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Altre material de transport
L’any 2016 el sector d’altre material de transport va experimentar un repunt impor-
tant de l’activitat, que ve a compensar el descens registrat l’any anterior. Aquesta 
evolució positiva de la producció és el resultat d’un increment destacat de la deman-
da interna, tal com demostra l’augment de les importacions (20%), així com de la 
demanda externa (14%). Com a resultat, el sector va augmentar el nombre d’ocupats 
un 12%, per primer cop des de l’inici de la crisi. A Catalunya, el sector de les dues 
rodes és el que explica en bona part aquest bon comportament del sector d’altre 
material de transport. 

Variables Evolució l’any 2016

Producció ++

Ocupació ++

Preus +

Exportacions ++

Importacions ++

Trets del sector

El sector d’altre material de transport es 
divideix en quatre subsectors que són: 
material ferroviari, material aeroespacial, 
construcció naval i vehicles de dues rodes. 

Evolució del sector el 2016

Internacional

L’any 2016, el sector d’altre material de 
transport a la Unió Europea va registrar una 
evolució positiva per sisè any consecutiu. 
El volum de producció va créixer el 2,7% 
interanual, mig punt menys que l’any ante-
rior. El sector va tenir un comportament 
positiu als principals països de la Unió 
Europea: Alemanya (6,6%), França (3,6%), 
Regne Unit (2,3%), Itàlia (1,3%), Espanya 
(4,6%) i Portugal (3,5%). 

Els preus del sector al conjunt de la Unió 
Europea van registrar un augment del 0,9% 
el 2016, que està en línia amb l’evolució 
mitjana dels darrers cinc anys. Per la seva 
banda, el nombre d’ocupats en el sector a 
la Unió Europea va ser de 990.300 persones 
l’any 2015 (última dada disponible), un 
1,4% menys que l’any anterior. Aquesta 
xifra d’ocupats és un 12% inferior a la que 
hi havia el 2008. 

Espanya i Catalunya

L’any 2016, la producció del sector d’altre 
material de transport al conjunt d’Espanya 
va registrar la primera taxa positiva en vuit 
anys. Concretament, el volum de produc-
ció va créixer un 4,6%, retornant així a la 
senda expansiva després que durant el 
període 2009-2015 registrés un descens 
del 7,2% en mitjana anual. L’evolució posi-
tiva a Espanya s’emmarca en un context 
europeu de creixement del sector. 

Però no tots els subsectors van registrar 
una evolució positiva el 2016. La producció 
va augmentar a les branques aeronàutica i 
espacial (8,1%) i a la d’altre material de 
transport (10,4%), mentre que va retrocedir 
al subsector de construcció naval (–3,4%) i 
al d’activitats ferroviàries (–3%).

A Catalunya, el sector d’altre material de 
transport va experimentar un repunt molt 
important de la producció el 2016, al vol-
tant del 27%. Aquest repunt de la produc-
ció es produeix després de la intensa cai-
guda registrada l’any anterior (-48%). Per 
tant, el sector simplement retorna pràcti-
cament al nivell d’activitat que tenia fa dos 
anys, però encara està molt lluny d’assolir 
el nivell que tenia abans de la crisi. De fet, 

Classificació del sector d’altre material de transport

El sector d’altre material de transport (CCAE- 30) es divideix en els següents subsec-
tors:

Construcció naval (CCAE- 30.1), que comprèn la construcció, el manteniment i 
la reparació de tots tipus de vaixells, embarcacions i artefactes flotants, així com la 
fabricació de motors, turbines, equips, maquinària i accessoris específics per a ells. 
Segons la finalitat de les embarcacions, el subsector integra les activitats següents:

Construcció de vaixells i estructures flotants, que inclou les naus més grans (des-
tinades generalment a la navegació marítima), construïdes amb finalitat mercantil 
o d’ús militar, així com els productes i serveis relacionats amb la construcció, la 
transformació i el manteniment dels vaixells, tant per a la navegació marítima com 
per a la fluvial.

Construcció d’embarcacions d’esbarjo i d’esport, que comprèn les embarcacions 
amb una eslora d’entre 2,5 i 24 m, construïdes amb finalitat recreativa o esportiva.

Material ferroviari (CCAE- 30.2), que comprèn la fabricació i el manteniment de 
màquines de tren, automotors i unitats de tren, així com d’aquells conjunts funcio-
nals mecànics, elèctrics i electrònics que s’incorporen a les unitats principals.

Material aeroespacial (CCAE- 30.3), que es divideix en els segments: 

Aeronàutic, que comprèn la construcció, el manteniment i la reparació d’aeronaus, 
així  com tasques d’interiorisme i programari d’aviació, enginyeria i la fabricació de 
motors, fusellatges, utillatges i peces embarcades (tren d’aterratge, etc.). 

Espacial, que inclou la fabricació de coets, satèl·lits i altres sistemes i el programari 
de navegació i comunicació.

Míssils

Fabricació d’altre material de transport (CCAE-30.9), que comprèn la fabricació 
d’equipament per al transport i la fabricació de vehicles de dues rodes. Aquesta 
última, al seu torn, inclou les tres categories següents: 

Ciclomotors: vehicles de dues rodes amb un motor de cubicació igual o inferior 
als 50 cc.

Motocicletes: vehicles de dues rodes amb un motor de cubicació superior als 50 cc. 

Bicicletes, quads, tricicles, vehicles per a persones discapacitades, etc.
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El sector a Catalunya

A Catalunya, el sector d’altre material de transport té un pes 
econòmic reduït atès que representa només el 0,4% del VAB 
industrial, segons dades de l’Enquesta industrial d’empreses de 
l’INE per al 2014, i el 0,9% dels afiliats a la Seguretat Social el 2016. 
Amb relació al conjunt d’Espanya, la presència d’altre material de 
transport a Catalunya tampoc és molt destacada, sobretot si es 
compara amb el pes industrial que té l’economia catalana. Així, el 
volum de negoci per a les empreses del sector era de 478 milions 
d’euros el 2014, el 4,2% del conjunt d’Espanya, i el nombre 
d’afiliats a la Seguretat Social era de 3.626 persones el 2016, el 
7,0% del total estatal en aquest mateix sector. Aquesta escassa 
rellevància també es reflecteix en termes de capacitat exporta-
dora, atès que les empreses catalanes només concentren el 5,7% 
de les exportacions espanyoles del sector, molt per sota dels 
percentatges assolits per altres comunitats autònomes. 

Pel que fa al teixit empresarial, la indústria catalana d’altre material 
de transport està formada per poc més de 100 empreses amb 
assalariats, que són el 20,9% del total estatal (498 empreses). Per 
subsectors, hi ha una marcada especialització catalana dins els 
segments de les dues rodes (51 empreses), construcció naval (40 
empreses) i fabricació de material ferroviari (12 empreses). Però 
cal tenir en compte que hi ha empreses que consten en altres 
codis CCAE però que presten servei o manufactura a les activitats 
d’altre material de transport, motiu pel qual la xifra del teixit indus-
trial que opera en aquest sector és probablement molt superior. 

El subsector més important al conjunt de l’Estat és la construcció 
aeronàutica i espacial, amb un pes específic dins el conjunt de la 
branca del 63% en termes de volum de negoci i el 50% en termes 
d’ocupació. Segueixen, per ordre d’importància, la branca de 
material ferroviari, amb el 23% de la xifra de negoci i el 26% de 
l’ocupació, i la construcció naval, amb prop de l’11% del volum de 
negoci i el 19% de l’ocupació; finalment, la branca d’altre material 

de transport, dins la qual s’inclou el sector de les dues rodes, 
representa únicament el 3% de la facturació i el 5% de l’ocupació. 
A Catalunya, en canvi, els subsectors més important són els de 
construcció de material ferroviari i el d’altre material de transport, 
però no es disposa d’estadístiques concretes per subsectors.

El subsector de material ferroviari té una llarga tradició a Cata-
lunya. Entre les empreses més destacades cal esmentar la france-
sa Alstom, que va adquirir La Maquinista Terrestre y Marítima i 
Macosa l’any 1989, i actualment disposa d’una factoria dedicada 
a la construcció d’unitats de passatgers a Santa Perpètua de 
Mogoda i diversos tallers de manteniment de material mòbil. 
També s’ha de destacar la fàbrica que Siemens té a Cornellà de 
Llobregat, especialitzada en la producció de motors i equipa-
ments elèctrics per als trens del mateix grup, que està present a 
la indústria catalana des de l’any 1910, quan va comprar La Indus-
tria Eléctrica. A part, la societat Construcciones y Auxiliar de 
Ferrocarriles (CAF), amb seu a Beasain (Guipúscoa) i principal 
empresa espanyola de material ferroviari, té un centre d’activitat 
a Lleida (Tradinsa), destinat principalment al manteniment i reha-
bilitació de material mòbil (i al voltant de 70 treballadors).  

La indústria catalana també està integrada per altres agents que 
en conjunt conformen un teixit empresarial capaç d’actuar en les 
diferents fases d’un projecte ferroviari en qualsevol part del món: 
disseny, construcció, material rodant, material fix, senyalització, 
control, operació, equipament, etc. Es tracta de fabricants de 
sistemes i components (Faiveley, Masats, Fainsa, Railtech Sufetra 
o La Farga Group), empreses subcontractistes (Oliva Torras o 
Tecalum) i altres com enginyeries (Sener, Idom...), centres tecno-
lògics (EURECAT, LEITAT...) i empreses de construcció.

La indústria aeroespacial té un pes reduït en l’estructura indus-
trial catalana. Aquest subsector està integrat fonamentalment 

Taula 1. El sector d’altre material de transport (CCAE - 30)

 
Catalunya Espanya

Unitats % s/indústria Catalunya % s/ sector Espanya Unitats

Empreses amb assalariats (2016) 104 0,3 20,9 498

Volum de negoci (milers d’euros, 2014) 478.059 0,4 4,2 11.366.577

Ocupats (afiliats SS, 2016) 3.626 0,9 7,0 52.018

VAB (milers d’euros, 2014) 114.459 0,4 – –

Exportacions (milers d’euros, 2016) 440.046 0,7 5,7 7.724.299

Fonts: Idescat i INE.

