificació productiva, pel fet que, generalment, disposen d'activitats en un 
ventall ampli de productes, en l'intent de cobrir els diferents subsectors i segments del propi sector i, 
fins i tot, d'altres branques (equipament mecànic, material de transport, aparells domèstics ... ). Cal 
afegir que les firmes de major dimensió tenen una vocació mundial, amb presència comercial i 
productiva a diversos països. 
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Lògicament, les empreses comunitàries més importants del sector estan localitzades als països 
productors més significatius. Entre les onze principals firmes, segons xifra de negoci, se'n 
comptabilitzen cinc d'origen francès, mentre que la resta pertany a diversos països (Alemanya, 
Holanda, Suècia, Finlàndia i la Gran Bretanya). Aquesta branca està encapçalada de manera 
destacada pel grup alemany Siemens, que l'any 1999 va generar un volum de vendes de 75.337 
milions de dòlars amb una ocupació de més de 440.000 persones. Aquesta empresa està força 
diversificada quant a la seva activitat productiva, ja que participa en diversos segments, tant del sector 
com d'altres branques, i, a més, té presència comercial i de fabricació a nombrosos països del món. 
El segon grup en importància és Royal Philips Electric (Holanda), especialitzat en activitats de 
l'electrònica, principalment en aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge, que 
va obtenir una xifra de negoci el 1999 de 33.557 milions de dòlars, amb 229.341 treballadors. A 
aquests els segueixen les empreses especialitzades, sobretot, en l'àmbit de transmissors de 
radiodifusió i televisió i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils, com L. M. Ericsson 
(Suècia), Alcatel (França) i Nokia (Finlàndia), i la firma ABB (Suècia-Suïssa), que opera, bàsicament, 
en el camp de la maquinària i del material elèctric. Tots aquests grups van generar l'any 1999 un 
volum de vendes d'entre 21.000 i 26.000 milions de dòlars. Entre les principals empreses 
comunitàries que el 1999 van obtenir una xifra de negoci de menys de 20.000 milions de dòlars es pot 
destacar Alstom (França) -maquinària i material elèctric-, Lagardère (França) -equipament de 
comunicacions- i General Electric Co. (Gran Bretanya) -equipament de comunicacions. 

En els darrers anys les empreses comunitàries del sector s'han vist afectades per diverses tendències 
a escala mundial: la liberalització i desreglamentació de mercats nacionals d'infraestructures, la nova 
localització envers a països en vies de desenvolupament i en processos de transició econòmica, la 
concurrència creixent dels països del sud-est asiàtic -gràcies a la combinació de tecnologia puntera 
amb baixos costos-, la reducció del valor afegit a les plantes productives -a causa dels resultats 
derivats de la microelectrònica- i l'augment de l'enginyeria i de l'ús de les eines informàtiques. Tots 
aquests factors han impulsat les empreses a incrementar la seva internacionalització per la via de les 
exportacions i de les inversions a l'estranger, i alhora a prestar una atenció creixent als mercats 
dinàmics i potencials dels països del sud-est asiàtic i del centre-est d'Europa. Internament, les firmes 
fabricants han desenvolupat esforços de racionalització, de sanejament i de reducció de costos, amb 
programes de reestructuració que han implicat la segregació d'activitats i la recentralització en certs 
àmbits de negoci, amb un recurs creixent a la subcontractació d'activitats a tercers. Las recerca i el 
desenvolupament i la innovació també han estat objecte de gran atenció per part dels grups 
europeus, sobretot d'aquells especialitzats en activitats de l'electrònica (inclosos màquines d'oficina i 
equips informàtics). A més, en els últims anys s'ha produït un increment notable d'iniciatives de 
cooperació entre les empreses del sector, així com d'accions de fusió i adquisició, amb l'objectiu de 
poder obtenir una dimensió crítica per ser competitius, accedir a certs mercats, reduir costos de 
desenvolupament d'activitats (recerca ... ), reducció d'estructura ... Des del punt de vista de la 
competència, els fabricants comunitaris han de fer front, generalment, a dos grups de concurrents 
mitjançant unes estratègies diferenciades. En els productes d'alta gamma, les empreses europees 
han d'afrontar la competència procedent dels grans productors nord-americans i japonesos i, en certs 
àmbits, d'altres països (com per exemple, Suïssa en instrumentació). A més, en els segments de 
productes de reduït valor afegit i que són intensius en mà d'obra, la competència té el seu origen, 
principalment, en els països en vies de desenvolupament del continent asiàtic. Val a dir que, en 
determinades activitats de l'electrònica, la concurrència provinent d'aquests països s'estén, també, a 
productes d'alt valor afegit i tecnològicament avançats (components electrònics, equips informàtics ... ), 
països als quals s'han d'afegir d'altres del centre-est d'Europa (per exemple, Hongria). 



Principals empreses del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a la 
Unió Europea. 1999 
Empreses Països d'origen 

Siemens Alemanya 
Royal Philips Electric Holanda 
L.M. Ericsson Suècia 
ABB Suècia-Suïssa 
Alcatel França 
Nokia Finlàndia 
Alstom França 
Lagardère França 
General Electric Co. Gran Bretanya 
Schneider França 
Thomson-CSF França 
Font: Fortune (2000) i Financial Times (2000). 

Xifra de vendes 
(milions de dòlars) 

75.337 
33.557 
26.052 
24.681 
24.558 
21.090 
16.760 
13.104 

10.543 (1998) 
8.311 (1998) 
6.756 (1998) 

Ocupació 
(treballadors) 

443.000 
229.341 
103.290 
164.154 
115.712 
55.260 

120.678 
49.285 

71.963 (1998) 
61.499 (1998) 
44.838 (1998) 
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4. El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Espanya 

4. 1. Visió de conjunt 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic té una rellevància significativa en el 
conjunt de l'activitat industrial d'Espanya. Representa el 6,8 % de la producció, el 6,4 % de la xifra de 
negocis, el 6,2 % del valor afegit i el 6,0 % de l'ocupació. En comparació amb altres països de 
l'entorn, es pot apuntar que el pes específic que té aquesta branca a Espanya sobre el global 
industrial és gairebé la meitat del que té al conjunt comunitari de mitjana, cosa que reflecteix que el 
grau d'especialització que caracteritza l'Estat en aquesta activitat és substancialment inferior al de la 
resta de països industrialitzats. Aquest fet es palesa, de manera destacada, en els subsectors de la 
instrumentació i de les màquines d'oficina i dels equips informàtics, en els quals el pes específic sobre 
la indústria en termes de producció és a Espanya més d'un 70 % inferior a la mitjana dels països de 
l'OCDE. 

L'any 1998 la producció del sector al conjunt de l'Estat s'estimava en 18.215 milions d'ecus, amb un 
valor afegit de 6.460 milions d'ecus i una ocupació de 150.400 persones. 4 Cal destacar que Espanya 
representa el 4,2 % del valor afegit, el 4,5 % de la producció i el 5,6 % de l'ocupació del total de la 
branca a la Unió Europea. Aquesta importància estatal sobre el conjunt comunitari s'ha incrementat 
en els darrers anys, atès el major dinamisme mostrat pel sector espanyol. Tanmateix, l'activitat a 
l'Estat manté uns nivells de productivitat inferiors als de la branca a la Unió Europea en general i en 
els diversos subsectors. En termes de valor afegit per ocupat, es pot apuntar que el 1997 la 
productivitat estatal se situava un 21,5 % per sota de la mitjana comunitària, inferioritat que es 
palesava, sobretot, en els subsectors de la instrumentació i de la maquinària i del material elèctric. 
Aquest fet s'explica, sobretot, pels singulars trets tecnològics, productius i d'especialització sectorial 
que caracteritzen el conjunt de la branca a Espanya. Destaca, per exemple, una presència notable de 
determinades activitats especialment intensives en factor treball, la qual cosa suposa una major 
utilització de mà d'obra (cas de l'acoblament de components i productes finals), i, per contra, una 
participació reduïda de branques tecnològicament més avançades i més intensives en factor capital. A 
més, el mercat estatal del sector s'estimava en 4,45 bilions de PTA en termes de consum aparent 
l'any 1998, la qual cosa suposa un 6,2 % del global de la demanda comunitària. 

Evolució de les principals magnituds del sector de la maquinària i del material elèctric, 
electrònic i òptic a Espanya. 1994-1998 

Valor afegit a cost de Producció Ocupació 
factors 

Anys Milions euros % variació Milions euros % variació Milions euros % variació 
corrents corrents corrents 

1994 5.152 1,4 13.488 4,4 135.665 -1,7 
1995 5.188 0,7 14.901 10,5 135.718 0,0 
1996 5.922 14,1 16.756 12,4 141.758 4,5 
1997 5.811 -1,9 16.952 1,2 141.713 0,0 
1998 6.460 11,2 18.215 7,5 150.400 6,1 
Font: Commission Européenne (Eurostat) (2000c) i lnstituto Nacional de Estadistica (2000). 

4
• En el mes de maig del 2000 es comptabilitzaven 160.953 treballadors afiliats al règim general de la Seguretat Social. 
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4.2. Evolució del sector des de mitjan dels anys vuitanta 

A grans trets, l'evolució del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Espanya 
s'ha caracteritzat per unes pautes semblants a les d'aquesta branca al conjunt dels països 
comunitaris. El comportament del consum, de la inversió -industrial i en construcció- i de la despesa 
pública durant la segona meitat dels anys vuitanta va permetre una fase de fort creixement en 
l'activitat mesurat en diverses magnituds, i va assolir els seus valors màxims al final d'aquesta 
dècada. Aquest dinamisme es palesà en increments anuals de la xifra de facturació de les empreses 
fabricants superiors als 20 % en el període 1987-1989 i en augments mitjans de la demanda interna 
superiors al 30 % en els anys 1987 i 1988, amb valors màxims el 1998 en tots dos casos.5 Es pot 
apuntar que entre el 1986 i el 1990 el volum de negoci de les firmes espanyoles del sector es 
multiplicà en pessetes corrents per 1,3, mentre que el mercat en termes de consum aparent ho féu 
per 1,5, la qual cosa denota que aquesta fase d'expansió suposà un fort creixement de les 
importacions, animades, així mateix, pel procés d'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica 
Europea. En el període 1986-1990 les compres foranes del sector es multiplicaren en termes 
nominals per 1,3, alhora que les exportacions ho feren per 0,5, la qual cosa suposà un empitjorament 
del dèficit comercial de l'activitat. 

Amb el començament de la dècada dels anys noranta el sector de la maquinària i del material elèctric, 
electrònic i òptic inicià una etapa de desacceleració en el seu dinamisme, que va acabar en crisi en 
els anys 1992 i 1993. En el període 1990-1991 la branca va registrar un descens notable en les taxes 
de creixement de l'activitat en termes de facturació i mercat, però aquestes van ser.negatives el 1992-
1993. Concretament, el 1992 el volum de negoci de les empreses fabricants va caure gairebé un 1 O 
% en valors nominals i el consum aparent estatal un 11,3 %, mentre que el 1993 la davallada va ser 
d'un 5,3 % i un 9,5 %, respectivament. En aquest temps l'ocupació del sector va patir un descens 
pronunciat, que suposà la pèrdua d'un 21, 1 % dels llocs de treball entre el final del 1991 i principi del 
1994. A les acaballes del 1993 i, especialment, durant el 1994 el sector va iniciar una etapa de 
recuperació, gràcies al creixement de les exportacions i, al llarg del temps, de la progressiva 
reactivació del mercat estatal. D'aquesta manera, començà una nova fase expansiva d'una intensitat 
menor a la que va tenir lloc en la segona meitat de la dècada dels anys vuitanta. Els nivells màxims 
d'activitat es van assolir en els anys 1995-1997, amb increments anuals de la xifra de negoci i del 
consum aparent superiors al 12 % i al 14 %, respectivament. Tanmateix, el 1997 el sector pati una 
desacceleració pel costat de l'oferta, que va significar un creixement de la producció corrent de 
gairebé un 1,2 % i una davallada del valor afegit d'un 1,9 %. Per la seva part, el nombre d'efectius va 
continuar caient el 1994 per efectes de la crisi anterior, es va estabilitzar el 1995, va créixer un 4,5 % 
el 1996 i tornà a estabilitzar-se el 1997. En conjunt, l'ocupació del sector es va reduir en el període 
1992-1997 en 30.420 persones, és a dir, va patir una davallada d'un 17,7 %. 

En els anys 1998 i 1999 el sector del material i de l'equipament elèctric, electrònic i òptic es va 
reactivar de la mà de la bona marxa del mercat intern, gràcies al bon comportament del consum i, 
sobretot, de la inversió -especialment, de la construcció-. El dinamisme es palesa tant en indicadors 
de l'oferta (producció, valor afegit ... ) com de la demanda (ingressos, demanda ... ). A part, l'ocupació va 
registrar augments nets en el 1998 i el 1999, que, tanmateix, no permeten situar el nombre total 
d'efectius en nivells de precrisi del principi dels anys noranta (el 1999 hi ha 3,2 % menys d'ocupats 
que el 1991 ). 

5. L'anàlisi que s'efectua sobre l'evolució del sector en general està basat, principalment, en informació estadística procedent 
de l'Asociación Nacional de Fabricantes de Sienes de Equipo (SERCOBE), que en un dels seus capítols arreplega bona part de 
les activitats que configuren la branca del material i de l'equipament elèctric, electrònic i òptic. 
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Evolució de les principals magnituds dels segments fabricants d'equips elèctrics i 
electrònics<*! a Espanya. 1986-1999 (miliards de PTA corrents) 

Facturació Importacions Exportacions Consum aparent 

Anys Valor % variació Valor % variació Valor o/o variació Valor o/o variació 

1986 489,4 9,7 399,4 6,6 189,6 -1,9 699,2 11,4 
1987 589,8 20,5 520,2 30,2 194,3 2,5 915,7 31,0 
1988 788,8 33,7 696,5 33,9 220,7 13,6 1.264,6 38,1 
1989 1.012,0 28,3 809,1 16,2 254,6 15,4 1.566,5 23,9 
1990 1.132,2 11,9 904,1 11,7 279,9 9,9 1.756,4 12, 1 
1991 1.203,3 6,3 954,0 5,5 345,3 23,4 1.812,0 3,2 
1992 1.084,0 -9,9 930,0 -2,5 406,1 17,6 1.607,9 -11,3 
1993 1.026,5 -5,3 1.006,3 8,2 577,9 42,3 1.454,9 -9,5 
1994 1.067,5 4,0 1.196,9 18,9 699,0 21,0 1.565,4 7,6 
1995 1.222,2 14,5 1.351,1 12,9 785,9 12,4 1.787,4 14,2 
1996 1.375,0 12,5 1.598,3 18,3 884,6 12,5 2.088,8 16,9 
1997 1.615,6 17,5 1.922,7 20,3 1.109,2 25,4 2.429,2 16,3 
1998 1.827,3 13,1 2.097,7 9,1 1.172,5 5,7 2.752,6 13,3 
1999 2.146,6 17,5 2.628,4 25,3 1.269,8 8,3 3.505,7 27,3 
l l Dins d'aquests segments es considera pràcticament el conjunt de les activitats que integren el sector de la maquinària i del 

material elèctric, electrònic i òptic. 
Font: Asociación Nacional de Fabricantes de Sienes de Equipo (SERCOBE) (2000). 

Evolució del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Espanya segons 
subsectors. 1987-1999 (índex de producció industrial, en mitjana anual) (1990 = 100) 
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- Instrumentació 

Font: lnstituto Nacional de Estadfstica (INE). 
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Evolució de les principals magnituds de l'electrònica a Espanya segons segments. 1994-1999 
(milions de PTA corrents) 

Anys/segments<*> Producció Importacions Exportacions Mercat 

1994 E. consum 121.346 137.639 89.258 169.727 
Components 104.080 128.570 67.980 164.670 
E. professional 85.376 166.342 49.900 201.818 
Telemàtica 394.988 480.446 249.713 615.721 

i 

1995 E. consum 128.526 181.372 94.388 215.510 
Components 118.466 154.718 78.037 195.147 
E. professional 88.183 174.948 52.497 210.634 
Telemàtica 441.689 513.023 290.185 664.527 

1996 E. consum 155.698 189.754 130.895 214.557 
Components 134.090 169.462 87.841 215.911 
E. professional 96.481 187.399 58.951 224.929 
Telemàtica 504.212 597.020 301.708 799.525 

1997 E. consum 187.231 188.558 164.092 211.697 
Components 201.153 228.742 100.111 329.784 
E. professional 109.987 205.485 69.202 246.270 
Telemàtica 569.364 639.115 331.507 876.972 

1998 E. consum 238.668 218.869 218.797 238.740 
Components 228.702 252.521 111.662 369.161 
E. professional 125.436 224.840 78.008 272.268 
Telemàtica 612.131 766.588 354.880 1.023.839 

1999 E. consum 238.736 226.722 188.551 276.907 
Components 257.976 260.780 124.551 394.205 
E. professional 144.488 244.627 85.688 303.427 
Telemàtica 643.362 1.128.097 376.554 1.394.904 

(") Els segments d'activitat considerats són els següents: 
. Electrónica de consum: aparells d'àudio, televisió i vldeo . 
. Components electrònics: components electrònics, antenes ... 
. Electrònica professional: electrònica de defensa, electrònica industrial, electromedicina ... 
. Telemàtica: telecomunicacions i informàtica. 

Font: Asociación Nacional de lndustrias Electrónicas y de Telecomunicaciones (ANIEL) (1999) (2000). 

Dins el conjunt de la branca de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic el subsector que 
ha palesat un comportament més dinàmic en els anys noranta ha estat el de la maquinària i del 
material elèctric. Malgrat la crisi dels anys 1992-1993, cal destacar que entre el 1995 i el 1999 registrà 
un increment global de la seva producció de més d'un 40 %, la qual cosa suposa situar-se com la 
tercera activitat industrial pel que fa al ritme de creixement. Val a dir que l'ocupació d'aquesta branca 
experimentà un augment d'un 44,4 % en el període 1992-1999. En canvi, el subsector de màquines 
d'oficina i equips informàtics es va caracteritzar al llarg dels anys noranta per una evolució 
descendent, de tal manera que al final de la dècada dels noranta l'índex de producció se situava de 
l'ordre d'un 60 % per sota del nivell del que tenia el 1990. Així mateix, el nombre d'efectius d'aquesta 
branca registrà un descens de més de 2.200 persones entre els anys 1992 i 1999, és a dir, una 
davallada d'un 11,5 % en global. En comparació amb l'evolució mostrada pels diversos subsectors a 
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la Unió Europea, es pot apuntar que la branca de la maquinària i del material elèctric espanyola 
palesà durant la segona meitat de la dècada dels anys noranta un comportament més dinàmic; la 
d'instrumentació tingué una evolució similar, i les activitats de material electrònic, equips i aparells de 
ràdio, televisió i comunicació i, sobretot, de màquines d'oficina i equips informàtics reflectien una 
evolució clarament menys activa. 

4.3. Estructura sectorial 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic està encapçalat per la branca de la 
maquinària i del material elèctric, que concentrà l'any 1999 el 46, 1 % del valor afegit, el 47,4 % de la 
xifra de negocis i el 58,5 % de l'ocupació totals. El segueix el subsector del material electrònic, equips 
i aparells de ràdio, televisió i comunicació, que representa el 26,4 %, el 23,4 % i el 19,0 %, 
respectivament. A certa distància se situen les activitats de màquines d'oficina i equips informàtics i 
d'instrumentació, que aporten cadascun menys del 14 % del valor afegit i del 17 % de la xifra de 
facturació del conjunt sectorial. Cal ressenyar la rellevància que té el subsector de la instrumentació 
en termes d'ocupació, atès que concentra el 17,6 % dels llocs de treball globals del sector. 

Entre els segments més importants del conjunt de la branca es poden destacar, segons ordre de 
rellevància en termes de xifra de negocis, els següents: 

- La fabricació d'acumuladors, piles elèctriques i altres equips elèctrics. 

- La fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics. 

- La fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge. 

- La fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió i d'aparells per a la radiotelefonia i 
radiotelegrafia amb fils. 

- La fabricació de motors elèctrics, transformadors i generadors. 

En comparació amb altres països industrialitzats, cal destacar que Espanya solament mostra un major 
grau d'especialització mesurat en termes de producció i/o d'exportacions en dos segments, que són la 
fabricació de fils i cables elèctrics aïllats i la fabricació de làmpades elèctriques i aparells 
d'il·luminació. En la resta d'apartats el conjunt estatal palesa una especialització menor que la d'altres 
països de l'entorn. Entre aquests destaca la fabricació de rellotges i de components electrònics, en 
què Espanya representa un índex d'especialització que esdevé un 90 % inferior a la mitjana 
corresponent als països de l'OCDE. 



Distribució del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Espanya 
segons subsectors. 1999 

Xifra de negocis neta(%) 
Maquinària i 

material elèctric 
(47,4%) 

Equips i 
instruments 

medicoquirúrgics, 
de precisió, óptica i 

rellotgeria 
(13,0%) 

Màquines d'oficina 
i equips informàtics 

(16,2%) 

Ocupació (%) 

Equips i 
instruments 

medicoquirúrgics, 
de precisió, òptica i 

rellotgeria 
(17,6%) 

Màquines d'oficina i 

equips informàtics 
(4,9%) 

Font: Instituta Nacional de Estad!stica (1999). 

equips i aparells de 
ràdio, televisió i 

comunicació 
(23,4%) 

Maquinària i 
material elèctric 

(58,5%) 

terial electrònic, 

equips i aparells de 
ràdio, televisió i 

comunicació 
(19,0%) 
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El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Espanya segons segments 
d'activitat. 1999 

Xifra de negocis neta Ocupació 

Branques d'activitat Milions de PTA % Persones % 

Màquines d'oficina i equips informàtics 640.163 16,2 7.674 4,9 
Subtotal màquines d'oficina i equips informà- 640.163 16,2 7.674 4,9 
tics 
Motors elèctrics, transformadors i generadors 387.444 9,8 12.984 8,3 
Aparells de distribució i control elèctrics 299.077 7,6 13.756 8,8 
Fils i cables elèctrics aïllats 198.310 5,0 7.997 5, 1 
Làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació 218.264 5,5 13.466 8,6 
Acumuladors, piles elèctriques i altres equips 767.227 19,5 43.197 27,7 
elèctrics 
Subtotal maquinària i material elèctric 1.870.322 47,4 91.400 58,5 

Vàlvules, tubs i altres components electrònics 186.143 4,7 11.580 7,4 
Transmissors de radiodifusió i televisió i aparells 390.869 9,9 11.347 7,3 
per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils 
Aparells de recepció, enregistrament i 346.088 8,8 6.809 4,3 
reproducció de so i imatge 
Subtotal material electrònic, equip i aparells 923.100 23,4 29.736 19,0 
de ràdio, televisió i comunicació 
Equips i instruments medicoquirúrgics i aparells 135.328 3,4 10.157 6,5 
ortopèdics 
Instruments i aparells de mesura, verificació, 380.211 9,6 17.368 11, 1 
control, navegació i altres fins. Equips de control 
de processos industrials. Instruments d'òptica i 
equip fotogràfic. Rellotges 
Subtotal equips i instruments medico- 515.539 13,0 27.525 17,6 
quirúrgics, de recisió, òptica i rellotgeria 

Font: Instituta Nacional de Estadistica. 

4.4. Localització geogràfica 

El sector del material i de l'equipament elèctric, electrònic i òptic es localitza a les comunitats 
autònomes amb major tradició industrial i més desenvolupades des del punt de vista econòmic, entre 
les quals destaquen, fonamentalment, Catalunya i la Comunitat de Madrid. Catalunya concentra el 
33,9 % de la xifra de negocis neta del conjunt del sector estatal i el 31,4 % de l'ocupació, mentre que 
la Comunitat de Madrid el 33,3 % i el 26,4 %, respectivament. Cadascuna de la resta de regions té un 
pes específic sobre aquesta branca inferior al 8-9 %, entre les quals cal destacar el País Basc, la 
Comunitat Valenciana, Andalusia i Aragó. Val a dir que cada comunitat autònoma està especialitzada 
en uns determinats tipus de segments d'activitat i té uns trets estructurals particulars. Per exemple, a 
Catalunya té una importància elevada la fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics -
especialment, d'armaris i quadres elèctrics i d'aparells de mesura-, de fils i cables elèctrics aïllats, de 
làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació, i d'aparells de recepció, d'enregistrament i de 
reproducció de so i imatge -sobretot, televisors-. D'altra banda, a tall il·lustratiu es pot apuntar que en 
el segment de motors elèctrics, transformadors i generadors, a Catalunya es concentra, 
fonamentalment, la fabricació de béns de mida mitjana i petita, mentre que al País Basc es produeix, 
sobretot, béns de dimensió mitjana i gran. 



Pel que fa a la productivitat de les diverses comunitats autònomes, avaluada a partir del quocient 
entre la xifra de negocis neta i l'ocupació, es pot apuntar que solament quatre regions superen la 
mitjana estatal. Destaca, en primer lloc, la Comunitat Foral de Navarra, seguida de la Comunitat de 
Madrid, Cantàbria i Catalunya. En sentit contrari, les comunitats amb uns menors índexs de 
productivitat són aquelles que tenen un pes específic poc rellevant sobre el conjunt de l'activitat 
estatal, com és el cas de les Illes Balears, la Regió de Múrcia, La Rioja i Canàries. 

Distribució del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Espanya 
segons comunitats autònomes. 1999 
Comunitats autònomes Xifra de negocis Ocupació Xifra de negocis neta/Ocupació 

neta(%) (%) (mitjana espanya = 100) 

Catalunya 33,9 31,4 108,0 
Comunitat de Madrid 33,3 26,4 126,4 
Pals Basc 6,3 8,4 75,3 
Comunitat Valenciana 4,4 6,4 67,8 
Andalusia 4,7 5,3 87,5 
Aragó 4,7 6,6 71,4 
Comunitat Foral de Navarra 3,4 2,4 138,8 
Gall cia 2,5 3, 1 79,0 
Castella-la Manxa 2,2 2,4 90,2 
Castella i Lleó 1,9 3,4 57,1 
Cantàbria 1,3 1,1 124,4 
Principat d'Astúries 0,5 0,8 58,5 
Regió de Múrcia 0,3 0,8 37,6 
Canàries 0,3 0,7 43,7 
Extremadura 0,1 0,3 49,5 
Illes Balears 0,1 0,3 33,6 
La Rioja 0,1 0,2 43,3 

Font: Instituta Nacional de Estadlstica. 

