DIAGNOSI DEL SECTOR DEL METALL
A LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA

Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya I L’FSE en el marc dels Programes de suport al Desenvolupament local

1-INTRODUCCIÓ

2

1.1-Objectius

3

1.2-Metodologia

Idescat

Observatori del Treball i Model
Productiu

30 empreses
entrevistades/enquestades

Observatori Socioeconòmic d’Osona
4

Camerdata

2-DIAGNOSI GENERAL
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2.1-Cadena de valor del sector

6

2.2-Factors de competitivitat
-Que permeti eficiència

Tecnologia
-En producte
-En tipus de procés
Especialització
-En tipus demaquinària

-Competència
-Clients finals
-Incidència de les
dinàmiques globals

Globalització

Productes
substitutius

Competitivitat en
el sector

-Directes
-Indirectes: del producte final

Mà d'obra

-Formació
-Capacitat
-Costos de mà d’obra
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2.2-Context general del sector
✓ Perspectives en un futur immediat negatives:

Indicador de clima industrial

✓ Caiguda dels indicadors de percepció
empresarial (com l’Índex de Producció
Industrial

o

l’Indicador

de

Clima

Industrial).

✓ Caiguda dels preus de matèria prima o el
consum energètic en la indústria.
Font: Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación (MINCOTUR) i Comissió Europea

✓ Frenada

en

la

producció

de

bens

industrials.
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2.2-Context general del sector
Fabricació de productes metàlics
Nombre d’empreses
395.000

390.000
385.000
380.000
375.000
370.000

369.557

365.000

Nombre de treballadors
3.400.000
3.390.000
394.252 3.380.000
3.370.000
3.360.000
3.350.000
3.340.000
3.330.000
3.320.000
3.310.000
3.300.000
3.290.000
3.280.000
3.270.000

3.396.739

3.274.747
2009* 2010* 2011 2012 2013 2014 2015 9 2016

Font: Eurostat. Dades més actuals disponibles
*Suma UE-27 + Croàcia

Font: Eurostat. Dades més actuals disponibles
*Suma UE-27 + Croàcia

2008 no hi ha dades de Romania; 2017 no hi
ha dades de Dinamarca ni Regne Unit

2.2-Context general del sector
Fabricació de productes metàlics
Valor de la producció
Espanya:

34.805,8M€

Regne Unit:

39.425,6 M€

França:

54.752.0M€

Itàlia:

82.865,3M€

Alemanya:

134.615,9M€

UE 28:

493.923M€

menys de 2.000
menys de 5.000
menys de 15.000
menys de 25.000
més de 25.000
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Font: Eurostat. 2017

2.2-Context general del sector
Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Nombre d’empreses

Nombre de treballadors

15.300

15.100
14.900
14.700
14.500
14.300

14.400

14.100
13.900
2011

2012

2013

2014

2015

Font: Eurostat. Dades més actuals disponibles

2016

2017

291.000,0
290.000,0
289.000,0
288.000,0
287.000,0
286.000,0
285.000,0
284.000,0
283.000,0
282.000,0
281.000,0

290.000,0

2011

2012

2013

2014

2015

11
2016

2.2-Context general del sector
Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia
Valor de la producció
Regne Unit:

2.707,4M€

Espanya:

7.406,5 M€

França:

8.524,0M€

Itàlia:

11.365,4M€

Alemanya:

23.818,9M€

UE 28:

60.566M€

menys de 50
menys de 500
menys de 3.000
més de 3.000
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Font: Eurostat. 2017

2.2-Context general del sector
✓ El sector a Catalunya es caracteritza per una progressiva concentració.
Així malgrat el decreixement en nombre absolut d’empreses i treballadors autònoms, hi ha hagut un creixement continuat
de treballadors per compte d’altri, consolidant la mitjana per sobre dels 10 treballadors per empresa, que a la Vall del
Ges, Orís i Bisaura arriben a 31,1 (sense considerar els treballadors autònoms)

4.477 empreses del metall

229 empreses del metall

71 empreses del metall

46.185 treballadors
6.957 treballadors autònoms

2.808 treballadors
368 treballadors autònoms

1.149 treballadors
34 treballadors autònoms

Font: Observatori del Mercat de Treball i Observatori Socioeconòmic d’Osona, 3T de 2019 Catalunya i Osona
incorpora ccae 25, Vall del Ges, Orís i Bisaura ccae 255, 256 i 259.