Figura 1. La indústria d’altre material de transport a Espanya. Any 2014
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per pimes, la qual cosa constitueix un inconvenient per poder 
esdevenir proveïdor de primer o de segon nivell, i tenir capacitat 
de jugar el paper de risk sharing partner. A Catalunya, tenen seu o 
bé disposen d’instal·lacions, subministradors de primer nivell, 
GTD, Mier Comunicaciones, Sener, Starlab, Telespazio Iberica, 
Aritex, Aernova, Indra, etc. Aquestes empreses representen un 
percentatge molt important de la facturació que genera el sub-
sector a Catalunya. També juguen un paper rellevant alguns 
fabricants de subsistemes, components, equipaments, utillatges 
o subcontractistes. En aquest grup hi ha empreses com Gutmar, 
Fipsa, Oliva Torras o Mapro. 

Aproximadament el 76% de la facturació del subsector aeroespa-
cial a Catalunya està generat pel segment aeronàutic. Destaca 
l’especialització de les empreses catalanes en el disseny, 
l’enginyeria i la producció de components estructurals, el disseny 
d’interiors, de programari de bord, instrumentació i equips de 
comunicacions. Altres activitats que compten amb agents a la 
indústria catalana són el disseny i fabricació de globus aeros-
tàtics, paracaigudes, ultralleugers motoritzats (ULM) i ponts 
d’embarcament. Tanmateix, Catalunya només concentra el 2,1% 
de l’ocupació de la indústria aeronàutica estatal i l’1,4% de la 
facturació, i té 33 centres productius, segons TEDAE (Asociación 
Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y 
Espacio). Cal destacar que la indústria aeronàutica a Espanya es 
desenvolupa fonamentalment a Madrid, Andalusia i País Basc, on 
es concentra més del 95% de l’activitat.

El segment espacial concentra el 24% restant de les vendes del 
subsector, percentatge elevat si es compara amb la mitjana euro-
pea i espanyola, que se situa a l’entorn del 9%. En aquest apartat, 
cal esmentar l’especialització catalana en el desenvolupament 
de programari per al control i orientació de missions orbitals, 
comunicacions, ciències de la vida en vols espacials tripulats, 
telescopis terrestres i radars, astronomia, sensors de satèl·lits, 
maquinari de bord i integració de sistemes. En el conjunt 
d’Espanya, el sector espacial està força concentrat a Madrid, on 
es registra el 91% de l’activitat.  

A Catalunya, la construcció naval està integrada bàsicament per 
empreses que centren la seva activitat en el segment de cons-
trucció d’embarcacions d’esbarjo i d’esport. Val a dir que el Prin-
cipat és una de les comunitats autònomes on hi ha més afició a 
la nàutica i a la venda de vaixells. Aquest segment comprèn, 
d’una banda, la construcció d’embarcacions civils destinades a la 
realització d’activitats recreatives i de lleure o a la pesca no pro-
fessional i, de l’altra, el negoci de repair i refit, és a dir, reparació, 
manteniment i transformació d’aquestes embarcacions. Entre les 
principals empreses destaquen Marina Barcelona 92, amb gaire-

bé 100 treballadors, i Varador 2000, amb 25 treballadors. Les 
embarcacions d’esbarjo poden ser pneumàtiques, semirígides o 
rígides i els seus sistemes de propulsió poden ser el motor (la 
immensa majoria) o la vela. Si té fins a 24 metres d’eslora es con-
sideren iots (la major part del mercat), de 25 a 50 metres són 
superiots, i de més de 50, megaiots. 

El teixit industrial que constitueix el sector de construcció 
naval a Catalunya està integrat, principalment, per pimes que 
fabriquen sèries curtes o bé vaixells únics a mida del client. 
Competeixen amb grans empreses que fabriquen sèries llar-
gues en processos automatitzats i amb marques àmpliament 
reconegudes. Entre les principals firmes mundials hi ha, per 
exemple, el Grup Brunswick, Genmar, Groupe Beneteau, Jean-
neau, Ferretti i Azimut. El mercat principal de les empreses 
catalanes és l’espanyol i, de fet, el subsector té encara una 
escassa presència internacional, si bé amb algunes excepcions 
de companyies que estan subministrant vaixells a tot el món. 
D’altra banda, la indústria també està integrada per fabricants 
de components –motors, veles, hèlixs...– i firmes subcontrac-
tistes. Entre les principals firmes ubicades a Catalunya cal 
esmentar empreses com Rio Ibérica, Drassanes d’Arenys, North 
Wind, Zodiac Espanya o Marina Barcelona 92. El subsector 
català està integrat per unes 66 empreses constructores, que 
facturen quasi 180 milions d’euros i ocupen 2.000 treballadors 
(directes i indirectes). 

Catalunya ha estat una ubicació tradicional per a la indústria de 
fabricació de motocicletes i ciclomotors fins que les principals 
empreses multinacionals del sector van decidir tancar les fàbri-
ques que tenien al Principat. Les tres empreses més grans del 
sector a Espanya i Catalunya (Yamaha Motor España, Montesa-
Honda i Derbi) van desplaçar la seva producció cap a altres 
plantes europees, fet que ha posat en una situació molt delicada 
l’emblemàtic sector fabril de les dues rodes català. Cal assenyalar 
que gairebé totes les motos comprades a Espanya són importa-
des, ja que pràcticament no queden fabricants després de la crisi 
i els que queden estan a Catalunya, per exemple, Torrot (que 
també comercialitza amb la marca Gas Gas), Rieju i Scutum, i 
altres petites empreses, com Beta Trueba, Sherco, Clipic, Xispa, 
Volta Motorbikes, Bultaco i J.Juan (components). La indústria 
auxiliar està experimentant un creixement important, i això fa 
que els catalans comprin motos importades però amb compo-
nents –com frens, seients, discos de fre o dipòsits– elaborats a 
fàbriques catalanes. L’estratègia de futur del sector de la motoci-
cleta a Catalunya s’està enfocant clarament cap a dos àmbits 
diferenciats. D’una banda, la moto off-road o de muntanya en 
totes les seves variants –trial, cross i enduro– i, de l’altra, la moto 
elèctrica. 

durant el període 2009-2015 el volum de 
fabricació va patir un descens en volum del 
15% de mitjana anual. El millor comporta-
ment del sector a Catalunya, que no pas a 
Espanya, el 2016 es deu principalment al 
repunt de la producció en el subsector 
d’altre material de transport, el qual té una 
major presència a Catalunya. 

Pel que fa a l’evolució dels preus, el 2016 
l’índex de preus industrials del sector a 
Espanya va registrar un augment superior 
al 4% per segon any consecutiu, cosa que 
contrasta amb el moderat creixement dels 
preus registrat durant el període 2007-
2014 (0,7% en mitjana anual). A Catalunya, 
l’evolució dels preus va ser també positiva, 

del 3,4%, i superior a la registrada pel con-
junt de la UE-28. Per subsectors, l’incre-
ment de preus a Espanya va estar protago-
nitzat, a l’igual que l’any passat, per les 
activitats de fabricació de material ferrovia-
ri que registrà un augment de l’11,8%, 
mentre que al subsector de construcció 
naval els preus es van mantenir força esta-
bles, al de construcció aeronàutica van 
disminuir l’1,1%, i al subsector d’altre mate-
rial de transport van augmentar un 2,7%.  

L’augment de la producció industrial es va 
traduir, per primera vegada des de l’inici de 
la crisi, en un increment del nombre de 
persones ocupades en el sector. A Catalu-
nya, el nombre de treballadors afiliats a la 

Seguretat Social va arribar a les 3.626 perso-
nes demitjana anual el 2016, un 12,4% més 
que l’any anterior, un increment que ha 
superat l’experimentat al conjunt d’Espa-
nya (del 6,3%, amb 52.018 afiliats el 2016). El 
millor comportament de l’ocupació a Cata-
lunya en comparació amb el conjunt d’Es-
panya permet posar fi a la pèrdua constant 
de pes que ha patit el Principat els darrers 
anys, atès que va passar de ser el 8,6% de 
l’ocupació estatal el 2010 a un mínim del 
6,6% el 2015, i el 2016 ha pujat al 7%. 

Les dades de comerç exterior reflecteixen 
l’impacte positiu que ha tingut la recupera-
ció de la demanda interna sobre les impor-
tacions i el favorable context mundial sobre 
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Figura 2. Producció del sector d’altre material de transport (CCAE-30) 
Variació anual en percentatge
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Fonts: Idescat i Eurostat. (p) Dada provisional.

Figura 3. Índex de producció industrial a Espanya
Variació anual en percentatge
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Figura 4. Preus industrials al sector d’altre material de transport (CCAE-30)
Variació anual en percentatge
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les exportacions. Així, les exportacions cata-
lanes del sector d’altre material de transport 
van créixer un 14,1% en valor, fins als 440.046 
milions d’euros, després de cinc anys conse-
cutius de caigudes, segons les dades de 
Duanes del Ministeri d’Economia. Aquest 
increment de les exportacions també s’ha 
produït al conjunt d’Espanya amb una 
intensitat similar (12,1%), en què les exporta-
cions catalanes del sector són el 6% de les 

estatals. Per branques, totes van registrar un 
increment de les exportacions excepte l’ae-
ronàutica i l’espacial, malgrat que només 
representen el 3% de les exportacions totals 
del sector a Catalunya. En canvi, les exporta-
cions de material ferroviari van augmentar 
un 27%, les de la indústria naval un 13% i les 
d’altre material de transport un 19%. El prin-
cipal destí de l’exportació catalana del sector 
és el continent europeu, on es dirigeixen el 

73% de les vendes, seguit a molta distància 
del continent americà i africà, amb un pes 
relatiu del 10% cadascun. 