4.5. Teixit empresarial 
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El teixit empresarial del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Espanya està 
integrat per gairebé unes 15.000 firmes fabricants. Es caracteritza per la convivència d'un nombre 
significatiu d'empreses de dimensió mitjana i gran, que concentren bona part de l'activitat, al costat 
d'un ventall molt ampli de fabricants de dimensió petita, de menys de 100 treballadors. De fet, es pot 
apuntar que el sector està constituït majoritàriament per petites i mitjanes empreses. El 98,2 % de les 
firmes té una plantilla inferior als 100 treballadors, mentre que el 91,3 % disposa de menys de 20 
ocupats. Malgrat això, l'activitat es concentra, principalment, a les mans de les empreses de major 
dimensió. A tall il·lustratiu, les firmes de més de 250 treballadors compten gairebé amb el 80 % de 
l'ocupació en el subsector de màquines d'oficina i equips informàtics i el 59,3 % en el cas del 
subsector de material electrònic, equip i aparells de ràdio, televisió i comunicació. De fet, aquestes 
són les dues branques en què les empreses de major dimensió tenen un major pes específic. Per la 
seva part, el subsector de la instrumentació és el que es caracteritza per una menor dimensió de les 
firmes fabricants, com ho revela el fet que pràcticament el 60 % de les empreses tenen plantilles 
inferiors als 50 ocupats. 
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El sector està encapçalat per vint-i-quatre empreses productives que l'any 1999 van generar una xifra 
de negoci superior als 30.000 milions de PTA, d'entre les quals quatre obtingueren més de 200.000 
milions de PTA i tres tenien unes plantilles de més de 4.000 treballadors. Les empreses més grans 
del sector es concentren en les activitats de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació i de màquines d'oficina i equips informàtics. Això es palesa en el fet que l'any 1999 
quinze de les vint-i-quatre principals empreses del sector espanyol, segons volum de facturació, 
pertanyien a aquests subsectors, i, més concretament, als segments de fabricació d'ordinadors i 
equips informàtics, d'aparells d'emissió i de transmissió (telecomunicacions) i d'aparells de recepció, 
enregistrament i reproducció de so i imatge. A més, les empreses de dimensió mitjana-petita 
s'ubiquen, principalment, en segments de la maquinària i del material elèctric i en certs apartats de 
material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació (per exemple, en activitats de 
l'electrònica professional), mentre que les de menor dimensió pertanyen, sobretot, a la branca de la 
instrumentació. En aquest sentit, es pot ressenyar que entre les vint-i-quatre principals firmes del 
sector no hi ha cap fabricant de béns del subsector de la instrumentació. 

El sector compta amb una forta presència d'empreses participades pel capital estranger, que en molts 
casos concentren una proporció molt important de l'activitat. De fet, les vint-i-tres principals firmes de 
la branca d'acord amb el seu volum de facturació de l'any 1999 disposen de participació forana. Les 
filials estrangeres tenen una dimensió mitjana-gran, generalment amb plantilles de més de 250 
treballadors, i encapçalen els segments en els quals operen al conjunt estatal en termes de 
producció, facturació i ocupació. Exemples d'això són les branques més multinacionalitzades, com la 
fabricació d'ordinadors i equips informàtics, d'aparells d'emissió i de transmissió (telecomunicacions) i 
d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge, en les quals la presència 
estrangera constitueix pràcticament la totalitat de l'activitat. L'origen del capital forà es reparteix entre 
els Estats Units i la Unió Europea (principalment, Alemanya i França), seguides del Japó i, també, de 
Suïssa i Corea del Sud. Així, deu de les trenta empreses més rellevants del sector comptaven el 1999 
amb participació nord-americana, i nou amb participació comunitària, mentre que quatre disposaven 
de presència japonesa i una de sud-coreana. Cal apuntar que s'observa una certa especialització 
productiva de les filials participades segons l'origen del capital estranger. Per exemple, totes les filials 
importants del subsector de les màquines d'oficina i equips informàtics són de propietat nord
americana, moltes de les empreses participades per grups comunitaris operen en el subsector de la 
maquinària i del material elèctric, mentre que totes les filials nipones pertanyen a la branca de 
material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació. Generalment, els grups 
multinacionals controlen totalment les empreses espanyoles participades. Moltes d'aquestes firmes 
tenen diverses plantes de fabricació distribuïdes pel territori espanyol i, paral·lelament, a la producció 
també desenvolupen tasques de comercialització i distribució de béns fabricats per filials dels 
mateixos grups, localitzades en altres països. 

Entre les principals empreses del sector per xifra de facturació i ocupació destacaven l'any 1999 les 
següents: 

- En el subsector de les màquines d'oficina i equips informàtics, els grups nord-americans Hewlett 
Packard Española i lnternational Business Machines (IBM España). 

- En el subsector de la maquinària i del material elèctric, les filials alemanyes Robert Bosch España i 
Siemens, l'holandesa Philips Ibèrica i la nord-americana Lear Automotive (EEDS) Spain, encara que 
algunes d'aquestes tenen presència també en altres camps del sector, com és el cas de Siemens i 
Philips Ibèrica en la branca del material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació. 

- En el subsector del material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, les 
empreses participades pels grups comunitaris Ericsson España (Suècia) i Alcatel España (França) i la 
filial japonesa Sony España. 



La resta de les firmes més importants del sector van generar una xifra de negoci de menys de 
100.000 milions de PTA el 1999. Entre aquestes es pot apuntar Lucent Technologies España i 
Compaq Computer España, que operen en el subsector del material electrònic, equips i aparells de 
ràdio, televisió i comunicació, i Schneider Electric España i Asea Brown Boveri, que estan 
especialitzades en activitats de la branca de la maquinària i del material elèctric. 
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Finalment, cal apuntar que bona part de les vint-i-tres principals empreses del sector es localitza a la 
Comunitat de Madrid (tretze), seguida de Catalunya (set). La resta estan ubicades a València i 
Castella-la Manxa. 

Principals empreses del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a 
Espanya. 1999111 

Empreses Activitat121 Ingressos Ocupació Localització 
(milions PTA) (persones) 

Ericsson España 32 288.500 3.400 Madrid 

Hewlett Packard Española 30 229.415 2.000 Las Rozas (Madrid) 
lnternational Business Machines 30 222.300 1.845 Madrid 
(IBM España) 
Alcatel España 32 210.970 4.469 Madrid 

Philips Ibèrica 31/32/33 190.171 2.125 Madrid 

Robert Bosch España 31 189.330 5.580 Madrid 

Sony España 32 186.067 2.391 Barcelona 

Siemens 31/32/33 179.990 3.100 Madrid 

Lear Automotive (EEDS) Spain 31 168.500 14.700 Valls (Tarragona) 

Schneider Electric España 31 93.181 2.702 Barcelona 

Lucent Technologies España 32 82.400 813 Tres Cantos (Madrid) 

Asea Brown Boveri 31 81.743 2.966 Madrid 

Compaq Computer España 30 71.930 619 Las Rozas (Madrid) 

Samsung Electronics lberia 32 57.600 341 Palau de Plegamans (Barcelona) 

Motorola España 32 51.900 100 Madrid 

Fujitsu - ICL España 30 45.800 715 Madrid 

Panasonic España 32 38.439 257 Barcelona 

Sharp Electrònica España 32 38.430 680 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
Sociedad Española del 31 38.193 1.797 Madrid 
Acumulador Tudor 
BICC General Cable 31 35.698 1.076 Barcelona 
Global Manufacturers Services 32 35.485 720 La Pobla de Vallbona (València) 
Valencia 
Thomson Televisiòn España 32 31.940 442 Tarancòn (Conca) 

Pirelli Cables y Sistemas 31 31.660 583 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 

Cadiz Electrònica 32 30.346 495 Puerto de Santa Maria (Cadis) 
cii S'hi han inclòs aquelles empreses del sector que van generar l'any 1999 una xifra de negoci superior als 30.000 milions de 

PTA, i que disposen d'activitat productiva a Espanya. Cal assenyalar que les dades recollides també contemplen les activitats 
de comercialització de productes no fabricats a Espanya desenvolupades per les empreses, així com de productes d'altres 
sectors d'activitat (per exemple, electrodomèstics i equips mecànics). 

l2J 30: Màquines d'oficina i equips informàtics. 
31: Maquinària i material elèctric. 
32: Material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació. 

Font: Fomento de la Producción (2000b). 
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4.6. Comerç exterior 

Tradicionalment, el sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic s'ha caracteritzat 
per un elevat grau d'obertura comercial a l'exterior i creixent al llarg del temps, que es palesa tant en 
el capítol de les exportacions com en el de les importacions. Dades relatives a l'any 1999 posen en 
relleu que gairebé la meitat de la producció de les empreses espanyoles correspon a exportacions a 
altres mercats, mentre que prop de les dues terceres parts del mercat intern es cobreix amb 
productes importats de l'exterior. Destaca, en aquest sentit, l'alt nivell d'obertura de les activitats de 
l'electrònica (inclosos màquines d'oficina i equips informàtics}, les quals l'any 1999 destinen a 
l'estranger un 60,4 % de la seva producció, alhora que el grau de penetració del mercat estatal se 
situa en el 78,5 %. 

El procés de creixent vinculació comercial del sector amb l'estranger ha estat especialment intens des 
de mitjan de la dècada dels anys vuitanta, arran de l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica 
Europea el 1986, fet que va impulsar, d'una banda, el volum de transaccions entre l'Estat i els altres 
països comunitaris de manera destacada i, de l'altra, la multinacionalització de l'activitat productiva. 
Així, es pot constatar que l'any 1985 el sector espanyol venia a l'exterior de l'ordre del 30 % de la 
producció, mentre que les importacions cobrien gairebé la meitat de la demanda interna. En el cas 
concret de les activitats de l'electrònica (inclosos màquines d'oficina i equips informàtics), es pot 
apuntar que el 1985 les exportacions absorbien un 38,5 % de la producció realitzada i les 
importacions representaven un 70,3 % del mercat estatal. Cal destacar que bona part dels intercanvis 
comercials amb l'exterior i que el procés d'obertura comercial creixent del sector s'expliquen per la 
internacionalització que ha registrat l'activitat estatal i per la forta presència de multinacionals entre les 
empreses fabricants, les quals desenvolupen polítiques i estratègies encaminades a l'especialització 
productiva i comercial de les seves filials arreu del món, la producció de les quals és distribuïda a tots 
els seus mercats objectius, amb la qual cosa es genera un tràfic intens d'entrada i sortida de 
mercaderies en els diversos països. Aquest fet implica que les filials espanyoles tenen la 
responsabilitat d'exportar a filials del grup situades a altres països els productes que fabriquen i de 
comercialitzar en el mercat estatal el conjunt dels béns que elaboren aquests grups, siguin fabricats 
per elles o bé per altres filials. 

L'any 1999 les exportacions del sector s'elevaren a 1.593.658 milions de PTA en el conjunt de l'Estat, 
mentre que les importacions foren de 3.418.185 milions de PTA, la qual cosa reflecteix una balança 
comercial que, tradicionalment, s'ha caracteritzat per un saldo negatiu. El 1999 aquest va ser 
d'1.824.527 milions de PTA, amb una taxa de cobertura inferior al 50 % (46,6 %). Val a dir que durant 
la segona meitat de la dècada dels anys noranta els intercanvis comercials amb l'estranger van 
registrar una evolució ascendent. Les vendes del sector a l'exterior van créixer a una taxa mitjana 
anual d'un 17,4 % en valors nominals, alhora que les compres ho van fer en un 19,9 %. Aquest 
comportament d'ambdós fluxos comercials va conduir a un increment continu del dèficit comercial de 
la branca, que es va multiplicar en termes corrents per 2, 1 en el període 1994-1999. Mentrestant, la 
taxa de cobertura del sector es va mantenir en aquests anys al voltant del 50 %. 
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Evolució del comerç exterior del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a 
Espanya. 1994-1999 
Any Exportacions Importacions Saldo comercial Taxa de cobertura 

(milions de PTA (milions de PTA (milions de PTA (%) 
corrents) corrents) corrents) 

1994 852.814 1.712.958 -860.144 49,8 

1995 974.785 1.954.923 -980.138 49,9 
1996 1.139.507 2.256.033 -1.116.526 50,5 
1997 1.347.116 2.558.438 -1.211.322 52,7 
1998 1.481.494 2.894.673 -1.413.179 51,2 

1999 1.593.658 3.418.185 -1.824.527 46,6 
Font: Instituta de Comercio Exterior (ICEX). 

En els intercanvis comercials del sector espanyol amb l'exterior destaquen les activitats de la 
maquinària i del material elèctric i electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació. Pel 
que fa a les exportacions, el principal apartat és el de la maquinària i del material elèctric, que 
concentrà l'any 1999 un 39,0 % del total, seguit del de material electrònic, equips i aparells de ràdio, 
televisió i comunicació, que representà un 33,0 %. La importància d'aquests subsectors també es 
palesa en el fet que les principals empreses exportadores pertanyen, principalment, a aquests 
capítols. Cal apuntar que entre les firmes espanyoles que majors volums de vendes realitzen a 
l'exterior destaquen Robert Bosch Espana, Hewlett Packard Espanola, Sony Espana i Lear 
Automotive (EEDS) Spain. En les exportacions s'han d'assenyalar dos trets rellevants. D'una banda, 
un nivell de concentració important, en el sentit que un nombre relativament redun d'empreses és 
responsable d'una proporció força elevada de les vendes a l'exterior. Així, es pot apuntar que gairebé 
la meitat de les exportacions totals del 1999 van ser realitzades per les quinze principals firmes 
exportadores. D'altra banda, cal apuntar que bona part de les exportacions s'expliquen per l'estratègia 
i l'activitat desenvolupada per les multinacionals presents productivament al conjunt de l'Estat, la qual 
cosa es manifesta en el fet que només una de les disset principals empreses exportadores és de 
capital totalment autòcton. 

Específicament, els segments d'activitat més importants en el capítol de les exportacions són els 
següents: 

- Equips informàtics. 

- Aparells telefònics o telegràfics amb fils. 

- Televisors. 

- Fils i cables elèctrics aïllats. 

- Aparells de distribució i control elèctrics. 

En l'apartat de les importacions cal destacar, per la seva importància, el subsector de material 
electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, el qual concentrà el 1999 el 35,4 % del 
global de compres a l'exterior, seguit de les activitats de la maquinària i del material elèctric (24,9 %), 
equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria (20,0 %) i màquines d'oficina i 
equips informàtics (19,7 %). En el capítol de les compres a l'estranger cal apuntar que les filials 
espanyoles de les multinacionals tenen un protagonisme significatiu, ja que comercialitzen en el 
mercat intern productes fabricats per filials dels seus grups, localitzades en altres països, i que 
importen béns intermedis procedents d'altres subsidiàries de les mateixes multinacionals, que són 
transformats i/o acabats en plantes estatals, en molts casos per tornar a ser exportats. 
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Principals empreses exportadores del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic 
i òptic a Espanya. 1999 
Empresa 

Robert Bosch Espafia 
Hewlett Packard Española 
Sony Espafia 

Lear Automotive (EEDS) Spain 
Ericsson Espafia 

Alcatel Espafia 
Philips Ibèrica 

Siemens 
Global Manufacturers Services Valencia 
Delphi Packard Espar"la 

Lucent Technologies Microelectrón 
Cadiz Electrònica 

Sharp Electrònica Espar"la 
Schneider Electric Espar"la 
Samsung Electrònica Espar"lola 
li> 30: Màquines d'oficina i equips informàtics. 

31: Maquinària i material elèctric. 

Activitatll 1 

31 

30 
32 

31 
32 

32 
31/32/33 
31/32/33 

32 
31 

32 
32 
32 
31 
32 

Exportacions 
(milions d'euros) 

905,41 
691, 16 

585,58 
312,53 
290,55 

240,40 
218,64 
203,45 
189,81 
185,24 

175,62 
174,34 
162,37 
146,59 
131,30 

32: Material electrònic, equip i aparells de ràdio, televisió i comunicació. 
Font: Fomento de la Producció (2000a). 

Més concretament, els segments més rellevants del sector quant a volum d'importacions són els 
següents: 

- Equips informàtics. 

- Aparells telefònics o telegràfics amb fils. 

- Aparells transmissors de radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusió o televisió. 

- Aparells de distribució i control elèctrics. 

- Fils i cables elèctrics aïllats. 

- Televisors. 

Tots els subsectors de la branca de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic s'han 
caracteritzat, tradicionalment, per palesar una balança comercial amb l'exterior negativa, fruit d'un 
major volum d'intercanvis en el capítol de les importacions que en el de les exportacions. L'any 1999 
l'apartat amb uns fluxos comercials més deficitaris va ser el de material electrònic, equips i aparells de 
ràdio, televisió i comunicació, que representava un 37,5 % del saldo comercial negatiu total del sector, 
seguit dels subsectors d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria (27, 1 
%) i de màquines d'oficina i equips informàtics (22,7 %), que són, a més, els que tenen una pitjor 
relació exportació/importació en termes de taxa de cobertura. Destaca el subsector de la maquinària i 
del material elèctric, que gràcies a la seva major importància com a exportador que com a importador 
dins el conjunt del sector té un pes especific sobre el global de dèficit comercial redu"it, en comparació 
amb la seva rellevància en altres aspectes, i, a més, és el que presenta la taxa de cobertura més 
favorable, tot i que és inferior al 75 %. Val a dir que al llarg de la segona meitat de la dècada dels 
anys noranta el protagonisme del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió 
i comunicació dins el conjunt del dèficit comercial de la branca va ser creixent, alhora que disminuïa el 
de la resta d'activitats. 
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La Unió Europea és el principal soci comercial del sector espanyol de la maquinària i del material 
elèctric, electrònic i òptic. L'any 1999 aquesta àrea va ser el destí del 69,2 % de les exportacions 
totals realitzades per aquesta branca, i l'origen de les dues terceres parts de les importacions 
efectuades, entre les quals destaquen Alemanya i França, seguides de Portugal quant a vendes a 
l'exterior i de la Gran Bretanya pel que fa a les compres. Fora de la Unió Europea s'observa que 
Espanya manté unes relacions força diversificades geogràficament en el capítol de les exportacions, 
amb una presència important de països en vies de desenvolupament, però bastant concentrades pel 
que fa a les importacions, principalment en països industrialitzats. Així, en l'apartat de les vendes a 
l'exterior cal destacar les zones de Llatinoamèrica (8,5 % del total) -sobretot, Brasil, Mèxic, Argentina 
i Perú-, el nord d'Amèrica (5,3 %) -bàsicament, els Estats Units-, els països centre-est europeus (3,3 
%) -en especial, Polònia- i el Pròxim Orient (3,2 %) -principalment, l'Aràbia Saudita. Altres països a 
ressenyar són el Marroc, Egipte, Turquia i Singapur. Respecte de les importacions, s'ha de ressenyar 
el continent asiàtic (15,4 % del total) -principalment, el Japó i la Xina- i els Estats Units (1O,1 %). 
Finalment, cal apuntar que el sector manté una situació deficitària en la seva balança comercial amb 
la Unió Europea, Amèrica del Nord i el continent asiàtic, però positiva en el cas de Llatinoamèrica, 
Orient Pròxim i el continent africà. 

Comerç exterior del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Espanya 
segons subsectors. 1999 
Subsector Exportacions 

(milions de PTA) 
Importacions 

(milions de PTA) 
Saldo comercial Taxa de 

Màquines d'oficina i 
equips informàtics 
Maquinària i 
material elèctric 
Material electrònic, 
equips i aparells de 
ràdio, televisió i 
comunicació 
Equip i instruments 
medicoquirúrgics, 
de precisió, òptica i 
rellotgeria 

258.397 (16,2 %) 

621.281 (39,0 %) 

525.167 (33,0 %) 

188.813 (11,8%) 

Font: lnstituto de Comercio Exterior (ICEX). 

(milions de PTA) cobertura (%) 
671.872 (19,7 %) -413.475 (22,7 %) 38,5 (82,5) 

852.564 (24,9 %) -231.283 (12,7 %) 72,9 (156,4) 

1.209.115 (35,4 %) -683.948 (37,5 %) 43,4 (93,5) 

684.634 (20,0 %) -495.821 (27, 1 %) 27,6 (59,5) 
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Catalunya 

5. 1. Antecedents 
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El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic s'inicia amb el naixement i el 
desenvolupament de l'energia elèctrica el segle XIX. Concretament, la branca comença a estructurar
se de la mà de l'aplicació de l'energia elèctrica a la il·luminació de carrers, indústries i llars durant la 
segona meitat d'aquest segle, per la qual cosa les primeres activitats a configurar-se van ser les 
associades al subsector de la maquinària i del material elèctric. Una vegada entrat el segle XX, i amb 
l'extensió de la utilització de l'electricitat, es van anar desenvolupant de manera progressiva totes les 
activitats que integren el sector. En un primer moment, van ser, principalment, els segments que 
integren el subsector de la maquinària i del material elèctric. En aquest cas, cal destacar l'important 
salt qualitatiu que va significar a començament de segle la substitució en massa de les màquines de 
vapor per màquines elèctriques, sobretot per als sistemes de producció industrial. Posteriorment, les 
activitats que configuren el subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació es van anar introduint a la societat, en un principi de la mà, fonamentalment, de béns 
com les ràdios, els tocadiscs i determinats components (com ara transistors, díodes ... ). Finalment, la 
complexitat del món electrònic a partir dels anys setanta va permetre la introducció i extensió a la 
societat de nous productes més innovadors (magnetoscopis, aparells de fax, circuits electrònics i 
impresos, telèfons mòbils ... ) i la irrupció de la informàtica. Val a dir que una excepció a aquest repàs 
històric és el de la instrumentació, ja que molts dels seus apartats troben referències en èpoques 
antigues, gràcies al fet que el seu naixement i desenvolupament va ser independent de l'energia 
elèctrica. Exemples d'això poden ser les balances, certs instruments medicoquirúrgics (com és el cas 
de xeringues i agulles), les lents, els microscopis, els termòmetres o els rellotges. No obstant això, 
s'ha de ressenyar que molts d'aquests béns han registrat en la segona meitat del segle XX un 
important salt qualitatiu de la mà de l'electricitat i, molt especialment, de l'electrònica. 

A Catalunya l'evolució del sector ha estat paral·lela a la del conjunt d'Europa, en alguns moments 
amb un cert retard, i pionera en el context estatal. Al final del segle XIX es comença a configurar a 
Catalunya un teixit d'empreses que operen en aquesta activitat, i concretament en el segment de la 
maquinària i del material elèctric, gràcies al ràpid creixement de les aplicacions elèctriques de la mà 
de l'extensió de la producció d'electricitat, que té el seu primer antecedent en la construcció de la 
primera central productora l'any 1873, tot i que a les acaballes del segle eren ja unes 800 centrals. A 
la importància de la generació d'energia elèctrica, cal afegir-hi la rellevància de la transmissió 
d'aquesta energia a distància, que no solament va vertebrar el sector sinó que, també, impulsà la 
generació de nous productes d'aplicació domèstica i industrial i, sobretot, el desenvolupament 
d'iniciatives que utilitzaven l'electricitat. Una d'aquestes iniciatives va ser la posada en circulació del 
primer tren elèctric l'any 1899. Cal apuntar que durant la darrera dècada del segle XIX s'implanten a 
Barcelona algunes de les principals empreses europees del sector en aquells temps, com són 
Siemens, que obrí la primera sucursal el 1890, i AEG, que creà la filial Compar'\ía Barcelonesa de 
Electricidad el 1894. 

Entre les empreses catalanes que van configurar els inicis del sector al final del segle XIX i principi del 
segle XX es poden apuntar La Industria Elèctrica -productora de motors, generadors i transformadors 
elèctrics de Cornellà de Llobregat (1898), que es va unir a Siemens el 1910-, Cables Pirelli -creada 
per la multinacional italiana Pirelli el 1902 per a la fabricació de conductors elèctrics-, Sociedad 
Espar'\ola de Lamparas Zeta -firma creada el 1908, que es va centrar en la fabricació de fons 
d'il·luminació-, Conductores Eléctricos Roqué -que inicià la seva activitat el 1923-, i La Eléctrica 
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Industrial -creada a la dècada dels anys vint a Terrassa i que en els anys quaranta es va integrar a la 
multinacional AEG i passà a denominar-se AEG Fàbrica de Motores. 

En la dècada de 1930 la major part dels segments que configuraven el subsector de la maquinària i 
del material elèctric i algunes activitats incloses a la resta de branques (per exemple, la fabricació de 
components i d'aparells receptors de ràdio en l'apartat de material electrònic, equips i aparells de 
ràdio, televisió i comunicació) ja tenien representació a Catalunya. Després de la Guerra Civil 
espanyola el sector va continuar configurant-se amb l'aparició de noves empreses en les diferents 
activitats, algunes pràcticament inexistents anteriorment, procés que es va veure animat per 
l'existència d'un mercat interior protegit de la competència estrangera. Paral·lelament, s'ha d'apuntar 
que en aquests temps s'estengueren les infraestructures d'electricitat, que apropaven aquesta 
energia a les ciutats i les llars, i començà la generalització de la utilització de béns que en consumien, 
com és el cas dels electrodomèstics o els mitjans de transport. En aquests anys Catalunya mantenia 
una presència hegemònica en el conjunt estatal, ja que s'hi localitzaven bona part de les empreses 
fabricants espanyoles. 

Malgrat això, no va ser fins a partir de la dècada dels anys seixanta quan realment es va intensificar la 
creació del teixit productiu de la branca en tots els diversos segments, arran del desenvolupament 
econòmic i de l'augment del nivell de vida. En aquests temps es començà a palesar la penetració de 
capital estranger mitjançant filials productives i l'entrada en firmes locals existents, sobretot en el 
subsector de la maquinària i del material elèctric. Durant els anys setanta i, sobretot, a partir del 
principi de la dècada dels anys vuitanta les activitats de l'electrònica (inclosos màquines d'oficina i 
equips informàtics) van convertir-se en les protagonistes de l'evolució del conjunt del sector, pels seus 
ritmes de creixement i desenvolupament, estimulats en certs casos pel suport públic. Val a dir que 
Catalunya va patir de manera significativa la crisi del final dels anys setanta i principi dels vuitanta, 
que en certs àmbits es veié agreujada per l'impacte dels avenços tecnològics i les dificultats dels 
fabricants per mantenir uns nivells de competitivitat. Aquest fet provocà la desaparició d'algunes 
empreses del sector i la reestructuració d'altres. 

Cal destacar que en els anys vuitanta, i molt especialment a mitjan de la dècada, s'inicià un procés de 
creixent multinacionalització del sector en els seus diversos apartats, que va prosseguir amb una 
menor intensitat al llarg dels anys noranta, cosa que es manifestà en dos sentits: d'una banda, en 
l'entrada de grans grups procedents d'altres països amb l'objectiu d'assolir una presència productiva a 
Catalunya, ja sigui mitjançant la creació de filials i plantes o bé l'adquisició total o parcial de firmes 
locals. D'altra banda, la creixent multinacionalització també es palesà en l'augment progressiu dels 
intercanvis comercials que manté el sector català amb la resta del món. El procés de 
multinacionalització va ser especialment intens en determinats segments del sector, alguns dels quals 
van passar a ser controlats majoritàriament per empreses foranes. Un exemple és el cas de la 
fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge, que va passar d'estar 
integrat, bàsicament, per firmes autòctones en la dècada dels setanta a ser controlat per grups 
d'origen asiàtic -sobretot, japonès- en la segona meitat dels anys vuitanta. 

