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1. Introducció 
 
Tradicionalment, el Camp de Tarragona ha estat una terra d’emprenedors. 
Les indústries papereres, del cuir, el tèxtil i les licoreres... han enriquit el 
variat teixit productiu de la zona i han permès el creixement socioeconòmic 
i la creació de xarxes estables de relacions interempresarials i un llegat 
familiar de coneixement i experiències en sectors molt diversos. 
 
Amb l’arribada del Pla d’Estabilització i les mesures de foment del 
creixement dels pols de desenvolupament, la gran indústria química 
s’afincà en el nostre territori. Simultàniament, i acompanyat de les 
polítiques d’obertura exterior, apareguè el sector turístic a la Costa 
Daurada. És el naixement de la dualitat de la química i el turisme.  
 
La presència de recursos i l’existència d’un port en una zona 
estratègicament ben localitzada fomentà la irrupció de les grans 
multinacionals al Camp de Tarragona. Des d’indústries directament 
relacionades amb la indústria petroquímica fins a multinacionals de darrera 
generació com l’electrònica, les grans empreses s’han instal�lat al nostre 
territori i, el que és més important, hi han deixat un pòsit, des de mà 
d’obra qualificada i especialitzada en determinats sectors fins a la creació 
de centres d’investigació i innovació.  
 
Tradició i modernitat han donat lloc a la realitat actual del nostre 
teixit productiu. Però quines són les principals característiques de les 
empreses del nostre territori? En quina situació ens trobem respecte a 
Catalunya? Són les empreses del Camp de Tarragona competitives? 
Conèixer les característiques de les nostres empreses permet saber 
la capacitat de creixement econòmic de les nostres empreses. 
Aquestes i altres qüestions seran resoltes en aquesta càpsula a través de la 
informació de la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances 
Ibéricos). 
 
2. Localització de les empreses 
 
Els models econòmics han tractat d’explicar el fenomen de la localització de 
l’empresa a través de supòsits que determinaven una distribució 
homogènia de les empreses al territori. Les aportacions més recents fetes 
per la “nova geografia econòmica” (Fujita et al., 1999) i la literatura sobre 
clústers industrials (Porter, 1998) són més realistes i tracten d’explicar la 
distribució heterogènia de les empreses en el territori. A diferència de les 
teories clàssiques o neoclàssiques, aquestes noves perspectives diferencien 
situacions en què una empresa es pot beneficiar pel simple fet d’ubicar-se 
a prop d’una altra empresa.  
 
Una primera aproximació a la distribució d’empreses al Camp de Tarragona 
ens presenta un panorama força heterogeni. D’una banda, la majoria de les 
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empreses de la base de dades SABI mostra com de la relació de 6.977 
empreses del Camp de Tarragona observem que quasi el 50% de les 
empreses es localitzen al Tarragonès. Altres comarques com el Baix Camp i 
el Baix Penedès destaquen davant comarques com el Priorat, la Conca de 
Barberà i l’Alt Camp. A partir d’aquesta evidència, podem dir que la 
concentració d’empreses representa un valor afegit per a les 
empreses, ja sigui per factors de proximitat al client, a serveis 
empresarials complementaris o a la proximitat als centres de 
decisió.  

 
Quadre 1  
La localització d’empreses al Camp de Tarragona (2004) 

Total Manufactures Serveis 
Empreses % Empreses % Empreses % 

Alt Camp 552 7,91 154 17,95 380 6,31 
Baix Camp 1.756 25,17 190 22,14 1.544 25,65 
Baix Penedès 1.072 15,37 146 17,02 909 15,10 
C. de Barberà 260 3,72 76 8,86 175 2,91 
Priorat 104 1,49 50 5,83 48 0,80 
Tarragonès 3.253 46,62 249 29,02 2.975 49,43 
       
Camp de Tgna. 6.877 100,00 858 100,00 6.019 100,00 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI. 

 
Si observem la localització de les empreses en funció dels dos grans grups 
d’activitat, manufactures i serveis, observarem diversos canvis. Per una 
banda, l’Alt Camp i la Conca de Barberà guanyen pes en el nombre 
d’empreses dedicades a les manufactures, mentre que la comarca del 
Tarragonès incrementa el percentatge d’empreses dedicades als serveis. 
Per tant, observem comarques que es troben especialitzades en un tipus 
d’empreses.  
 
Quins poden ser els motius que poden fer que una empresa de serveis 
acabi triant una comarca o una altra per a la localització dels seus centres? 
Factors com la presència d’un entorn amb serveis empresarials 
especialitzats, unes infraestructures empresarials adequades i la presència 
d’un mercat laboral especialitzat amb mà d’obra qualificada poden ser 
alguns dels motius.   
 