Per la seva banda, les importacions van regis-
trar un augment del 20,2%, sent aquest el 
tercer any consecutiu que augmenten les 
compres a l’exterior en consonància amb la 
recuperació de la demanda interna que s’ini-
cià el 2014. El 2016 les importacions van 
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Figura 5. Afiliats a la Seguretat Social (RGSS+RETA) en el sector d’altre material de transport (CCAE-30) a Catalunya
Mitjanes anuals
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Figura 6. Comerç exterior del sector d’altre material de transport a Catalunya
Milions d’euros
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Taula 2. Comerç exterior d’altre material de transport per subsectors a Catalunya
Milers d’euros

 
Any 2016 (p) % variació interanual

Exportació Importació Saldo Exportació Importació Saldo

Construcció naval 48.656 98.799 –50.143 12,7 14,1 15,5

Fabricació de material ferroviari 106.772 67.476 39.296 27,0 64,9 –8,9

Construcció aeronàutica i espacial 14.084 48.301 –34.218 –53,8 131,8 –453,8

Fabricació d’altres materials de transport 270.534 506.939 –236.405 18,6 12,2 5,7

Total altre material de transport 440.046 721.515 –281.470 14,1 20,2 31,3

Font: Idescat a partir de Duanes. (p) Dades provisionals.

assolir un valor de 721.515 milions d’euros, 
però encara suposen la meitat del valor asso-
lit el 2007 malgrat el creixement dels darrers 
tres anys. Al conjunt de l’Estat, l’increment de 
les importacions va ser similar, del 23%, i les 
catalanes van ser el 10% de les estatals el 
2016. Quant a l’origen de les compres catala-
nes realitzades a l’exterior, aquestes estan 
fortament concentrades en dos continents: 
Àsia (amb el 43% del total) i Europa (el 53%). 
Però mentre que les importacions proce-
dents d’Europa augmentaren un 36%, les 
procedents d’Àsia només ho van fer un 7%. 

Com a resultat de l’evolució abans descrita 
de les exportacions i importacions catala-

nes, el dèficit comercial del sector es va 
ampliar fins als 281,5 milions d’euros i, al 
mateix temps, la taxa de cobertura (expor-
tacions / importacions) va disminuir fins al 
61% el 2016. 

Evolució dels subsectors  
el 2016

Material ferroviari

El 2016, el subsector de material ferroviari 
va registrar un creixement pràcticament 
nul de la producció a la Unió Europea, 

després del retrocés del 4,4% registrat l’any 
anterior. El preus de producció, per la seva 
banda, van registrar un descens del 4% a la 
UE-28 i del 12% a Espanya (molt similar al 
descens registrat el 2015). 

A Espanya, el sector va facturar al voltant 
de 2.615 milions d’euros el 2014 i ocupava 
10.400 persones aquell any, segons l’En-
questa industrial d’empreses de l’INE. 
Durant el 2015 i 2016, l’activitat productiva 
va disminuir i, a més, ho va fer amb més 
intensitat que al conjunt de la Unió Euro-
pea. L’índex de producció industrial del 
material ferroviari va retrocedir un 16% en 
volum el 2015 i un 3% el 2016, després 
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d’un 2014 positiu que va suposar un parèn-
tesi en la tendència baixista observada des 
del 2010. El descens de l’activitat dels dar-
rers dos anys està directament vinculat a la 
caiguda de la licitació ferroviària al conjunt 
de les administracions, que el 2016 se situà 
en el mínim de la sèrie publicada pel Minis-
teri de Foment. La licitació del conjunt 
d’administracions d’inversions en ferrocar-
ril va passar de 2.265 milions el 2014 a 
1.294 milions d’euros el 2015 i a 572 mi- 
lions el 2016. Cal assenyalar que Espanya, 
abans de la crisi, havia aconseguit generar 
una forta estructura industrial especialitza-
da en la fabricació de material ferroviari, 
esdevenint una de les primeres potències 
a Europa, com a conseqüència de la inten-
sa construcció de quilòmetres d’alta velo-
citat (actualment Espanya és el primer país 
europeu i el tercer del món en quilòmetres 
en servei d’alta velocitat). Però la crisi va 
reduir substancialment les inversions 
públiques en ferrocarril i això va obligar les 
empreses del sector a créixer en els mer-
cats internacionals, on ha estat reconegut 
el seu desenvolupament d’R+D i la possibi-
litat d’oferir una solució a mida a cada país 
en virtut de les seves necessitats ferrovià- 
ries. Gràcies a l’augment de comandes 
procedents de l’exterior, el sector ha 
començat a recuperar la seva plantilla, atès 
que el 2016 ha ocupat 13.566 afiliats a la 
Seguretat Social (incloent-hi els autò-
noms), un 19,8% més que l’any anterior. 

A Catalunya, el sector ferroviari factura al 
voltant de 1.000 milions d’euros, distribuïts 
de la següent manera: 500 milions en 
material mòbil, 250 en infraestructura i 250 
en operacions. Les tres principals empre-
ses del sector a Catalunya són Alstom i 
Siemens, ja que entre les dues ocupen al 
voltant de 1.700 treballadors. Durant el 
2015 i 2016 s’ha produït un augment 
important de les comandes internacionals, 
fet que ha permès recuperar l’activitat del 
sector en aquestes empreses. De fet, pràc-
ticament la totalitat de la producció de les 
principals empreses fabricants es destina a 

l’exportació, amb petites excepcions de 
comandes per a Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya, ja que a Espanya no hi ha 
hagut encàrrecs importants en els darrers 
vuit anys.

A nivell de mercat intern, la conselleria de 
Territori i Sostenibilitat va anunciar al 
setembre de 2016 l’adquisició de 15 nous 
trens per al Metro del Vallès de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC). Les 
noves unitats, que s’han de fabricar, s’ani-
ran incorporant al servei de Metro del 
Vallès a partir de 2019 i suposaran una 
inversió total d’uns 130 milions d’euros. Per 
altra banda, al conjunt de l’Estat espanyol 
la principal oportunitat de creixement per 
a la indústria ferroviària radica en la cons-
trucció dels trens AVE que Renfe ha adjudi-
cat a Talgo i que poden generar contracta-
ció de components a la indústria radicada 
a Catalunya. 

En els darrers exercicis, el desenvolupa-
ment del sector ferroviari català ha estat 
estretament lligat a la capacitat de les 
empreses que l’integren de consolidar la 
seva presència en els mercats exteriors i, 
especialment, en determinades àrees fora 
d’Europa, ja que les demandes internes 
encara estan afectades per les restriccions 
pressupostàries i es preveu que continuï 
igual el 2017, atenent al projecte de pres-
supostos de l’Estat. 

El resultat queda palès amb les bones xifres 
d’exportació que es registren el 2016. Les 
exportacions del sector de material ferro-
viari van ser de 106,7 milions d’euros el 
2016, un 27% més que l’any anterior. 
D’aquesta manera, es recupera bona part 
de la intensa caiguda que es va registrar 
l’any anterior (–39%). L’augment de 2016 
és el resultat de les comandes externes 
rebudes per les plantes catalanes, després 
de dos anys de paràlisi al sector exporta-
dor, fet que contrasta amb la fase expansi-
va 2009-2013 durant la qual les exportaci-
ons es van multiplicar gairebé per nou. En 

el conjunt de l’Estat, les vendes a l’exterior 
de material ferroviari també van experi-
mentar un creixement però menys intens 
que a Catalunya, del 5,4% interanual, i s’han 
situat en els 1.154,9 milions d’euros. Així, 
les exportacions catalanes del sector repre-
senten el 9% de les estatals el 2016. El 
continent europeu és la principal destina-
ció de les exportacions catalanes de mate-
rial ferroviari, però el 2016 va disminuir 
molt el seu pes específic (des del 72% fins 
al 43%) pel descens de les exportacions 
d’aquest darrer any (–23%). En canvi, els 
continents americà i africà guanyen quota 
de mercat per l’increment de les exporta- 
cions el 2016, i ja representen el 36% i el 
16% de les vendes a l’exterior totals del 
sector, respectivament. 

Per la seva banda, les importacions catala-
nes de material ferroviari van augmentar 
un extraordinari 65% respecte a l’any ante-
rior, després d’haver patit dos anys de 
descensos continuats, i s’han situat en un 
valor de 67,5 milions d’euros el 2016. Bona 
part d’aquest augment de les importacions 
està associat directament a l’increment de 
les exportacions. Al conjunt d’Espanya, les 
importacions del subsector també van 
créixer però menys, un 15%. Com a resultat 
d’això, el pes de Catalunya en les importa-
cions del sector va pujar fins al 27%. A 
diferència de les exportacions, les importa-
cions catalanes del sector ferroviari estan 
fortament concentrades en el continent 
europeu, amb el 92% del total, i especial-
ment a França, que absorbeix gairebé la 
meitat de les importacions totals del sub-
sector. A molta distància se situa Àsia, amb 
el 7% de les importacions, bàsicament 
procedents de la Xina. El creixement de les 
importacions procedents d’Europa, que ha 
estat del 67%, explica el creixement global 
de les importacions del sector el 2016. 

Com a resultat d’un major creixement de 
les importacions que no pas de les expor-
tacions, el saldo exterior positiu de la 
balança comercial es va reduir a 39,3 mi- 

Tendències i oportunitats del subsector de la indústria ferroviària(1)

El sector industrial ferroviari al nostre país té una dependència 
pràcticament total del finançament públic, així com dels estàn-
dards nacionals que fragmenten el mercat. Per això és molt 
importat disposar d’una planificació a termini mitjà i llarg, amb 
plans d’inversió i directrius que donin estabilitat al sistema indus-
trial que ha de donar resposta a aquestes inversions. Aquesta 
estabilitat i independència de possibles canvis polítics s’hauria de 
complementar amb l’establiment de normes i reglaments 
comuns a tots els països per garantir la unificació del mercat. 

La indústria espanyola té la necessitat de donar resposta amb 
lideratge a les polítiques europees en R+D+I: com pot ser  
SHIFT2RAIL i les diferents línies d’acció (material rodant, gestió 
del trànsit, nous conceptes d’infraestructura, solucions innovado-
res per al transport de mercaderies, etc.). 

L’activitat exportadora requereix d’un suport institucional impor-
tant per part dels poders públics, ajudant a la detecció d’oportu-
nitats amb temps suficient per realitzar una important labor de 
lobby. En aquest suport institucional, la presència i el suport de 
les empreses ferroviàries més importants, com Renfe-operado-
res, ADIF, així com tota la resta de companyies metropolitanes, és 
essencial per al suport exterior de la indústria ferroviària, amb 
l’objectiu d’aconseguir que la major part dels subministraments 
a obres es realitzin des d’Espanya. 