Des del principi de la dècada dels anys noranta l'evolució del sector s'ha caracteritzat, des del punt de 
vista conjuntural, per una evolució que, a grans trets, ha prosseguit el ritme marcat per l'evolució de 
l'economia en general, amb la crisi del 1992 i 1993 i la recuperació i fase d'expansió posteriors. Des 
del punt de vista estructural, aquest període s'ha caracteritzat per la reestructuració dels subsectors 
de la maquinària i del material elèctric i d'instrumentació i pel creixent protagonisme de les branques 
de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació i de màquines d'oficina i 
equips informàtics, apartats que en el cas de Catalunya han estès el seu ventall d'especialització cap 
a nous àmbits més innovadors, d'acord amb l'evolució tecnològica que aquests estan experimentant. 
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5.2. Evolució recent del sector 

L'evolució del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Catalunya en els 
darrers quinze anys s'ha caracteritzat per un comportament força similar al d'altres països 
industrialitzats. En comparació amb l'evolució del conjunt de la indústria, s'ha de destacar que, en 
línies generals, la branca ha aconseguit un major dinamisme en etapes d'expansió econòmica, però, 
en canvi, ha patit més intensament que altres sectors les èpoques de crisi. 

Com en l'àmbit estatal, durant la segona meitat de la dècada dels anys vuitanta el sector català va 
experimentar una forta expansió, gràcies a la positiva evolució de la demanda interna en tots els seus 
apartats -consum i inversió (indústria, construcció, infraestructures ... )-, així com de les exportacions. 
Al final d'aquesta dècada es començà a palesar un procés de desacceleració de l'activitat de la 
branca, que es va evidenciar de manera especial al principi dels anys noranta. El 1991 el sector 
registrà un estancament de l'activitat productiva. Tanmateix, va ser en el període 1992-1993 quan la 
branca entrà realment en una etapa de crisi intensa, que suposà el retrocés en gairebé tots els 
indicadors econòmics. L'any 1992 la producció real del sector va patir una davallada d'un 7 ,6 %, que 
arribà a ser d'un 12,2 % en l'exercici següent. Per la seva part, el nivell d'ocupació en termes d'afiliats 
al règim general de la Seguretat Social va registrar un descens pel global d'aquest període d'un 18,4 
%, alhora que el nombre d'establiments productius (centres de cotització a la Seguretat Social) va 
caure un 10,7 %. Això va suposar la pèrdua de 9.616 llocs de treball assalariats i de 292 centres 
productius. Cal destacar especialment l'exercici 1993, quan la davallada va ser d'un 13,6 % en 
ocupats i d'un 9,2 % en establiments. En aquests anys l'evolució del sector va ser més negativa que 
la del conjunt de la indústria catalana. Per subsectors, s'ha de ressenyar, sobretot, la crisi patida per 
les activitats de la maquinària i del material elèctric i de la instrumentació. La primera va perdre 
gairebé 8.000 llocs de treball entre el 1991 i el 1993, és a dir, un 20,5 % dels seus ocupats, mentre 
que la segona, 2.644 llocs, un 40,2 %. Pel que fa a la resta de segments, cal apuntar que el subsector 
de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació va experimentar un increment 
d'un 39,0 % en el nombre d'assalariats entre el 1991 i el 1992, tot i que entre el 1992 i el 1993 es va 
produir una davallada d'un 13,4 %, amb un augment pel global del període d'un 20,4 %. 

En els primers mesos del 1994 el sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic va 
iniciar la seva recuperació, gràcies a la reactivació de les exportacions. Aquesta dinamització de 
l'activitat es consolidà al llarg del 1994 i 1995, quan progressivament s'uní a la marxa de les 
exportacions la reactivació de la demanda interna, sobretot de les inversions. D'aquesta manera, 
començà una nova etapa d'expansió de la branca, que suposà un creixement de la producció d'un 5,0 
o/o el 1994 i d'un 9,0 o/o el 1995, amb un increment dels nivells d'ús de les capacitats productives 
instal·lades a les empreses fins a situar-se en el 84,2 % aquest darrer any. Al mateix temps, els 
assalariats van créixer un 2,0 % el 1994 i un 0,4 o/o el 1995, mentre que el nombre de centres 
productius va experimentar un increment d'un 10,5 % i un 1,5 %, respectivament. Val a dir que en 
aquest període el sector no aconseguí assolir el nivell d'ocupació de precrisí. Segons segments 
d'activitat, destaca pel seu dinamisme en aquests anys el subsector de màquines d'oficina i equips 
informàtics, que registrà un increment del nombre d'assalariats d'un 12,0 % entre el 1993 i el 1995. 

L'any 1996 el sector experimentà un descens en les seves magnituds, que es concentrà, 
principalment, en la primera meitat de l'exercici. Pel global de l'any, la producció real va patir una 
davallada d'un 1,5 %, amb una lleugera reducció del nivell d'ús de la capacitat productiva instal·lada 
respecte del 1995. Així mateix, el nombre d'establiments va registrar una baixa d'un 6,5 %, mentre 
que els efectius de la branca van caure un 5,3 %. A partir de l'estiu del 1996 el sector va reactivar-se 
per entrar en un període de forta expansió en els exercicis següents, quan va créixer per sobre del 
conjunt de la indústria catalana, i se n'assolí els màxims al final de l'any 1997. Aquest any, la 
producció real va experimentar un increment d'un 12,5 %, amb un augment del nombre d'afiliats al 
règim general de la Seguretat Social d'un 8 %, mentre que l'any 1998 es va registrar un creixement 
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d'un 1O,1 % en el primer cas i un lleuger descens en el segon, i el 1999 es van assolir increments d'un 
7,4 % i un 4,8 %, respectivament. Val a dir que en el conjunt del període 1997-1999 la producció real 
del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic va créixer un 33 %, i 
s'aconseguiren millores substancials en els nivells d'utilització de la capacitat productiva instal·lada a 
les empreses, que es van situar per sobre del 90 %. Per la seva part, el nombre d'assalariats de la 
branca es va incrementar en aquests temps en 5.148 efectius, la qual cosa suposa un creixement 
global d'un 12,4%. En aquest període el subsector més dinàmic va ser el de la maquinària i del 
material elèctric. 

Evolució del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic i del conjunt de la 
indústria a Catalunya. 1991-1998 (evolució per mesos de l'Índex de Producció Industrial) 
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r> En la branca de "Maquinària per a producció i oficina" s'inclouen els capftols corresponents a maquinària i equipament 
mecànic, màquines d'oficina i ordinadors i instruments de precisió, òptica i similars, i en la branca de "Material elèctric i 
electrònic", els apartats relatius a maquinària i material elèctric i material electrònic. 

Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya. 



Evolució de l'activitat productiva del sector de la maquinària i dels aparells elèctrics-electrònics a 
Catalunya. 1991-1999 
Anys Taxes de variació de la producció 

real respecte de l'any anterior(%) 
1991 0,1 
1992 -7,6 
1993 -12,2 
1994 5,0 
1995 9,0 
1996 -1,5 
1997 12,5 
1998 10, 1 
1999 7,4 

Percentatges d'utilització de 
la capacitat productiva(%) 

76,4 
81, 1 
76,5 
79,7 
84,2 
83,8 
85,7 
90,8 
93,0 

Font: Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM). 

Evolució dels assalariats i dels establiments productius del sector de la maquinària i del 
material elèctric, electrònic i òptic a Catalunya. 1991-1999 
Anys Assalariats (afiliats al règim Establiments productius (centres 
(mes de desembre) general de la Seguretat Social) de cotització a la Seguretat Social) 
1991 52.267 2.721 
1992 49.384 2.676 
1993 42.651 2.429 
1994 43.497 2.684 
1995 43.871 2.723 
1996 41.532 2.545 
1997 44.835 2.629 
1998 44.548 2.604 
1999 46.680 2.422 
Font: Departament de Treball. 

5.3. Visió de conjunt 

La producció del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Catalunya 
s'estimava l'any 1998 en 1.118.080 milions de PTA, mentre que el nombre d'ocupats se situava en 
47.900 persones. En canvi, el mercat català de la branca en termes de consum aparent s'avalua en 
1.397.251 milions de PTA. 
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Dins el global de la indústria del Principat, el sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i 
òptic representa el 8,7 % quant a xifra d'ingressos d'explotació, el 8,0 % pel que fa a producció i el 
7,6% respecte del valor afegit brut. Aixi mateix, la branca concentra el 7,5 % dels ocupats industrials i 
el 4, 7 % dels establiments productius. En els darrers anys la participació del sector sobre el conjunt 
de la indústria catalana ha experimentat un increment, gràcies al major dinamisme experimentat en 
relació amb la resta de branques d'activitat. L'any 1993 el pes especific del sector era d'un 6,9 % en 
xifra de negoci, d'un 6,2 % en producció, 6,8 % en valor afegit brut, 8, 1 % en ocupats i 5,0 % en 
establiments productius. 

Catalunya té una presència destacada en el context del sector en el conjunt d'Espanya. Segons 
dades de l'any 1998, aporta el 33,9 % de la xifra de negocis total i concentra el 31,4 % dels efectius 
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ocupats, i, a més, d'acord amb informació del 1998 suposa el 31,4 % del mercat estatal en termes 

de consum aparent. Cal destacar que el Principat es caracteritza per un grau d'especialització en 
aquesta activitat superior al global estatal, ja que mentre que a Catalunya el sector representa el 7 %-
9 % de la indústria, a Espanya el pes específic és d'un 4 %-7 %. Dins el conjunt de la Unió Europea, 
la importància de la branca catalana de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic se situa 
en el 1,5 %-2 % en termes de producció, valor afegit, ocupació i mercat. 

Principals magnituds econòmiques del sector de la maquinària i del material elèctric, 
electrònic i òptic a Catalunya. 1998 

Magnituds econòmiques 1998 

Producció (milions de PTA) 1.118.080 
Valor afegit brut (milions de PTA) 342.376 
Ocupació (treballadors) 47.900 
Nombre d'empreses 1.883 
Nombre d'establiments 1.903 
Exportacions (milions de PTA) 627.201 
Importacions (milions de PTA) 906.372 
Consum aparent (milions de PTA) 1.397.251 
Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya i altres. 

5.4. Estructura sectorial 

Bona part de l'activitat de la branca de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a 
Catalunya es concentra en el subsector de la maquinària i del material elèctric, el qual suposa el 48,0 
% de la producció i el 55,2 % del valor afegit totals, així com el 57,8 % dels ocupats, el 47,7 % de les 
empreses fabricants i el 43, 1 % del mercat. Dins d'aquest subsector destaca, per la seva importància, 
el segment dels aparells de distribució i control elèctrics. 

El segon subsector de la branca en termes de pes específic és el de material electrònic i equips i 
aparells de ràdio, televisió i comunicació, que aporta el 26,6 % de la producció, el 18,0 % del valor 
afegit brut i el 22,9 % del consum aparent del conjunt del sector, i, a més, concentra el 20,0 % dels 
efectius i el 19, 1 % de les empreses. L'especialitat més important d'aquest subsector és la dels 
aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge. 

La resta de subsectors de l'activitat tenen una importància diversa. Així, si en termes de producció i 
valor afegit destaca el corresponent a màquines d'oficina i equips informàtics (14 %-15 %), el pes 
específic del subsector d'instrumentació és força més superior mesurat en termes d'ocupació, 
empreses fabricants i mercat (17 %-30 %). En aquest últim subsector s'ha de destacar per la seva 
rellevància el segment d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins. 

En comparació amb la Unió Europea, cal destacar que el sector a Catalunya es caracteritza per una 
major especialització pel que fa a l'activitat de la maquinària i del material elèctric, branca que té un 
pes específic substancialment més elevat al Principat que al conjunt de països comunitaris. Dins 
d'aquest subsector, s'ha de ressenyar la major importància que tenen a Catalunya els segments de 
fils i cables elèctrics aïllats, làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació, i motors elèctrics, 
generadors i transformadors, però, per contra, la menor rellevància del capítol d'aparells de distribució 
i control elèctrics. El Principat i la Unió Europea presenten uns nivells d'especialització similars pel 
que fa als subsectors de màquines d'oficina i equips informàtics i de material electrònic, equips i 



aparells de ràdio, televisió i comunicació. Val a dir que la rellevància que té el segment de 
transmissors de radiodifusió i televisió i aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils a la 
Unió Europea és substancialment més elevada que la que té a Catalunya (15,4 % de la producció 
global del sector front el 0,4 %). Respecte de la branca d'instrumentació, s'ha d'assenyalar que a 
Catalunya el seu pes específic és inferior al que té en el conjunt dels països comunitaris, i cal 
destacar, en aquest cas, la menor importància de l'apartat d'instruments i aparells de mesura, 
verificació, control, navegació i altres fins. 
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En comparació amb el global d'Espanya, Catalunya presenta una especialització més elevada en el 
subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, en el qual destaca 
l'elevat pes relatiu que té al Principat el segment d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció 
de so i imatge i, en menor mesura, el de vàlvules, tubs i altres components electrònics. El grau 
d'especialització entre Catalunya i el conjunt estatal és similar en les branques de màquines d'oficina i 
equips informàtics i de maquinària i material elèctric. No obstant això, la importància del subsector 
d'instrumentació és major a Espanya que al Principat. 

En el context estatal, Catalunya disposa d'un pes específic notable en les activitats de material 
electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació i de màquines d'oficina i equips 
informàtics. En el primer cas, el subsector català aporta el 41,8 % dels ingressos d'explotació del 
subsector en l'àmbit espanyol i concentra un terç de l'ocupació existent; en aquest sentit, cal 
destacar-ne la important presència en el segment d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció 
de so i imatge. Respecte de l'apartat de màquines d'oficina i equips informàtics, s'ha d'apuntar que 
Catalunya representa el 40,3 % en termes de xifra d'ingressos i el 34,7 % quant a nombre de 
treballadors. De la resta de subsectors cal destacar l'escassa presència del Principat en l'activitat 
d'instrumentació, sobretot en el cas del segment d'equips i instruments medicoquirúrgics i aparells 
ortopèdics. 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a Catalunya segons 
subsectors. 1998 

Pes específic sobre els 
subsectors a Espan~a (%) 

Subsectors Producció Valor afegit Ocupació Empreses Consum Ocupació Ingressos 
(sortida de brut (sortida (%) (%) aparent d'explotació 

fàbrica) (%) de fàbrica) {%) 
% 

15,0 14,4 5,6 2,8 14,8 34,7 40,3 

48,0 55,2 57,8 47,7 43,1 31,6 33,0 
26,6 18,0 20,0 19,1 22,9 33,1 41,8 

10,4 12,4 16,6 30,4 19,2 30,4 29,4 

5.5. Localització geogràfica 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic es localitza, fonamentalment, en les 
comarques més industrials i econòmicament més importants de Catalunya. Entre aquestes destaquen 
les que configuren el cinturó industrial més proper a la ciutat de Barcelona. En primer lloc, cal 
assenyalar la comarca del Barcelonès, que concentra el 39,4 % del total dels establiments 
empresarials del sector del Principat, seguida, a una certa distància, del Vallès Occidental (18,2 %) i 
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del Baix Llobregat (13,0 %). Altres àrees a destacar són el Vallès Oriental i el Maresme (8, 1 % i 4, 1 
%, respectivament). Conjuntament, aquestes comarques concentren gairebé el 83 % de l'activitat de 
la branca a Catalunya en termes d'establiments empresarials. 

Entre les ubicacions importants per al sector més llunyanes de la ciutat de Barcelona s'han 
d'assenyalar les comarques d'Osona (2,9 %), el Bages (1,7 %), el Gironès (1,4 %), l'Anoia (1,2 %) i el 
Baix Camp (1,2 %). A la resta de comarques la localització d'activitat de la branca és força reduïda, 
com ho palesa el fet que totes elles compten amb menys d'un 1 % dels establiments empresarials 
existents a Catalunya, entre les quals predominen aquelles que no sobrepassen el 0,3 %. 

Per municipis, cal ressenyar la gran importància que té Barcelona com a lloc de localització de 
l'activitat del sector. Esdevé la ciutat més rellevant de Catalunya de forma molt destacada i a una 
distància notable de la resta. Concentra el 30,9 % dels establiments empresarials del global de la 
branca. La resta de municipis compten cadascun amb una proporció d'activitat inferior al 5 %. Entre 
aquests destaquen l'Hospitalet de Llobregat (4,6 %), Terrassa (3,8 %), Badalona (3,3 %), Sabadell 
(2,5 %) i Rubí (2, 1 %). Val a dir que de les tretze ciutats més importants de Catalunya quant a 
localització del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic, sis se situen al Vallès 
Occidental (12,6 % dels establiments empresarials), quatre al Baix Llobregat (8,7 %), dues al 
Barcelonès (34,2 %) i una al Vallès Oriental (1,4 %). 



53 

Distribució per comarques del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a 
Catalunya. 1998 (nombre d'establiments empresarials, en %) 

Comarques 
' Val d'Aran 0,0 

G.rrigues 0,0 

Conca de B .rberà 0,0 

Terra Alta 0,1 

Pla d'Urgell 0,1 

Noguera 0,1 

Berguedà 0,1 

Urgell 0,2 

Ribera d'Ebre J 0,2 

Pla de l'Estany 0,2 

G.rrotxa 0,2 

Seg.rra 0,3 

Baix EJll>ordà 

Baix Ebre 

Alt Urgell 

Solsonès 

Ripollès 

Selva 

Alt Camp 

Alt EJll>ordà 

T.rragonès 

Segrià 

Ga"raf 

Baix Penedès 

Alt Penedès 

Baix Camp 

Anoia 

Gironès 

Bages 

Osona 

M.resme 

Vallès Oriental 

Baix Uobragat 

Vallès Occidental 18,2 

B.rce!onès 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 

% 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 



54 

Distribució per municipis del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a 
Catalunya. 1998 (nombre d'establiments empresarials, en%) 

Municipis % sobre el total 

Barcelona 30,9 
L'Hospitalet de Llobregat 4,6 
Terrassa 3,8 
Badalona 3,3 
Sabadell 2,5 
Rubí 2, 1 
Cerdanyola del Vallès 1,7 
Cornellà de Llobregat 1,6 
Esplugues de Llobregat 1,5 
Granollers 1,4 
Ripollet 1,3 
Montcada i Reixac 1,2 
Viladecans 1,0 
Resta de municipis 43,1 

Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya. 

5.6. Teixit empresarial 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic estava configurat l'any 1998 per un 
total de 1.883 empreses fabricants i 1.903 establiments o instal·lacions. Com en altres pa"fsos 
europeus i en el conjunt d'Espanya, en el teixit empresarial del sector català predomina la presència 
de firmes de petita i mitjana dimensió, de propietat bàsicament familiar. Es pot apuntar que la plantilla 
mitjana d'una empresa de la branca se situava l'any 1998 en 25,4 persones, proporció que es va 
incrementar al llarg de la dècada dels anys noranta (el 1993 era de 22,3 treballadors), alhora que la 
xifra d'ingressos d'explotació neta per empresa s'establí en 711,0 milions de PTA (346,5 milions de 
PTA el 1993). Així mateix, s'ha d'assenyalar que el 96 % de les firmes del sector tenen menys de 50 
ocupats, i cal destacar la proporció d'aquelles que no superen plantilles de 10 persones (80,7 %). De 
fet, solament un 1, 1 % de les empreses disposa d'una dimensió en termes de treballadors superior a 
les 200 persones. 

Val a dir que l'estructura empresarial del sector català es caracteritza, en línies generals, per tenir 
unes unitats d'una dimensió inferior a la mitjana comunitària, però, en canvi, superior a la mitjana 
estatal. Així, al Principat el 97,7 % de les firmes ocupa menys de 100 persones i el 89,5 % menys de 
20 treballadors, mentre que a la Unió Europea aquests percentatges se situen en el 96,3 % i el 85, 1 
% i a Espanya en el 98,2 % i 91,3 %. En comparació amb el conjunt de la indústria de Catalunya, cal 
destacar que el sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic es caracteritza per 
disposar d'un teixit empresarial que té de mitjana una dimensió superior en termes d'ocupats i de xifra 
de negoci, atès que la plantilla mitjana de l'empresa industrial del Principat era l'any 1998 de 15,8 
treballadors, i la facturació mitjana, de 379,5 milions de PTA. 

Segons subsectors, es pot apuntar que les activitats de màquines d'oficina i equips informàtics i 
d'instrumentació són les que compten amb un teixit empresarial predominantment de petita i mitjana 
dimensió. Mentre que en el primer cas el 98, 7 % de les firmes tenen menys de 50 ocupats i el 93, 7 % 
menys de 10 treballadors; en el segon, el 97,7 % compta amb plantilles inferiors a les 50 persones i el 
87,0 % inferiors als 10 efectius. No obstant això, cal apuntar la situació particular del subsector de 
màquines d'oficina i equips informàtics, que es caracteritza per una bipolaritat de la seva estructura 
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empresarial entre petites i grans firmes, atès que malgrat la presència destacada d'unitats de 
dimensió reduïda (el 93,7 % tenen menys de 10 treballadors), també compta amb una participació 
notable d'empreses de gran dimensió (1'1,3 % tenen més de 200 ocupats). Això determina que la 
dimensió mitjana de les firmes d'aquest subsector sigui la més elevada de forma destacada del 
conjunt del sector en terme de treballadors (51,9) i d'ingressos d'explotació (4.799,2 milions de PTA). 
En el cas de la instrumentació, la dimensió mitjana de les empreses fabricants és de 13,8 treballadors 
i de 221,0 milions de PTA de xifra de negoci. 

A més, cal destacar que les firmes de major dimensió es concentren en els apartats de la maquinària i 
del material elèctric i electrònic, equip i aparells de ràdio, televisió i comunicació. En ambdós 
subsectors, poc més del 94 % de les empreses tenen menys de 50 treballadors, però s'ha d'afegir 
que en el primer cas la proporció de firmes amb plantilles inferiors als 10 efectius és de 74,8 % i les 
de més de 200 ocupats d'1,7 %, i en el segon cas són, respectivament, de 76,8 % i d'1,4 %. En el 
capítol de la maquinària i del material elèctric, la dimensió mitjana de les empreses és de 30,8 
treballadors i de 652, 1 milions de PTA d'ingressos d'explotació, segons dades de l'any 1998. Dins 
d'aquest, els segments d'activitat que es caracteritzen per un teixit integrat per empreses de major 
dimensió són els d'aparells de distribució i control elèctrics, motors elèctrics, transformadors i 
generadors, i fils i cables elèctrics aïllats. Per la seva part, el teixit empresarial del subsector de 
material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació es caracteritza per una plantilla 
mitjana de 26,7 persones i per una xifra de negoci mitjana de 1.045,9 milions de PTA Dins d'aquest, 
les firmes més grans es concentren en el segment d'aparells de recepció, enregistrament i 
reproducció de so i imatge. 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic ha experimentat, en els darrers 
anys, importants guanys de productivitat, arran de la modernització d'equipaments i instal·lacions i de 
la incorporació de noves tecnologies i millores organitzatives i humanes, la qual cosa ha permès que 
entre els anys 1993 i 1998 el valor afegit brut per ocupat creixés en global un 47,8 %, fins a situar-se 
en 7.144.724,4 PTA. En comparació amb el conjunt de la indústria catalana, cal apuntar que el sector 
es caracteritza actualment per uns nivells de productivitat superiors, que en el cas de la productivitat 
del factor treball se situen un 2 % per sobre. Val a dir que al llarg dels anys noranta la productivitat de 
la branca ha crescut a un major ritme que la productivitat del global industrial, la qual cosa ha permès 
que els nivells corresponents al sector hagin passat de ser inferiors al del conjunt de la indústria el 
1993 a ser més elevats el 1998. Respecte de la Unió Europea i Espanya, s'ha d'assenyalar que el 
sector català presenta una productivitat que resulta inferior en més d'un 20 % a la mitjana comunitària 
i similar a la del conjunt estatal. Per subsectors, es pot ressenyar l'elevat nivell de productivitat que 
caracteritza l'apartat de màquines d'oficina i equips informàtics, motivat, en bona part, pels trets de 
dimensió empresarial i avanç tecnològic-productiu del segment relatiu als equips informàtics. L'any 
1998 la productivitat del factor treball d'aquest apartat en termes de valor afegit brut mesurat en 
pessetes és 2,6 vegades superior al corresponent a la mitjana del global del sector (18.312.222,2 
PTA per ocupat). En un segon grup estarien els subsectors de la maquinària i del material elèctric i 
electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, amb una productivitat per treballador de 
6.825.956,7 ptes i de 6.405.625,0 PTA, respectivament. Val a dir que en tots dos casos els nivells se 
situen per sota de la mitjana del conjunt del sector (concretament un 4, 7 % i un 11,6 % inferior, 
respectivament). Finalment, s'ha de destacar que el subsector de la instrumentació és el que es 
caracteritza per una productivitat més baixa, la qual resulta una tercera part inferior a la del global de 
la branca. 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic es caracteritza per un grau de 
concentració de l'activitat notable en comparació amb altres branques del conjunt de la indústria 
catalana. Es pot apuntar que els cinc establiments empresarials amb majors plantilles apleguen una 
cinquena part de l'ocupació del total del sector, percentatge que se situa en el 3,4 % del global 
industrial. Al mateix temps, els cinc principals establiments quant a xifra de negoci concentren el 41,6 
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% dels ingressos d'explotació totals, enfront del 9,3 % del conjunt de la indústria. Cal apuntar que 
l'elevat grau de concentració de l'activitat és força generalitzat entre els diversos subsectors i 
segments que integren la branca, però, no obstant això, s'han de ressenyar, especialment, els 
capítols d'equips informàtics i, en segon lloc, d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de 
so i imatge. 