Tot i que no podem pretendre que totes les comarques tractin 
d’especialitzar-se en el mateix tipus d’indústria ni que entrin en un cicle 
autodestructiu d’atracció d’empreses, sí que és cert que cada territori ha de 
saber jugar el seu rol dintre de l’entramat d’empreses. Tractar que les 
empreses siguin mediambientalment i socialment responsables, 
innovadores, creatives i amb elevat valor afegit, poden ser alguns dels 
criteris que els policy-makers haurien de tractar fomentar.  
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3. Radiografia de les empreses al Camp de Tarragona 
 
L’anàlisi de les característiques de les empreses actives al Camp de 
Tarragona l’any 2004 mostra la situació actual de les empreses al Camp de 
Tarragona (quadre 2). En primer lloc, els anys d’experiència de les 
empreses del Camp de Tarragona és similar a la mitjana catalana. Mentre 
que les empreses manufactures tenen al voltant de 12-13 anys d’activitat, 
les empreses dels serveis tenen una edat al voltant dels 8 anys. 
 
Quadre 2 
Mitjanes de variables individuals (2004) 
 

CATALUNYA  
CAMP DE 

TARRAGONA  
Camp / 

Catalunya (%) 
 TOT Manuf. Serveis  TOT Manuf. Serveis  Manuf. Serveis 

Empreses 142.216 25.029 117.187  6.877 858 6.019  3,4 5,1 
Edat 10 13 9  9 12 8  92,3 88,9 
Treballadors 19 28 16  12 18 11  64,3 68,8 
Ingressos 2.706 5.284 2.115  1.600 4.093 1.210  77,5 57,2 
Actius 3.562 4.514 3.350  1.602 3.438 1.315  76,2 39,3 
Vendes 2.830 5.128 2.239  1.767 4.064 1.363  79,3 60,9 
Valor afegit 700 1.335 556  417 1041 320  78,0 57,6 
* Les variables ingressos, actius, vendes i valor afegit es troben en milers d’euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI. 

 
Tot i la similitud en l’edat, altres variables com la mida mesurada en 
diferents variables (nombre de treballadors, actius, vendes i valor afegit) 
mostren que les empreses del Camp de Tarragona tenen una dimensió 
inferior a la mitjana de Catalunya. Per una banda, les empreses 
manufactureres se situen al voltant del 70% de la mitjana de Catalunya. 
Per altra banda, aquestes diferències són superiors als serveis. Per tant, les 
empreses localitzades al Camp de Tarragona presenten una dimensió més 
reduïda a la mitjana catalana.  
 
Quadre 3 
Indicadors d’activitat (2004) 
 Catalunya  Camp de Tarragona  Camp / Catalunya 
 TOT Manuf. Serveis  TOT Manuf. Serveis  TOT Manuf. Serveis 

Capital per 
treball 245 79 293  184 153 190  0,8 1,9 0,6 

Vendes per 
treball 

210 140 231  195 203 193  0,9 1,5 0,8 

Valor afegit 
per treball 60 40 66  47 52 46  0,8 1,3 0,7 

* Les variables ingressos, actius, vendes i valor afegit es troben en milers d’euros. 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI. 
 
No obstant això, si ens centrem en indicadors que mostren la productivitat 
de les empreses en el territori, observarem una radiografia 
significativament diferent (quadre 3). A priori, les dades anteriors mostren 



 
 

5 

com les empreses del Camp tenen dimensions inferiors a Catalunya, però 
una aproximació en funció de la productivitat per treballador mostra com 
l’indicador general és força proper a la unitat, de forma que les empreses 
del Camp s’assimilen en general a Catalunya.  
 
Però la distinció entre activitats productives mostra que el Camp de 
Tarragona es caracteritza per empreses manufactureres intensives en 
capital per treballador (amb un import de capital que duplica la mitjana 
catalana), unes vendes per treballador també superiors i, el que és més 
important, amb un valor afegit també superior. D’altra banda, els serveis 
presenten valors considerablement inferiors als de la mitjana. 
 
Per tant, la menor dimensió de les empreses manufactureres del 
Camp es veu compensada per una major capitalització i un major 
valor afegit incorporat en el procés productiu per treballador, 
mentre que observem certes debilitats en les empreses dels serveis 
instal�lades en el nostre territori.   
 
4. Les empreses i la seva activitat exterior 
 
No hi ha dubte que la globalització està canviant radicalment les relacions 
interempresarials. La integració econòmica no és un procés nou 
(Katzenstein  et al., 1998; Rodrik, 2000) degut als canvis produïts durant 
el segle XX, com és la disminució dels costos de transport de béns i 
informació gràcies a les innovacions tecnològiques, la creixent activitat 
econòmica internacional i la liberalització de les polítiques econòmiques cap 
a l’exterior. Tanmateix, hi ha alguns indicis que fan pensar que ens trobem 
davant un nou paradigma sense precedents i en el qual les empreses del 
Camp de Tarragona han de reubicar-se per poder competir globalment i 
projectar-se a l’exterior.  
 