1. Informe de la Comisión técnico-científica para el estudio de las mejoras en el 
sistema ferroviario español (juny del 2014).
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lions d’euros i la taxa de cobertura (expor-
tacions/importacions) al 158%. 

Material aeroespacial

A Europa, el subsector de construcció de 
material aeroespacial va presentar una 
evolució positiva el 2016 per segon any 
consecutiu (4,8% el 2016 i 3,2% el 2015, en 
volum), fet que li ha permès recuperar la 
tendència positiva que havia mantingut 
durant la crisi i que només es va trencar el 
2014.

En el cas d’Espanya, el subsector de mate-
rial aeroespacial va experimentar un crei-
xement del 8,1% el 2016, més positiu que a 
Europa i superior també al creixement 
registrat el 2015 (2,3%). Per tant, el sector 
consolida el procés de recuperació des-
prés d’un llarg període recessiu (2009-
2014) durant el qual la caiguda de la pro-
ducció va ser del 4,5% en mitjana anual. El 
subsector va ocupar 21.246 afiliats a la 
Seguretat Social (inclosos els autònoms) el 
2016, un 4,4% més que l’any anterior. 
Quant als preus de producció, a la UE van 
créixer un 8,6% el 2016 mentre que a Espa-
nya van disminuir un 1,1%. 

El sector aeroespacial està àmpliament 
desenvolupat a Espanya, ja que genera una 
facturació anual de 9,7 milers de milions 
d’euros i ocupa 54.448 treballadors (inclòs el 
sector de defensa), segons l’informe anual 
2015 de la TEDAE (Asociacion Española de 
Empresas Tecnológicas de Defensa, 
Aeronáutica y Espacio). D’aquesta facturació, 
aproximadament un 80% correspon a la 
indústria aeronàutica (civil o de defensa), en 
total 7,8 milers de milions d’euros i 42.127 
llocs de treball. La resta correspon a la indús-
tria espacial (0,7 milers de milions d’euros i 
3.463 treballadors) i a la indústria de defensa. 

El sistema aeroespacial espanyol es troba 
força concentrat en quatre comunitats 
autònomes, que concentren el 94% de la 
facturació: Madrid (vora el 50%), Andalusia 
(el 22%), Castella la Manxa (12%) i el País 
Basc (10%). Catalunya ocupà la cinquena 
posició en el rànquing de comunitats, amb 
l’1,4% de la facturació estatal del subsector 
i el 2,2% de l’ocupació total. 

Quant al segment aeronàutic, cal assenya-
lar que un 74% de la facturació es deu a la 
construcció d’aeronaus i sistemes, un 18%, 
a equipament i un 8%, a motors. A més, 
destaca que un 84% de les vendes del 
sector es porten a terme a l’estranger, fet 
que posa de manifest el seu potencial 
exportador. El segment aeronàutic es 
caracteritza, a més, per una important 
inversió en R+D, que assoleix l’11% de la 
facturació. Espanya ocupa la cinquena 
posició en el rànquing europeu quant a 
activitat aeroespacial i es troba molt ben 
posicionada internacionalment per les 
seves capacitats industrials, que arriben a 
tota la cadena de valor. 

La indústria aeronàutica espanyola és un 
dels sectors amb major suport públic, per 
l’efecte tractor que exerceix sobre l’econo-
mia. Es tracta d’un segment d’activitat en 
constant creixement en els últims exercicis 
gràcies a l’increment de comandes als 
principals constructors d’aeronaus, al bon 
comportament del trànsit aeri a escala 
mundial, i al disseny de nous avions amb 
un consum de combustible menor. Tan-
mateix, de les principals deu empreses del 
sector no n’hi ha cap amb seu a Catalunya. 
És per això que la representativitat del sec-
tor al Principat és petita. 

El segment espacial a Espanya ha passat 
dels 353,5 milions d’euros de facturació  
el 2005 als 746,4 milions d’euros de 2015. 
Un creixement sostingut any rere any, 
incloent-hi els de major recessió econòmi-
ca, un fet que demostra l’eficiència del seu 
model econòmic. Aquesta indústria és 
petita en comparació amb altres sectors 
però té tres qualitats importants: és molt 
exportadora (el 80% del negoci procedeix 
de l’exterior), genera treballadors d’alta 
qualificació; i és una indústria clau per a la 
investigació i el desenvolupament del país 
(inverteix en R+D el 12% de la facturació). 
A més, la tecnologia espacial té un gran 
potencial d’aplicació en altres camps, com 
l’aeronàutic, les telecomunicacions o la 
salut. Segons dades de l’associació TEDAE, 
hi ha un total de 38 grans i mitjanes 
empreses en el sector espacial. Només cinc 
se situen en el ventall dels 250 i els 1.000 
empleats i les altres 33 restants estan per 
sota dels 250 empleats i són pimes. Aques-
ta configuració de les empreses del sector 
resulta totalment complementària amb les 
característiques del negoci, ja que permet 
tenir una gran flexibilitat per donar servei 
en totes les fases de la fabricació de la 
indústria espacial, des dels sistemes, en els 
quals es necessita una mà d’obra molt 
qualificada i una intensiva inversió en 
R+D+I, fins als equips menys complexos, 
que es poden resoldre amb un perfil d’em-
pleats més tècnics. Un altre valor afegit de 
la indústria espacial espanyola és que la 
majoria de les principals empreses del sec-
tor participen en grans consorcis europeus 
de l’àmbit espacial, cosa que garantirà que 
els propers anys Espanya sempre estigui 
present en les principals missions i progra-
mes liderats pels gegants del sector. Dins 
el repartiment regional de les empreses 
del sector, de les 21 empreses que formen 
part de la Comissió d’Espai de TEDAE, 15 
tenen seu a Madrid, on es concentra més 
del 90% del negoci; dues empreses s’ubi-
quen a Sevilla i les altres quatre es repartei-
xen entre Galícia, País Basc, Catalunya i 
Comunitat Valenciana.

Les empreses del sector espacial van valo-
rar molt positivament la notícia de que el 
Govern espanyol elevarà la seva aportació 
a 1.512 milions d’euros en els programes 
de l’espai de l’Agència Espacial Europea 
durant el període 2017 i 2024, fet que 

suposa un augment de 600 milions respec-
te a l’aprovada el 2014. Es posa fi als anys 
d’austeritat i es torna així al nivell que hi 
havia abans de la crisi (aportació de 200 
milions a l’any). La intenció del Govern és 
que l’aportació espanyola arribi a ser equi-
valent al seu pes en el PIB dels països que 
formen part de l’agència (entre el 7 i el 8%), 
cosa que suposaria a l’entorn de 280 milions 
a l’any. Les prioritats de la indústria són  
els programes d’observació de la Terra i  
de telecomunicacions i el llançament de 
coets, en què Espanya té tecnologia de pri-
mer nivell. 

A Catalunya, la facturació de les 31 empre-
ses del sector aeroespacial que hi ha en 
l’actualitat està al voltant dels 106 milions 
d’euros i generen una ocupació directa de 
gairebé 890 treballadors, segons les dades 
de TEDAE per al 2014. A partir de 2015, es 
percep una evolució més favorable que 
anys enrere, especialment a la industria 
espacial, gràcies al retorn d’Espanya a les 
contribucions dels programes de l’Agència 
Espacial Europea (ESA). Tanmateix, el futur 
del sector a Catalunya anirà lligat a la con-
solidació del teixit d’empreses i centres de 
generació de coneixement que operen en 
el camp aeronàutic i/o espacial, i a l’entra-
da de nous actors. Val a dir que Catalunya 
no té cap empresa tractora, per exemple 
filials d’EADS (Grup Airbus), com hi ha a 
Madrid, Andalusia o Castella-La Manxa, ni 
amb grans empreses dinamitzadores d’un 
clúster especialitzat en l’aeroespacial com, 
en el cas del País Basc, Aernova (antiga 
Gamesa Aeronautica) o ITP. 

Tanmateix, la indústria aeroespacial catala-
na podria millorar el seu posicionament en 
els propers anys de la mà de les importants 
oportunitats de creixement que presenta. 
Per exemple, en el camp espacial, cal asse-
nyalar que el campus de la Mediterrània de 
la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) de Castelldefels acull el Business 
Incubation Centre (BIC), la primera incuba-
dora d’empreses de l’Agència Espacial 
Europea (ESA per les seves sigles en anglès) 
d’Espanya. La previsió és que l’any 2018 
s’arribi a la màxima ocupació, d’unes 40 
start-ups. Les empreses seleccionades 
poden obtenir un ajut de 50.000 euros i 
condicions preferents per accedir al capital 
risc. Aquesta incubadora d’empreses del 
sector aeroespacial se suma a la xarxa que 
formen actualment set incubadores a 
Holanda, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica i 
Itàlia, que actualment acullen unes 90 
empreses i que han facilitat la creació de 
més de 250 start-ups tecnològiques a Euro-
pa des del 2003. En l’àmbit aeronàutic, es 
presenten interessants oportunitats per a 
Catalunya en el manteniment de les aero-
naus. De fet, una part important de les 
escoles de manteniment d’aviació general 
es localitzen a Catalunya. La Universitat 
Politècnica de Catalunya ofereix estudis 
d’enginyeria aeronàutica en els campus de 
Castelldefels i de Terrassa, i a la Universitat 
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Autònoma de Barcelona s’han posat en 
marxa estudis de gestió aeroportuària. 
També hi ha centres de formació profes- 
sional que han incorporat cicles formatius 
de grau mitjà i superior que formen perso-
nal tècnic (manteniment d’aeronaus, 
mecanitzat de peces aeronàutiques, etc.).

