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1. Objectius i metodologia del 

directori de filials d’empreses 

estrangeres a Catalunya
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El directori de filials d’empreses estrangeres establertes a Catalunya d’ACCIÓ té el doble objectiu següent:

• Identificar de manera exhaustiva les filials d’empreses estrangeres amb presència a Catalunya de tots els sectors empresarials,

independentment de la seva mida.

• Reflectir l’activitat empresarial estrangera a Catalunya seguint el criteri de presència a Catalunya i disminuint l’efecte seu (s'inclouen dins 

d’aquest directori les empreses amb centres operatius a Catalunya, tot i que tinguin l’adreça social o fiscal fora de Catalunya). 

Metodologia:

• En aquest directori s’hi inclouen les filials d’empreses estrangeres en les quals el capital estranger és majoritari (50% o més de capital 

estranger). No obstant, ACCIÓ registra addicionalment les filials d’empreses participades amb un 10% o més per capital estranger, seguint la

definició d’empresa de capital estranger de la UNCTAD. 

• Les filials d’empreses estrangeres registrades no són establiments sinó que es comptabilitza una empresa per cada NIF existent al registre 

mercantil. Així mateix, aquest directori incorpora empreses de tots els sectors de l’economia catalana. 

• La informació dels percentatges accionarials, estructures corporatives i dades bàsiques és la dipositada per les empreses al Registre Mercantil, 

segons dades de desembre de 2019.

• Aquest directori recull empreses constituïdes al registre mercantil que poden ser filials, sucursals i/o oficines de representació d’empreses 

estrangeres a Catalunya així com tot tipus d’implantacions, tant si són plantes productives, com centres d’R+D o oficines comercials, sempre 

que aquestes estiguin localitzades a Catalunya. 

• Els percentatges accionarials i els països d’origen del capital han estat calculats a partir de les xifres recollides de les diferents fonts 

consultades. En alguns casos es produeix una ambigüitat entre l’origen real del capital i la nacionalitat de la seu central de l’empresa (país on s’ha 

registrat oficialment l’empresa). Dins d’Europa això succeeix a les empreses registrades a Luxemburg, Holanda, Irlanda i Suïssa, entre altres. Hem 

procurat identificar sempre que ha estat possible l’origen final del capital.

Fonts:

- ORBIS, SABI i INFORMA

- CRM d’ACCIÓ

- Dossier de premsa econòmica i empresarial

- Webs de les empreses

Objectius, metodologia i fonts del directori de filials d’empreses 

estrangeres a Catalunya 
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2. Les filials d’empreses 

estrangeres en l’economia 

catalana
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Font: directori de filials d’empreses estrangeres a Catalunya (2019) elaborat per

EIC (DGI - ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies.

Nota: inclou filials d’empreses amb un 50% o més de capital estranger amb

establiments a Catalunya, independentment que la seu social estigui localitzada en

un altre indret de l’Estat espanyol.

Principals xifres de les filials d’empreses estrangeres 

identificades a Catalunya el 2019

Per volum de facturació 
destaquen les filials 

d’empreses estrangeres del 

sector de l’automoció i 
moto i de l’alimentació

8.908 filials 

d’empreses 

estrangeres a 

Catalunya

Un 63% de les filials 
d’empreses estrangeres 

te més de 10 anys. 
Hi ha un creixement del 

3,1% respecte les 
empreses identificades el 
2018 i un 59% respecte el 

2013.

Les filials d’empreses 
d’Àsia-Pacífic creixen un 

15% respecte el 2018.

Un 15% de les filials 
d’empreses estrangeres 

són del sector de la 
maquinària i equips i del 

TIC i la transformació 
industrial. 