Quadre 4 
Nombre d’empreses i percentatge segons activitat exterior 
  Catalunya   Camp de Tarragona 
 TOT Manuf. Serveis  TOT Manuf. Serveis 

Empreses 
Exportadores 4.932 2.680 2.248  178 90 88 
Importadores 6.891 1.849 5.045  198 50 148 
Import. i export. 8.927 3.848 5.081  211 85 126 

Percentatges        
Exportadores 3,47 10,71 1,92  2,59 10,49 1,46 
Importadores 4,85 7,39 4,31  2,88 5,83 2,46 
Import. i export. 6,28 15,37 4,34  3,07 9,91 2,09 

Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI. 

 
Aquesta capacitat de projecció pot ser analitzada a través del percentatge 
d’empreses capaces d’exportar. L’activitat exportadora és un bon 
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indicador de la capacitat per competir a escala internacional, però 
les nostres dades no poden mostrar el valor de les exportacions. El 
percentatge d’empreses que realitzen activitat exportadora a Catalunya és 
del 3,47%, que junt amb les empreses que importen i emporten 
simultàniament incrementa a un percentatge de quasi l’11%. Al Camp de 
Tarragona, tot i que el percentatge és lleugerament inferior entre les 
empreses que només exporten, existeix un percentatge considerablement 
menor entre les empreses que realitzen les dues activitats i per tant 
aquelles que mantenen contactes amb l’exterior de forma continuada. 
Aquest percentatge és superior a les empreses manufactureres que als 
serveis, però la divergència sectorial és superior entre les empreses del 
Camp.  
 
L’activitat importadora indica dos tipus d’activitats. En primer lloc, 
representen l’entrada de primeres matèries inexistents al territori, més 
econòmiques o bé amb més qualitat. En segon lloc, les importacions són 
un indicador per a la introducció de noves tecnologies o nous 
recursos que poden permetre l’avenç tecnològic de la frontera de 
producció dels territoris. En referència a les empreses que realitzen 
importadores, el percentatge d’empreses importadores és lleugerament 
inferior al percentatge de Catalunya. 
 
5. Les empreses i els sectors d’activitat 
 
Tal com hem presentat anteriorment, la distribució de les empreses en el 
territori és asimètrica. No obstant això, els beneficis derivats de la 
interacció entre empreses que es localitzen en una àrea i les seves 
característiques tecnològiques poden explicar la distribució de les 
empreses en el territori. La distribució espacial de les empreses i les 
seves interrelacions ha estat explicades en bona part per la presència 
d’economies d’escala (Krugman, 1991). Des de la regió de l’Emilia-
Romagna a Itàlia fins al clúster d’empreses electròniques a Silicon Valley, 
la concentració d’empreses especialitzades en determinats sectors es fa 
evident en el territori. Tot i que les noves tecnologies poden ajudar que la 
distància no sigui un factor determinant a l’hora de crear fluxos 
d’informació entre empreses ubicades en regions diferents, continuen 
havent-hi impediments per a la transmissió d’informació informal. És a dir, 
a la transmissió de coneixements que només poden ser apresos in situ. La 
creativitat, l’empenta i la capacitat de reacció són habilitats que es poden 
“contagiar” entre els membres d’una comunitat. 
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Quadre 5 
Empreses segons intensitat tecnològica i intensitat en coneixement (2004) 
 Catalunya 

excloent el 
Camp 

Camp de 
Tarragona 

Alt Camp Baix Camp Baix 
Penedès 

Conca de 
Barberà 

Priorat Tarragonès 

 Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Manufactures                 
Alta tecnologia   666  2,4 15 1,7 3 1,9 6 3,2 3 2,0 0 - 0 - 4 1,6 
Tecnologia 

mitjana-alta 
5.207 18,7 137 16,0 32 20,8 33 17,4 19 13,0 7 9,2 1 2,0 47 18,9 

Tecnologia 
mitjana-baixa 

7.679 27,6 274 31,9 44 28,6 60 31,6 55 37,7 25 32,9 4 8,0 87 34,9 

Tecnologia 
baixa 

14.312 51,4 432 50,4 75 48,7 91 47,9 69 47,3 44 57,9 45 90,0 111 44,6 

 27.864  858  154  190  146  76  50  249  

Serveis                 
Intensius en 

coneixement 
44.872 40,5 2227 37,0 98 25,8 620 40,2 356 39,2 46 26,3 11 22,9 1097 36,9 