Les vendes a l’exterior representen una 
part molt important de la facturació de les 
empreses catalanes que actuen al mercat 
aeroespacial, malgrat que la importància 
del sector exterior català en el conjunt de 
l’Estat és molt baixa. De fet, el 2016 les 
exportacions catalanes del subsector van 
decréixer un 54% i es van situar en 14,1 
milions d’euros, que representa només el 
0,3% de les espanyoles, el percentatge més 
baix des de la sèrie històrica que començà 
el 1994. A nivell de tota Espanya, les ven-
des a l’exterior van créixer un 18% i van 
assolir un nivell molt elevat, fregant els 
5.500 milions d’euros. Pràcticament la tota-
litat de les exportacions catalanes del sub-
sector aeroespacial es reparteixen entre el 
continent europeu –el 50% del total– i 
l’americà –el 46%. 

Per contra, les importacions experimenta-
ren un creixement molt significatiu, en tant 
que es va duplicar el seu valor entre 2015 i 
2016, fins als 48,3 milions d’euros a Catalu-
nya. En el conjunt de l’Estat, les importa- 

cions van créixer un 28%, fins als 5.112,2 
milions d’euros el 2016, la xifra més alta de 
la sèrie històrica. Les importacions catala-
nes del sector representen només el 0,9% 
de les estatals. Igual que en el cas de les 
exportacions, els dos continents que con-
centren la major part de les compres a 
l’exterior són Europa (el 70% del total) i 
Amèrica (el 25%).

A Catalunya, la indústria aeroespacial cata-
lana ha passat d’un saldo comercial positiu 
el 2015 a un saldo negatiu de 34,2 milions 
d’euros el 2016. Així mateix, la taxa de 
cobertura ha passat del 146% al 29% el 
2016. 

Construcció naval

El subsector de la construcció naval a la 
Unió Europea va recaure el 2016, després 
de l’increment puntual de l’activitat que va 
registrar el 2015 i d’un llarg període reces-
siu que durà des del 2009 fins al 2014.

A Espanya, el subsector de la construcció 
naval també va tenir una evolució negativa 
el 2016, en registrar un descens de l’índex 
de producció del 3,4% respecte a l’any 
anterior. Cal recordar que, entre 2009 i 
2014, el sector va experimentar un impor-
tant retrocés de l’activitat (del –13% de 
mitjana anual), el 2015 es va recuperar i el 

2016 ha tornat a recaure. Tanmateix, cal 
diferenciar entre el descens de la cons-
trucció de vaixells mercants i de pesca 
(–3,4% el 2016) i el lleuger augment de la 
construcció d’embarcacions esportives 
(0,6%). L’ocupació al subsector també va 
caure un 1,2% respecte a l’any anterior, i es 
va situar en 15.748 afiliats a la Seguretat 
Social (incloent-hi autònoms) el 2016. Pel 
que fa als preus de producció, van regis-
trar un augment molt suau tant a la UE-28 
com a l’Estat espanyol (0,7% i 0,5%, respec-
tivament). 

Les principals drassanes espanyoles van 
signar el 2015 un total de 35 contractes per 
construir vaixells nous, amb una inversió 
aproximada de 875 milions d’euros, de 
manera que la cartera de comandes ascen-
deix ja a 51 unitats, segons l’informe 2015 
de la patronal PYMAR (Pequeños y Media-
nos Astilleros Sociedad de Reconversión). 
Tot i que en els últims temps els construc-
tors europeus han vist reduïda la seva 
quota de mercat en favor de les drassanes 
asiàtiques que es beneficien d’ajudes 
directes concedides per part dels seus 
estats, alguns països europeus, com Espa-
nya, Itàlia o Alemanya, continuen mante-
nint una posició destacada a nivell interna-
cional. En aquest sentit, atenent a la 
contractació internacional registrada 
durant l’any 2015, Espanya s’ha situat l’on-

Tendències i oportunitats al segment espacial(2)

L’Agència Espacial Europea (ESA) ha estat pensada com una 
agència intergovernamental d’investigació i desenvolupament 
que permet a Europa atresorar capacitats científiques i tecnolò-
giques úniques i situar-se a l’alçada de les principals potències 
espacials del món. Però l’ESA no és un actor polític. En les últimes 
dècades, la dimensió política de l’espai a Europa ha depès de les 
polítiques nacionals dels països més actius en l’àmbit espacial. 
No obstant això, a causa de la creixent competència de les noves 
potències espacials emergents, potser ja no n’hi ha prou amb el 
pes polític individual d’aquests països per afrontar els futurs rep-
tes. La intervenció de la UE podria donar un impuls polític més 
ferm al sector espacial, per exemple establint les condicions 
marc adequades per mantenir i fomentar les activitats espacials 
a Europa i la competitivitat de la seva indústria a nivell mundial. 

En aquest context, la política de la Unió Europea sobre indústria 
espacial s’hauria de centrar en cinc objectius específics:

1. Establir un marc regulador coherent i estable;

2.  Continuar desenvolupant una base industrial competitiva, 
sòlida, eficient i equilibrada a Europa i donar suport a la parti-
cipació de les Pimes;

3.  Donar suport a la competitivitat mundial de la indústria espa-
cial de la Unió Europea animant aquest sector a millorar la seva 
rendibilitat al llarg de la cadena de valor;

4. Desenvolupar mercats per a aplicacions i serveis espacials;

5.  Garantir la no dependència tecnològica i un accés indepen-
dent a l’espai.

A propòsit de l’últim objectiu, és essencial que la Unió Europea 
mantingui la seva autonomia en àmbits estratègics del sector 
espacial, com els serveis de llançament. La política de la Unió 
Europea sobre indústria espacial ha de garantir, per tant, la dispo-
nibilitat d’un sistema de llançament fiable, segur i rendible. Ha de 
crear les condicions necessàries (incloent-hi les condicions finan-
ceres) per mantenir i reforçar l’accés independent d’Europa a 
l’espai, d’acord amb les necessitats institucionals. Amb aquesta 
finalitat, la governança de l’explotació dels llançadors europeus 
ha d’evolucionar cap a una millora de l’eficiència financera de la 
gestió dels programes dels usuaris. Finalment, els agents de la 
política espacial europea hauran de desenvolupar una veritable 
política europea sobre llançadors, política que ja tenen la majoria 
de les potències espacials.

Una política de la Unió Europea sobre indústria espacial només 
serà eficaç si està basada en una cooperació eficient entre els 
tres actors de la política espacial europea: la Unió Europea, 
l’ESA i els seus respectius estats membres. S’han de trobar 
mecanismes per garantir la coordinació en el marc de la Unió 
Europea, de manera que les postures expressades pels estats 
membres en els fòrums internacionals, incloent-hi l’ESA, siguin 
coherents amb la política espacial de la Unió Europea i hi con-
tribueixin.

2. Per a més informació: COM(2013) 108 final. 28/02/2013. “Aprovechar el potencial 
de crecimiento económico en el sector espacial”. 
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zè país amb major nombre de noves con-
tractacions, amb 47 nous vaixells, el 0,7% 
mundial. La contractació a Espanya va 
créixer el 2015 un 68% respecte a l’any 
anterior, aconseguint nivells que s’aproxi-
men als registrats durant els anys anteriors 
a la crisi econòmica mundial. A nivell regi-
onal, el sector està concentrat sobretot a 
Galicia, Astúries i el País Basc.

A Catalunya, però, la construcció naval 
pràcticament ha desaparegut malgrat la 
seva tradició històrica, i les úniques drassa-
nes que han quedat actives després de la 
crisi es dediquen bàsicament al repair i refit 
d’embarcacions d’esbarjo; la més impor-
tant és Marina Barcelona 92. La resta del 
teixit industrial són petites empreses molt 
especialitzades en material de construcció 
d’embarcacions (motors, veles, mobiliari, 
electrònica, serveis auxiliars, etc.). Darrera-
ment, també han aparegut noves empre-
ses que han dissenyat aplicacions web 
especifiques per a la nàutica. 

Segons l’Associació d’Indústries, Comerç i 
Serveis Nàutics (ADIN), la matriculació 
d’embarcacions a Catalunya va créixer un 
14,6% durant el 2016, fins a les 901 unitats. 
A això cal afegir les 4.083 embarcacions 
venudes en el mercat de segona mà, de 
manera que es manté una proporció de 
vendes de l’ordre de 5,5 embarcacions 
d’ocasió per cada 1 de nova. El sector nàu-
tic català s’està recuperant des del 2014, tal 
com mostra l’increment significatiu de 
matriculació d’embarcacions i també 
l’augment de càrrega de treball de repara-
ció dels varadors. En total, les tres demarca-
cions catalanes representen el 18,9% de les 
matriculacions d’embarcacions noves a tot 
l’Estat i el 21,5% de les embarcacions 
d’ocasió. Per eslores, s’observa un creixe-
ment generalitzat, ja que les més petites, 

de fins a 3 metres, han crescut un 58%, 
mentre que les de 20 a 24 metres han cres-
cut un 11%. Pel que fa a la tipologia de les 
embarcacions, un 49% corresponen a 
embarcacions rígides, un 16%, a semirígi-
des, un 16%, a motos nàutiques, un 12%, a 
neumàtiques i un 5%, a vela.

L’evolució del subsector nàutic i marítim a 
Catalunya és encara massa dependent del 
comportament del mercat interior. La con-
questa dels mercats exteriors exigeix un 
increment continuat de les actuacions de 
les empreses que conformen la cadena de 
valor del subsector per incrementar la seva 
competitivitat. Tanmateix, els darrers dos 
anys s’observa que els esforços de reduc-
ció de costos i preus realitzats per la indús-
tria naval de Catalunya han tingut efectes 
positius sobre les vendes (nacionals i 
estrangeres) en un context de recuperació 
econòmica. En aquest sentit, les dades de 
comerç exterior presenten una evolució 
positiva el 2016, tant de les exportacions 
com de les importacions. A Catalunya, les 
exportacions del subsector van créixer un 
13%, que se suma a l’augment registrat 
l’any anterior. Però malgrat aquest aug-
ment, la xifra de 2016 (48,7 milions d’euros) 
és una de les més baixes dels darrers 15 
anys. A Espanya, en canvi, les exportacions 
van disminuir un 12%, i en conseqüència 
Catalunya va augmentar el seu pes relatiu 
a l’Estat espanyol fins al 8%. L’augment del 
2016 s’explica per la recuperació de les 
vendes a Europa, que passen a representar 
el 74% del total, mentre que les destinades 
a Amèrica es redueixen i passen a tenir una 
quota de mercat del 10% el 2016. 