Un 16% de les filials 
d’empreses estrangeres 

pertany a sectors 
tecnològics, un 44,3% al 
sector TIC i transformació 

digital

El 56% de les filials 
d’empreses estrangeres 

provenen de França, 
Alemanya, els Estats 
Units, Itàlia i el Regne 

Unit.
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Evolució de les filials d’empreses estrangeres a Catalunya

El 2019 el nombre de filials d’empreses estrangeres identificades a Catalunya és de 

8.908. Això suposa un creixement del 3,1% respecte les identificades el 2018 i un 

creixement del 59% respecte les 3.307 filials d’empreses estrangeres identificades el 

2013.
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Font: directori de filials d’empreses estrangeres a Catalunya (2019) elaborat per EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies. Inclou filials d’empreses amb un 50% o més de 

capital estranger amb establiments a Catalunya, independentment que la seu social estigui localitzada en un altre indret de l’Estat espanyol.

+59% +3%

Filials d’empreses estrangeres a Catalunya
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3. Característiques de les filials 

d’empreses estrangeres a 

Catalunya: mida, sectors, edat
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3.1. Filials d’empreses estrangeres a Catalunya respecte el 

global d’empreses (distribució per mida)

Un 22% de les 8.908 filials d’empreses estrangeres (*) identificades a Catalunya són 

grans o mitjanes. Per mida, el teixit empresarial estranger és proporcionalment més 

gran que el teixit empresarial total de Catalunya: gairebé el 30% de les empreses grans 

a Catalunya són filials d’empreses estrangeres mentre que, en relació al total 

d’empreses, les filials d’empreses estrangeres són el 3,2%. 

Font: directori de filials d’empreses estrangeres a Catalunya (2019) elaborat per EIC (DGI - ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies. Les dades inclouen filials d’empreses 

amb un 50% o més de capital estranger amb establiments a Catalunya, independentment que la seu social estigui localitzada en un altre indret de l’Estat espanyol. 

Mida

Nombre de filials 

d'empreses 

estrangeres a 

Catalunya

% de filials 

d'empreses 

estrangeres a 

Catalunya

Nombre 

d'empreses a 

Catalunya (*)

% d'empreses 

a Catalunya

% filials 

estrangeres 

sobre el total 

d'empreses a

Catalunya

Empresa gran 593 7% 1.998 1% 29,7%

Empresa mitjana 1.305 15% 6.160 2% 21,2%

Empresa petita 1.771 20% 26.565 10% 6,7%

Microempresa 5.239 59% 243.292 88% 2,1%

Total 8.908 100% 278.015 100% 3,2%

• Microempresa: d’1 a 9 treballadors (les empreses de les que no es 

disposava de dades de treballadors s’han inclòs dins d’aquest tram)

• Empresa petita: de 10 a 49 treballadors 

• Empresa mitjana: de 50 a 249 treballadors 

• Empresa gran: a partir de 250 treballadors

Nota (*): nombre d’empreses excloent els autònoms, tant en el directori de 

filials d’empreses estrangeres a Catalunya com en el total d’empreses a 

Catalunya. En aquest últim cas la font utilitzada és l’IDESCAT 

https://www.idescat.cat/pub/?id=eee&n=1.1.1

https://www.idescat.cat/pub/?id=eee&n=1.1.1
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3.2. Distribució sectorial del nombre de filials d’empreses 

estrangeres a Catalunya

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies. inclou filials d’empreses amb un 50% o més de capital estranger amb 

establiments a Catalunya, independentment que la seu social estigui localitzada en un altre indret de l’Estat espanyol.

Nota: aquest gràfic s’han construït amb les dades de 8.908 filials d’empreses estrangeres amb sector informat. 

El sector TIC i de transformació 

digital (amb 683 filials 

d’empreses estrangeres) i les 

indústries de maquinària i 

equips (amb 655 filials 

d’empreses estrangeres) 

representen el 15,1% de les 

filials d’empreses estrangeres 

a Catalunya, la qual cosa 

posiciona Catalunya com un 

país motor de la indústria 4.0 

també per a l’empresa 

estrangera.

Si hi afegim les filials de les 

empreses dels sectors de les 

infraestructures i construcció 

(amb un 11,5% del total), 

trobem el 26,5% de les filials  

d’empreses estrangeres a 

Catalunya.

