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ESTRUCTURA EMPRESARIAL

1. ESTRUCTURA EMPRESARIAL

L'estructura empresarial pretén donar una imatge global de com les empreses, els 
polígons d'activitat econòmica (PAE) i els sectors s'estructuren al municipi.

 

                                                                             

1/6
Observatori d'Empresa. Ajuntament de Rubí

En aquest apartat recollim les dades que fan referència a diferents classificacions, 
com ara per sectors, per PAE i per empreses segons el seu nivell de facturació.

A la ciutat de Rubí veiem que destaquen dos sectors que engloben tot el que fa 
referència a la producció d'equips elèctrics, productes informàtics i electrònics, i tot 
el que fa referència a la química i la farmàcia. Aquests dos sectors representen 
gairebé el 40% de la facturació de la ciutat.

Pel que fa a la classificació segons la faturació dels diferents polígons d'activitat 
econòmica, veiem que el polígon CIT 1B Can Jardí, amb 160 empreses, és el primer 
dels dotze polígons que té Rubí, amb una facturació de 491.241.736 euros. D'altra 
banda, el CIT 1A Vallhonrat, amb dues empreses, obté una facturació de 1.189.083 
euros.

Finalment, volem destacar les quinze empreses amb més xifra de facturació. Com 
veiem, i en plena sintonia amb l'assenyalat anteriorment, veiem que les quatre 
primeres empreses es dediquen a la producció d'equips electrònics, a la química i la 
farmàcia.
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ESTRUCTURA EMPRESARIAL (II) 

1. Dades econòmiques  
2. Nombre de treballadors autònoms. 
Per grans sectors 3. Nmbre d'empreses per grandaria

4. Dades econòmiques 
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Font: El perfil de la ciutat 2014. Registre Mercantil
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EMPRESES DESTACADES

Chiorino Ibérica SAU de Rubí es dedica a la manipulació i confecció de bandes transportadores i 
corretges de transmissió per a la indústria alimentària, d’embalatge, paperera i logística. Creada l’any 1988, 
l’empresa d’origen italià, amb filial espanyola des de fa 25 anys, va iniciar la seva activitat exportadora l’any 
2011 obrint mercats a Aràbia Saudita, Guatemala i Costa Rica. Amb una estratègia definida de prospecció de 
mercats i d’identificació d’oportunitats i recerca de distribuïdors, així com de formació del seu equip
professional, l’empresa —que avui té quaranta-cinc treballadors— ha anat consolidant l’inici de la seva etapa 
internacional fins que l’any 2013 van obrir una delegació pròpia a Portugal que ha implicat la creació de 
disset llocs de treball. L’empresa ha experimentat un increment constant de les vendes, que en els darrers 

CHIMIGRAF IBÉRICA SL de Rubí es dedica al desenvolupament de tintes intel·ligents per a la indústria 
gràfica. Creada l’any 1970, l’empresa s’ha especialitzat en la producció, distribució i venda de tintes líquides 
flexogràfiques, de rotogravat i Ink Jet de qualitat, destinades a diversos mercats nacionals i internacionals del 
sector de la indústria gràfica. La seva aposta pel desenvolupament de productes més avançats i diferenciats li
ha permès tenir presència comercial a més de seixanta països de tot el món. L’empresa, que disposa d'un 
equip professional de cent seixanta treballadors, ha experimentat un creixement del 17% en els últims cinc 
anys. Amb una estratègia d’R+D orientada a la recerca contínua per a l'obtenció de nous productes en dues 
àrees de desenvolupament (la tecnologia de tintes digitals d'injecció de tinta i la millora mediambiental en la 
línia tradicional flexogràfica), l’empresa està immergida en una constant renovació i creixement a causa de

Tres han estat les empreses de Rubí premiades enguany per la Cambra de Comerç de Terrassa. Les empreses Chiorino Ibérica SAU, Chimigraf Ibérica SL i Campos Estela SL han estat guardonades amb els 
premis Cambra 2015 Inici a la Internacionalització; a l'Impuls a la Innovació, la Recerca i el Desenvolupament, i al Compromís i la Sostenibilitat, respectivament. Per a l'Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE) de 
l'Ajuntament de Rubí és un motiu de satisfacció i orgull, ja que les tres empreses estan participant actualment en diversos projectes, com ara el d'internacionalització d'empreses, Xarxa Rubí Empresa i 
Quadre de Comandament. Veure com cada any són premiades empreses amb seu a Rubí és el principal motiu per seguir treballant i donant suport al nostre teixit empresarial.