Principals indicadors econòmics del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i 
òptic a Catalunya. 1993 i 1998 

Indicadors econòmics 
Ocupats per empresa (treballadors) 
Ingressos d'explotació per empresa (milions de PTA) 
Valor afegit brut per ocupat (PTA) 
Importància dels 5 primers establiments empresarials segons 
l'ocupació total (%) 
Importància dels 5 primers establiments empresarials segons la 
xifra de negocis total(%) 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

1993 1998 
22,3 25,4 

346,5 711,0 
4.835.690,5 7.147.724,4 

20,0 

41,6 

Principals indicadors econòmics dels diversos subsectors del sector de la maquinària i del 
material elèctric, electrònic i òptic a Catalunya.1998 
Subsectors Valor afegit brut (sortida de 

Màquines d'oficina i equips informàtics 
Maquinària i material elèctric 
Material electrònic i equips i aparells 
de ràdio, televisió i comunicació 
Equips i instruments medicoquirúrgics, 
de precisió, òptica i rellotgeria 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

fàbrica) per ocupat (PTA) 
18.312.222,2 
6.825.956, 7 
6.405.625,0 

5.362.025,3 

Ocupats per 
empresa 

51,9 
30,8 
26,7 

13,8 

Ingressos d'explotació per 
empresa (milions de PTA) 

4.799,0 
652,1 

1.045,9 

221,0 

La participació de capital estranger en el sector és important, sobretot en termes de producció, 
ocupació i xifra de negoci. Possiblement, es tracta d'una de les branques industrials amb una major 
presència forana. A tall d'exemple, es pot apuntar que l'any 1999 tretze de les quinze principals 
empreses del sector en termes de facturació amb seu social i activitat productiva a Catalunya estan 
participades per capital estranger. Dins el capital social de les firmes, aquesta presència és 
majoritària, i en molts casos el control és absolut en arribar al 100 % de les accions, com es palesa en 
les empreses més importants de la branca. La procedència del capital estranger del sector es 
reparteix entre la Unió Europea, el Japó i els Estats Units. De les tretze firmes més rellevants del 
sector que tenen presència forana, cinc estan controlades per grups japonesos, quatre per 
multinacionals comunitàries i tres per nord-americanes. La majoria de la introducció estrangera es 
concentra en els subsectors de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació i 
de maquinària i material elèctric, la qual cosa es posa de manifest, per exemple, en el fet que sis de 
les tretze firmes més importants amb presència forana pertanyen al primer apartat i les altres sis al 
segon. Tanmateix, els segments d'activitat que es caracteritzen per un major grau de participació 
estrangera són els d'equips informàtics i d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i 
imatge. 
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Dades relatives a l'any 1999 palesen que solament quinze empreses del sector amb seu social i 
activitat productiva a Catalunya superaven una xifra de facturació de 20.000 milions de PTA. 
D'aquestes, s'ha d'assenyalar que únicament dues van generar uns ingressos superiors als 160.000 
milions de PTA, mentre que set van obtenir uns ingressos inferiors als 30.000 milions de PTA. A més, 
cal apuntar que cinc d'aquestes firmes disposaven de plantilles amb més de 1.700 treballadors, de les 
quals només dues superaven els 2.300 ocupats. Entre les principals empreses del sector destaquen: 

- En primer lloc, les firmes fabricants del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, 
televisió i comunicació, entre les quals s'han de ressenyar, segons ordre d'importància, Sony España, 
Samsung Electronics lberia, Panasonic España i Sharp Electrònica España. Totes aquestes 
empreses operen en el segment d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge, i 
estan controlades per multinacionals asiàtiques (tres de japoneses i una de sud-coreana). 

- En segon lloc, les empreses del subsector de la maquinària i del material elèctric, entre les quals cal 
apuntar, segons rellevància, Lear Automotive (EADS) Spain, Schneider Electric España, BICC 
General Cable i Pirelli Cables y Sistemas. Tres d'aquestes firmes operen en el segment de fils i 
cables elèctrics arnats i una en el d'aparells de distribució i control elèctrics, i totes estan controlades 
per grups forans (dos per multinacionals nord-americanes i dos per comunitàries). 

De la resta d'empreses importants del sector s'han d'apuntar Tyco Electronics AMP Española, Power 
Controls Ibèrica i Simón -especialitzades en activitats de maquinària i material elèctric- Epson Ibèrica 
-que s'integra en el subsector de màquines d'oficina i equips informàtics- Philips Components
Miniwat i Pioneer Electronics Ibèrica -del capítol de material electrònic, equips i aparells de ràdio, 
televisió i comunicació- i lndo Internacional -la més important de l'apartat de la instrumentació. A 
més, cal destacar que de les quinze principals firmes de la branca set tenen la seva seu social a la 
ciutat de Barcelona, tot i que disposen de factories en altres indrets de Catalunya i, fins i tot, de fora 
del Principat, i cinc es localitzen a municipis del Vallès Occidental (Palau de Plegamans, Sant Cugat 
del Vallès, Terrassa, Cerdanyola del Vallès i Barberà del Vallès). D'aquestes empreses només una 
està situada fora de la província de Barcelona, concretament a la ciutat tarragonina de Valls. 

Finalment, s'ha d'apuntar que a Catalunya operen altres firmes importants del sector a escala estatal i 
internacional des d'un punt de vista productiu i comercial que no disposen de la seva seu social al 
Principat. Entre aquestes cal ressenyar aquelles que disposen de fàbriques com, per exemple, 
Hewlett-Packard Española (Sant Cugat del Vallès), Global Manufacturer Services Valencia 
(l'Hospitalet de l'Infant), Thomson Televisión España (Gurb), Philips Ibèrica (Barcelona i La Garriga) i 
Siemens (Cornellà de Llobregat). 



58 

Principals empreses del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic a 
Catalunya. 1999111 

Empreses Activitatl2l Ingressos Ocupació Participació de Localització 
(milions de PTA) (treballadors) ca~ital estranger 

Sony España 32 186.067 2.391 100 % (Japó) Barcelona 
Lear Automotive (EADS) Spain 31 168.500 14.700 100 % (EUA) Valls 
Schneider Electric España 31 93.181 2.702 100 % (França) Barcelona 
Samsung Electronics lberia 32 57.600 341 100 % (Corea del Sud) Palau de Plegamans 
Panasonic España 32 38.439 257 100 % (Japó) Barcelona 
Sharp Electrónica España 32 38.430 680 100 % (Japó) Sant Cugat del Vallès 
BICC General Cable 31 35.698 1.076 100 % (EUA) Barcelona 
Pirelli Cables y Sistemas 31 31.660 583 100 % (Itàlia) Vilanova i la Geltrú 
Tyco Electronics AMP 31 24.892 647 100 % (EUA) Barcelona 
Es añola(3l 
Power Controls Ibèrica 31 24.630 984 100 % (Itàlia) Terrassa 
Epson Ibèrica 30 24.350 119 100%(Japó) Cerdanyola del Vallès 
Philips Components-Miniwat 32 22.250 880 100 % (Holanda) Barcelona 
lndo Internacional 33 21.387 1.754 No L'Hospitalet de Llobregat 
Pioneer Electronics Ibèrica 32 21.092 140 100 % (Japó) Barberà del Vallès 
Si món 31 20.983 1.010 No Barcelona 
111 Empreses del sector de la maquinària i del material elècbic, electrònic i òptic que tenen la seva seu social i disposen d'activitat productiva a Catalunya que l'any 

1999 van generar una xifra de negoci superior als 20.000 milions de PTA 
121 Activitat segons la Classificaciò Catalana d'Activitats Econòmiques (CCAE-93): 

30: Màquines d'oficina i equips informàtics. 
31: Maquinària i material elècbic. 
32: Material electrònic, equip i aparells de ràdio, televisió i comunicació. 

!3l Nova denominació d'AMP Espanola després de l'adquisició pel grup Tyco lntemational. 

Font: Fomento de la Producción (2000). 

5. 7. Comerç exterior 

El sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic es caracteritza per un grau 
d'obertura comercial i productiu a l'exterior força elevats, que superen els nivells corresponents al 
conjunt de la indústria catalana i al global de la branca en l'àmbit estatal. Segons dades de l'any 1998, 
el 56, 1 % de la producció total realitzada per les empreses s'exporta a altres països, mentre que el 
64,9 % del mercat intern és cobert mitjançant les importacions procedents de l'exterior. En 
comparació amb el global de la indústria del Principat, es pot apuntar que mentre que gairebé el 57 % 
de la xifra de negocis de les firmes de 20 o més ocupats del sector prové de les vendes a l'estranger, 
en el cas de la mitjana industrial aquesta proporció se situa en el 29,6 %. Respecte del conjunt 
d'Espanya, cal destacar que el sector estatal exporta gairebé la meitat de la seva producció i que prop 
del 66 % del consum és satisfet amb compres a l'estranger. Cal assenyalar que, possiblement, 
aquesta branca és una de les que manté un major grau de relacions econòmiques, productives i 
comercials amb altres països, fet que s'explica per diversos motius, com per exemple la tradicional 
dependència que ha caracteritzat la branca catalana i espanyola respecte de la tecnologia i els 
avenços forans, l'intens procés de globalització i multinacionalització que ha registrat l'activitat a 
escala internacional i especialment al conjunt de l'Estat i de Catalunya, la liberalització comercial i la 
forta expansió econòmica que ha experimentat la indústria del Principat i del conjunt de l'Estat en els 
darrers vint anys, i l'adhesió d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE) l'any 1986. 

Des del punt de vista de la propietat i de la producció s'ha de destacar la important presència a 
Catalunya de grups multinacionals, alguns dels quals encapçalen els seus respectius segments 
d'activitat a escala mundial. Aquest fet atorga a la participació forana un protagonisme notable en la 
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situació i en l'evolució del sector, fins al punt que bona part del comerç exterior que du a terme 
aquesta branca s'explica per les estratègies internacionals que desenvolupen aquestes firmes. D'una 
banda, perquè les filials catalanes són responsables d'una proporció substancial de les exportacions. 
Però, d'altra banda, perquè són la destinació d'un volum significatiu de les importacions, 
fonamentalment procedents de filials dels mateixos grups situades a d'altres països. Moltes 
d'aquestes obeeixen o a compres de béns finals, que són dirigits al mercat estatal -els quals, 
normalment, no es fabriquen a Catalunya o a Espanya i sí a filials situades a d'altres països-, o a 
compres de béns intermedis que són sotmesos a transformacions posteriors en les plantes de les 
filials catalanes -per després ser venuts al mercat estatal o, sobretot, ser reexportats- (comerç 
intraempresa). 

Tradicionalment, el sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic s'ha caracteritzat 
per una balança comercial amb un saldo negatiu, que ha estat creixent al llarg del temps, 
especialment en cicles econòmics expansius. El major volum de les importacions que de les 
exportacions ha comportat que la taxa de cobertura hagi estat, habitualment, inferior al 100 % -durant 
la dècada dels anys noranta es va situar per sota de la cota del 70 %. 

Des de l'ingrés d'Espanya a la Comunitat Econòmica Europea (CEE) l'any 1986 el sector de la 
maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic de Catalunya ha experimentat un fort creixement 
del seu volum d'intercanvis comercials amb l'exterior, sobretot amb els països comunitaris. Això s'ha 
vist animat per les tendències de caire general, així com per les més especifiques de la branca, com 
són la globalització de mercats o la multinacionalització de les empreses i de l'activitat productiva. 
Aquest creixement ha estat molt més elevat en el cas de les exportacions que en el cas de les 
importacions. Així, es pot apuntar que en el període 1986-1999 les vendes del sector a l'exterior es 
van multiplicar en pessetes corrents per 6,5, mentre que les compres estrangeres ho han fet per 3,0, 
fet que va provocar que el dèficit comercial es multipliqués per 1,3. L'evolució en aquests temps ha 
estat diversa segons apartats. 

Per una banda, les exportacions han experimentat un creixement continuat en els darrers quinze 
anys, impulsat, en bona part, per l'activitat exportadora cada vegada major que han desenvolupat les 
filials de grups multinacionals existents al Principat anteriorment a l'entrada d'Espanya a la CEE o bé 
implantats posteriorment. Val a dir que la incorporació del conjunt de l'Estat a la CEE va intensificar 
les vendes a l'exterior, sobretot de filials catalanes pertanyents a grups no comunitaris, per exemple 
filials asiàtiques. Durant la segona meitat dels anys vuitanta les exportacions van créixer a taxes 
elevades, però al final d'aquesta dècada es començà a posar de manifest una desacceleració 
d'aquests intercanvis, que es va intensificar al principi dels anys noranta. El 1991 i el 1992 s'assoliren 
unes taxes anuals d'augment en valor nominal d'un 10 %-12 %, coincidint amb l'inici de la crisi 
industrial i particularment de l'activitat en el sector. Al final del 1993 s'inicià la reactivació de les 
vendes a l'exterior de la branca, animades per l'evolució favorable de la cotització de la pesseta en els 
mercats internacionals de divises després de les diverses devaluacions efectuades enfront d'altres 
monedes. Aquesta reactivació va ser especialment important el 1994, quan les exportacions van 
experimentar un increment d'un 42 % en pessetes corrents. Aquesta recuperació de les vendes a 
l'exterior va ser, en bona part, la raó de l'inici d'una nova fase expansiva de l'activitat del sector. En 
els anys posteriors es consolidà l'etapa de fort creixement de les exportacions, tot i que a taxes més 
moderades, arran del procés d'internacionalització de les empreses catalanes des del punt de vista 
comercial i, cada vegada més, també productiu. A partir del 1997 i, sobretot, del 1998, tingué lloc un 
canvi de tendència, atès que l'augment de les vendes es començaren a desaccelerar, la qual cosa es 
palesà de manera especial el 1999, quan l'increment nominal va ser d'un 6,3 %. 

Per la seva part, les importacions han registrat al llarg dels darrers quinze anys una evolució irregular. 
Després de l'augment experimentat en la segona meitat de la dècada dels vuitanta, van patir una 
desacceleració al principi dels noranta. Es va passar d'un augment d'un 17,1 % en valor el 1991 a 
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pràcticament un estancament el 1992 (creixement d'un 1,9 %) i una davallada d'un 9, 1 % el 1993, 
coincidint amb la crisi que va registrar el sector en aquests anys. En els exercicis 1994 i 1995 es 
reactivaren les importacions arran de la recuperació del mercat estatal i de l'activitat a la mateixa 
branca, i es van incrementar un 21,3 % i un 18,4 %, respectivament. Tanmateix, el 1996 les compres 
a l'exterior van tornar a alentir-se (6, 1 %), al mateix temps que va tenir lloc una contracció de l'activitat 
sectorial. El 1997 i el 1998 van ser anys de fort creixement de les importacions (14, 1 % i 12,3 %, 
respectivament), gràcies a la recuperació del mercat intern i de la branca, però el 1999 es va registrar, 
novament, una desacceleració de les compres (8,5 %), coincidint amb la frenada que patí el sector. 

El procés de les importacions ha condicionat bastant l'evolució experimentada pel dèficit comercial del 
sector en els darrers quinze anys. Cal destacar el fort creixement del saldo negatiu durant la segona 
meitat de la dècada dels vuitanta i la desacceleració d'aquest augment del principi dels anys noranta. 
La crisi del sector dels anys 1991-1993 es va saldar pel que fa al dèficit comercial amb un descens 
important del seu volum, que fou d'un 6,6 % en valor el 1992 i d'un 24,5 % el 1993, i que s'allargà fins 
al 1994 (caiguda d'un 0,5%). El 1995 tingué lloc un increment dels resultats negatius de la balança 
comercial del sector de gairebé un 5 %, però l'any 1996 es produí novament una davallada 
significativa (14,2 %). En els anys posteriors el dèficit va experimentar un creixement progressiu. 
L'evolució del saldo de la balança comercial del sector ha estat paral·lela a la marxa de la taxa de 
cobertura de les importacions per les exportacions. En aquest sentit, cal apuntar que el major 
creixement de les exportacions que de les importacions en els últims quinze anys ha fet possible que 
la taxa de cobertura hagi passat des de registres del 35 % al final de la dècada dels vuitanta a un 67,8 
% el 1999. 

L'any 1999 les exportacions del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic es 
situaren a Catalunya en 666.710 milions de PTA, enfront d'unes importacions de 983.092 milions de 
PTA, la qual cosa suposà un dèficit global de 316.382 milions de PTA El Principat concentra el 41,8 
% de les vendes a l'exterior d'aquesta branca en l'àmbit estatal i el 57,4 % de les compres 
estrangeres, mentre que copsa el 17,3 % del dèficit comercial. Val a dir que la taxa de cobertura de la 
balança comercial catalana és superior a la corresponent al conjunt espanyol (67,8 % enfront del 46,6 
%). 
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Evolució del comerç exterior del sector del material i equipament elèctric, electrònic i òptic de 
Catalunya. 1994-1999 
Anys Exportacions 

(milions de PTA) 
1994 294.673 
1995 384.795 
1996 465.657 
1997 549.401 
1998 627.201 
1999 666.710 
Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

Importacions 
(milions de PTA) 

562.666 
665.984 
706.886 
806.785 
906.372 
983.092 

Saldo comercial 
(milions de PTA) 

-267.993 
-281.189 
-241.229 
-257.384 
-279.171 
-316.382 

Taxa de cobertura 
(%) 

52,4 
57,8 
65,9 
68,1 
69,2 
67,8 

Pel que fa a les exportacions, cal destacar, com per al conjunt d'Espanya, dos trets rellevants. En 
primer lloc, un nivell de concentració elevat de les vendes a l'exterior en mans d'un nombre reduït 
d'empreses. A grans trets, es pot apuntar que les deu principals firmes exportadores generen 
quelcom més del 40 % del total de les vendes catalanes del sector a l'estranger. Val a dir que aquest 
grau de concentració resulta inferior al del global estatal, atesa la major vocació exportadora que 
caracteritza, en general, les firmes del Principat. En segon lloc, s'ha d'apuntar que una proporció 
substancial de les exportacions realitzades a Catalunya està concentrada en mans de filials de grups 
multinacionals, la qual cosa es palesa en el fet que les deu principals empreses segons volum de 
vendes a l'exterior estan controlades en la seva totalitat pel capital estranger. 

D'acord amb el seu comportament exportador, el teixit empresarial del sector es pot dividir en dos 
grans grups. D'una banda, un grup configurat per filials de grups multinacionals, que tenen una 
intensa activitat com a firmes exportadors i, també, importadores. La seva conducta pel que fa als 
intercanvis comercials amb l'exterior cal emmarcar-la dins les estratègies que desenvolupen les 
multinacionals a escala internacional, com ara establir especialitzacions productives i comercials entre 
les seves diverses filials situades a països diferents. A Catalunya aquestes empreses es caracteritzen 
per una important vocació exportadora, que s'explica, en molts casos, pel fet que tenen la 
responsabilitat dins dels seus respectius grups de bastir bé diversos països o tota una zona 
geogràfica. Algunes d'aquestes firmes poden arribar a obtenir de l'estranger més del 70 % de les 
seves vendes totals, i és habitual entre elles que les exportacions suposin aproximadament la meitat 
dels seus ingressos globals. Aquestes filials solen ser líders o empreses capdavanteres en els seus 
segments d'activitat a escala estatal, com passa amb els seus grups a escala internacional i, a més 
de comercialitzar els seus productes a l'estranger, distribueixen béns fabricats per filials d'altres 
països en el mercat estatal. Val a dir que aquest grup d'exportadors del sector català concentra bona 
part de les vendes a l'exterior de la branca i ocupa les primeres posicions en els rànquings 
d'empreses segons la xifra de facturació i segons el volum d'exportacions. 

El segon grup està integrat per empreses exportadores no participades pel capital estranger. En 
aquest cas, es pot diferenciar entre tres tipus de firmes. En primer lloc, aquelles empreses que tenen 
una vocació exportadora significativa, que duen a terme a l'exterior una part notable de les seves 
vendes totals, i que disposen d'una estructura comercial a l'estranger i una posició destacada en 
altres mercats. Es tracta, generalment, d'empreses que generen unes xifres de facturació 
significatives. Un segon tipus de firmes són aquelles que es caracteritzen per tenir una menor, però 
creixent, vocació exportadora, desenvolupada, fonamentalment, en els darrers cinc anys, algunes de 
les quals disposen d'una estructura comercial a l'exterior limitada i incipient. Finalment, s'ha d'apuntar 
l'existència d'un grup d'empreses, generalment de petita dimensió, que no exporten de manera 
habitual i que compten amb uns mitjans comercials escassos a l'estranger. 
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Principals empreses exportadores del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic 
i òptic amb seu social a Catalunya. 1999 
Empresa Activitat''' Exportacions (milions 

d'euros) 
Sony España 32 
Lear Automotive (EDS) Spain 31 
Sharp Electrònica España 32 
Schneider Electric España 31 
Samsung Electrònica España 32 
Tyco Electronics AMP Españo1a<2

> 31 
Matsushita Electric España 32 
Philips Components-Miniwat 32 
Densa Barcelona 32 
Power Controls Ibèrica 31 
<

11 Activitat segons la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques {CCAE-93): 
31: Maquinària i material elèctric. 
32: Material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació. 

<2> Nova denominació d'AMP Espanola després de l'adquisició pel grup Tyco lnternational. 

Font: Elaboració pròpia a partir de Fomento de la Producción {2000a). 

585,58 
312,53 
162,37 
146,59 
131,30 
92,48 
81,27 
79,24 
76,98 
76,33 

El comerç exterior del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic de Catalunya es 
concentra, fonamentalment, en els apartats de la maquinària i del material elèctric i electrònic, equips i 
aparells de ràdio, televisió i comunicació. El primer d'aquests subsectors comptava l'any 1999 amb el 
38,2 % del total de les exportacions i el 33,4 % de les importacions, mentre que el segon 
representava el 30, 1 % i el 25,5 %, respectivament. Pel que fa a la resta d'activitats, cal apuntar que 
el capítol de màquines d'oficina i equips informàtics ocupava la tercera posició quant a vendes a 
l'exterior del sector (22,5 %), però en el cas de les compres a l'estranger el tercer lloc de la branca 
corresponia al subsector de la instrumentació (24,3 %). 

Respecte del dèficit comercial del sector, cal destacar, en primer lloc, que l'escassa activitat a 
Catalunya en l'àmbit de la instrumentació determina que el volum d'importacions sigui especialment 
elevat en relació amb el volum d'exportacions, i, per tant, que el saldo comercial resulti força notable. 
Així, es pot apuntar que aquest subsector concentra el 56,3 % del global del dèficit de la balança 
comercial de la branca, amb una taxa de cobertura que el 1999 se situava en el 25,5 %. En segon 
lloc, els dos apartats més importants del sector en termes de producció i d'intercanvis comercials amb 
l'exterior concentren conjuntament el 39, 1 % del saldo comercial total de la branca -el 23, 1 % la 
maquinària i el material elèctric i el 16,0 % el material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació-, ambdós amb taxes de cobertura d'entre el 77 % i el 80 %. Finalment, cal assenyalar 
que el capítol de màquines d'oficina i equips informàtics aporta al conjunt del sector un dèficit que 
representa el 4,6 %, i és l'apartat que presenta una taxa de cobertura més favorable per a Catalunya 
(91,2 %). 

Segons segments d'activitat i productes concrets, es pot destacar el següent: 

- En l'apartat de les exportacions, els capítols més importants, segons ordre de rellevància, són els 
corresponents a: 

• Equips informàtics. 

• Televisors. 

• Aparells de distribució i control elèctrics (interruptors, commutadors, relés ... ). 

• Fils i cables elèctrics aïllats. 
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- En l'apartat de les importacions, els capítols més rellevants, segons ordre d'importància, són els 
corresponents a: 

• Equips informàtics. 

• Parts i accessoris d'equips informàtics. 

• Aparells de distribució i control elèctrics (interruptors, commutadors, relés ... ). 

• Làmpades, tubs i vàlvules electrònics (bombetes, tubs fluorescents ... ). 

• Aparells receptors de radiotelefonia, radiotelegrafia o radiodifusió. 

Distribució del comerç exterior del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i 
òptic de Catalunya segons subsectors. 1999 (milions de PTA) 
Subsectors Exportacions Importacions 

Màquines d'oficina i equips informàtics 
Maquinària i material elèctric 
Material electrònic i equips i aparells 
de ràdio, televisió i comunicació 
Equip i instruments medicoquirúrgics, 
de precisió, òptica i rellotgeria 

Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya 

150.227 164.668 
254.924 328.129 
200.626 251.147 

60.933 239.148 

Saldo 
comercial 

-14.441 
-73.205 
-50.521 

-178.215 

Taxa de 
cobertura (%) 

91,2 
77,7 
79,9 

25,5 

La distribució geogràfica dels intercanvis comercials del sector de la maquinària i del material elèctric, 
electrònic i òptic de Catalunya es caracteritza per un major grau de concentració de les importacions 
que de les exportacions. Aixf, per exemple, els setze principals països d'origen de les compres 
catalanes a l'estranger concentren el 90,5 % del total de les importacions, mentre que els setze 
primers països de destr de les vendes a l'exterior, el 80,4% del global de les exportacions. A més, es 
pot assenyalar que aquest sector exporta a països desenvolupats i, també, a països en vies de 
desenvolupament i subdesenvolupats, però també importa, bàsicament, dels països industrialitzats i 
parsos asiàtics emergents. La Unió Europea és el principal soci comercial del sector català, tant pel 
que fa a les exportacions com a les importacions. 

L'any 1999 la Unió Europea va ser el destí de les tres quartes parts de les exportacions totals del 
sector. Dins d'aquesta destaquen, principalment, Alemanya i França, que van representar 
conjuntament un 37, 1 % (20,8 % i 16,3 %, respectivament), seguides, a certa distància, de la Gran 
Bretanya (9, 1 %), Portugal (7,6 %) i Holanda (7,0 %). Altres mercats comunitaris són Bèlgica, Suècia, 
Àustria, Dinamarca i Grècia. Fora de la Unió Europea s'ha d'apuntar la rellevància com a destí per a 
Catalunya d'Amèrica del Nord, concretament dels Estats Units, que van absorbir el 1999 un 5,5 % del 
total de les vendes a l'exterior. La resta de mercats de les exportacions del sector són de menor 
rellevància i força variats, com per exemple Andorra, Polònia, Turquia i Singapur. 

Pel que fa a les importacions, cal apuntar que la Unió Europea és l'origen de més del 55 % del total 
de les compres a l'exterior del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i òptic de 
Catalunya. En aquest capftol els parsos més rellevants són Alemanya, França i la Gran Bretanya, d'on 
prové el 35,4 % de les importacions (16, 1 %, 10,0 % i 9,3 %, respectivament). Altres orígens 
comunitaris que cal destacar són Itàlia (7,8 %) i Holanda (5,6 %), i, a certa distància, Bèlgica. Fora de 
la Unió Europea s'ha de destacar com a proveïdor important del sector el continent asiàtic, d'on prové 
més d'una tercera part del total de les importacions. Els països més rellevants en aquesta zona són el 
Japó -segon subministrador estranger de la branca catalana, que representava el 1999 un 11, 7 % del 



total de les compres realitzades- i la Xina (8, 1 %), seguits de Malàisia, Corea del Sud, Taiwan i 
Singapur. D'entre la resta d'orígens de les importacions catalanes s'ha de destacar els Estats Units, 
proveïdor d'un 5,3 % de les compres totals i, a certa distància, Suïssa i Hongria. 