Pel que fa a les importacions, registraren 
un increment similar al de les exportacions, 
del 14% interanual, fins a un valor de 98,8 
milions d’euros. Però aquesta xifra és enca-

ra només el 10% dels 800 milions impor-
tats el 2012. La major part de les importa- 
cions catalanes van provenir del continent 
europeu, amb vora el 82% del mercat i un 
creixement del 50% aquest any, seguit per 
Amèrica, amb un pes del 12% i un descens 
del 16%. En el conjunt d’Espanya, les 
importacions van créixer un 20%, i les cata-
lanes són el 35% de les espanyoles. L’evo-
lució de les compres i vendes a l’exterior a 
Catalunya van fer que el dèficit de la balan-
ça comercial es mantingués entorn als 50 
milions d’euros i la taxa de cobertura, vora 
el 50%. En canvi, al conjunt de l’Estat el 
subsector presenta un superàvit comercial 
i una taxa de cobertura del 216%.

El subsector reclama la millora de certs 
aspectes normatius per incrementar la 
seva capacitat competitiva exterior. Per 
exemple, des de fa temps se sol·licita una 
revisió de la fiscalitat que afecta la nàutica. 
Espanya continua sent l’únic país amb un 
impost de matriculacions (a partir de 8 
metres d’eslora) del 12%, que s’afegeix al 
21% d’IVA. A nivell europeu, el subsector 
reclama una major harmonització en la 
normativa mundial per facilitar les exporta-
cions europees, per exemple, als Estats 
Units, que exigeix embarcacions construï-
des sota la seva normativa. A més, el sub-
sector es veu afectat per una gran diversi-
tat de tractaments fiscals i normatives 
nacionals (llicències, matriculacions, regla-
ments de seguretat, fiscalitat, etc.), que 
compliquen les relacions comercials dins 
el mercat europeu. 

Subsector de les dues rodes

A Europa el sector està format per gairebé 
40.000 empreses, 960 de les quals són indús-
tries manufactureres i la resta pertanyen al 
sector de la comercialització, reparació i 

Tendències i oportunitats al subsector naval 

La indústria naval principal s’ocupa de la producció de vaixells 
més grans (sobretot d’alta mar) destinats al transport de càrrega 
o de passatgers (flota mercant), la indústria de l’energia a alta 
mar o amb fins militars. També inclou productes i serveis rela- 
cionats amb la construcció, conversió i manteniment d’aquests 
vaixells. 

A Europa, hi ha al voltant de 150 grans drassanes, 40 de les quals 
estan actives en el mercat mundial perquè fabriquen vaixells de 
navegació marítima comercial grans. Unes 120.000 persones 
estan ocupades per les drassanes a la Unió Europea. Amb una 
quota de mercat del voltant del 6% en termes de tonatge i el 
35% per equips marins, Europa és un jugador important en la 
indústria de la construcció naval mundial (volum de negocis 
total de 60.000 milions d’euros el 2012).

La construcció naval és una indústria important i estratègica en 
un seguit de països de la Unió Europea, ja que les drassanes 
contribueixen significativament a la infraestructura industrial 
regional i als interessos de seguretat nacional (construcció naval 

militar). A més, és un sector que està vinculat a altres, com el 
transport, la seguretat, l’energia, la investigació i el medi ambient.

La indústria de la construcció naval europea és líder mundial en 
la construcció de vaixells complexos, com creuers, transborda-
dors, megaiots i dragues. També té una posició forta en la cons-
trucció de submarins i altres vaixells de guerra. La indústria 
europea d’equips marins és també líder mundial en una àmplia 
gamma de productes que van des dels sistemes de propulsió, 
motors dièsel de grans dimensions, protecció del medi ambient 
i sistemes de seguretat, fins als equips d’electrònica.

El sector s’enfronta a una forta competència internacional de 
països com la Xina i Corea del Sud. La indústria també ha patit 
l’absència de normes comercials globals eficaces i que donin 
suport a la inversió a mitjà termini. Això es deu al fet que les 
drassanes ofereixen una àmplia gamma de tecnologies, empren 
un nombre significatiu de treballadors, i generen ingressos en 
divises, a causa del fet que el mercat mundial de la construcció 
naval està basat en el dòlar.
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manteniment, segons dades de l’Associació 
Europea de Fabricants de Motos (ACEM). 
L’ocupació directa a la indústria fabricant de 
vehicles de dues rodes3 s’estima en uns 
20.000 llocs de treball i, si se suma l’ocupació 
indirecta, donaria un total de 156.000 llocs 
de treball a la Unió Europea. A Espanya, l’ocu-
pació directa en aquest sector és d’aproxi-
madament 1.000 persones. El volum de 
producció dels principals nou països fabri-
cants europeus se situà a l’entorn de les 
632.156 unitats l’any 2013 (ultima dada dis-
ponible), i els països productors més impor-
tants són: Itàlia (330.000 unitats), Alemanya 
(101.690 unitats), Àustria (76.575 unitats) i 
França (56.963 unitats). Al conjunt d’Europa, 
la producció va patir una disminució del 54% 
al llarg dels últims cinc anys, però la crisi va 
afectar amb més intensitat Espanya, on la 
producció es va reduir un 82%, i França, amb 
una caiguda del 74%. Això va fer que Espa-
nya baixés de la segona posició en el ràn-
quing de productors europeus el 2007 a la 
cinquena a partir del 2012, mentre que en el 
cas d’Alemanya i Àustria va succeir el contra-
ri, ja que van passar de la quarta i cinquena 
posició el 2007 a la segona i tercera actual-
ment, per davant de França i d’Espanya. 

L’any 2016, la producció de la indústria dels 
vehicles de dues rodes va créixer després 
d’un llarg període recessiu que s’inicià el 
2008. Així, l’índex de producció en el sector 
de les motos i ciclomotors va augmentar 
un 5,5% i en el segment de les bicicletes, 
un 7,8%. Els preus de producció, per la seva 
banda, van créixer moderadament, poc 
més de l’1%, si bé és l’augment més impor-
tant des de 2008. 

Segons les dades publicades per l’Associa-
ció Europea de Fabricants de motos 
(ACEM), la matriculació de motocicletes i 
ciclomotors a la Unió Europea va augmen-
tar el 2016 en comparació amb l’any ante-
rior, un 9,1%, assolint 1.307.200 unitats, 
amb un augment substancial a tots els 
principals mercats europeus. França 
segueix sent el mercat europeu més 
important de vehicles lleugers (253.067 
unitats, +4,2% el 2016), seguit d’Itàlia 
(219.865 unitats, +11,8%), Espanya (180.628 
unitats, +16%), Alemanya (174.264 unitats, 
+15,1%) i el Regne Unit (128.637 unitats, 
+11,7%). Però, en qualsevol cas, el sector 
encara s’enfronta a una situació delicada a 
Europa atès que el nombre de matricula- 
cions del 2016 continua sent menys de la 
meitat del d’abans de la crisi econòmica 
(2.430.000 d’unitats el 2007). Aquesta cai-
guda de més de la meitat de les vendes 
interiors ha posat una enorme pressió 
sobre la indústria, a la qual se suma la crei-
xent competència de països amb baixos 
estàndards laborals i mediambientals.

De tots els ciclomotors, motocicletes i qua-
dricicles registrats a la Unió Europea, l’1,6% 

eren vehicles elèctrics. La matriculació de 
ciclomotors, motocicletes i quadricicles 
elèctrics a la Unió Europea va ser de 22.402 
unitats. D’aquests, 11.314 unitats eren 
ciclomotors (50,5% del total); 7.148 eren 
quadricicles (31,9% del total); i 3.513 moto-
cicletes elèctriques (15,7% del total). Els 
majors mercats per als ciclomotors de 
propulsió elèctrica, motocicletes i quadrici-
cles són França (7.396 unitats), els Països 
Baixos (5.203 unitats), Itàlia (2.385 unitats), 
Espanya (1.604 unitats) i Alemanya (1.501 
unitats). 

Espanya és un dels països europeus on 
més s’està notant la recuperació de les 
vendes, en part perquè també va ser un 
dels mercats que més va caure durant la 
crisi. Concretament, les vendes (matricula-
cions) de vehicles de dues rodes van créi-
xer un 16,2% l’any 2016, passant de 155.436 
unitats el 2015 a 180.628 el 2016 (dades 
provisionals). Aquest és el tercer any con-
secutiu que es produeix un augment de 
les matriculacions a taxes de dos dígits. 
Però, malgrat aquests forts increments dels 
últims tres anys, el nombre de matricula- 
cions el 2016 encara és només el 43% de 
les que hi havia el 2007. Tanmateix, la infle-
xió en les vendes que es produeix a partir 
del 2014 ha propiciat que Barcelona hagi 
recuperat el saló anual de motocicletes, 
MotoH! Cal assenyalar que el canvi norma-
tiu que va entrar en vigor el gener de 2017 
i que suposa passar de la normativa Euro 3 
a Euro 4, que fixa menys emissions així com 
millores en el sistema de frens, va fer que 
els darrers mesos de 2016 s’acumulessin 
vendes per tal d’evitar aquest canvi norma-
tiu, fet que hauria incrementat les vendes a 
finals del 2016.

Quant a la producció, després de la impor-
tant caiguda acumulada del nombre de 
vehicles de dues rodes fabricats a les plan-
tes espanyoles al llarg del període 2007-
2014 –d’un 96% acumulat– el 2015 i 2016 
es produeix un canvi de tendència. Així, el 
2016 es van produir 15.802 unitats, un 24% 
més que l’any anterior, que se suma a l’in-
crement del 31% assolit el 2015. Tanma-
teix, es parteix de xifres de producció tan 
baixes que augments importants com els 
dels 2015 i 2016 només permeten recupe-
rar un percentatge molt reduït de la pro-
ducció perduda durant la crisi. Recordem 
que l’any 2007 es van arribar a fabricar 
269.910 unitats i el 2014, en canvi, la fabri-
cació va tocar fons, amb una producció de 
només 9.722 unitats. Aquesta evolució tan 
negativa és conseqüència de la caiguda 
del mercat nacional i europeu, però sobre-
tot és resultat del procés gradual de desin-
versió que van dur a terme les tres princi-
pals fàbriques multinacionals instal·lades a 
Catalunya (Yamaha, Honda i Derbi). En 
valor, la producció estatal de ciclomotors i 
motocicletes també va continuar recupe-
rant-se durant el 2016, amb un creixement 
de prop del 30%, que se suma al 15,9% 

registrat l’any 2015, assolint així els 53,98 
milions d’euros. 