3-EL SECTOR A LA VALL DEL GES, ORÍS I BISAURA
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3.2 Activitat
Empreses del sector a la Vall del Ges,
Orís i Bisaura
Fabricació
d'altres
productes
metal·lics;
19,72%

Forja, estamapció
i embotició de
metalls;
pulvimetal·lúrgia;
22,54%

Tractament i revestiment de
metalls; enginyeria mecànica
general per compte d'altri; 57,75%

Inclou Comptes de Cotització i treballadors/es autònoms/es
Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona

Treballadors del sector a la Vall del
Ges, Orís i Bisaura
Fabricació
d'altres
productes
metal·lics;
28,23%

Forja, estamapció i
embotició de
metalls;
pulvimetal·lúrgia;
41,34%
Tractament i

revestiment de
metalls; enginyeria
mecànica general per
compte d'altri;
30,43%
Inclou treballadors/es al RGSS i RETA
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3.1 Empreses identificades
✓ 73 empreses identificades

més de
60.000.000 €
3%

de 30.000.001
a 60.000.000 €
4%

menys de
300.000 €
25%

de 300.001 a
600.000 €
23%

Font: elaboració pròpia a partir de dades de Camerdata

de 15.000.001
a 30.000.000 €
4%
de 6.000.001 a
15.000.000 €
6%
de 3.000.001 a
6.000.000 €
5%

més de 500
Treballadors
1%

de 1 a 5
Treballadors
41%

de 1.500.001 a
3.000.000 €
16%

de 600.001 a
1.500.000 €
14%

de 6 a 10
Treballadors
11%

de 251 a 500
Treballadors
1%

de 101 a 250
Treballadors
6%

de 51 a 100
Treballadors
4%

de 26 a 50
Treballadors
10%

de 11 a 25
Treballadors
26%
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3.3 Cadena de valor
✓ Principals sectors finals del producte metàl·lic de la Vall del Ges, Orís i Bisaura
Perfumeria i cosmètica
Grans empreses
tractores
Tier 1

Automoció

Ventilació
Maquinària/eines maquinària

Manteniment industrial
Bugaderia Industrial
Construcció

Proveïdors de les
principals empreses
de dimensió variada
Petites empreses
que produeixen o
donen suport a les
de Tier 2

Tier 2

Serveis i solucions
complementàries

Tier 3
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2

3

3.4 Cadena de valor

Aux.

✓ Relació en xarxa

2
2

1

3
2

Aux.
3

2

2

Aux.
2

1

2
2
Aux.
3

1

2

3

2
Aux.
2
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3.5 Característiques del sector
✓ Elements de valor necessaris per competir en el mercat:

Qualitat física
del producte

Agilitat i
rapidesa

Preu
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3.5 Característiques del sector
✓ Proveïdors de 1r nivell:
✓ Empreses grans

✓ Proveïdors de 2n i 3r nivell:

✓ Pes important del capital estranger

✓ Empreses mitjanes i petites

✓ Externalitzen típicament:

✓ Especialistes tecnològics, maquinària, procés o

✓ Puntes de producció
✓ Tecnologia específica
✓ Producte amb cicle de vida en declivi
✓ Prioritzen l’aprovisionament a la zona
✓ Empreses que ofereixen solucions complementàries:

tècnica
✓ Oficina

tècnica:

ofereixen

una

solució

a

l’empresa client, que implica un procés de
fabricació
✓ No diferenciats, aporten l’expertise adquirida
amb el temps, així com la capacitat de resposta

✓ Serveis de manteniment industrials

✓ Especialistes en sèries curtes

✓ Fabricants de maquinària a mida

✓ En alguns casos també externalitzen part20 del
procés productiu→ també de forma creuada

3.5 Característiques del sector
✓ Incorporació de personal:
✓ Força estesa la incorporació de personal en pràctiques i persones provinents de Fundació

Eduard Soler, La Salle de Manlleu i l’ins. de Vic.

✓ També es recorre a ETT, especialment perfils bàsics

✓ En algun cas també autocandidatura

✓ Empreses especialitzades en la cerca de personal
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3.5 Característiques del sector
✓ Comercial:
✓ Relacions són estables si es compleixen els terminis-preus-qualitats.
✓ Client busca i es posa en contacte amb el fabricant.
✓ Estructura comercial orientada al manteniment de les relacions amb el client
✓ Acció Comercial:
✓ Quan?

✓ Com?