Distribució del comerç exterior del sector de la maquinària i del material elèctric, electrònic i 
òptic de Catalunya segons els principals països. 1999 

EXPORTACIONS IMPORTACIONS 

Països 
% sobre el 

Països 
% sobre el 

total total 
Alemanya 20,8 Alemanya 16,1 
França 16,3 Japó 11,7 
Gran Bretanya 9, 1 França 10,0 
Portugal 7,6 Gran Bretanya 9,3 
Holanda 7,0 Xina 8,1 
Estats Units 5,5 Itàlia 7,8 
Bèlgica 2,6 Holanda 5,6 
Suècia 2,6 Estats Units 5,3 
Andorra 1,3 Malàisia 3,3 
Austria 1,2 Corea del Sud 2,7 
Polònia 1,2 Taiwan 2,5 
Dinamarca 1,1 Singapur 2,0 
Grècia 1,1 Bèlgica 1,8 
Singapur 1,1 SuYssa 1,7 
Turquia 1,0 Hongria 1,3 
Mèxic 0,9 Indonèsia 1,3 
Resta de països 19,6 Resta de països 9,5 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

64 



65 

6. Anàlisi subsectorial del sector de material i equipament elèctric, electrònic i 
òptic de Catalunya 

6.1. Màquines d'oficina i equips informàtics 

El subsector de màquines d'oficina i equips informàtics es pot dividir en dos grans grups de productes. 
D'una banda, la fabricació de màquines d'oficina, que, com el seu nom indica, inclou tot un seguit 
d'equips i aparells destinats a tasques d'oficina, com per exemple, màquines d'escriure, màquines 
calculadores, màquines franquejadores, fotocopiadores i perforadores, i també altres béns no 
necessàriament dirigits a aquestes funcions, com les caixes registradores, els terminals especials per 
al despatx de bitllets i reserves o els caixers automàtics de banc. L'altre grup del subsector és el 
corresponent a la fabricació d'ordinadors i altres equips informàtics, que comprèn, bàsicament, les 
màquines per al tractament automàtic de dades (digitals, analògiques ... ) i les unitats perifèriques 
(impressores, terminals, lectors ... ). 

6. 1.1. Principals magnituds econòmiques 

A Catalunya el subsector de màquines d'oficina i equips informàtics representa el 14 %-15 % del 
conjunt de la branca de material i equipament elèctric, electrònic i òptic en termes de producció, de 
consum aparent i de valor afegit brut, mentre que solament suposa el 5,6 % de l'ocupació total. A 
més, Catalunya concentra el 34, 7 % de l'ocupació i el 40,3 % de la xifra de negoci de l'activitat a 
escala estatal. 

L'any 1998 el subsector estava integrat per 52 empreses, la major part amb una sola planta de 
fabricació, que ocupaven un global de 2. 700 treballadors i que van realitzar una producció de 168.236 
milions de PTA i van generar un valor afegit brut de 49.443 milions de PTA El mercat català 
d'aquesta especialitat s'estimava el mateix exercici en 206.511 milions de PTA, és a dir, un 14,8 % del 
total corresponent al sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic. 

Magnituds econòmiques del subsector de màquines d'oficina i equips informàtics a Catalunya. 
1993 i 1998 

Magnituds econòmiques 1993 1998 
Producció (sortida de fàbrica) (milions de PTA) 59.203 168.236 
Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milions de PTA) 25.748 49.443 
Ingressos d'explotació (milions de PTA) 97.189 249.559 
Ocupació (persones) 2.500 2.700 
Empreses (unitats) 35 52 
Establiments (unitats) 35 55 
Consum aparent (milions de PTA) 169.318 (1994) 206.511 
% sobre conjunt d'Espanya: 

Ingressos d'explotació 34,4 (1994) 40,3 
Ocupació 33,7 (1994) 34,7 

Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya i altres. 

En els darrers anys l'apartat de màquines d'oficina i equips informàtics ha experimentat una evolució 
notablement positiva. De fet, cal assenyalar que aquesta branca ha estat una de les més dinàmiques 
dins el conjunt del sector del material i equipament elèctric, electrònic i òptic. En el període 1993-1998 
la producció es va multiplicar gairebé per tres en pessetes corrents, fet pel qual s'incrementà el seu 
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pes específic dins el sector en més de 4 punts percentuals, des del 1O,7 % al 15 %. Al llarg d'aquest 
temps també va augmentar l'ocupació, en un 8 % (200 persones), si bé, en aquest cas, el subsector 
pràcticament mantingué el seu pes relatiu dins el conjunt del sector, atès que va passar del 6 % al 5,6 
%. S'ha d'apuntar que el dinamisme mostrat en aquests anys per la branca catalana ha estat superior 
al del global estatal, la qual cosa ha provocat que la seva importància sobre el subsector espanyol 
hagi augmentat. 

6.1.2. Teixit empresarial i localització geogràfica 

El teixit industrial del subsector de màquines d'oficina i equips informàtics es caracteritza per una 
elevada presència d'empreses petites. Gairebé un 94 % de les societats tenen menys de 1 O 
empleats. De fet, aquesta branca es caracteritza per l'escassa presència de grans empreses, les 
quals, això no obstant, concentren una part significativa de la producció del subsector. Val a dir que 
les firmes que tenen més de 500 treballadors representen poc més de 1'1 % del total. Malgrat el que 
s'acaba d'esmentar, es pot destacar que la dimensió mitjana de les empreses i la productivitat del 
subsector se situa entre les més elevades del sector. Cal apuntar, en aquest sentit, que l'ocupació 
mitjana per empresa és de 51,9 treballadors, la productivitat per efectiu de 18.313.222,2 milions de 
PTA i la xifra de negoci per empresa de 4.799 milions de PTA, segons dades relatives a l'any 1998. 
Respecte de la situació mitjana del conjunt del sector del material i equipament elèctric, electrònic i 
òptic, això suposa un valor que és el doble en termes de nombre de treballadors, una productivitat per 
ocupat 2,6 vegades superior i uns ingressos per firma 6, 7 vegades més elevat. 

L'evolució d'aquesta branca en els darrers anys s'ha caracteritzat per l'increment del nombre 
d'empreses i establiments que integren el seu teixit productiu. Concretament, en el període 1993-
1998 aquest augment va ser del 53 % quant a empreses i del 57 % pel que fa a nombre 
d'establiments. Al llarg d'aquests anys la dimensió de les empreses es va reduir substancialment en 
efectius (un 27 %), mentre que la productivitat per treballador es va incrementar un 77,8 % i la 
facturació per empresa va créixer un 72,8 % en termes nominals. 

Bona part de la producció del subsector a Catalunya correspon a empreses d'origen estranger. De fet, 
és una de les branques que té una participació forana més elevada del global de l'activitat de material 
i equipament elèctric, electrònic i òptic. Aquesta es concentra, principalment, en les empreses més 
importants, tant aquelles que tenen la seva seu a Catalunya, com aquelles que solament disposen 
d'instal·lacions productives. L'origen del capital estranger és, sobretot, de països no comunitaris, 
bàsicament dels Estats Units i el Japó. 

El subsector de les màquines d'oficina i els equips informàtics es localitza, fonamentalment, a les 
comarques més industrials de Catalunya, del voltant de la ciutat de Barcelona. Destaca la comarca 
del Barcelonès, on es concentra el 44, 1 % de l'activitat en termes d'establiments. Dins d'ella els 
municipis més importants són Barcelona, seguida de Badalona. A certa distància del Barcelonès se 
situen les comarques del Baix Llobregat (l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà de Llobregat, 
Castelldefels ... ) i del Vallès Occidental (Sabadell, Cerdanyola del Vallès ... ), que abracen, 
respectivament, el 14,8 % i el 14,0 % del subsector pel que fa a establiments productius. La resta de 
comarques catalanes concentra una proporció de l'activitat de la branca inferior al 4 %, entre les quals 
es pot ressenyar el Vallès Oriental i el Maresme. 



Distribució per comarques del subsector de màquines d'oficina i equips informàtics de 
Catalunya. 1998 (nombre d'establiments, en%) 

Comarca % sobre el total 

Barcelonès 44,1 
Baix Llobregat 14,8 
Vallès Occidental 14,0 
Vallès Oriental 3,8 
Maresme 3,8 
Gironès 2, 1 
Anoia 2,1 
Tarragonès 1,7 
Osona 1,7 
Bages 1,7 
Baix Ebre 1,7 
Resta de comarques 8,5 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

67 

El conjunt de les empreses del subsector que tenen la seva seu a Catalunya està encapçalat per la 
firma nipona Epson Ibèrica, especialitzada en el segment informàtic i localitzada a Cerdanyola del 
Vallès, que l'any 1998 va obtenir una xifra de facturació de 22.135 milions de PTA. A certa distància 
cal destacar l'empresa Telesincro -fabricant de terminals de pagament-, amb un volum de negoci 
superior als 6.000 milions de PTA el 1998, seguida d'lmage Tecnologias de Codificació
especialitzada en maquinària de codificació, sistemes de marcatge ... -, amb una xifra de facturació 
quelcom superior als 1.600 milions de PTA. Cap d'aquestes firmes té una plantilla superior als 160 
treballadors. Val a dir que les empreses més grans del subsector en l'àmbit espanyol tenen la seva 
seu social generalment a Madrid. Però, això no obstant, algunes d'elles concentren en territori català 
una part important de la seva activitat productiva i comercial. Aquest és el cas de la nord-americana 
Hewlett Packard Española-productes informàtics-, segona empresa més important del sector a 
Espanya, que l'any 1998 va obtenir una facturació de més de 200.000 milions de PTA i que compta 
amb una planta a Sant Cugat del Vallès amb uns 1.100 treballadors, i de la Compañía Electrònica de 
Técnicas Aplicadas (COM EL TA) -sistemes informàtics i terminals d'informació-, que el 1998 va 
generar una xifra de negoci de 4.300 milions de PTA i disposa d'una factoria a Cerdanyola del Vallès. 

6. 1.3. Mercats i comerç exterior 

El subsector de màquines d'oficina i equips informàtics es caracteritza per un elevat grau d'obertura 
comercial a l'exterior. Val a dir, en aquest sentit, que un 76,4 % de la producció es destina a 
l'estranger i que un 80,8 % del consum intern es cobreix mitjançant les importacions. A més, una part 
significativa de l'activitat es desenvolupa en mercats forans, com ho revela el fet que més del 91 % de 
la facturació de les empreses de 20 o més ocupats es du a terme a l'exterior. En els darrers anys 
l'elevat dinamisme que ha mostrat la demanda ha afavorit l'expansió del subsector a Catalunya 
gràcies, en bona part, a les filials de multinacionals, que es desenvolupen i creixen amb l'orientació 
d'abordar els mercats d'altres pa"fsos. Cal destacar que el creixement i el volum de la demanda no es 
cobreix suficientment amb l'oferta catalana i espanyola, la qual cosa es tradueix en un increment 
progressiu de les compres a l'estranger. 

L'any 1999 les exportacions de màquines d'oficina i equips informàtics van ser de 150.227 milions de 
PTA, i les importacions de 164.668 milions de PTA. Dins el conjunt del sector de material i 
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equipament elèctric, electrònic i òptic la branca se situa en tercer lloc per volum de vendes a l'exterior 
(22,5 % del total) i en última posició per xifra de compres (16,8 %). En els darrers anys tant les 
exportacions com les importacions han registrat importants increments, si bé els creixements han 
estat bastant més destacats en el cas de les vendes (augment nominal global del 213,3 % entre els 
anys 1994 i 1999) que en el de les compres (59,7 %). Aquesta evolució ha provocat una reducció del 
dèficit de la balança comercial de l'activitat, que va disminuir un 77 % en pessetes corrents en el 
període 1994-1999, i va experimentar un descens especialment significatiu en els anys 1997 i 1999, 
fins a situar-se en 14.441 milions de PTA. Paral·lelament a aquest fet, la taxa de cobertura ha anat 
augmentant progressivament, tot i que es manté en percentatges inferiors al 100 %. En el període 
considerat, la taxa de cobertura ha passat del 39,3 % al 91,2 %. 

El segment concret que concentra un major volum d'exportacions i d'importacions del subsector és el 
relatiu als ordinadors, que abraça de l'ordre del 69 % de les vendes i del 62 % de les compres a 
l'exterior. A aquest li segueix el capítol de parts i accessoris en general. 

Els intercanvis comercials del subsector palesen un elevat grau de concentració geogràfica en 
l'apartat de les exportacions i una relativa dispersió pel que fa a les importacions. Així, el principal soci 
comercial quant a les vendes a l'exterior és la Unió Europea, que abraça el 80 % del total. Dins 
d'aquesta, destaca de manera significativa Alemanya, destí de gairebé el 45 % de les exportacions 
catalanes, seguida de França i Portugal. Un altre mercat important és els Estats Units, que absorbeix 
el 15 % de les vendes a l'estranger. Per la seva part, l'origen de les importacions és força variat, i cal 
destacar-ne alguns països com Holanda, la Xina, el Japó o la Gran Bretanya, que l'any 1999 
concentraven en conjunt el 44,2 % de les compres totals a l'exterior. 

Comerç exterior del subsector de màquines d'oficina i equips informàtics a Catalunya. 1994-
1999 
Anys Exportacions Importacions Ròssec comercial Taxa de cobertura 

(milions de PTA) (milions de PTA) (milions de PTA) ( %) 
1994 41.044 104.502 -63.458 39,3 
1995 64.197 139.277 -75.080 46,1 
1996 85.098 138.643 -53.545 61,4 
1997 80.257 154.149 -73.892 52,1 
1998 128.598 166.873 -38.275 77,1 
1999 150.227 164.668 -14.441 91,2 
Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya. 



Distribució del comerç exterior del subsector de màquines d'oficina i equips informàtics de 
Catalunya segons principals països. 1999 

EXPORTACIONS IMPORTACIONS 

Països % sobre total Països 

Alemanya 44,8 Holanda 
Estats Units 15,0 Xina 
França 14,2 Japó 
Portugal 8,5 Gran Bretanya 
Itàlia 3,9 Estats Units 
Singapur 3,8 Taiwan 
Gran Bretanya 3,0 Malàisia 
Holanda 1,2 Alemanya 
Resta de països 5,6 França 

Itàlia 
Singapur 
Mèxic 
Irlanda 
Corea del Sud 
Bèlgica 
Resta de països 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 

6.2. Maquinària i material elèctric 

% sobre 
total 
14,0 
11,4 
9,4 
9,4 
6,6 
6,4 
6,2 
5,8 
5,4 
5,1 
4,9 
3,2 
2,2 
1,8 
1,6 
6,6 
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Dins del subsector de la maquinària i del material elèctric s'inclouen tots aquells elements que 
permeten la producció, la transformació i la distribució d'energia elèctrica, així com alguns béns que 
són utilitzadors finals. D'acord amb la funció que compleixen els diversos productes es pot desglossar 
la branca en tres grups. El primer d'ells comprèn els motors elèctrics, transformadors i generadors, és 
a dir, béns que operen en les fases de producció i transformació de l'energia elèctrica, generalment 
basats en l'electromagnetisme. El segon grup inclou els aparells de distribució i control elèctrics, que 
són articles de maniobra, distribució i mesura, més coneguts amb el nom genèric d'aparellatge 
elèctric. Es tracta d'elements actius i passius de la distribució de l'energia elèctrica, tant industrials 
com domèstics (interruptors, commutadors, fusibles, relés, consoles ... ). L'últim grup comprèn diversos 
tipus de productes relacionats amb la distribució i utilització de l'energia elèctrica, com són els fils i 
cables elèctrics aïllats (fils, trenes, cables aïllats, cables de fibra òptica ... ), els acumuladors i piles 
elèctriques (piles, bateries de piles, acumuladors ... ), les làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació 
(làmpades i tubs d'incandescència, làmpades i tubs de descàrrega ... ), i l'altre equip elèctric (magnets, 
bobines d'encesa, bugies, cables, fars ... ). 

6.2.1. Principals magnituds econòmiques 

El subsector de la maquinària i del material elèctric és la principal branca en importància del conjunt 
de l'activitat de material i equipament elèctric, electrònic i òptic a Catalunya. Representa prop del 58 
% en ocupació, el 55,2 % en termes de valor afegit brut, al voltant del 48,0 % quant a producció i 
nombre d'empreses i el 43, 1 % en consum aparent. Catalunya concentra gairebé un terç de l'activitat 



del subsector en l'àmbit estatal, malgrat que aquesta proporció varia significativament segons el 
segment d'activitat. 
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El 1998 la fabricació de maquinària i material elèctric estava integrada per 899 empreses, que 
ocupaven 27.700 treballadors. Aquest any el subsector va generar una producció de 536.442 milions 
de PTA i un valor afegit brut de 189.079 milions de PTA Pel costat de la demanda, cal apuntar que el 
mercat català en termes de consum aparent s'estimava per al 1998 en 602.41 O milions de PTA 

En el període 1993-1998 la branca de la maquinària i del material elèctric va duplicar gairebé la 
producció, el valor afegit brut i la demanda en pessetes corrents, i va augmentar el nombre d'ocupats 
en unes 3.300 persones (un 13,5 %). L'increment de la producció al llarg d'aquest període va ser 
constant, tot i que es va concentrar, sobretot, entre els anys 1994 i 1996. Val a dir que el seu 
creixement fou menys dinàmic que el del conjunt del sector, la qual cosa es va manifestar en un 
descens de la seva importància sobre aquest, de prop de 4 punts. També s'esdevingué una lleugera 
davallada del pes específic de la branca catalana sobre el global estatal, que fou de poc més d'un 
punt percentual en el període 1994-1998. 

Magnituds econòmiques del subsector de la maquinària i del material elèctric a Catalunya. 
1993i1998 

Magnituds econòmiques 1993 1998 

Producció (sortida de fàbrica) (milions de PTA) 286.244 536.442 
Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milions de PTA) 108.062 189.079 
Ingressos d'explotació (milions de PTA) 307.561 586.278 
Ocupació (persones) 24.400 27.700 
Empreses (unitats) 969 899 
Establiments (unitats) 974 913 
Consum aparent (milions de PTA) 384.636 (1994) 602.410 
% sobre conjunt d'Espanya: 

Ingressos d'explotació 33,9 (1994) 33,0 
Ocupació 33,1 (1994) 31,6 

Font: Institut d'Estadística de Catalunya i altres. 

El principal segment d'activitat del subsector és el d'acumuladors, piles elèctriques i altres equips 
elèctrics, que concentra el 38,2 % de la producció, el 42,2 % del valor afegit brut, el 44,0 % de 
l'ocupació i el 46,3 % de les empreses del conjunt de la maquinària i del material elèctric. A més, a 
Catalunya es localitza un 28,3 % del global de l'activitat d'aquest apartat a Espanya en termes 
d'ingressos d'explotació i d'ocupació. Un altre segment que cal destacar és la fabricació d'aparells de 
distribució i control elèctrics, el qual concentra el 21, 1 % de la producció del subsector a Catalunya i 
abraça el 46,5 % de l'activitat del conjunt estatal. També s'ha de ressenyar l'especialitat de fabricació 
de fils i cables elèctrics aïllats, segment en el qual Catalunya concentra el 54, 1 % dels ingressos 
d'explotació i el 46,4 % de l'ocupació del global d'Espanya. 
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Pes específic sobre els 
se9ments a Espanya ( %) 

Segments d'activitat Producció (sortida Valor afegit brut Ocupació Empreses Ocupació Ingressos 
de fàbrica) (milions (sortida de fàbrica) (treballadors) (unitats) d'explotació 

PTA} {milions PTA} 
Motors elèctrics, 65.118 (12,1 %) 18.166 (9,6%) 3.000 (10,8%) 95 (10,6 %) 25,0 
transformadors i generadors 
Aparells de distribució i 113.460 (21,1 %) 48.517 (25,7 %) 6.000 (21,7 %) 135 (15,0%) 43,8 
control elèctrics 
Fils i cables elèctrics aïllats 101.708 (19,0 %) 26.130 (13,8 %) 3.400 12,3 %) 53 (5,9%) 46.4 
Làmpades elèctriques i 51.259 (9,6%) 16.427 (8.7 %) 3.100 11,2 %) 200 (22,2%) 27,1 
aQarells d'il·luminació 
Acumuladors i piles 204.897 (38,2%) 79.839 (42,2 %) 12.200 (44,0%) 416 (46,3%) 28,3 
elèctriques. Altres equips 
elèctrics 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

6.2.2. Teixit empresarial i /ocalltzació geogràfica 

Prop del 95 o/o de les empreses del subsector disposa de plantilles inferiors a les 50 persones, i és 
especialment destacada la proporció de firmes amb menys de 10 ocupats (74,8 %). No obstant això, 
aquest subsector es caracteritza per un nombre significatiu d'empreses de mitjana i, fins i tot, gran 
dimensió. Es comptabilitzen unes quinze empreses de més de 200 treballadors, de les quals cinc 
tenen més de 1.000 ocupats. Segons dades del 1998, l'ocupació mitjana per empresa és de 30,8 
persones i la xifra de facturació per firma, de 652, 1 milions de PTA. En comparació amb el total del 
sector, es pot apuntar que la branca de la maquinària i del material elèctric es caracteritza per un teixit 
empresarial de major dimensió en termes de treballadors, atès que el volum mitjà és un 21,3 % 
superior. Pel que fa a la productivitat, cal apuntar que la ràtio de valor afegit brut per ocupat en 
l'activitat de maquinària i material elèctric se situava en 6.825.956,7 PTA l'any 1998, la qual cosa 
suposa un 8,3 o/o per sota de la mitjana corresponent al conjunt del sector de material i equipament 
elèctric, electrònic i òptic. 

Durant el període 1993-1998 la branca va patir un descens en el nombre d'empreses i d'establiments, 
que fou d'un 7,2 % i d'un 6,3 % en termes globals, respectivament. Aquesta davallada fou 
especialment important en el segment de motors elèctrics, transformadors i generadors, seguida, a 
certa distancia, de les activitats de làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació i de fils i cables 
elèctrics aïllats. Per contra, les altres especialitats van experimentar un augment en el nombre 
d'empreses, que fou notable en el cas de la fabricació d'acumuladors i piles elèctriques i altres equips 
elèctrics. Com a conseqüència d'això, al llarg dels darrers anys s'ha produït un augment de la 
dimensió de les empreses, increment que ha estat d'un 22,4 o/o en termes de nombre de treballadors 
per firma fabricant. D'altra banda, tant la productivitat per treballador com, sobretot, la xifra de negoci 
per empresa es van incrementar substancialment en el període 1993-1998, en què cal destacar, 
especialment, el dinamisme experimentat per les activitats de fabricació de motors elèctrics, 
transformadors i generadors i d'aparells de distribució i control elèctrics. 

La participació del capital estranger en el subsector és important, atès que concentra una part 
significativa de l'activitat. Concretament, al voltant d'un 70 o/o de la xifra de negoci de la branca es 
realitza a firmes fabricants que compten amb presència forana en el seu capital social, la qual és, en 

21,9 

46,5 

54,1 
28.7 

28,3 
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bona part dels casos, majoritària. La participació estrangera és especialment notable en el col·lectiu 
de les principals empreses. A tall d'exemple, es pot apuntar que l'any 1998 tretze de les disset 
primeres firmes del subsector en termes de facturació, amb seu social i activitat productiva a 
Catalunya, estaven participades majoritàriament per capital forà. L'origen d'aquest és, sobretot, 
comunitari, entre els quals cal destacar països com Holanda, França i Itàlia. Segons segments, es pot 
apuntar que el capital estranger controla una part important de l'activitat dels apartats de fils i cables 
elèctrics aïllats i de làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació, mentre que, per contra, el capítol 
dels aparells de distribució i control elèctrics és el que es caracteritza per una presència menor. 

El subsector de la maquinària i del material elèctric es localitza, principalment, a la comarca del 
Barcelonès, on s'ubica el 35,7 % de l'activitat catalana en termes d'establiments productius, on 
destaquen Barcelona i Badalona. D'altra banda, també cal mencionar la important presència, en 
aquesta branca, d'empreses d'altres comarques de la província de Barcelona, com és el cas del 
Vallès Occidental (Terrassa, Rubí, Montcada i Reixac, Cerdanyola, Sabadell...), el Baix Llobregat 
(l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Viladecans ... ) i el Vallès 
Oriental (Mollet del Vallès, Granollers ... ). Fora d'aquestes comarques cal esmentar que el subsector 
es localitza d'una manera força dispersa. Així, per exemple, es pot apuntar que hi ha empreses 
fabricants ubicades al Maresme, el Bages, el Gironès, Osona i el Baix Camp. 

Distribució per comarques del subsector de la maquinària i del material elèctric de Catalunya. 
1998 (nombre d'establiments, en %) 

Comarca % sobre el total 

Barcelonès 35,7 
Vallès Occidental 20,3 
Baix Llobregat 14,6 
Vallès Oriental 9,5 
Maresme 3,6 
Bages 1,7 
Gironès 1,4 
Osona 1,2 
Baix Camp 1,2 
Garraf 1,0 
Alt Penedès 1,0 
Anoia 1,0 
Resta de comarques 7,8 

Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya. 

El subsector de la maquinària i del material elèctric està encapçalat per dues empreses que l'any 
1998 van generar una xifra de facturació superior als 64.000 milions de PTA Es tracta de Lear 
Automotive (EADS) Spain i Schneider Electric Espar'la. Lear Automotive (EADS) Spain està 
especialitzada en cables elèctrics i electromecànics, amb seu a Valls i diverses plantes distribuïdes 
per Catalunya i per altres indrets d'Espanya, i comptava el 1998 amb una plantilla de 5.239 persones. 
Per la seva part, Schneider Electric Espar'la fabrica productes de distribució elèctrica per a control 
industrial i automatismes i disposava el 1998 amb una ocupació de 1.657 treballadors. Entre les 
principals empreses de la branca també en destaquen tres, amb un volum de negoci l'any 1998 
superior als 20.000 milions de PTA i amb una ocupació que varia entre els 580 i els 1.100 
treballadors. Aquestes empreses són els fabricants de cables elèctrics BICC General Cables i Pirelli 
Cables y Sistemas -que tenen les seves respectives seus socials a Barcelona i a Vilanova i la Geltrú-
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, així com Tyco Electronics AMP Española -especialitzada en terminals i connectors elèctrics, 
electrònics i electroòptics, que està localitzada a Barcelona. D'aquestes cinc principals empreses, tan 
sols BICC General Cable no compta amb capital estranger, mentre que les altres quatre estan 
controlades totalment per capital forà. 

