
Creixement econòmic 
i activitat empresarial 
al Bages 2014-2018



Principals agregats del Bages
2% de economía de Catalunya en conjunt

11.382 empreses

57.734 Persones ocupades

3.075 M€ VAB        1,79%/CAT

2011  Bages 1,75%   VAB/Cat Sect Empresa
2012  Bages 1,74%   VAB/Cat Sect Empresa
2013  Bages 1,73%   VAB/Cat Sect Empresa
2014  Bages 1,76%   VAB/Cat Sect Empresa
2015  Bages 1,78%   VAB/Cat Sect Empresa
2016  Bages 1,77%   VAB/Cat Sect Empresa
2017  Bages 1,79%   VAB/Cat Sect Empresa

Es manté el pes de la riquesa generada pel 
sector empresarial del Bages en el conjunt 
català, en un context de recuperació de 

l’activitat econòmica

Des de 2008, es redueix sensiblement el pes 
en unitats empresarials ( 12.365 

unitats),60.000  ocupats, i es manté el pes en 
termes de VAB



Principals agregats del 
Bages



Principals afectacions 
previstes COVID 19 al Bages

Reducció nombre empreses del 10% respecte 2019 ( -14% en indústria , -
12% en construcción , -9% en Serveis

Reducció nombre Ocupats . 1802 ERTO força major ( 14.817 persones ) i 
257 ERTO altres causes  ( 3156 persones ).  

Segons Guillem Lopez Casanovas avui un 25% de les empreses tenen 
Patrimoni Net inferior a menys de la meitat del Deute Net ( accentuat en 
les Pimes).



S’ estanca la productivitat per persona 
empleada, en termes constants,.....

Evolució 2014-2018



Índex de dinamisme empresarial del Bages i de Catalunya. 2014-2018

Valor exercici 2014 = 100



Productivitat
VAB per ocupat



Grandària
Ocupats per empresa



Estancament nombre empreses





Fet : més dinamisme que a CAT

..amb més pes d’ocupats el 2018 i
manteniment unitats productives



Enganxats a l’AUTOMOCIÓ

49% part del VAB Industrial i 45% ocupació



Mineria com a tractor econòmic

Prop del 2% del VAB del Bages però pot 
créixer...



La importància de la presència del 
Capital Internacional en la indústria 

del Bages
Al voltant del 40 % en el Valor Afegit Brut de Material de Transport i del 

30% en Indústries Extractives

Al voltant del 30% en  el sector Químic i  del 48% en Cautxú , fustes i 
altres indústries

Poca presència en Metall , Alimentari i Tèxtil



La construcció canvia …

…lleument de tendència



Habitatges iniciats i acabats al Bages

Nota: al Gràfic 11, a partir de 2016 les dades del Bages no inclouen les dades dels municipis que actualment 
pertanyen al Moianès

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana.



El Pes dels serveis al Bages



Base exportadora del Bages



Es manté l’endeutament mitjà baix, però una cinquena part de 
les empreses el tenen molt elevat



Concentració activitat productiva



VULNERABILITAT SECTORIAL



Principals reptes Post 
COVID 19 

Qualitat Institucional ( de tots els nivells ) : L’ estat Espanyol presenta una 
deficient gestió de la crisi , des de Sanitaria fins a econòmica 

Diversificació de la Indústria del Bages cap a sectors de futur. Encara 
tenim gran part del Valor Afegit Industrial adreçat a AUTOMOCIÓ , sector en 
forta transformació .

Aprofitament dels futurs Fons NEXTGENERATION EU per realitzar aquesta 
Transformació a través de la incorporació a projectes generats des de 
Catalunya. Ara o Mai.



Moltes gràcies
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