Filials d’empreses estrangeres a Catalunya el 

2019 per sectors (nombre i %)
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3.3. Distribució sectorial de la facturació de les filials 

d’empreses estrangeres a Catalunya

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies. inclou filials d’empreses

amb un 50% o més de capital estranger amb establiments a Catalunya, independentment que la seu

social estigui localitzada en un altre indret de l’Estat espanyol.

Nota: aquest gràfic s’han construït amb les dades de 8.908 filials d’empreses estrangeres amb

sector informat. S’hi inclouen els volums de facturació disponibles de 5.639 filials d’empreses

estrangeres amb presència a Catalunya. En el cas de les filials d’empreses estrangeres amb seu

social fora de Catalunya, no és possible determinar la part corresponent als establiments a

Catalunya, amb la qual cosa s’ha utilitzat la facturació total.

L'alimentació i els productes 

gurmet, i l'automoció i moto 

representen més del 29% del 

volum de facturació de les 

filials d’empreses estrangeres 

a Catalunya. 

La facturació de les filials 

d’empreses estrangeres del 

sector TIC i transformació 

digital representa gairebé el 

7% del total.

Facturació de les filials d’empreses estrangeres 

a Catalunya el 2019 per sectors (€ i %)
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3.4. Distribució de les filials d’empreses estrangeres a 

Catalunya segons la cadena de valor

Nombre de filials d’empreses estrangeres 

a Catalunya el 2019 per cadena de valor (%)

El 12,4% de les filials d’empreses estrangeres a Catalunya són manufactureres, i el 

seu pes en facturació augmenta fins el 36,6%. Les filials d’empreses estrangeres de 

serveis representen el 34,5% del total, però facturen el 16,8% del total. Les filials 

d’empreses estrangeres manufactureres, per tant, generen més valor.
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Font: directori de filials d’empreses estrangeres a Catalunya (2019) elaborat per EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies.

Inclou filials d’ empreses estrangeres amb un 50% o més de capital estranger amb establiments a Catalunya, independentment que la seu social estigui

localitzada en un altre indret de l’Estat espanyol.

Nota: aquests gràfics s’han construït amb les dades de 8.874 filials d’empreses estrangeres amb sector informat. S’hi inclouen els volums de facturació

disponibles de les filials d’empreses estrangeres amb presència a Catalunya. En el cas de les filials d’empreses estrangeres amb seu social fora de

Catalunya, no és possible determinar la part corresponent als establiments a Catalunya, amb la qual cosa s’ha utilitzat la facturació total.

Facturació de les filials d’empreses estrangeres

a Catalunya el 2019 per cadena de valor (%)
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3.5. Distribució de les filials d’empreses estrangeres 

identificades a Catalunya segons l’edat 

L’ecosistema de filials d’empreses estrangeres a Catalunya és dinàmic i, alhora, 

consolidat: un 18% de les filials d’empreses estrangeres a Catalunya s’ha creat 

en els últims 5 anys, i un 63% té més de 10 anys.

De 0 a 5 anys 
1.586 filials d’empreses (18%)

De 6 a 10 anys 
1.649 filials d’empreses (19%)

De 11 a 15 anys 
1.810 filials d’empreses (20%)

De 16 a 20 anys 
1.071 filials d’empreses (12%)

Més de 20 anys
2.719 filials d’empreses (31%)

Font: directori de filials d’empreses estrangeres a Catalunya

(2019) elaborat per EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS,

INFORMA, premsa i fonts pròpies. Inclou les filials

d’empreses estrangeres amb un 50% o més de capital

estranger amb establiments a Catalunya, independentment

que la seu social estigui localitzada en un altre indret de

l’Estat espanyol.

Nota: aquest gràfic s’han construït amb les dades de 8.835

filials d’empreses estrangeres amb dates de constitució

informades.