FONT: Cambra  de Comerç de Terrassa 

PREMI CAMBRA 2015. Inici a la 
Internacinalització

PREMI CAMBRA 2015. Impuls a la Innovació, la 
Recerca i el Desenvolupament
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disset llocs de treball. L’empresa ha experimentat un increment constant de les vendes, que en els darrers 
anys s’ha traduït en un 37% de creixement. Ha estat guardonada per l’esforç i l’evolució del seu procés 
d’internacionalització a partir d’una estratègia definida que l’ha portat a consolidar la presència en nous 
mercats i la quota de mercat internacional.

línia tradicional flexogràfica), l’empresa està immergida en una constant renovació i creixement a causa de
l'alta competitivitat del sector i per la mateixa evolució del segment químic. Ha estat guardonada per l’esforç 
innovador i l’aposta ferma per la R+D+I com una via de progrés que ha desenvolupat a través de recursos 
propis i d’estratègies de col·laboració amb centres tecnològics de referència que, amb una inversió de gairebé 
1,5 milions d’euros en R+D+I, l’han portat a desenvolupar un total de nou projectes innovadors al llarg de 
l’any 2014. 

CAMPOS ESTELA SL de Rubí és una empresa del sector de la restauració especialitzada en servei d’àpats i serveis de suport de lleure als menjadors escolars. És una empresa de caràcter familiar, amb la segona generació 
al capdavant, que disposa d'un equip de dos-cents trenta professionals. Ha estat guardonada pel projecte Empenta-Empremta de sensibilització mediambiental a les escoles i contra el malbaratament alimentari, així com pel 
compromís amb el sistema educatiu per promoure un estil de vida saludable, afavorir la cohesió social i fomentar el respecte pel medi ambient a través d’una política de responsabilitat social empresarial (RSE) amb un alt 
valor afegit. En el marc del pla de RSE, l’empresa desenvolupa tant accions vinculades amb l’àmbit de la dieta, com l’elaboració dels menús seguint els criteris de la dieta Mediterrània, com amb l’àmbit de la divulgació i la 
sensibilització, amb el disseny i elaboració de menús específics per promoure hàbits d’alimentació saludable o amb la descoberta de les plantes aromàtiques a través de la cuina (Olors de la Mediterrània) o ambla consciència 
de l’entorn (Meatless Day). En l’àmbit de la cohesió social, l’empresa dóna suport actiu diari als menjadors socials i promou tallers de cuina per a entitats socials i per a joves en risc d’exclusió social. D'altra banda, en el marc 
del projecte Pesa i Pensa – Weight and Think, de sensibilització contra el malbaratament alimentari promogut per l’empresa a les escoles, s’ha aconseguit una reducció en la generació de residus d’un 50% en un any. Un total 
de tres mil infants estan desenvolupant el programa als menjadors escolars. 

PREMI CAMBRA 2015. Compromís i Sostenibilitat
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QUADRE DE COMANDAMENT. MERCAT DE TREBALL

1. INDICADORS MERCAT DE TREBALL

1.1. Població activa. EPA 2014 1.3. Assalariats 
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Rubí continua millorant els seus resultats pel que fa a  les dades d'atur registrat. Com podem veure en el gràfic, Rubí té una tendència negativa des del mes d'octubre, quan l'atur va començar a disminuir i va passar 
dels 7.317 als 6.562 aturats del mes de maig.  D'altra banda, el nombre d'assalariats té una tendència positiva que es va iniciar al primer trimestre del 2014, quan hi havien 16.419 assalariats, i al primer trimestre 
d'aquest any la xifra se situava en els 17.161 assalariats. Respecte a l'atur registrat per grans sectors, cal ressaltar que l'atur ha disminuït en els tres principals sectors de l'economia: indústria, construcció i serveis, i, 
finalment, cal dir que la contractació se situa majoritàriament en el sector industrial i en el sector serveis.