Catalunya ha estat la comunitat més per-
judicada per la crisi del sector, ja que és on 
es trobaven ubicades les tres plantes pro-
ductives de multinacionals que van decidir 
deslocalitzar la producció entre 2012 i 
2013, i on es concentrava més del 80% de 
la producció estatal de motocicletes i ciclo-
motors, fins al punt que s’ha arribat a unes 
xifres de producció tan baixes que el Minis-
teri d’Indústria, Turisme i Comerç ha deixat 
de publicar-les per comunitats per garantir 
el secret estadístic. La major part de la pro-
ducció actual és de motos de trial, en què 
Catalunya sempre ha tingut un bon posi- 
cionament (concentra el 90% de la pro-
ducció mundial de motos de trial). La forta 
concentració a Catalunya de l’escassa pro-
ducció estatal del sector de les dues rodes 
fa que puguem assimilar l’evolució de 
Catalunya a la del conjunt de l’Estat (creixe-
ment del 24% el 2016 i 31% el 2015, des-
prés d’una caiguda acumulada del 96% 
entre 2007 i 2014). 

Pel que fa a les vendes, a Catalunya les 
matriculacions de vehicles de dues rodes 
va augmentar prop d’un 20% el 2016, de 
manera que aquest és el tercer any conse-
cutiu de creixement a dos dígits. El mercat 
es va reduir durant la crisi fins assolir un 
mínim de gairebé 31.000 matriculacions el 
2013 i des de llavors ha augmentat un 
157% acumulat fins a les 48.638 unitats 
matriculades durant l’any 2016, la xifra més 
alta des de 2008. El pes relatiu de Catalu-
nya en el conjunt de matriculacions esta-
tals augmentà el 2016 fins al 27%. D’aques-
tes matriculacions, només l’1,5% van ser 
motos elèctriques, senyal que és un mer-
cat que encara té força recorregut. 

Per segments, les vendes de ciclomotors 
van augmentar per primera vegada des de 
l’inici de la recessió en el sector. El 2016, es 
van matricular 3.756 ciclomotors, el 20,5% 
més que l’any anterior, després d’assolir el 
2015 la xifra més baixa de la sèrie històrica 
que comença el 1999, resultat tant dels 
efectes de la crisi econòmica com dels 
canvis normatius que es van aprovar en el 
passat. Com a resultat de les intenses cai-
gudes registrades des de començaments 
del segle XXI, el mercat actual de ciclomo-
tors és només un 6% del que era l’any 
2000. Malgrat tot, Catalunya continua sent 
el segon mercat de ciclomotors més 
important, després d’Andalusia, amb una 
quota del 19,1% el 2016. Per províncies, 
Barcelona manté el lideratge, amb el 15% 
del mercat estatal i 2.951 unitats matricula-
des, un 25,7% més que l’any anterior. La 
resta de províncies catalanes tenen un pes 
petit en el mercat nacional, amb 400 matri-
culacions a Girona, 314 a Tarragona i 91 a 
Lleida. 

Pel que fa al segment de les motocicletes, 
l’any 2016 se’n van matricular 44.882 uni-3. També inclou tricicles i recentment els quadricicles.
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tats a Catalunya, un 19,7% més que l’any 
anterior. Després de les intenses caigudes 
registrades durant el període de crisi, el 
mercat de motocicletes va començar a 
aixecar el vol a partir del 2014, i en els dar-
rers tres anys ha registrat increments del 
17,8% de mitjana anual. Amb aquest canvi 
de tendència en l’evolució del mercat, el 

Principat reforça el seu lideratge a Espanya, 
amb una quota de vora el 28% del mercat 
estatal. Cal assenyalar que les vendes de 
motocicletes no van patir la crisi amb la 
mateixa intensitat que els ciclomotors i, a 
més, van començar a recuperar-se abans. 
Una tendència observable és la introduc-
ció, per part de les marques, de nous 

models de cilindrada mitjana (250 cc-
500cc), que és el segment que mostra un 
major creixement, amb motos inspirades 
en els models més emblemàtics i fins i tot 
línies retro. 

Quant als mercats exteriors, cal dir que les 
exportacions del capítol de la CCAE 30.9 

Figura 7. Producció i vendes interiors del sector de les dues rodes a Espanya
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Figura 8. Mercat interior de vehicles de dues rodes a Catalunya
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Figura 9. Exportacions i importacions catalanes del subsector d’altre material de transport (CCAE 30.9)
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corresponents a “Altre material de transport” 
estan força concentrades en la fabricació de 
motocicletes i ciclomotors (són el 63% de les 
exportacions i el 70% de les importacions 
d’aquest capítol), però també s’hi ha de 
sumar la fabricació de bicicletes (36% de les 
exportacions i 28% de les importacions) i 
altre material de transport (amb un pes molt 
residual). Si considerem el conjunt dels inter-
canvis comercials amb l’exterior d’aquest 
subsector s’observa una evolució molt posi-
tiva, per segon any consecutiu, tant de les 
vendes com de les compres a l’estranger. 

D’una banda, les exportacions catalanes 
van registrar un creixement del 19%, fins a 
un valor de 270,5 milions d’euros el 2016. 
Aquestes representen el 55% de les expor-
tacions estatals. Tanmateix, cal diferenciar 
entre el creixement de les exportacions de 
motocicletes (29%) i el de les bicicletes 
(5%). Els principals mercats de destinació 
de les exportacions catalanes d’aquest sub-
sector són: França (que concentra el 21% 
de les vendes a l’exterior i va registrar-ne un 
augment del 17% el 2016), Alemanya (amb 
un pes del 18% i un increment del 25%), 
Itàlia (que pesa un 15% i va registrar-ne un 
descens del 3%) i Portugal (amb el 10% de 
les vendes i un increment del 12%). 

D’altra banda, les importacions del sub-
sectors segueixen creixent a taxes de dos 
dígits per tercer any consecutiu a causa del 
bon comportament del mercat interior. 
Així, les compres a l’exterior van augmen-
tar un 12% el 2016 a Catalunya, fins als 

506,9 milions d’euros, i ja són el 41% de les 
estatals. Les importacions de motocicletes 
van créixer un 13% i les de bicicletes, un 
9%. Els principals mercats d’importació són 
tres països asiàtics, el Japó (que concentra 
el 19% del total), la Xina (18%) i Tailàndia 
(10%), seguits per Itàlia i França (amb un 
pes relatiu del 10% cadascun). El creixe-
ment de les importacions va ser important 
sobretot als dos principals mercats (el 10% 
al Japó i el 21% a la Xina) i a França (el 19%), 
en canvi, van disminuir les importacions 
procedents de Tailàndia i van augmentar 
només un 5% les compres a Itàlia. 

L’intens creixement de les exportacions, 
que fins i tot supera l’augment de les impor-
tacions, va permetre reduir lleugerament el 
saldo negatiu de la balança comercial del 
subsector fins als 236,4 milions d’euros i 
situar la taxa de cobertura en el 53,4%. 

Esdeveniments 
empresarials 

Subsector de material 
aeroespacial

La Comissió Europea va posar en marxa els 
serveis inicials del programa Galileo, el 
competidor europeu del sistema de geolo-
calització GPS, amb una inversió superior als 
13.000 milions d’euros. L’anunci es produeix 
després que l’Agència Espacial Europea 
(ESA) posés en òrbita un total de 18 satèl·lits.

Tendències i oportunitats en el sector de les dues rodes

El sector de les dues rodes es troba actualment amb dos proble-
màtiques importants que provenen de l’exterior. La primera és el 
nou marc legislatiu que s’aplica a la Unió Europea i que algunes 
de les importacions procedents dels països asiàtics no complei-
xen. La segona és que els Estats Units estudia introduir una taxa 
addicional a les exportacions europees de motocicletes. 

Pràctiques comercials deslleials a laUnió Europea, una 
amenaça per als ciutadans europeus

La base normativa per a la totalitat dels vehicles de dues rodes de 
categoria L a la Unió Europea és el Reglament 168/20133, en el 
qual s’estableixen els requisits tècnics detallats per a la construc-
ció de vehicles, sistemes, components i unitats tècniques inde-
pendents. Així mateix, estableix normes relatives a les emissions 
de vehicles, sistemes de frens, contra la manipulació i l’accés a la 
informació de reparació i manteniment, entre altres.

Legislació de la Unió Europea sobre l’homologació dels vehicles 
de categoria L ha aconseguit l’harmonització de les normes de 
construcció en el mercat interior europeu i, amb això, garantir les 
condicions de competència lleial. El procés, però, continua sent 
complex i requereix considerables inversions dels fabricants. 

Tanmateix, l’ACEM ha observat casos en què els vehicles que es 
venen a la Unió Europea no compleixen amb els requisits d’homo-
logació. Les autoritats italianes, britàniques i espanyoles també 

han trobat que molts dels vehicles importats a la Unió Europea des 
de la Xina no compleixen amb les lleis europees. Aquesta situació 
crea una amenaça tant per a la seguretat com per a la salut dels 
ciutadans europeus. Les autoritats nacionals haurien d’utilitzar tots 
els instruments de vigilància del mercat a la seva disposició per 
assegurar que aquesta situació s’aborda adequadament.

L’amenaça dels Estats Units de gravar les exportacions 
europees de motocicletes

ANESDOR i ACEM han mostrat la seva preocupació per la decisió 
de l’Oficina de Representació Comercial dels Estats Units d’estudiar 
la imposició de taxes addicionals de fins al 100% a les exportacions 
de motocicletes europees d’entre 51 i 500 centímetres cúbics. 
Amb això, els Estats Units pretenen imposar una taxa addicional a 
les importacions procedents de la Unió Europea com a mesura de 
represàlia contra les restriccions imposades per la Unió Europea a 
les importacions nord-americanes de carn de boví.