Edat de les filials d’empreses estrangeres a Catalunya el 2019 
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4. Països d’origen i ubicació a 

Catalunya de les filials d’empreses 

estrangeres
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4.1 Àrees geogràfiques d’origen de les filials d’empreses 

estrangeres a Catalunya

Europa és l’àrea d’origen de 3 de cada 4 filials d’empreses estrangeres amb 

presència a Catalunya. Respecte el 2018, hi ha un creixement de les quatre 

grans àrees geogràfiques mundials, en especial l’Àsia-Pacífic, amb un 15% més 

de filials d’empreses estrangeres a Catalunya.

Àrees 

geogràfiques   

Nombre de filials 

d'empreses 

2019

% del total de filials 

d'empreses 

2019

Nombre de filials 

d'empreses 

2018

Augment 

2018-2019

Europa 6.729 76% 6.603 2%

Amèrica 1.350 15% 1.305 3%

Àsia-Pacífic 664 7% 577 15%

Àfrica-Orient Mitjà 165 2% 157 5%

Total 8.908 100% 8.642 3%

Font: directori de filials d’empreses estrangeres a Catalunya (2019) elaborat per EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies. Inclou les filials

d’empreses estrangeres amb un 50% o més de capital estranger amb establiments a Catalunya, independentment que la seu social estigui localitzada en un altre

indret de l’Estat espanyol.
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4.2. Països d’origen de les 

filials d’empreses 

estrangeres a Catalunya

Font: directori de filials d’empreses estrangeres a Catalunya (2019) elaborat per EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies. Inclou filials d’empreses

estrangeres amb un 50% o més de capital estranger amb establiments a Catalunya, independentment que la seu social estigui localitzada en un altre indret de l’Estat espanyol.

País origen 

del capital

Nombre de 

filials a 

Catalunya

% sobre el 

total

Creixement 

2018-2019

1 França 1.163 13% 9%

2 Alemanya 1.157 13% 2%

3 Estats Units (EUA) 1.096 12% 9%

4 Itàlia 808 9% 8%

5 Regne Unit 779 9% 17%

6 Països Baixos 622 7% -9%

7 Suïssa 421 5% 1%

8 Luxemburg 350 4% -40%

9 Dinamarca 291 3% 6%

10 Japó 267 3% 5%

11 Bèlgica 250 3% 30%

12 Portugal 178 2% -14%

13 Suècia 142 2% 6%

14 Xina 115 1% 26%

15 Àustria 109 1% -1%

16 Irlanda 98 1% 31%

17 Hong Kong 70 1% 6%

18 Canadà 65 1% 18%

19 Andorra 63 1% 24%

20 Índia 52 1% 33%

Subtotal TOP 20 8.096 91% 3%

Resta de països 812 9% 2%

Total 8.908 100% 3%

Les 8.908 filials d’empreses 

estrangeres amb presència a 

Catalunya el 2019 provenen de 90 

països. Destaca el pes de les filials 

d’empreses de França, Alemanya, 

dels Estats Units, Itàlia i el Regne 

Unit.

A escala europea, hi ha un 

creixement important de les filials 

d’empreses anglosaxones (del 

Regne Unit i Irlanda) i belgues.

Les filials d’empreses asiàtiques 

(de la Xina, Hong Kong, de l'Índia) 

també experimenten creixements 

substancials.
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Mapa mundial d’intensitat segons l’origen de les filials 

d’empreses estrangeres a Catalunya

Font: directori de filials d’empreses estrangeres

a Catalunya (2019) elaborat per EIC (DGI-

ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i

fonts pròpies. Inclou filials d’empreses

estrangeres amb un 50% o més de capital

estranger amb establiments a Catalunya,

independentment que la seu social estigui

localitzada en un altre indret de l’Estat espanyol.