✓ Per diversificar el negoci

✓ Contactes comercials directes

✓ Reduir la dependència de clients/mercat

✓ Participació a fires

✓ Per vendre una expertise concreta

✓ Pàgina web
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3.5 Característiques del sector
✓ Gestió de la innovació:
✓ Algun projecte de R+D amb centres com el Centre Tecnològic de Manresa

✓ Projectes interns, sobretot enfocats a millora de processos interna

✓ Cerca activa, assistència a Fires o contactes: fonts d’informació de novetats

✓ Aposta de moltes empreses per l’automatització de processos
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3.5 Característiques del sector
✓ Col·laboració i visió de sector:
✓ Visió de la Vall del Ges, Orís i Bisaura com a territori especialitzat i reconegut del sector del metall

✓ Coneixement elevat entre les empreses i l’activitat que desenvolupen
✓ Instruments informals de relació, fruit coneixement mutu, especialment en la producció

✓ Col·laboració i intercanvi de coneixement:
✓ Consorci de Fabricants de Material Elèctric (COFME)

✓ Associació d'Investigació Industrial de Fabricants de Productes d'Alumini per a la
Indústria de la Perfumeria i Cosmètica (AFAPIC)
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4-FORTALESES
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4.0 FORTALESES

✓ Existència de centres de formació
especialitzats propers

✓ Sector global dinàmic quant a la innovació
en procés i tecnologia

✓ Experiència i expertesa

✓ Estructura de relacions comercials estable

✓ Coneixement elevat entre empreses

✓ Xarxa d’empreses especialitzades i amb

✓ Territori especialitzat

experiència (intern)
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5-REPTES I OPORTUNITATS
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5.0 Reptes i oportunitats

✓ Vocacions pel sector
✓ Adaptació de la FP
✓ Costos salarials elevats
✓ Transferència de coneixement

✓ Normatives

europees

obliguen

a

avançar cap a l’eficiència energètica i
la sostenibilitat
✓ Innovació estratègica poc present

✓ La internacionalització no és fàcil

✓ Desaparició de petites empreses

✓ Dependència vers alguns pocs clients

✓ Dificultat per establir col·laboracions

✓ Poca diversificació en sectors de destí

més estratègiques
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6-POSADA EN MARXA
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6.1 Priorització de reptes i oprtunitats
✓ Resultat de la priorització dels principals reptes i oportunitats

✓ Els reptes i oportunitats
de RRHH i d’Innovació
centraran l’atenció del
pla d’acció
✓ 23 participants repartits
en 4 grups de treball
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6.2 Conclusions
✓ Dins de l’àmbit de RRHH, s’acorda treballar els següents punts:

✓ Ajust empresa i Formació Professional:

✓ Transmissió de coneixement:

En aspectes com la col·laboració entre empreses i

Mesures

que

facilitin

centres per definir les necessitats concretes de

coneixement

formació, millorar l’ajust de l’oferta de formació

professionals que s’incorporen al sector

dins

la

transmissió

l’empresa

i

cap

de
als

actual i treballar la part de formació de base
✓ Retenció de treballadors:

✓ Vocacions pel sector:

Introducció de mesures que facilitin a les

Treballar el missatge, canals de comunicació i

empreses d’oferir condicions laborals als seus

destinataris per promoure l’aparició de noves

treballadors que redueixin la rotació

vocacions en el sector
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6.2 Conclusions
✓ Dins de l’àmbit d’innovació, s’acorda treballar els següents punts:

✓ Introducció d’elements de millora de l’eficiència:

✓ Innovació i Medi Ambient:

Instruments que facilitin la incorporació a

Mesures

que

facilitin

la

investigació

i

l’empresa de processos, tècniques enfocats a la

desenvolupament de projectes en matèria

millora en la qualitat del producte, organització,

d’eficiència energètica, medi ambient, materials

producció, etc.

sostenibles, etc.

✓ Coneixement intern:

✓ Coneixement extern:

Mesures que facilitin l’aprenentatge de les noves

Mesures que facilitin l’accés al coneixement, com

tecnologies entre el personal de les empreses

ara la participació a Fires, xerrades o formacions
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8-PROPERS PASSOS
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7.0 Propers passos

Retorn i treball
de reptes

Treball
accions
Treball de
gabinet

Diagnosi

Treball dels resultats

del grup de treball

Febrer

Configuració del
pla d’acció pel
sector del metall
Grups de treball per
concretar i validar
el pla d’acció
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