Serveis no 
intensius en 
coneixement 

66.036 59,5 3792 63,0 282 74,2 924 59,8 553 60,8 129 73,7 37 77,1 1878 63,1 

 110.908  6.019  380  1.544  909  175  48  2.975  
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de dades SABI. 
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La tipologia d’empreses segons la tecnologia incorporada dintre del procés 
productiu permet conèixer quin es el grau d’especialització productiva que existeix 
en el nostre territori (quadre 5). Les dades mostren que el 17,7% de les empreses 
manufactureres es troben en sectors d’alta tecnologia o tecnologia mitjana-alta. 
Aquest percentatge d’empreses d’alta tecnologia varia substancialment en funció 
de la comarca. Mentre que l’Alt Camp, el Baix Camp i el Tarragonès presenten un 
nucli dur d’empreses amb empreses intensives en tecnologia, altres comarques 
com la Conca de Barberà i el Priorat presenten percentatges d’empreses molt 
inferiors. En general, el percentatge d’empreses manufactureres de baixa 
tecnologia es troba al voltant del 50%, però aquest percentatge incrementa 
substancialment a la comarca del Priorat. 
 
D’altra banda, els serveis intensius en coneixement representen al voltant d’un 
37%, un percentatge que es veu superat en comarques com el Baix Camp i el Baix 
Penedès, mentre que els serveis no intensius en coneixement representen un 
percentatge al voltant del 63%, i comarques com l’Alt Camp, la Conca de Barberà i 
el Priorat superen aquest valor. 
 
Amb tot, la situació del Camp en comparació amb Catalunya mostra algunes de les 
debilitats estructurals: el percentatge d’empreses que ofereixen serveis intensius 
en coneixement és superior a Catalunya que al Camp de Tarragona, mentre que 
en les empreses manufactureres el Camp tan sols aconsegueix destacar en la 
indústria amb intensitat mitjana-baixa.  
 
6. Quina serà la tendència futura? 
 
El Camp de Tarragona es caracteritza per mantenir una estructura productiva força 
diversificada i particular. Tot i que les empreses localitzades tenen un pes inferior, 
la productivitat de les empreses manufactureres és un factor clau per a la seva 
competitivitat. Territorialment, mentre que el Baix Penedès, empesa per la pressió 
exercida per l’àrea metropolitana barcelonina, està creixent durant els darrers 
anys, comarques com el Tarragonès i el Baix Camp continuen sent atractives per a 
la localització d’empreses intensives en tecnologia i coneixement. Altres 
comarques com l’Alt Camp, i recentment la Conca de Barberà, tenen un rol més 
atractiu per a l’activitat productiva intensiva en tecnologia, mentre que els serveis 
continuen tenint un pes inferior.  
 
L’adaptació de les empreses existents en el territori als nous condicionants 
exteriors és un factor clau per al creixement econòmic del Camp. El fet que la 
nostra radiografia detecti que les empreses del Camp no siguin tan intensives en 
alta tecnologia o coneixement suposa un repte. Algunes de les característiques que 
poden respondre a les noves necessitats actuals i a l’entorn dinàmic en el que ens 
enfrontem són:  

• En primer lloc, empreses d’alt valor afegit. És a dir, activitats que 
introdueixin un elevat valor en el procés productiu del bé o servei final. En 
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aquest sentit, el Camp destaca per l’elevada productivitat de les 
manufactures, però en els serveis continua tenint alguns punts dèbils.   

• En segon lloc, empreses basades en el coneixement, és a dir, on el software 
especialitzat i la creativitat i els coneixements dels treballadors siguin un 
dels principals recursos del procés productiu. El Camp es caracteritza per 
una estructura poblacional rejovenida, amb un nivell de formació adequat 
per inserir en un mercat laboral més exigent.  

• En tercer lloc, empreses capaces de competir a nivell internacional i que es 
trobin en la frontera tecnològica. El Camp obté una avaluació positiva en el 
sector de la química i el turisme (entès com un equivalent a una exportació) 
i en altres sectors punters.  

 
És evident que el nostre passat històric condiciona el nostre futur i renunciar-hi 
representa una pèrdua de coneixements i experiències prèvies. Però també és cert 
que l’adaptació del teixit productiu als nous condicionants externs és un factor clau 
per al creixement econòmic. Possiblement el futur del Camp passi per promoure 
les experiències exitoses en el nostre territori i tractar de fer benchmarking 
d’aquestes experiències. Tal com hem indicat anteriorment, la creativitat i la 
imaginació són actituds que acostumen a contagiar-se a nivell social i a través del 
contacte de les persones. Transmetre aquestes experiències a la societat pot servir 
com un motor de catàlisi per al territori. 
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