FILIALS D’EMPRESES 

ESTRANGERES 

A CATALUNYA: 8.908

NOMBRE DE FILIALS:

1                                             1.163

(0,01% del total)             (13% del total)
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TOTAL FILIALS D’EMPRESES 

ESTRANGERES A CATALUNYA: 8. 908

NOMBRE DE FILIALS A CATALUNYA

1                                                         1.163

(0,01% del total)                     (13% del total)

Mapa europeu d’intensitat segons l’origen de les filials 

d’empreses estrangeres a Catalunya

Font: directori de filials d’empreses estrangeres a

Catalunya (2019) elaborat per EIC (DGI-ACCIÓ) a

partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies.

Inclou filials d’empreses estrangeres amb un 50% o

més de capital estranger amb establiments a

Catalunya, independentment que la seu social estigui

localitzada en un altre indret de l’Estat espanyol.
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5. Les filials d’empreses 

estrangeres tecnològiques a 

Catalunya
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5.1. Filials d’empreses estrangeres d’àmbits tecnològics a 

Catalunya 

El 16% de les filials 

d’empreses estrangeres 

(1.369) pertany a sectors 

tecnològics (*).

Aquesta xifra global suposa 

un augment d’un 21% 

respecte les 1.082 filials 

d’empreses estrangeres de 

sectors tecnològics 

identificades el 2018.

El 49,9% de les filials 

d’empreses estrangeres

tecnològiques a Catalunya 

són del sector TIC i de 

transformació digital. 

Font: directori de les filials d’empreses estrangeres a Catalunya

(2019) elaborat per EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA,

premsa i fonts pròpies. Inclou filials d’empreses estrangeres amb un

50% o més de capital estranger amb establiments a Catalunya,

independentment que la seu social estigui localitzada en un altre

indret de l’Estat espanyol.

(*) Considerem les filials d’empreses estrangeres que pertanyen als

sectors més tecnològics per definició: electrònica-electricitat; TIC;

indústria 4.0; biotecnologia; salut i equipaments mèdics; Smart cities;

continguts digitals i audiovisuals; mòbil i videojocs, i R+D .
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5.2. Filials d’empreses estrangeres de sectors tecnològics a Catalunya 

per països

Més del 50% de les filials d’empreses de sectors

tecnològics a Catalunya prové de 4 països (dels Estats

Units, Alemanya, França i el Regne Unit). Els Estats Units

encapçalen el rànquing amb 242 filials d’empreses. La Xina

apareix en 15a posició amb 19 filials d’empreses i Hong

Kong en la 16a, amb 15 filials d’empreses.

Font: directori de filials d’empreses estrangeres a Catalunya d’ACCIÓ 2019. Per 

elaborar aquesta anàlisi s’han considerat les filials d’empreses estrangeres que 

pertanyen als sectors més tecnològics per definició: electrònica-electricitat; TIC; 

indústria 4.0; biotecnologia; salut i equipaments mèdics; Smart cities; continguts 

digitals i audiovisuals; mòbil i gaming, i R+D .
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6. Filials d’empreses estrangeres més 

rellevants a Catalunya el 2019
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Filials estrangeres amb més rellevància empresarial 

a Catalunya i país d’origen del capital, 2019

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) a partir d’ORBIS, INFORMA, premsa i fonts pròpies. Inclou filials d’empreses estrangeres amb un 50% o més de 

capital estranger amb seu social a Catalunya.

Nota 1: aquesta és una selecció de les filials d’empreses estrangeres amb presència industrial i seu social 

a Catalunya. Les empreses triades s’han ordenat per facturació.

Nota 2: l’ús d’aquestes marques és merament informatiu, pertanyen als seus respectius titulars i, en cap cas, són titularitat d’ACCIÓ. 

1. 11. 21. 31. 41.

2. 12. 22. 32. 42.

3. 13. 23. 33. 43.

4. 14. 24. 34. 44.

5. 15. 25. 35. 45.

6. 16. 26. 36. 46.

7. 17. 27. 37. 47.

8. 18. 28. 38. 48.

9. 19. 29. 39. 49.

10. 20. 30. 40. 50.
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