La resta de firmes importants segons segments d'activitat són les següents: 

- En l'àmbit de motors elèctrics, transformadors i generadors, Cubigel -fabricant de sistemes frigorífics 
i unitats condensadores i comercialitzadora de compressors i accessoris, que pertany al grup suec 
Electrolux-, Schlumberger Industries -especialitzada en comptadors d'aigua, gas i electricitat, 
transformadors i reguladors, controlada per l'holandesa Schlumberger- i Doga -productora d'equips 
d'eixugaparabrises, motors, motoreductors ... , de capital social autòcton. 

- En l'activitat d'aparells de distribució i control elèctrics, Power Controls lberia -fabricant de material 
elèctric divers, que pertany a la multinacional nord-americana General Electric a través de la seva filial 
italiana GE Power Controls ltalia-, Kostal Elèctrica -productor d'interruptors, commutadors i altres 
aparells, que està integrat en el grup alemany Leopold Kostal & Co. -, Hispana Mecano Elèctrica 
(HIMEL) -especialitzada en armaris, envolupants metàl·lics i caixes de comandament per a la 
indústria elèctrica i nuclear, propietat del grup francès Schneider Electric- i ABB Electrocomponentes 
-productora de material per a la distribució elèctrica de mitjana i baixa tensió, integrada a la 
multinacional suecosuïssa ABB. 

- En el segment de fils i cables elèctrics aïllats, Aismalibar -fabrica, entre altres productes, fils de 
coure, i pertany al grup suis Ven Roll Isola-, Draka Cables Industrial -especialitzada en cables per a 
diverses finalitats, que forma part de la multinacional holandesa Draka Holding-, Cablauto Ibèrica -
produeix, munta i revisa cablejat elèctric, i s'integra dins l'empresa francesa Labinal-, i ACEBSA, 
Aislantes Conductores Esmaltades y Barnices -dedicada a la fabricació de conductors per a motors i 
aïllants. 

- En el capítol d'acumuladors i piles elèctriques i altres equips elèctrics, Simón -fabricant de petit 
material elèctric, de protecció i d'il·luminació, amb plantes i filials dintre i fora d'Espanya- i 
Señalización y Accesorios de Automóvil Yorka -especialitzada en làmpades de diferent tipus per a 
l'automoció, pertanyent a la italiana Seima Italiana. 

A més, cal destacar que a Catalunya s'hi han establert plantes productives d'importants empreses 
que tenen la seva seu social en altres comunitats autònomes de l'Estat. Aquest és el cas, per 
exemple, de Siemens -amb seu social a Madrid però que compta a Cornellà de Llobregat amb una 
fàbrica de grans motors elèctrics de tracció per al sector ferroviari- i de Philips Ibèrica -que té la seu a 
Madrid i que disposa de dues plantes a Catalunya (Barcelona i la Garriga), dedicades a la producció 
de làmpades i aparells d'il·luminació. 
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Principals empreses del subsector de la maquinària i del material elèctric de Catalunya segons 
segments d'activitat. 1998 
Empreses Segments 

d 'activitat<1 l 

Lear Automotive (EEDS) Spain Fi 

Schneider Electric España Di 

BICC General Cable Fi 

Tyco Electronics AMP Española Al 

Pirelli Cables y Sistemas Fi 

Power Controls lbérica Di 

Si món Al 

Hispana Mecano Eléctrica (HIMEL) Di 
Cubigel Mo 

Aismalibar Fi 
Draka Cables Industrial Fi 

Schlumberger Industries Mo 

Cablauto lbérica Fi 
ABB Electrocomponentes Di 

ACEBSA, Aislantes Conducta-res Fi 
Esmaltados y Bamices 
Seilalizaciones y Accesorios de Al 
Automóvil Yorka 

Ingressos 
(milions de 

PTA 
64.765 

64.003 

34.100 

32.446 

27.096 

19.677 

15.020 

13.368 
10.259 

10.212 
9.073 

8.583 

8.371 

7.967 

7.736 
7.451 

7.017 

(1) Mo: Motors elèctrics, transformadors i generadors. 
Di: Aparells de distribució i controls elèctrics. 
Fi: Fils i cables elèctrics arnats. 
La: Làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació. 
Al: Altres equips elèctrics. 

Font: Fomento de la Producción (2000). 

6.2.3. Mercats i comerç exterior 

Ocupació Participació de capital Localització 
(treballadors) estranger 

5.239 100 % (EE.UU.) Valls 

1.657 100 % (França) Barcelona 

1.075 No Barcelona 

723 100 % (EE.UU.) Barcelona 

583 100 % (Itàlia) Vilanova i la Geltrú 

1.040 100 % (Itàlia) Terrassa 

753 No Barcelona 

580 100 % (França) Capellades 
24 100 % (Suècia) Sabadell 

258 100 % (Suïssa) Montcada i Reixac 
272 100 % (Holanda) Santa Perpètua de Mogoda 

360 97,3 % (Holanda) Montornès del Vallès 

263 100 % (França) Barcelona 

201 100 % (Suècia-Suïssa) Barcelona 

317 No Abrera 
117 No Riudellots de la Selva 

387 100 % (Itàlia) Llinars del Vallès 

El subsector de la maquinària i del material elèctric es caracteritza per un grau d'obertura comercial a 
l'exterior força elevat. Concretament, se'n destina als mercats estrangers gairebé el 47 % de la 
producció total, mentre que el grau de penetració de les importacions s'estima en el 53 % sobre el 
consum aparent domèstic global. A més, les empreses de 20 o més treballadors obtenen de l'exterior 
prop d'un 43 % de la seva xifra de negocis. La vinculació comercial amb l'estranger s'ha intensificat de 
manera significativa al llarg dels darrers anys. Així, en el període 1994-1998 la proporció de producció 
exportada es va incrementar en 6,6 punts percentuals, mentre que el pes especific de les 
importacions sobre el consum aparent va augmentar en 7,2 punts. Aquesta tendència té lloc 
paral·lelament a la globalització dels mercats i a la multinacionalització de les empreses. Val a dir, en 
aquest sentit, que de les deu principals firmes exportadores del conjunt del sector de material i 
equipament elèctric, electrònic i òptic, quatre pertanyen a aquesta branca, la totalitat de les quals són 
filials estrangeres. 

L'any 1999 les exportacions de maquinària i material elèctric van ser de 254.924 milions de PTA i les 
importacions, de 328.129 milions de PTA. Es tracta de la branca més important del sector de material 
i equipament elèctric, electrònic i òptic per volum d'intercanvis comercials a l'exterior. Així, concentra 
el 38,2 % de les exportacions i el 33,4 % de les importacions del global de l'activitat. En els darrers 
anys tant les vendes com les compres a l'estranger han registrat importants augments, si bé els 
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creixements han estat una mica més destacats en el cas de les importacions (81,3 % en pessetes 
corrents entre els anys 1994 i 1998) que en el de les vendes (78,4 %). La branca s'ha caracteritzat, 
tradicionalment, per un dèficit en la seva balança comercial, que es va duplicar en termes nominals en 
el període 1994-1998, fins a situar-se en 73.205 milions de PTA. A més, la taxa de cobertura s'ha 
situat en els últims anys per sota del 100 %, i ha oscil·lat entre mínims de gairebé el 78 % i màxims 
inferiors al 88 %. 

En el capítol de les exportacions, el principal apartat és el de fils i cables elèctrics aïllats, que 
representa al voltant d'un terç del total del subsector. El segueixen les vendes d'aparells de distribució 
i control elèctrics (27 %) -molt particularment les d'aparells per al tall, seccionament, protecció, 
derivació, unió o connexió de circuits elèctrics (interruptors, relés ... )- i les de làmpades elèctriques i 
aparells d'il·luminació (26 %) -especialment les d'aparells elèctrics d'enllumenat o senyalització-. Per 
la seva part, en l'apartat de les importacions cal assenyalar, per la seva importància, els aparells de 
distribució i control elèctrics (36 %), i cal destacar, també, els aparells per al tall, seccionament, 
protecció, derivació, unió o connexió de circuits elèctrics (interruptors, relés ... ). El segueixen els 
motors elèctrics, transformadors i generadors i les làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació (24 % 
en ambdós casos). 

Respecte de la distribució geogràfica dels intercanvis comercials amb l'exterior, s'observa que les 
importacions representen un major grau de concentració quant als destins que les exportacions en 
relació amb els orígens. Així, per exemple els deu principals mercats del subsector català absorbeixen 
el 78,4 % del total de les vendes a l'estranger, mentre que els deu principals proveïdors subministren 
el 96,2 % del global de les compres a l'exterior. El principal soci comercial del subsector és la Unió 
Europea. Pel que fa a les exportacions, la Unió Europea és el destr de poc més de les tres quartes 
parts del total, dins la qual França (20,5 %) i Alemanya (16,7 %) són els principals mercats. Fora 
d'Europa cal ressenyar els Estats Units i els països llatinoamericans. En relació amb les importacions, 
es pot apuntar que al voltant del 83 % provenen de la Unió Europea, sobretot d'Alemanya i França, 
origen del 48,3 % del global de les compres, seguides d'Itàlia i la Gran Bretanya. També s'ha de 
destacar com a proveïdors de Catalunya alguns països del continent asiàtic, com la Xina, el Japó i 
Taiwan, i també els Estats Units i Suïssa. 

Comerç exterior del subsector de la maquinària i del material elèctric a Catalunya. 1994-1999 
Anys Exportacions Importacions Ròssec comercial Taxa de cobertura 

(milions de PTA) (milions de PTA) (milions de PTA) ( %) 
1994 140.882 175.032 -34.150 80,5 
1995 177. 735 222.152 -44.417 80,0 
1996 201.566 234.633 -33.067 85,9 
1997 241.289 275.268 -33.979 87,7 
1998 251.321 317.289 -65.968 79,2 
1999 254.924 328.129 -73.205 77,7 
Font: Institut d'Estadística de Catalunya. 



Comerç exterior del subsector de la maquinària i del material elèctric de Catalunya segons 
segments d'activitat. 1999 
Segments d'activitat Exportacions Importacions 

( %) %) 
Motors elèctrics, transformadors i generadors 10,5 22,0 
Aparells de distribució i control elèctrics 24,9 37,3 
Fils i cables elèctrics aïllats 29,6 8,3 
Làmpades elèctriques i aparells d'il·luminació 13,0 10,9 
Acumuladors i piles elèctriques 0,4 4,5 
Altres equips elèctrics 21,6 17,0 

Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya. 

Distribució del comerç exterior del subsector de la maquinària i del material elèctric de 
Catalunya segons principals països. 1999 

EXPORTACIONS IMPORTACIONS 

Països % sobre el 
Països 

% sobre el 
total total 

França 20,5 Alemanya 26,7 
Alemanya 16,7 França 21,6 
Portugal 8,0 Itàlia 13,1 
Gran Bretanya 7,0 Gran Bretanya 5,0 
Suècia 6,0 Xina 5,0 
Bèlgica 5,8 Japó 4,8 
Itàlia 5,7 Estats Units 3,4 
Estats Units 4,1 Bèlgica 2,8 
Holanda 3, 1 Suïssa 2,1 
Brasil 1,5 Taiwan 1,6 
Argentina 1,4 Portugal 1,4 
Austria 1,2 Hongria 1,2 
Resta de països 19,0 Resta de països 1,2 

Font: Institut d'Estadfstica de Catalunya. 

6.3. Material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació 
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El subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació comprèn béns 
electrònics intermedis i finals, destinats tant al conjunt industrial per a diferents aplicacions, com al 
consum personal. Inclou components electrònics diversos (tubs d'imatge, transformadors, ampliadors 
d'imatges, díodes, transistors ... ), aparells transmissors de radiodifusió i televisió (càmeres de televisió, 
transmissors de radiodifusió ... ), aparells per a radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils (aparells 
telefònics, aparells de fax, centraletes ... ) i aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i 
imatge (televisors, magnetoscopis, magnetòfons ... ). 

Des d'una altra perspectiva, hom pot dividir el subsector en quatre apartats. El primer és el de 
components electrònics, és a dir, béns que constitueixen els elements base per a la fabricació de 
sistemes, equips i aparells acabats, que poden ser actius (semiconductors i microelectrònica) i 
passius (circuits impresos, elements inductius, resistències ... ). El segon apartat és el de l'electrònica 
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professional, que integra l'electrònica per a la defensa, l'electrònica industrial i la radiodifusió i 
televisió, tot i que en certes ocasions també pot contemplar la instrumentació. Un altre grup és el de 
les telecomunicacions, que en alguns casos es relaciona amb la informàtica i configura el segment de 
la telemàtica. L'últim capítol és el de l'electrònica de consum, també anomenat electrodomèstics de 
línia marró, que comprèn aparells destinats al consum final i que es poden agrupar en televisors, 
aparells de so (àudio) i aparells d'imatge (vídeo). 

6.3. 1. Principals magnituds econòmiques 

A Catalunya el subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació 
representa el 26,6 % de la producció del conjunt del sector de material i equipament elèctric, 
electrònic i òptic, i és la segona activitat en importància. Aquesta rellevància se situa en el 22,9 %, el 
20,0 % i el 18,0 % en termes de consum aparent, d'ocupació i de valor afegit brut, respectivament. A 
part, es pot apuntar que Catalunya concentra gairebé el 42 % dels ingressos d'explotació del 
subsector en l'àmbit estatal i el 33, 1 % de l'ocupació, percentatges que varien significativament 
segons segments i especialitats. 

El subsector va generar el 1998 una producció global de 297.143 milions de PTA i un valor afegit brut 
de 61.494 milions de PTA Aquest any operaven 360 empreses fabricants que ocupaven 9.600 
treballadors. Des de la perspectiva de la demanda, cal apuntar que el consum aparent s'estimava per 
al 1998 en 319.310 milions de PTA 

La branca de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació va augmentar la 
producció en pessetes corrents en més del doble entre els anys 1993 i 1998. Aquest increment va ser 
força constant durant el període considerat, excepte el 1998, quan el ritme de creixement es va alentir 
substancialment. En aquests anys el valor afegit brut va experimentar un augment superior al 64 % en 
termes nominals, mentre que el nombre de treballadors es va incrementar gairebé un 30 % (en 2.200 
persones). A més, el pes especific de la branca dins el conjunt estatal va créixer de manera 
considerable entre el 1993 i el 1998, pràcticament en vuit punts percentuals en termes d'ingressos 
d'explotació i d'ocupació. 

Magnituds econòmiques del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, 
televisió i comunicació a Catalunya. 1993 i 1998 

Magnituds econòmiques 1993 1998 

Producció (sortida de fàbrica) (milions de PTA) 135.355 297.143 
Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milions de PTA) 37.400 61.494 
Ingressos d'explotació (milions de PTA) 175.833 376.527 
Ocupació (persones) 7.400 9.600 
Empreses (unitats) 321 360 
Establiments (unitats) 321 361 
Consum aparent (milions de PTA) 250.819 (1994) 319.310 
% sobre conjunt d'Espanya: 

Ingressos d'explotació 33,8 (1994) 41,8 
Ocupació 25,6 (1994) 33,1 

Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya. 

El principal segment d'activitat del subsector és la fabricació d'aparells de recepció, enregistrament i 
reproducció de so i imatge, que concentra gairebé el 70 % de la producció de la branca. Val a dir que 
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en aquest apartat Catalunya abraça pràcticament el 80 % de l'activitat del conjunt de l'Estat en termes 
d'ingressos d'explotació, i el 66,9 % de l'ocupació. A certa distància se situa la fabricació de vàlvules, 
tubs i altres components electrònics, que representa el 28,9 % de la producció i més del 80 % de les 
empreses del subsector. En aquesta especialitat, Catalunya concentra més del 41 % del segment a 
Espanya. Finalment, el tercer capítol que integra la branca, la fabricació de transmissors de 
radiodifusió i televisió i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils, té una presència 
molt reduïda al Principat. 

Magnituds econòmiques del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, 
televisió i comunicació de Catalunya segons segments d'activitat. 1998 

Pes específic sobre els 
segments a Espanya ( %) 

Segments d'activitat Producció (sortida Valor afegit brut Ocupació Empreses Ocupació Ingressos 
de fàbrica) (sortida de fàbrica) (treballadors) (unitats) d'explotació 

Vàlvules i altres components 
electrònics 
Transmissors de radiodifusió 
i televisió i aparells per a la 
radiotelefonia i 
radiotelegrafia amb fils 

(milions PTA) 
85.903 (28,9%) 

4.881 (1,6 o/o) 

(milions PTA) 
26.623 (43,3 o/o) 

1.761 (2,9 o/o) 

4.800 (50,0 o/o) 302 (83,9 o/o) 

300 (3,1 o/o) 17 (4,7 o/o) 

Aparellsderecepció, 206.359 (69,5%) 33.110 (53,8%) 4.500 (46,9%) 41 (11,4%) 
enregistrament i reproducció 
deso i imat e 

Font: Institut d'Estadlstica de Catalunya. 

6.3.2. Teixit empresarial i localització geogràfica 

41,4 

2,8 

66,9 

La gran majoria de les empreses que configuren el subsector de material electrònic, equips i aparells 
de ràdio, televisió i comunicació són de mitjana i, sobretot, petita dimensió. El 95 % compta amb una 
plantilla inferior als 50 treballadors, el 77 % de les quals gairebé no arriba als 1 O empleats, mentre 
que tan sols 1'1,4 % de les firmes disposa d'una ocupació superior als 200 treballadors. No obstant 
això, cal assenyalar que aquesta branca es caracteritza per una presència significativa de grans 
empreses, que concentren una part important de l'activitat. Val a dir, en aquest sentit, que entre les 
quinze principals firmes del conjunt del sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic en 
termes de xifra de negoci, sis operen dins el subsector de material electrònic, equips i aparells de 
ràdio, televisió i comunicació. A més, s'ha d'apuntar que aquesta branca es caracteritza per una 
ocupació mitjana per empresa de 26, 7 treballadors i per una facturació per firma de 1.045,9 milions de 
PTA d'acord amb dades de l'any 1998. Ambdós indicadors revelen una major dimensió dels fabricants 
del subsector que de les empreses del conjunt del sector de material i equipament elèctric, electrònic i 
òptic, que resulta ser superior en un 5, 1 % quant a treballadors i en un 47, 1 % pel que fa a facturació. 
Malgrat això, s'ha d'apuntar que la productivitat del factor treball de la branca en termes de valor 
afegit brut per ocupat era de 6.405.625 milions de PTA el 1998, és a dir, un 10,4 % inferior a la de la 
mitjana corresponent a tot el sector. 

En els darrers anys el segment de fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics ha 
experimentat un increment en el nombre d'empreses (35,3 % en el període 1993-1998), mentre que 
les altres especialitats de la branca han registrat una disminució (40,2 %). També es pot apuntar que 
entre el 1993 i el 1998 l'ocupació va augmentar de manera notable en el capítol de vàlvules, tubs i 
altres components electrònics ( 41, 1 % ) i en menor mesura al d'aparells de recepció, enregistrament i 
reproducció de so i imatge (28,6 %), i va registrar un descens en el cas dels transmissors de 

44,4 

1,5 

79,8 
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radiodifusió i televisió i aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils (40 %). La dimensió de 
les empreses ha crescut en els últims anys lleugerament, dels 23, 1 ocupats per firma del 1993 als 
26,7 del 1998. Quant a la productivitat, s'ha d'apuntar que va tenir lloc un increment en el període 
1993-1998, que fou d'un 26,7 % en pessetes corrents, mesurat en valor afegit brut per treballador, i 
cal destacar, molt especialment, el notable augment en el cas de l'activitat de fabricació de 
transmissors de radiodifusió i televisió i d'aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils. 

El subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació es caracteritza 
per una elevada penetració estrangera, sobretot entre les principals empreses fabricants. Val a dir 
que de les deu principals firmes, segons xifra de facturació, set tenen participació forana en el seu 
capital social, que és, generalment, majoritària. Destaca la presència de capital d'origen asiàtic 
(principalment, japonès) i comunitari. La introducció a Catalunya d'empreses estrangeres és 
especialment important en els segments d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i 
imatge i de vàlvules i altres components electrònics. 

La comarca del Barcelonès concentra bona part de l'activitat del subsector, atès que abraça el 45,0 % 
dels establiments empresarials de Catalunya, d'on destaquen municipis com Barcelona i Badalona. La 
segueixen, a certa distància, el Vallès Occidental, amb gairebé el 17,0 % dels establiments de la 
branca (Terrassa, Sabadell, Rubi. .. ), i el Baix Llobregat, amb el 10,3 % (l'Hospitalet de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Sant Boi de Llobregat...). Altres comarques que concentren una proporció 
significativa de les empreses del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació són el Vallès Oriental, Osona i el Maresme. A cadascuna de la resta de comarques 
s'ubica menys del 2 % de l'activitat. 

Distribució per comarques del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, 
televisió i comunicació de Catalunya. 1998 (nombre d'establiments, en %) 

Comarca % sobre el total 

Barcelonès 45,0 
Vallès Occidental 16,9 
Baix Llobregat 10,3 
Vallès Oriental 6,6 
Osona 5,0 
Maresme 4,3 
Bages 1,7 
Gironès 1,4 
Baix Camp 1,2 
Anoia 1,1 
Baix Penedès 1,0 
Resta de comarques 5,5 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

El subsector està encapçalat per Sony España, que també se situa en primer lloc en el rànquing de 
les principals firmes del conjunt de la branca de material i equipament elèctric, electrònic i òptic. 
Aquesta fabrica a Catalunya televisors, televisors amb magnetoscopis incorporats, retroprojectors i 
components per a altres fàbriques de la firma a la seva planta de Viladecavalls, i disposa d'un centre 
logístic de distribució per al sud d'Europa a Castellar del Vallès. Val a dir que la planta catalana és la 
més important del grup japonès a Europa per volum de producció, i la primera en el món pel que fa a 
televisors. L'any 1998 Sony España va obtenir una facturació superior als 160.000 milions de PTA, 
amb una ocupació de 2.137 treballadors. El subsector també està encapçalat per altres quatre 
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empreses que tenen una xifra de negoci superior als 20.000 milions de PTA i una ocupació d'entre 
160 i 630 treballadors. Es tracta de Samsung Electrònica lberia, Sharp Electrònica España, Panasonic 
i Philips Components Miniwat. Les cinc empreses anteriors pertanyen al segment d'aparells de 
recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge. Concretament, Samsung Electrònica lberia 
fabrica magnetoscopis i terminals mòbils a Palau de Plegamans, Sharp Electrònica España produeix 
televisors i aparells de fax a Sant Cugat del Vallès, Panasonic España comercialitza diversos 
productes electrònics, d'entre els quals cal destacar els aparells d'àudio, que es fabriquen a la seva 
factoria de Celrà (Girona), i Philips Components-Miniwatt elabora tubs d'imatge per a televisors de 14 
polzades a Barcelona. Totes aquestes cinc firmes estan controlades per capital estranger, dues 
compten amb presència japonesa, una de sud-coreana i una altra d'holandesa. 

Altres empreses importants del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació són les següents: 

En l'apartat de vàlvules, tubs i altres components electrònics, les empreses Eurocir --que 
fabrica circuits impresos i té filials en altres pa'fsos-, Diemen -productor de components electrònics 
per a televisors (transformadors, triplicadors, bobines ... )- i Electrònica Bàsica -especialitzada en 
circuits impresos i amb participació de capital britànic. 

En el segment d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge, cal 
mencionar Sanyo España -firma de capital japonès, que fabrica televisors a Tudela (Osca), però que 
disposa a Catalunya de la seva seu social i dels departaments de logística i de recerca i 
desenvolupament-, Matsushita Electric España -empresa de propietat nipona que produeix a la seva 
factoria de Celrà aparells d'àudio i aspiradores-, Pioneer Electronics lberia -firma de capital japonès 
que fabrica discs òptics digitals (DVD) a la seva planta de Barberà del Vallès- i Tecnimagen -
empresa de capital autòcton que produeix televisors a Sant Boi de Llobregat. 

Cal apuntar que el subsector a Catalunya també compta amb factories d'empreses que tenen la seva 
seu social localitzada en altres indrets d'Espanya. Aquest és el cas, per exemple, de Thomson 
Televisión España, que disposa d'una planta a Gurb. 

Principals empreses del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació de Catalunya segons segments d'activitat. 1998 
Empreses Segments Ingressos Ocupació Participació de Localització 

d'activitat (1) (milions de PTA) (treballadors) capital estranger 
Sony España Recep 160.422 2.137 100 % (Japó) Barcelona 
Samsung Electronics lberia Recep 47.282 168 100 % (Corea) Palau de Plegamans 
Sharp Electrónica España Recep 36.255 638 100 % (Japó) Sant Cugat del Vallès 
Philips Components-Miniwatt Comp 22.690 630 100 % (Holanda) Barcelona 
Sanyo España Recep 16.948 384 100 % (Japó) Barberà del Vallès 
Matsushita Electric España Recep 13.774 455 100 % (Japó) Celrà 
Pioneer Electronics lberia Recep 13.558 119 100 % (Japó) Barberà del Vallès 
Tecnimagen Recep 11.391 220 No Sant Boi de Llobregat 
Eurocir Comp 10.886 248 No Barberà del Vallès 
Diemen Comp 4.944 301 No Sant Hipòlit de Voltregà 
Electrónica Bàsica Comp 4.002 265 25 % (G. Bretanya) Esparraguera 
(1) Comp: Vàlvules, tubs i altres components electrònics. 

Trans: Trasmissors de radiodifusió i televisió i aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils. 
Recep: Aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge. 

Font: Fomento de la Producciòn (2000). 
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6.3.3. Mercats i comerç exterior 

En línies generals, el subsector es caracteritza per un grau d'obertura comercial a l'exterior força 
elevat. Cal destacar que al voltant d'un 65 % de la producció total s'exporta i prop d'un 68 % del 
mercat domèstic es cobreix amb importacions. Aquestes relacions comercials amb l'estranger han 
augmentat al llarg dels darrers anys, sobretot en el cas de les vendes a l'exterior, el pes específic de 
les quals sobre la producció s'ha incrementat en termes nominals en 16,5 punts percentuals en el 
període 1994-1998, mentre que la proporció d'importacions sobre el consum aparent ha augmentat 
tan sols en 2,3 punts. Això s'explica, en bona part, per la rellevància que tenen les filials de 
multinacionals en el subsector català i el seu nivell d'especialització en el context dels mateixos grups 
a escala internacional. Així, per exemple, moltes d'elles han orientat la seva activitat productiva a 
bastir mercats internacionals i, especialment, europeus, la qual cosa determina que els percentatges 
dels seus volums de fabricació destinats a l'exportació siguin molt elevats. En aquesta línia, es pot 
afegir que sis de les deu principals empreses exportadores del conjunt del sector de material i 
equipament elèctric, electrònic i òptic de Catalunya pertanyen a aquesta branca i totes són de 
propietat estrangera. 