Edat Homes Dones Total
De 16 a 19 anys 292 186 478
De 20 a 24 anys 1.266 1.199 2.465
De 25 a 29 anys 1.950 1.941 3.891
De 30 a 34 anys 2.930 2.723 5.653
De 35 a 39 anys 3.706 3.259 6.965
De 40 a 44 anys 3.190 2.843 6.033
De 45 a 49 anys 2.797 2.425 5.222
De 50 a 54 anys 2.315 2.036 4.351
De 55 a 59 anys 1.818 1.513 3.331
De 60 a 64 anys 860 728 1.588
TOTAL 21.124 18.853 39.977

Grans sectors Maig 2014 Maig 2015 Variació % maig 2014 % maig 2015 % variació
Agricultura 44 52 8 0,0059 0,0079 0,1818
Indústria 1438 1223 -215 0,1939 0,1849 -0,1495
Construcció 988 790 -198 0,1332 0,1194 -0,2004
Serveis 4454 4074 -380 0,6006 0,616 -0,0853
Sense ocupació anterior 449 423 -26 0,0605 0,064 -0,0579
TOTAL 7373 6562 -811 1 1 -0,11

Sector Assalariats
AGRICULTURA 2
INDÚSTRIA 7.926
CONSTRUCCIÓ 1.000
SERVEIS 8.233
TOTAL 17.161
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1.2. Atur
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1.5. Assalariats per sector. Primer trimestre 2015
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NOTÍCIES 

Aquest mes de juliol, dues bones notícies ens han vingut donades per  l'Institut 
Nacional d'Estadística (INE), de les quals ressaltaven dues dades que 
considerem de gran importància:

RUBÍ és la dotzena ciutat amb major taxa d'activitat estimada durant l'any 2014. 
Això vol dir que la proporció entre la població activa i el total de la població 
dóna com a resultat que som una ciutat amb una gran disponibilitat de mà 
d'obra.

Una altra notícia, que també recollia l'informe de l'INE, era que Rubí durant el 
2014 va ser la ciutat amb més proporció de gent ocupada al sector industrial. 
Rubí és una ciutat eminentment industrial i que està afectada igual que la resta 
de ciutats per la crisi, però que ha sabut mantenir les cotes de contractació en el 
seu principal actiu, que és el sector industrial.

Per contra, no arribem a mantenir-nos per sobre del 50% en el sector serveis. 
Aquesta dada ens indica que hem d'invertir esforços per tal de recuperar 
posicions en l'altre sector que més ocupació dóna a la ciutat, el sector serveis.
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CONCEPTES

Facturació Facturació agregada de les empreses del municipi
Empleats Nombre d'empleats
Facturació per càpita Facturació total/ Població
Productivitat per empleat Facturació total/ Nombre d'empleats
Ocupabilitat Nombre d'empleats per cada 1.000 habitants: empleats/(població/1.000)
Presència empresarial Nombre d'empleats per cada 1.000 habitants: empreses/hectàrees de sòl urbà
Concentració econòmica Pes de les cinc activitats principals respecte al total de l'economia: facturació cinc activitats principals/facturació total
Presència societats anònimes Pes de la facturació de les societats anònimes respecte al total de l'economia: facturació de les societats anònimes/facturació total
Ocupació empreses grans Ocupació de les empreses grans respecte al total del teixit empresarial: empleats empreses grans/total d'empleats
Empreses grans: ocupació versus facturació Ràtio entre el pes de l'ocupació de les empreses grans respecte al pes de la facturació de les empreses grans
Pes de les empreses històriques Facturació de les empreses històriques respecte al total d'empreses: facturació de les empreses històriques/facturació total
Ocupació empreses noves Ocupació de les empreses noves respecte al total d'empreses: empleats empreses noves/total d'empleats
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GLOSSARI
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