L'any 1999 les exportacions del subsector van ser de 200.626 milions de PTA, i les importacions de 
251.147 milions de PTA. Val a dir que la branca concentra el 30, 1 % de les vendes i el 25,5 % de les 
compres a l'exterior corresponents al conjunt de l'activitat de material i equipament elèctric, electrònic 
i òptic. En els últims anys les exportacions han registrat notables increments, superiors als 
experimentats per les importacions. Així, entre el 1994 i el 1999 les primeres van augmentar un 135 % 
en pessetes corrents, mentre que les segones van créixer un 32 %. Aquest fet va provocar que el 
tradicional dèficit que caracteritza la balança comercial del subsector disminurs un 38 % en termes 
nominals; aixl doncs, es va assolir un mlnim de 20.493 milions de PTA el 1997 i es va situar en 
50.521 milions de PTA el 1999. D'altra banda, la taxa de cobertura es va incrementar al llarg 
d'aquests anys, des del 50,3 % el 1994 fins al 79,9 % el 1999. 

El segment que concentra un major volum de transaccions comercials amb l'exterior és de forma 
destacada el d'aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge, que l'any 1999 
abraçava el 89 % de les vendes i el 74 % de les compres a l'exterior del subsector. Dins d'aquest grup 
s'han de ressenyar de manera significativa els televisors. Al segment d'aparells de recepció, 
enregistrament i reproducció de so i imatge el segueix, a certa distància, l'apartat de vàlvules, tubs i 
altres components electrònics, que el 1999 representava el 10 % de les exportacions i el 14 % de les 
importacions totals del subsector. Entre els productes més destacats en aquest segment cal 
ressenyar els intercanvis de circuits integrats i microestructures electròniques. Finalment, el segment 
de transmissors de radiodifusió, televisió i aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils 
concentra una part molt reduïda de les vendes a l'estranger de la branca (tan sols 1'1 %); però, en 
canvi, el pes específic de les importacions és significativament més el elevat (13 %). En aquest 
apartat destaquen els intercanvis d'aparells elèctrics de telefonia amb fils, primer apartat del conjunt 
del subsector quant a exportacions (28 %) i importacions (26 %). 

El principal destinatari de les exportacions del subsector català de material electrònic, equips i 
aparells de ràdio, televisió i comunicació és la Unió Europea, que absorbeix al voltant d'un 83 % de 
les vendes a l'exterior. Dins d'aquesta destaquen la Gran Bretanya, Holanda, França, Alemanya i 
Itàlia. Fora de la Unió Europea altres mercats de Catalunya a ressenyar són Polònia, Turquia, 
Andorra, Mèxic i els Estats Units. En un altre sentit, les importacions procedeixen, fonamentalment, de 
països asiàtics i comunitaris. De l'ordre d'un 49 % de les compres a l'exterior tenen per origen el 
continent asiàtic, dins del qual destaca el Japó, primer subministrador del subsector català, d'on prové 
gairebé el 18 % del total de les importacions. Altres països importants són la Xina, Corea del Sud, 
Malàisia, Indonèsia i Singapur. Per la seva part, la Unió Europea és l'origen d'un 40 % del total de les 
compres a l'estranger, on destaca la Gran Bretanya, seguit, a certa distància, per Alemanya i França. 
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Altres països a destacar com a proveïdors del subsector català són Hongria, els Estats Units, Polònia 
i Turquia. 

Comerç exterior del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació a Catalunya. 1994-1999 
Anys Exportacions Importacions 

(milions de PTA) (milions de PTA) 
1994 82.717 164.454 
1995 110.971 172.525 
1996 135.018 181.959 
1997 177.081 197.574 
1998 194.423 216.590 
1999 200.626 251.147 
Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

Ròssec comercial 
(milions de PTA) 

-81.737 
-61.554 
-46.941 
-20.493 
-22.167 
-50.521 

Taxa de cobertura 
( %) 
50,3 
64,3 
74,2 
89,6 
89,8 
79,9 

Comerç exterior del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació de Catalunya segons segments d'activitat.1999 
Segments d'activitat 

Vàlvules i altres components electrònics 
Transmissors de radiodifusió i televisió i aparells per a la 
radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils 
Aparells de recepció, enregistrament i reproducció de so i imatge 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

Exportacions 
( %) 
16,6 
6,1 

77,3 

Importacions 
( %) 
34,8 
11,4 

53,8 
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Distribució del comerç exterior del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, 
televisió i comunicació de Catalunya segons principals països. 1999 

EXPORTACIONS IMPORTACIONS 

Països % sobre total Països 
% sobre 

total 
Gran Bretanya 16, 1 Japó 17,9 
Holanda 16, 1 Gran Bretanya 16,8 
França 13,7 Alemanya 8,5 
Alemanya 11,5 Xina 8,0 
Itàlia 10,8 Corea del Sud 6,7 
Portugal 4,8 Malàisia 6,1 
Polònia 2,9 França 4,7 
Dinamarca 2,8 Indonèsia 3,2 
Grècia 2,6 Singapur 3,2 
Turquia 2,3 Holanda 2,8 
Andorra 2,2 Itàlia 2,8 
Austria 2,0 Hongria 2,8 
Mèxic 1,2 Estats Units 2,7 
Estats Units 1,0 Taiwan 2,1 
Suècia 1,0 Polònia 1,4 
Resta de països 9,0 Bèlgica 1,4 

Turquia 1,3 
Portugal 1,2 
Resta de països 6,4 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

6.4. Equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria 

El subsector d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria inclou un conjunt 
divers i heterogeni de segments i productes, alguns dels quals no disposen necessàriament d'una 
base elèctrica o electrònica. Les seves aplicacions són, també, molts àmplies, atès que determinats 
béns es destinen al sector sanitari i de la salut, altres es dirigeixen, fonamentalment, a la indústria i a 
altres activitats econòmiques (per exemple, el comerç, la recerca ... ), i altres al consum final (cas de 
les lents, els rellotges ... ). Aquest subsector comprèn cinc grans apartats. El primer és el d'equips i 
instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics, que engloba, entre d'altres, els aparells 
d'electrodiagnòstic, les xeringues i agulles, els aparells de raigs X, el mobiliari d'ús mèdic i similar i els 
aparells d'ortopèdia. Un segon apartat és el d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, 
navegació i altres fins, excepte equips de control destinats a processos industrials, com, per exemple, 
les balances, els microscopis, els oscil·loscopis, els comptadors d'electricitat, aigua i similars, els 
termòmetres o els baròmetres. Un altre capítol és el d'equips de control de processos industrials, que 
comprèn el disseny i muntatge de sistemes de control continus i de plantes automatitzades 
centralitzades. El quart apartat correspon al d'instruments d'òptica i d'equip fotogràfic, en el qual 
s'inclouen, entre d'altres, les lents correctores de visió i les seves muntures, els elements d'òptica 
diversos (prismes, lents, miralls, filtres ... ), la fibra i el cable òptics per a la transmissió d'imatges en 
directe (endoscòpia, il·luminació ... ), els telescopis, els binoculars, els aparells de projecció i els 
aparells i el material per a fotografia i cinematografia. L'últim capítol és el de rellotges, que comprèn, 
per exemple, tot tipus de rellotges i les seves parts (molles, esferes, corretges, polseres ... ), els 
parquímetres, els cronòmetres i els temporitzadors. 
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6.4. 1. Principals magnituds econòmiques 

El subsector d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria concentra el 10,4 
% de la producció, el 12,4 % del valor afegit brut, el 16,6 % de l'ocupació i el 19,2 % del consum 
aparent del conjunt del sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic de Catalunya, que 
abraça al voltant d'un 30 % de l'activitat de la branca a l'Estat. 

L'any 1998 el subsector va generar una producció de 116.259 milions de PTA i un valor afegit brut de 
42.360 milions de PTA. El teixit industrial estava constituït per 572 empreses fabricants que ocupaven 
uns 7.900 treballadors. Per la seva banda, el mercat català es valorava en 269.020 milions de PTA. 

En els darrers anys la branca d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria 
ha experimentat un increment significatiu de la seva producció. Concretament, en el període 1993-
1998 aquesta va augmentar un 57 % en pessetes corrents, tot i que l'evolució durant aquest temps 
no va ser homogènia. En el mateix període el valor afegit brut va experimentar un increment d'un 32,8 
%, mentre que el creixement de l'ocupació va ser únicament d'un 1,3 %. Val a dir que el dinamisme 
mostrat en aquests anys per la branca catalana va ser superior al del conjunt estatal, la qual cosa 
explica que la seva importància sobre el total del subsector espanyol augmentés. 

Dins aquest subsector, el principal segment és el de la fabricació d'instruments i aparells de mesura, 
verificació, control, navegació i altres fins, que concentra el 54,2 % de la producció i el 48,5 % del 
valor afegit brut totals. A continuació se situa la fabricació d'equip i instruments medicoquirúrgics i 
d'aparells ortopèdics, que abraça el 19,6 % de la producció i el 23,7 % del valor afegit. També cal 
apuntar que els capítols d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, 
i d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics són els més importants en termes de 
nombre d'empreses i d'ocupats (concentren el 86,6 % de les empreses i el 73,4 % de l'ocupació 
globals del subsector). 

Magnituds econòmiques del subsector d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, 
òptica i rellotgeria a Catalunya. 1993 i 1998 

Magnituds econòmiques 1993 1998 
Producció (sortida de fàbrica) (milions de PTA) 74.165 116.259 
Valor afegit brut (sortida de fàbrica) (milions de PTA) 31.889 42.360 
Ingressos d'explotació (milions de PTA) 87.036 126.436 
Ocupació (persones) 7.800 7.900 
Empreses (unitats) 555 572 

Establiments (unitats) 555 574 
Consum aparent (milions de PTA) 153.765 (1994) 269.020 

% sobre conjunt d'Espanya: 
Ingressos d'explotació 26, 1 (1994) 29,4 
Ocupació 27,0 (1994) 30,4 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 
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Pes específic sobre els 
segments a Espan}'.a ( %) 

Segments d'activitat Producció (sortida Valor afegit brut Ocupació Empreses Ocupació Ingressos 
de fàbrica) (milions (sortida de fàbrica) (treballadors) (unitats) d'explotació 

PTA) (milions PTA) 
Equips i instruments 22.745 (19,6 %) 10.032 (23,7 %) 2.400 (30,4 %) 281 (49,2%) 22,7 
medicoquirúrgics i aparells 
orto èdics 
Instruments i aparells de 63.000 (54,2%) 20.551 (48,5%) 3.400 (43,0%) 214 (37,4 %) 
mesura, verificació, control, 
navegació i altres fins 
Equips de control de 7.973 (6,8%) 2.983 (7,0%) 600 (7,6%) 42 (7,3%) 35,8 
Qrocessos industrials 
Instruments d'òptica i equip 22.541 (19,4 %) 8.794 (20,8%) 1.500 (19,0 %) 35 (6,1 %) 
foto ràfic. Rellot es 

Font: Institut d'Estadfstica de Catalunya. 

6.4.2. Teixit empresarial i localització geogràfica 

El teixit empresarial del subsector es caracteritza per l'elevada presència d'empreses de petita 
dimensió, atès que pràcticament el 98 % d'aquestes tenen una plantilla inferior a les 50 persones, i el 
87 % ocupen menys de 1 O treballadors. La presència de firmes de gran dimensió és molt reduïda, ja 
que solament se'n comptabilitzen tres amb més de 200 ocupats i una amb més de 500 treballadors. 
Per al conjunt de la branca es pot apuntar que les empreses tenen una plantilla mitjana de tan sols 
13,8 persones, mentre que la xifra de facturació per efectiu se situa en 16 milions de PTA i, per 
empresa, en 221 milions de PTA. Val a dir que dins del global del sector de maquinària i equipament 
elèctric, electrònic i òptic és l'activitat que es caracteritza per tenir un teixit empresarial de menor 
dimensió. Aix!, per exemple, en relació amb la mitjana sectorial es pot apuntar que la importància de 
les firmes del subsector en termes d'ocupats resulta ser un 46 % més reduït i, en termes de xifra 
d'ingressos, un 69 %, alhora que la productivitat per treballador se'n situa un 25 % per sota. 

En els darrers anys el conjunt de la branca ha experimentat un augment lleuger del nombre 
d'empreses i d'establiments, que ha estat especialment important en el cas dels instruments i aparells 
de mesura, verificació, control, navegació i altres fins. Malgrat això, s'ha d'apuntar que s'ha produït 
una davallada significativa en el nombre de fabricants en l'activitat d'instruments d'òptica i equip 
fotogràfic i rellotges. D'altra banda, es pot destacar que en el període 1993-1998 la dimensió mitjana 
de les empreses es va mantenir pràcticament estable, la productivitat per firma del subsector es va 
incrementar aproximadament un 40 % en valors corrents, i la facturació per empleat va augmentar 
dels 11 als 16 milions de PTA. 

Cal apuntar que aquesta branca és la que té una menor presència forana del conjunt del sector de 
material i equipament elèctric, electrònic i òptic. A tall d'exemple, es pot afirmar que solament tres de 
les catorze principals empreses fabricants està participada per capital estranger. Aquest es concentra, 
sobretot, entre les firmes de major dimensió, i generalment és majoritari. Les activitats que compten 
amb una major presència d'empreses foranes són les d'instruments i aparells de mesura, verificació, 
control, navegació i altres fins, i el segment d'equips de control de processos industrials. El capital 
estranger és, bàsicament, d'origen comunitari. 

El subsector d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria es localitza, 
fonamentalment, a les comarques més industrials de Catalunya. Cal ressenyar, en primer lloc, la 

20,4 

32,8 
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comarca del Barcelonès, on s'ubiquen el 42,9 % de les empreses, on destaquen Barcelona i, a certa 
distància, Badalona. La segona comarca en importància és el Vallès Occidental, on es localitzen el 
19,5 % de les firmes fabricants, amb Terrassa i Sabadell com a municipis més notables. El Baix 
Llobregat-8,8 % de les empreses- (l'Hospitalet de Llobregat, Sant Boi de Llobregat. .. ), el Vallès 
Oriental -4,9 %- (l'Ametlla del Vallès ... ) i el Maresme -4,3 %. 

El subsector està encapçalat per l'empresa lndo Internacional, fabricant de productes d'òptica (ulleres, 
lents, fornitures ... ), única firma que superava els 20.000 milions de xifra de facturació i els 1.000 
ocupats l'any 1998. La resta d'empreses de la branca va generar el 1998 un volum de negoci inferior 
als 5.000 milions de PTA, amb menys de 260 treballadors. D'entre aquestes cal destacar que 
solament tretze fabricants comptaven amb una xifra de facturació de més de 1.000 milions de PTA, de 
les quals tan sols dues van facturar entre 3.000 i 4.700 milions de PTA D'aquestes tretze empreses 
únicament tres tenien plantilles superiors als 100 treballadors. Entre les principals empreses del 
subsector predominen les que operen en el segment d'instruments i aparells de mesura, verificació, 
control, navegació i altres fins, excepte els destinats a processos industrials, seguits dels capítols de 
fabricació d'equip de control de processos industrials i d'instruments d'òptica i equip fotogràfic. 

A part d'lndo Internacional, altres empreses importants del subsector segons xifra de facturació són 
Cirrcutor, fabricant d'instruments de mesura, comptadors, transformadors ... , i Epel Industrial, 
especialitzat en equipament de pesatge electrònic, i propietat del grup luxemburguès Ramatech. 
A aquestes els segueixen: 

En el segment d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, 
excepte els destinats a processos industrials, destaquen les empreses lnstrumentación Electrònica 
Promax (instruments de mesura i control electrònics), Control de Fluides (manòmetres, vacuòmetres i 
hidròmetres), Bonai Serveis Elèctrics i Electrònics (fabricant de sistemes de regulació de trànsit i 
instal·lacions elèctriques) i Spirax Sarco (elements de control)-propietat del grup britànic del mateix 
nom. 

En el cap!tol d'equip de control de processos industrials, les firmes Endress y Hauser 
{aparells de mesura i control) -pertanyent a la firma su"fssa Endress + Hauser Holding- , Servicio 
Industrial de Electrònica (automatismes per a maquinària), Agecontrol (sistemes de control de 
processos i d'automatització) i SA Sistel (electrònica industrial). 

En l'apartat d'instruments d'òptica i equip fotogràfic, els fabricants lndustrias de óptica Prats 
(lents oftalmològiques) i lndelor (lents orgàniques) -empresa que està participada per la matriu d'lndo 
l nternacional. 

En el segment d'equips i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics, l'empresa SOR 
Internacional (aparells d'electroestètica i electromedicina). 
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Principals empreses del subsector d'equips medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria 
de Catalunya segons segments d'activitat. 1998 
Empreses Segments Ingressos Ocupació Participació de Localització 

d'activitat (1) (milions de treballadors capital estranger 
PTA 

lndo Internacional Opt 21.072 1.754 No L'Hospitalet de Llobregé 
Circutor Mes u 4.662 65 No Terrassa 
Epel Industrial Mes u 3.024 164 100 % (Luxemburg) Sant Boi de Llobregat 
lnstrumentación Electrónica Promax Mes u 1.994 90 No L'Hospitalet de Llobregc: 
Control de Fluides Mesu 1.581 88 No Terrassa 
lndustrias de Òptica Prats Opt 1.427 106 No Sant Boi de Llobregat 
Endress y Hauser lndu 1.413 25 100 % (Suïssa) Sant Just Desvern 
Servicio Industrial de Electrónica lndu 1.363 34 No L'Ametlla del Vallès 
Bonai Serveis Elèctrics i Electrònics Mesu 1.316 81 No Riudellots de la Selva 
lndelor Opt 1.312 259 No Vilafant 
Spirax Sarco Mes u 1.283 53 100 % (Gran Bretanya) Sant Feliu de Llobregat 
Agecontrol lndu 1.172 48 No Barcelona 
S.A. Sistel lndu 1.052 34 No Sabadell 
S.O.R. Internacional Medi 1.220 53 No Sant Quirze del Vallès 
(1) Medi: Equips i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics. 

Mesu: Instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, excepte equips de control per a processos industrials. 
lndu: Equips de control de processos industrials. 
Opt: Instruments d'òptica i equip fotogràfic. 

Font: Fomento de la Producción (2000). 

6.4.3. Mercats i comerç exterior 

Tot i que el subsector d'equips i instruments medicoquirurgics, de precisió, òptica i rellotgeria es 
caracteritza per un grau d'obertura comercial a l'exterior força elevat, cal destacar que aquesta té lloc, 
sobretot, en l'àmbit de les compres i no tant en les vendes a l'estranger. Segons dades de l'any 1998, 
la branca destinava a mercats exteriors el 45,5 % de la producció total, mentre que el nivell de 
penetració de les importacions s'elevava al 76,4 % sobre el consum aparent domèstic global. Això 
evidencia un notable grau de dependència del subsector respecte de l'estranger quant a productes i 
tecnologies. D'altra banda, es pot apuntar que una part significativa de l'activitat es desenvolupa en 
mercats locals/regionals, com ho revela el fet que al voltant del 30 % de la xifra de negoci de les 
empreses de 20 o més ocupats es du a terme a Catalunya. 

L'any 1999 les exportacions van ser de 60.933 milions de PTA, i les importacions, de 239.148 milions 
de PTA, fet que revela un notable dèficit comercial de 178.215 milions de PTA. Dins el conjunt de 
l'activitat de material i equipament elèctric, electrònic i òptic la branca se situa en darrer lloc per volum 
de vendes a l'exterior (9, 1 % del total) i en tercera posició per xifra de compres (24,3 %). Al llarg del 
període 1994-1999 els intercanvis comercials amb l'estranger han registrat increments importants en 
pessetes corrents. Les exportacions han augmentat un 102,9 %, mentre que les importacions han 
crescut un 101,5 %. Malgrat aquest increment força similar en ambdós apartats, el dèficit tradicional 
del subsector s'ha duplicat entre el 1994 i el 1999. Val a dir que el saldo negatiu que manté aquesta 
branca amb l'exterior és el més elevat del conjunt del sector de material i equipament elèctric, 
electrònic i òptic, cosa que s'evidencià l'any 1999, amb el 56,3 % del total del dèficit de la seva 
balança comercial. Per la seva part, la taxa de cobertura del subsector d'equips medicoquirúrgics, de 
precisió, òptica i rellotgeria s'ha situat en els darrers anys en percentatges inferiors al 30 %, i assolí el 
25,5 % el 1999. 
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En el capítol de les exportacions, els principals segments són els d'instruments i aparells de mesura, 
verificació, control, navegació i altres fins, i d'equips de control de processos industrials. 
Conjuntament, aquests dos concentraven l'any 1999 el 51 % del total de les exportacions. A certa 
distància, els segueix la fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics (19,7 
%) i l'apartat de rellotges (16,7 %). Pel que fa a les importacions, també destaquen els segments 
d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins i d'equips de control de 
processos industrials, que abracen un 39,3 % del total del subsector, seguit de prop pel capítol 
d'equips i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics, que representa el 27 %. 

Pel que fa a la distribució geogràfica dels intercanvis comercials del subsector d'equips 
medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria, s'ha d'apuntar que les importacions denoten una 
major concentració territorial que no pas les exportacions. Així, mentre que els tretze principals parsos 
subministradors de Catalunya abracen el 91,9 % del tota de les compres realitzades, els tretze 
principals mercats en representen només el 78,5 %. El principal soci comercial del subsector és la 
Unió Europea, origen d'aproximadament un 55 % de les importacions i destí de, més o menys, dues 
terceres parts de les exportacions totals del subsector. Destaquen, especialment, Alemanya, Itàlia, 
França i Portugal. Cal ressenyar el notable pes específic d'Alemanya com a subministrador de 
Catalunya, i la rellevància de Portugal i França com a mercats. Fora de la Unió Europea, cal esmentar 
la importància de la resta dels parsos industrialitzats i de certs paTsos asiàtics quant a les 
importacions. El Japó, seguit dels Estats Units i de la Xina en són els més importants (13,0 %, 9,6 % i 
9,0 % del total). Per la seva part, les exportacions catalanes no comunitàries es distribueixen en un 
ventall ampli de pa'fsos, tant industrialitzats com en vies de desenvolupament. Entre els primers es 
poden apuntar els Estats Units, Andorra i Su'fssa, mentre que entre els segons destaquen els 
llatinoamericans (Mèxic, Brasil, Paraguai, Argentina ... ). 

Comerç exterior del subsector d'equips medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria a 
Catalunya. 1994-1999 
Anys Exportacions 

(milions de PTA) 
1994 30.030 
1995 31.892 
1996 43.975 
1997 50.774 
1998 52.859 
1999 60.933 

Importacions 
(milions de PTA) 

118.678 
132.030 
151.651 
179.794 
205.620 
239.148 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

Saldo comercial 
(milions de PTA) 

-88.648 
-100.138 
-107.676 
-129.020 
-152.761 
-178.215 

Taxa de cobertura 
( %) 
25,3 
24,2 
29,0 
28,2 
25,7 
25,5 

Comerç exterior del subsector d'equips medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria de 
Catalunya segons segments d'activitat. 1999 
Segments d'activitat 

Equips i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics 
Instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i 
altres fins. Equips de control de processos industrials 
Instruments d'òptica i equip fotogràfic 
Rellotges 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 

Exportacions 
( %) 
19,7 
51,0 

12,6 
16,7 

Importacions 
( %) 
27,0 
39,3 

18,7 
15,0 



89 

Distribució del comerç exterior del subsector d'equips medicoquirúrgics, de precisió, òptica i 
rellotgeria de Catalunya segons principals països. 1999 

EXPORTACIONS IMPORTACIONS 

Països % sobre total Països 
% sobre 

total 
Portugal 13,3 Alemanya 22,1 
França 13,2 Japó 13,0 
Alemanya 10,6 Itàlia 10,4 
Itàlia 10,3 Estats Units 9,6 
Gran Bretanya 9,7 Xina 9,0 
Holanda 6,4 França 7,4 
Estats Units 3,7 Holanda 6,0 
Andorra 2,8 Gran Bretanya 4,6 
Bèlgica 2,1 Suïssa 4,4 
Suïssa 1,6 Hong-Kong 1,6 
Mèxic 1,6 Bèlgica 1,5 
Brasil 1,6 Dinamarca 1,3 
Paraguai 1,6 Austria 1,0 
Argentina 1,6 Resta de països 8,1 
Resta de països 19,9 

Font: Institut d'Estadistica de Catalunya. 
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7. Principals aspectes horitzontals del sector de material i equipament elèctric, 
electrònic i òptic 

7.1. La innovació tecnològica 

7. 1. 1. Trets generats 

Dins el conjunt de la indústria manufacturera, el sector de material i equipament elèctric, electrònic i 
òptic és una de les branques més avançades des del punt de vista tecnològic. De fet, els diversos 
segments d'activitat i especialitats que el configuren representen una intensitat tecnològica molt 
superior a la mitjana de la indústria, i en destaquen, sobretot, els apartats de la fabricació de 
màquines d'oficina i equips informàtics i de la fabricació de material electrònic i equips i aparells de 
ràdio, televisió i comunicació. A més, cal apuntar que en els darrers anys ha tingut lloc un augment 
important de les inversions de les empreses en matèria de recerca i desenvolupament (R+D), com a 
resultat de la progressiva globalització dels mercats i multinacionalització de l'activitat productiva, del 
ràpid avançament de les tecnologies, principalment en els àmbits de la informàtica, l'electrònica i les 
telecomunicacions, i del procés de liberalització endegat per sectors utilitzadors de productes, com 
per exemple el subministrament d'energia elèctrica i les telecomunicacions. En aquest context, es pot 
apuntar que solament aquelles empreses que disposen d'una estructura tecnològica adequada per fer 
front a aquests reptes s'han pogut consolidar en els mercats. De fet, més del 90 % de les firmes 
fabricants desenvolupen tasques d'innovació i de recerca i desenvolupament (R+D), generalment de 
forma continua. A part, no es pot oblidar que la branca du a terme un important comerç tecnològic 
amb l'exterior (patents, llicències ... ), especialment pel que fa a la importació de tecnologia. 

Segons dades de l'any 1998, a Catalunya el sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic 
concentra el 10,7 % de la despesa en innovació corresponent al global de la indústria, percentatge 
que supera el pes específic que en termes econòmics té la branca dins el total industrial (8 % de la 
producció). Val a dir que a escala estatal el 23,7 % de les empreses del sector du a terme activitats 
innovadores, enfront del 10,0 % del conjunt del teixit industrial. A més, es pot apuntar que la intensitat 
innovadora dels fabricants, mesurada per la relació entre la despesa en innovació i la xifra de negocis, 
se situa en el 4,4 %, notablement per sobre de la mitjana corresponent al global de la indústria (2,8 
%). Catalunya concentra poc més d'una quarta part de les despeses totals que el sector porta a cap 
en l'àmbit de la innovació tecnològica de l'Estat. 

El sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic es caracteritza per la realització 
d'importants inversions en recerca i desenvolupament. L'any 1998 el 70,5 % de les despeses en 
innovació van correspondre a treballs de generació de tecnologia, percentatge que se situa 
notablement per sobre del corresponent al conjunt de la indústria (43,3 %). En aquest sentit, cal 
mencionar, també, que mentre que el 36, 7 % de les empreses innovadores de la branca duen a terme 
treballs de R+D de manera sistemàtica, aquesta xifra es redueix al 14,3 % per al global industrial. En 
el cas concret del subsector de material electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, 
en l'àmbit estatal s'estima que un 5 % del personal del sector es dedica a tasques de recerca i 
desenvolupament i que les inversions dutes a terme suposen un 7,5 % de la producció total. La 
majoria dels esforços que realitzen les empreses catalanes en matèria de recerca i desenvolupament 
es concentren en la recerca aplicada i, sobretot, en el desenvolupament tecnològic. De les inversions 
que s'efectuen, un 62 % corresponen a despeses de personal, un 25,5 % a equipament i la resta a 
altres capítols. 

Malgrat que les principals empreses innovadores del sector són les de major dimensió, cal mencionar 
que un percentatge significatiu de petites i mitjanes firmes presenten un dinamisme i un 
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comportament innovador molt notable i similar als de les de gran dimensió. Aquest fet és 
especialment destacat per als subsectors de material electrònic i equips i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació, i de màquines d'oficina i equips informàtics. 

En bona part, la innovació tecnològica que té lloc a les empreses del sector es du a terme mitjançant 
recursos propis, la qual cosa es posa en relleu en el fet que aproximadament un 60 % de les firmes 
no recorre a programes públics de suport per efectuar les seves tasques en aquest camp. Aquelles 
empreses que fan ús d'ajuts públics solen participar en programes d'àmbit estatal del Ministerio de 
Ciencia y Tecnologia -anterior Ministerio de Industria y Energia-, com és el cas del Programa de 
Fomento de la lnvestigación Tècnica (PROFIT), inclòs en el Plan Nacional de lnvestigación Científica, 
Desarrollo e lnnovación Tecnológica. En aquest context, cal destacar la important utilització que les 
firmes del sector van fer en el passat de la Iniciativa ATYCA, antecedent del PROFIT. A escala 
comunitària, s'han d'apuntar els Programes Marc de R+D de la Comissió Europea, que comprenen 
diversos programes de possible interès per a la branca, i el programa EUREKA. A Catalunya cal 
destacar l'actuació del Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM) en tasques de 
suport a les empreses del sector. A mitjan 2000 s'ha posat en funcionament el Pla d'Innovació de 
Catalunya per al període 2001-2004, que està dotat amb 21.700 milions de PTA. 

Entre les principals tendències de caire general que han afectat el sector en matèria d'innovació 
tecnològica en els darrers anys, i que es preveu que continurn en el futur, cal destacar les següents: 

• La miniaturització de components i aparells: "nanotecnologia" (cas dels xips). 
• La millora en capacitat, potència i velocitat dels productes (per exemple, els motors elèctrics o 

els ordinadors). 
• La introducció de millores en els materials base dels béns (plàstics, nous aliatges ferris i no 

ferris, tèxtils ... ). 
• L'extensió de l'electrònica en els productes, seguint l'extensió a múltiples aplicacions de la 

vida social i econòmica: "electronització". 
• El desenvolupament de la concepció i del disseny dels béns d'acord amb les modes i 

característiques dels mercats (formes, colors ... ). 
• La creació de productes "multiaplicacions", que poden desenvolupar simultàniament diverses 

tasques (televisor i magnetoscopi, telèfon i fax, rellotge i ràdio ... ). 
• La potenciació de la interconnectivitat entre els diversos béns i de la connexió d'aquests a la 

xarxa l nternet. 
• Les millores quant a processos productius (automatització, nous sistemes i tècniques 

d'organització productiva ... ). 

7.1.2. Característiques per subsectors 

En innovació tecnològica hi ha importants diferències entre els diversos subsectors que integren la 
branca. Així, d'acord amb dades per a Espanya, es pot assenyalar que en el cas dels capítols de 
material electrònic i equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, de fabricació d'equip i 
instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria, i de màquines d'oficina i equips 
informàtics, la intensitat innovadora se situa per sobre del 6 %, mentre que en el cas del subsector de 
la maquinària i del material elèctric aquest percentatge és tan sols del 2,4 %. Més específicament, cal 
destacar el següent: 

• El subsector de màquines d'oficina i equips informàtics concentra el 25,2 % de la despesa en 
innovació tecnològica del sector a Catalunya, mentre que aquest percentatge se situa en el 
7,8 % per al conjunt de l'Estat. A part, la branca catalana abarca el 81, 1 % de les despeses 
d'innovació total del subsector en el conjunt de l'Estat. Aquest percentatge tan elevat s'explica 
per la localització en territori català de l'activitat productiva i dels centres de recerca i 
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desenvolupament i de disseny d'algunes de les principals empreses de la branca, entre les 
quals destaca la multinacional nord-americana Hewlett Packard Española amb una planta a 
Sant Cugat del Vallès. Val a dir que aquest subsector es caracteritza per la importància de les 
inversions que es duen a terme en R+D, camp que concentra més del 90 % de les despeses 
totals en innovació tecnològica, així com pel fet que bona part dels treballs de generació de 
tecnologia es duen a terme dins dels departaments de recerca i desenvolupament de les 
empreses. Les innovacions en aquest subsector pel que fa als productes són continues, i 
abracen, bàsicament, aspectes de capacitat, de potència i de velocitat. Aquestes estan 
íntimament vinculades als avenços en matèria de components electrònics -entre els quals cal 
destacar els xips- i de materials bàsics -plàstics i aliatges no ferris-. En qualsevol cas, no es 
poden oblidar les innovacions que es deriven dels camps del software i del disseny, que 
tenen un important impacte sobre l'activitat. Les especialitats que mostren una major 
capacitat d'innovació són aquelles vinculades al món de la informàtica i, indirectament, a les 
telecomunicacions, com són, per exemple, els ordinadors, les impressores, els terminals o els 
lectors. 

• El capítol de la maquinària i del material elèctric genera a Catalunya el 40, 1 % de les 
despeses en innovació que du a terme el sector de material i equipament elèctric, electrònic i 
òptic, enfront al 27.4 % que suposa en l'àmbit espanyol. A més, en aquest cas el subsector 
català concentra el 36,6 % de les despeses en innovació tecnològica corresponents a la 
branca del conjunt estatal. També es pot apuntar que una part majoritària de les despeses en 
innovació corresponen a inversions en recerca i desenvolupament, si bé cal destacar la 
importància del recurs a l'adquisició de maquinària i equips i de les despeses en disseny, 
enginyeria industrial i producció prèvia com a font d'innovació de les empreses fabricants. Val 
a dir que atesa la maduresa dels productes, les possibilitats d'introduir innovacions 
tecnològiques en el subsector són redul'des. No obstant això, els avenços més importants que 
s'han produl't en els darrers anys fan referència a la introducció de solucions electròniques en 
els béns d'equip (motors, generadors ... ), a l'aplicació de millores en els materials emprats en 
la fabricació dels productes (plàstics, nous aliatges ... ) i a la concepció i disseny dels béns
sobretot, d'aquells destinats al consum (com és el cas dels aparells elèctrics). 

• El subsector de material electrònic i aparells de ràdio, televisió i comunicació és responsable 
del 25,5 % de les despeses en innovació del sector del material i de l'equipament elèctric, 
electrònic i òptic a Catalunya, percentatge que se situa substancialment per sota del 
corresponent al conjunt de l'Estat (50,9 %). En realitat, la branca catalana representa tan sols 
el 12,6 % de la innovació tecnològica realitzada per aquesta branca en el global espanyol. 
Aquest fet s'explica perquè Catalunya compta amb una presència redu'fda d'empreses en 
determinats àmbits que concentren una part important de les activitats innovadores del 
subsector. Concretament, es tracta de la fabricació de transmissors de radiodifusió i televisió i 
aparells per a la radiotelefonia i radiotelegrafia amb fils. A més, cal afegir la notable presència 
a Catalunya d'empreses multinacionals que, tot i concentrar una part notable de l'activitat 
productiva en territori català, duen a terme la seva activitat innovadora, i en particular les 
tasques de recerca i desenvolupament, principalment en els parsos d'origen o bé en aquells 
pal'sos on es localitzen les seves seus centrals. Les empreses del subsector destinen 
aproximadament un 70 % de les seves inversions en innovació tecnològica a la realització de 
tasques de R+D, fonamentalment de caràcter intern. No obstant això, en aquest cas també 
destaquen altres vies d'innovació com el disseny, l'enginyeria industrial, la producció prèvia i 
l'adquisició de maquinària i equipament. Específicament, cal destacar el gran protagonisme 
que té dins el subsector el segment dels components electrònics, especialitat d'on surten els 
avenços tecnològics que es difonen i s'integren tant en la mateixa branca com en altres 
apartats del sector i d'altres sectors d'activitat. Es pot apuntar que les millores en els 
components actius i passius fan possible la introducció d'aquestes millores en els productes 
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intermedis i finals i la creació de nous béns. En són exemples il·lustratius els semiconductors, 
la microelectrònica i els circuits impresos. També s'han de ressenyar les innovacions en 
matèria de productes, ja sigui per l'aparició de nous béns, per modificacions en els materials 
emprats o per canvis i millores en la concepció i el disseny. El boom de la informàtica i de les 
telecomunicacions han estat els principals arrossegadors de les innovacions en aquest 
subsector en els darrers anys. 

• Finalment, el subsector d'equips i instruments medicoquirúrgics, de precisió, òptica i 
rellotgeria concentra el 9,2 % de les despeses en innovació tecnològica del sector de material 
i equipament elèctric, electrònic i òptic a Catalunya, cinc punts percentuals menys del que 
representa a escala estatal. Val a dir que Catalunya abraça prop del 17 % de les despeses en 
innovació que es realitzen en aquesta branca en el conjunt d'Espanya, percentatge inferior al 
pes que té en termes d'activitat productiva. En aquest subsector, més del 80 % de les 
despeses d'innovació correspon a inversions en recerca i desenvolupament. Destaca el 
recurs a institucions externes per a la realització d'una part important de les tasques de 
generació de tecnologia. De fet, es pot apuntar que la subcontractació de la R+D representa 
més del 30 % de les despeses en innovació del subsector. En aquest sentit, cal recordar la 
importància relativa que tenen les petites i mitjanes empreses en el teixit industrial de la 
branca i, en canvi, l'escassa presència de firmes de gran dimensió. Específicament, els 
avenços produïts en aquesta branca han estat íntimament vinculats a l'extensió de 
l'electrònica a diversos àmbits, associada a la generalització de l'aplicació de solucions 
informàtiques i de telecomunicacions a les tasques que desenvolupen els productes que es 
fabriquen. Possiblement els camps més beneficiats per aquest fet han estat els dels 
segments d'equip i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics (aparells 
d'electrodiagnòstic ... ), d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i 
altres fins (microscopis, comptadors ... ), i d'equips de control destinats a processos industrials 
(sistemes de control, automatització ... ). 

Despeses en innovació del sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic segons 
subsectors. 1998 

Subsectors 

Màquines d'oficina i equips informàtics 
Maquinària i material elèctric 
Material electrònic i equips i aparells 
de ràdio, televisió i comunicació 

Distribució de les despeses en Pes específic de 
innovació (%) Catalunya sobre Espanya 
~~~~~~-=~~~~~-

C a t a l un y a Espanya (%) 

25,2 7,8 81, 1 
40,1 27,4 36,6 

25,5 50,9 12,6 

Equips i instruments medicoquirúrgics, 9,2 
de precisió, òptica i rellotgeria 

13,9 16,6 

Font: Instituta Nacional de Estadistica. 
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7.2. La subcontractació, la reglamentació tècnica i el medi ambient 

7 .2.1. Subcontractació 

La subcontractació té un pes important i creixent en el sector del material i equipament elèctric, 
electrònic i òptic, fet que es palesa, d'una banda, com a branca en la qual les empreses recorren a la 
subcontractació de part de la seva activitat a altres firmes especialitzades, i, d'altra banda, com a 
branca que cada vegada adquireix un major protagonisme com a subcontractista. 

Com a demandant, el sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic fa ús de la 
subcontractació com a resultat de les estratègies de les empreses que cerquen progressivament una 
major flexibilitat en la seva activitat productiva, a través d'externalitzar aquelles tasques que no 
formen part del seu nucli principal. De fet, tot i que la subcontractació no assoleix els nivells que en 
altres sectors -com la metal·lúrgia i els productes metàl·lics, la indústria tèxtil i de confecció o el 
material de transport-, el seu pes específic és força significatiu. Pràcticament totes les empreses 
fabricants fan ús en un o altre moment, i per a un tipus o altre de tasca, de la subcontractació. En 
línies generals, es pot apuntar que el volum d'operacions subcontractades per les empreses 
fabricants del sector suposa entre una quarta i una tercera part del total de les compres que es duen 
a terme. Tanmateix, s'ha de ressenyar que el recurs a la subcontractació és força diferent entre les 
diverses empreses i segments d'activitat. Aixi, hi ha empreses en les quals l'ús de la subcontractació 
és molt reduït i es limita al muntatge de productes estàndards, mentre que n'hi ha d'altres per a les 
quals la subcontractació de determinades fases del procés productiu és clau. Dins d'aquest darrer 
grup destaquen les firmes multinacionals, que han especialitzat la seva activitat productiva en el 
muntatge de productes finals i s'acullen a la subcontractació. 

Entre els segments que mostren una major propensió a fer ús de la subcontratació destaquen els 
fabricants de béns finals, sobretot de béns d'equips elèctrics (motors, generadors ... ) i de productes 
electrònics per al consum (televisors, magnetoscopis ... ). Normalment, el sector subcontracta la 
fabricació de components electrònics (plaques, xips ... ), de peces i components metàl·lics (fabricats 
per estampació, mecanització, sinterització ... ), de components plàstics (normalment fabricats per 
injecció) i de components elèctrics (cablejats, bobinatges ... ). Així mateix, se solen subcontractar 
muntatges i acoblaments i, en ocasions, el disseny i el desenvolupament de projectes i, també, la 
producció de béns finals que es comercialitzen amb la marca de les empreses contractistes. 

Des d'una altra perspectiva, el sector del material i de l'equipament elèctric, electrònic i òptic té un 
important paper com a subcontractista de peces, components i productes per al conjunt de la indústria 
i de l'economia en general. Segons dades de l'any 1998, es pot apuntar que a Catalunya el 6,7 % del 
total de la producció fabricada per empreses industrials subcontractistes es generava en aquesta 
branca. S'estima que entre la meitat i les tres quartes parts de les firmes del sector operen en qualitat 
de subcontractistes, ja sigui de manera permanent o bé de forma puntual. 

Dins el conjunt del sector, el segment d'activitat específic subcontractista per excel·lència és el de la 
fabricació de vàlvules, tubs i altres components electrònics (semiconductors, microelectrònica, circuits 
impresos, elements inductius, resistències, díodes ... ), seguit, a distància, pel de la fabricació d'altres 
equips elèctrics (magnets, bobines d'encesa ... ). Entre els sectors de destinació de la subcontractació 
destaca la mateixa branca i, més concretament, les telecomunicacions, els ordinadors i perifèrics, 
l'electrònica industrial i els motors elèctrics, transformadors i generadors. En qualsevol cas, el ventall 
de sectors clients és força ampli (automòbil, electrodomèstics ... ). 
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Entre les empreses subcontractistes de la branca hi ha un percentatge reduït de firmes de gran 
dimensió, entre les quals destaquen les fabricants de components electrònics, que normalment tenen 
una relació directa i intensa amb les grans firmes contractistes. La resta de la subcontractació del 
sector està integrada per un teixit nombrós de petites i mitjanes empreses, normalment força 
especialitzades, que fabriquen elements vinculats al sector (cables ... ) o elements annexos (caixes 
plàstiques ... ), derivats d'una tecnologia completament independent de la branca i generalment 
pertanyents a altres activitats (plàstic, metall. .. ). Les empreses subcontractistes es localitzen, 
bàsicament, a la província de Barcelona, dins la qual destaquen les comarques del Vallès Occidental 
(39,2 % de les firmes), el Barcelonès (23,5 %), el Baix Llobregat (15,7 %) i el Vallès Oriental (11,8 %). 

Cal destacar que el teixit subcontractista català del sector del material i de l'equipament elèctric, 
electrònic i òptic presenta mancances significatives en certs àmbits, com puguin ser els productes de 
dimensions molt petites o molt grans, els volums de producció de sèries curtes i mitjanes, i els béns 
tecnològicament avançats i d'elevat valor afegit. Destaca, sobretot, el capítol relatiu al material 
electrònic, equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació, amb una oferta escassa en nombre 
d'empreses, tipus de productes i capacitat de producció. 

7.2.2. Reglamentació tècnica 

El sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic és possiblement una de les branques 
industrials que es veu més afectada per l'existència de reglamentacions tècniques. De fet, sempre ha 
estat una de les activitats més regulada per les normatives a escala estatal i comunitària, a més de 
ser un dels àmbits on l'harmonització de les diferents reglamentacions comunitàries va començar a 
fer-se realitat en els anys seixanta i setanta. 

Les reglamentacions tècniques que incideixen en el sector s'han centrat, principalment, en dos 
àmbits. D'una banda, en les exigències de qualitat i seguretat dels béns, i, de l'altra, en la unificació 
de les característiques i de les especificacions tècniques dels productes fabricats (límits de tensió, 
compatibilitat electromagnètica ... ). En un àmbit general es pot esmentar, també, la reglamentació 
sobre maquinària, que té una incidència en aquells casos en els quals es fabriquen béns d'equip (per 
exemple, motors elèctrics, transformadors i generadors, acumuladors, i els equips i instruments 
medicoquirúrgics, de precisió, òptica i rellotgeria). Finalment, a una escala més específica s'ha 
d'assenyalar l'existència de normatives tècniques que afecten segments concrets del sector. Aquest 
és el cas dels equips i instruments medicoquirúrgics i aparells ortopèdics i dels aparells per a les 
telecomunicacions. En aquest últim camp, cal mencionar els esforços dedicats a l'harmonització de 
les reglamentacions comunitàries i a la progressiva desregulació dels mercats, tasques que han estat 
importants impulsores de l'activitat. Val a dir, en aquest sentit, que el desenvolupament futur de les 
telecomunicacions estarà estretament lligat a l'aprovació d'una normativa harmonitzada a escala 
mundial, vinculada a l'ús de les tecnologies de la informació (seguretat de les transaccions comercials 
a través d'Internet, imposició de les transaccions ... ). 

7.2.3. Medi ambient 

Des del punt de vista mediambiental, cal apuntar que el sector de material i equipament elèctric, 
electrònic i òptic no és, en línies generals, especialment problemàtic. Això determina que l'activitat 
que les empreses fabricants desenvolupen al voltant d'aquesta temàtica sigui poc rellevant. De fet, es 
pot estimar que menys d'una quarta part de les firmes catalanes de la branca actuen en aquest sentit, 
les quals dediquen a aquesta finalitat menys del 0,3 % de la seva xifra de negoci anual. Aquest últim 
percentatge és reduït en comparació amb el 0,8 % que hi dediquen les empreses del sector de la 
maquinària i dels equips mecànics o el 2,9 % de les firmes de la branca de la metal·lúrgia. 



La contaminació derivada dels segments i especialitats que integren el sector es concreta, sobretot, 
en els àmbits següents: 
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• La utilització de determinats materials i substàncies nocius en els processos de producció. Es 
tracta, per exemple, dels metalls pesants (mercuri, plom ... ) usats per a la fabricació d'acumuladors i 
piles elèctriques, dels plàstics utilitzats en la producció de fils i cables elèctrics, i de la utilització de 
substàncies químiques en la fabricació de determinats components electrònics (com és el cas dels 
circuits integrats). 

• Els problemes associats als residus i al reciclatge dels productes, que incideix en camps com, 
per exemple, els fils i cables elèctrics, els motors elèctrics, els equips informàtics, les piles i bateries, 
els electrodomèstics o el material sanitari (xeringues, agulles ... ). Aquests problemes obliguen les 
empreses fabricants a prendre mesures en la fase de concepció i disseny dels béns -per tal de 
contemplar en l'etapa de fabricació la utilització de materials que siguin reciclables i no contaminants
, a endegar sistemes específics de recollida dels productes una vegada han finalitzat la seva vida, i a 
posar en funcionament instal·lacions d'eliminació de residus i de reciclatge. 

7.3. Aplicació de les tecnologies d'informació i comunicació (TIC) 

El caràcter innovador de les firmes del sector de material i equipament elèctric, electrònic i òptic es 
reflecteix en l'elevat ús que fan de les tecnologies d'informació i comunicació (TIC). Això es palesa a 
diferents àmbits i nivells de l'activitat empresarial (concepció i disseny, producció, logística, gestió, 
comunicació, comercialització ... ). Val a dir que l'aplicació de les TIC per part dels fabricants es du a 
terme d'acord amb diversos factors, entre els quals destaca la importància de les firmes i la seva 
naturalesa productiva (avenç tecnològic, trets del procés productiu .... ). La utilització de les tecnologies 
d'informació i comunicació és més elevada entre les empreses de major dimensió, si bé, malgrat tot, 
entre les firmes petites i mitjanes hi ha un ampli col·lectiu de fabricants que progressivament van 
assumint la incorporació d'aquestes tecnologies com un element bàsic de la seva estratègia, dins el 
qual destaquen aquelles que mostren un comportament especialment actiu en tot el que fa referència 
a aquest tipus de tecnologies. Dins del conjunt del sector, l'activitat que ha experimentat un major 
grau de penetració de les TIC és la fabricació de material electrònic i aparells de ràdio, televisió i 
comunicació, mentre que el subsector de la maquinària i del material elèctric és el que ha mostrat un 
menor nivell d'incorporació. 

Pel que fa a l'àmbit del disseny i concepció de productes, i a l'enginyeria en general, destaca l'ús cada 
vegada més generalitzat de les tecnologies CAD (disseny assistit per ordinador) i CAE (enginyeria 
assistida per ordinador}, seguides, tot i que en menor mesura, de les tecnologies CAD/CAM (disseny 
assistit per ordinador aplicable al control de les màquines de fabricació), sobretot entre les empreses 
més grans. A part, en el camp de la producció cal assenyalar que en els darrers anys el sector ha 
experimentat una progressiva automatització dels processos de fabricació, en ocasions a través de la 
implantació de la robòtica, així com de la incorporació creixent de la informàtica per a la programació i 
el control de la producció en les seves diverses fases. Això és més habitual entre les empreses 
mitjanes i grans i, principalment, en determinats segments caracteritzats per la fabricació de béns 
estàndards en sèries mitjanes-llargues (aparells elèctrics, components electrònics, 
electrodomèstics ... ). Malgrat tot el que s'ha esmentat anteriorment, s'ha de ressenyar que la branca 
es caracteritza per la presència d'un percentatge elevat d'empreses que es dediquen al muntatge i 
acoblament de peces i conjunts, la qual cosa dificulta l'automatització dels processos productius. 

Respecte de l'aplicació de tecnologies d'informació i comunicació en altres camps, pot destacar-se la 
utilització generalitzada de la informàtica en aplicacions habituals i típiques de funcionament de les 
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empreses (gestió, compres, vendes, facturació ... ). A més, cal assenyalar que la implantació de xarxes 
telemàtiques -informàtiques i de telecomunicacions- dins el sector supera notablement la mitjana del 
conjunt industrial, tot i que la seva utilització està fortament vinculada a la dimensió de les firmes i a 
l'extensió geogràfica de la seva activitat productiva i comercial. Així mateix, l'ús d'Internet per part de 
les empreses fabricants és superior a la mitjana industrial. De moment, no obstant això, la seva 
utilització es concreta, sobretot, en tasques de comunicació i en la recerca d'informació, atès que la 
realització de transaccions comercials està poc desenvolupada. Malgrat això, val a dir que actualment 
entre els productes que són objecte més habitualment del comerç electrònic destaquen els articles de 
so i imatge i d'informàtica. 

Finalment, s'ha d'esmentar el notable protagonisme que tenen les tecnologies d'informació i 
comunicació sobre els productes que es conceben i es fabriquen dins el sector de material i 
equipament elèctric, electrònic i òptic. De fet, la irrupció i generalització de les TIC han donat un 
important impuls a aquesta branca, i es pot afirmar que els aparells produïts han estat la base sobre 
la qual se sustenten les anomenades "societat de la informació" i "nova economia". Aquests es 
concentren en els subsectors de màquines d'oficina i equips informàtics i de material electrònic, 
equips i aparells de ràdio, televisió i comunicació. Es tracta, per exemple, dels ordinadors, els 
terminals, els lectors, els xips, els circuits impresos, els mòdems, els faxs o els telèfons mòbils, 
productes que integren els darrers avenços en tecnologies d'informació i comunicació. Així mateix, 
s'ha d'esmentar que les continues innovacions i millores en TIC possibiliten l'aparició de nous aparells 
en el sector que ofereixen en un sol producte prestacions integrals (imatges, informació, 
comunicació ... ). En aquesta línia, es pot apuntar que en els propers anys cal preveure que segueixi el 
fort dinamisme del sector en el mercat. En el cas de Catalunya i d'Espanya, a més, s'afegeix el fet 
que el reduït ús que encara es fa, en relació amb d'altres paYsos industrialitzats, d'alguns dels 
productes d'aquesta branca que incorporen les tecnologies d'informació i comunicació permet 
avançar un important creixement en el futur. 

Nivell de penetració de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) a Catalunya, 
Espanya i altres països industrialitzats (%) 
Països Llars amb Usuaris Llars amb accés Usuaris amb Abonats a telefonia 

ordinador. d'ordinador a Internet. 2000 accés a mòbil per cada 100 
1999 (1). 1998 (oct.) Internet. 1999 habitants. 1999 

Catalunya 44,8 (abril 2000) 45,7 18,5 (abril) 23,7 42,2 
Espanya 28,0 36,8 15,0 10,5 33,5 
França 35,0 39,4 18,0 9,7 
Gran Bretanya 41,0 55,1 40,0 23,7 36,5 
Alemanya 48,0 52,5 27,0 15,0 25,5 
Holanda 65,0 67,2 54,0 18,7 
Dinamarca 52,0 79,6 52,0 32,3 49,5 
Finlàndia 49,0 43,0 31, 1 65,0 
Estats Units 55,0 (est. 2001) 41,7 31,0 
<
1
> Població d'entre 15 i 65 anys. 

Font: Diverses fonts recollides a M. Guinjoan, M. Meya i J. de la Hoz (2000), i Eurobaròmetre. 
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