Aquest nou impost a les motocicletes, que es troba actualment 
en fase d’estudi, no només podria causar un dany considerable a 
les empreses europees que fabriquen béns utilitzats pels ciuta-
dans nord-americans tant per a l’oci com per a la mobilitat. 
També afectaria negativament a les petites i mitjanes empreses 
nord-americanes que proporcionen serveis de distribució, venda 
i reparació, i podria conduir a la destrucció de milers de llocs de 
treball als Estats Units.

La companyia de transport espacial Zero 2 
Infinity va llançar un satèl·lit d’observació 
per sobre de l’atmsfera de la Terra, amb 
l’ajuda de globus estratosfèrics monitorit-
zats des de Barcelona. Aquesta és la prime-
ra companyia d’Europa en comercialitzar 
aquest tipus de serveis de transport espa- 
cial, i actualment també treballa per portar 
persones a l’espai d’aquí a dos anys, mit-
jançant l’ús de globus d’heli. L’empresa, 
amb seu a Cerdanyola del Vallès, va factu-
rar prop d’un milió d’euros el 2015.

L’empresa catalana de drons per a ús civil 
Hemav va tancar una ronda de finança-
ment de tres milions d’euros. L’holandesa 
Scanton Enterprises va entrar en aquesta 
start up especialitzada en l’àmbit de l’agri-
cultura de precisió, el manteniment o la 
inspecció i l’audiovisual. En la inversió tam-
bé hi han participat els actuals accionistes, 
la família Grífols i inversors nord-americans.

Moià es converteix en una base operativa 
de drons reconeguda per l’Agència Espa- 
cial Europea gràcies a les instal·lacions úni-
ques a Europa, anomenades Barcelona 
Drone Center. L’acord permetrà que trenta 
empreses emergents del sector que es tro-
ben sota el paraigües de l’ESA puguin fer 
estades gratuïtes d’una setmana al centre 
del Moianès per testar els seus prototips. 

La companyia Aistech, impulsada per dos 
emprenedors catalans el 2013, desenvolupa 
una xarxa de satèl·lits capaços de captar 
dades que en només 10 minuts es podran 
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transmetre, per exemple, a companyies del 
sector agroalimentari interessades a conèi-
xer l’estat dels seus cultius, les condicions 
meteorològiques i l’amenaça d’incendis, 
entre altres. Durant el 2016 va reunir més de 
dos milions d’euros d’inversions privades i 
públiques i s’espera que el primer nanosatèl-
lit estigui en òrbita durant el 2018. Poc a poc 
s’aniran sumant una vintena fins a comple-
tar la constel·lació entorn al 2020.

Aritex, firma especialitzada en sistemes de 
fabricació d’automoció i aeronàutica, ha 
estat venuda per Comsa Corporation al 
grup xinès Avic International. El 70% de 
l’activitat d’Aritex correspon a l’aeronàutica 
i el 30% a l’automoció. En el primer àmbit 
té com a clients els grans fabricants  
–Boeing, EADS-Airbus, Bombardier, Comac–, 
i en el segon treballa principalment per al 
grup Vollskswagen i per a Mercedes Benz. 
La firma té 300 treballadors, 140 dels quals 
a Catalunya. 

Subsector de material ferroviari 

Talgo va guanyar el concurs del Ministeri 
de Foment per fabricar 30 trens i fer el seu 
manteniment durant 40 anys, amb un preu 
de 1.495 milions d’euros. El tren d’alta velo-
citat Avril presentat per Patentes Talgo va 
guanyar a la també espanyola CAF, l’alema-
nya Siemens i la francesa Alstom. El con-
tracte suposarà la creació de 1.000 llocs de 
treball directes i indirectes durant cinc anys 
i altres 100 llocs per any durant el termini 
del manteniment, segons el propi Ministeri. 
Els trens Avril tenen canvi d’ample, fet que 
els permet circular tant per ample europeu 
com per vies d’ample ibèric. 

La planta catalana d’Alstom, ubicada a 
Santa Perpètua, va incrementar substan- 
cialment les seves comandes el 2015 i 2016, 
i això li ha permès augmentar la seva capa-
citat productiva al 100% i suspendre l’apli-
cació de l’ERE que va començar a aplicar el 
setembre del 2014. Durant el 2016, Alstom 
es va adjudicar un contracte de subminis-
trament de 20 nous trens per al metro de 
Lima (Perú), valorat en 200 milions d’euros. 
La planta de Santa Perpètua a Catalunya 
s’encarregarà del disseny, fabricació i posa-
da en serveis de la comanda de trens, que 
es lliuraran el 2019. També s’ha adjudicat la 
fabricació dels nous AVE que uniran Bos-
ton i Washington, un contracte que ascen-
deix als 1.800 milions d’euros. El 90% de la 
producció d’aquestes instal·lacions és per a 
mercats exteriors, ja que a Espanya no hi 
ha hagut encàrrecs importants des de fa 8 
anys, amb petites excepcions com, a Cata-
lunya, dos trens de Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC). Cal recordar que 
Alstom Espanya té 2.000 empleats repartits 
en 19 centres de treball, dels quals aproxi-
madament 500 estan a Catalunya.

La multinacional alemanya Siemens dispo-
sa actualment de dues plantes a Catalunya, 
que sumen al voltant de 1.200 treballadors: 

a Rubí es produeix material elèctric, men-
tre que la planta de Cornellà de Llobregat 
s’ha convertit en un centre internacional 
que ocupa mig miler de persones i que 
s’ha especialitzat en material ferroviari. El 
2015, Siemens va inaugurar un centre 
d’R+D+I en tecnologia ferroviària a Madrid 
que ocuparà 350 persones, de les quals 
200 es dedicaran a R+D i 150 a execució de 
projectes. El centre es dedicarà bàsicament 
a la recerca en el desenvolupament de 
sistemes de senyalització i control de tràn-
sit ferroviari. La companyia va invertir 20 
milions en la constitució del centre i es 
compromet a invertir-hi 20 milions més.

L’Autoritat de Transport i Carreteres de 
Dubai va adjudicar al consorci Expolink, 
participat per l’espanyola Acciona, la fran-
cesa Alstom i la turca Gülermak, l’ampliació 
del metro de la capital d’aquest emirat del 
golf Pèrsic, per portar-lo al recinte de l’ex-
posició universal que acollirà la ciutat de 
Dubai el 2020. El pressupost total aprovat 
ascendeix a uns 2.600 milions d’euros. Les 
obres començaran a finals de 2016 i finalit-
zaran a finals de 2019.

El departament de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat de Catalunya invertirà 33 
milions el 2016 i 2017 per remodelar 22 
trens de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) 
que circulen en la línia del Vallès. A banda, 
cada any FGC destina al voltant de 50 mi- 
lions d’euros per al manteniment de la seva 
xarxa (vies, catenàries, vagons i estacions).

Subsector de vehicles  
de dues rodes

El fabricant de motos de Salt Torrot, va 
fabricar 6.200 motos el 2016, 3.000 unitats 
de Torrot i 3.200 de Gas Gas, enfront a les 
1.750 de l’any anterior. El 95% es van expor-
tar. Cal recordar que Torrot, juntament amb 
el fons de capital risc Black Toro (BTC), es 
van quedar amb la unitat productiva de 
Gas Gas, que havia anat a concurs de credi-
tors amb un passiu de 4 milions d’euros. Un 
dels models que més ha crescut és el Muvi, 
una moto elèctrica amb autonomia de 100 
kilòmetres, del qual es van fabricar 600 
unitats el 2016 i que ja supera les 2.000 
comandes per al 2017. La firma catalana va 
signar un contracte de venda de 1.000 uni-
tats amb Domino’s Pizza a Suïssa. 

L’empresa fabricant de motos elèctriques 
Scutum va produir 2.100 motos –el 30% es 
van exportar– i espera augmentar-les fins a 
les 6.000 units el 2017. La companyia va 
traslladar la seva producció d’Esplugues a 
Molins de Rei. Les noves instal·lacions de 
2.000 m2 acolliran dues línies: una de fabri-
cació i muntatge de motos i l’altre de 
muntatge de bateries, un negoci que pre-
tén impulsar. L’empresa té actualment 27 
treballadors i preveu acabar el 2017 amb 
40 empleats. En poc més d’un any, Scutum 
ha aconseguit situar-se com a líder de ven-
des a Espanya, amb 316 motocicletes elèc-

triques sobre un total de 793 matriculades 
el 2016. Els clients són majoritàriament 
empreses de distribució –com Correos i 
Amazon– i administracions públiques.

El fabricant de sistemes de frens per a l’au-
tomoció J. Juan, amb seu a Gavà, concen-
trarà tota la producció de frens per a Euro-
pa a la planta de Delphi a Sant Cugat i 
ubicarà a les seves dues plantes de Gavà la 
producció de tub hidràulic, tub i cable. 
L’empresa familiar va firmar el 2016 un 
acord d’industrialització de la fàbrica de 
Sant Cugat juntament amb Gutmar, Isee i 
Gilera, una aposta que li suposarà doblar la 
superfície productiva a Espanya i multipli-
car per 2,5 la facturació, segons un comu-
nicat. A més, la companyia J. Juan va 
ampliar la capacitat de la seva planta xine-
sa, ubicada a prop de Xangai, i va inaugurar 
una nova fàbrica de frens a l’Índia, un dels 
seus principals mercats i on també va pre-
sentar el seu sistema CBS, una de les prin-
cipals novetats del mercat. El grup J. Juan 
és líder mundial de tubs hidràulics mallats 
per a motocicletes i el segon fabricant 
europeu més gran de frens.

El grup Honda realitzarà una inversió a la 
seva planta de Santa Perpètua de Mogoda 
(Vallès Occidental) de 3,3 milions d’euros 
fins al 2018. Aquesta inversió es destinarà a 
incrementar la producció de la fàbrica i a 
renovar la cadena de producció. La multina-
cional aposta per les seves instal·lacions a 
Catalunya després de tancar una etapa de 
replegament, que va acabar amb el trasllat 
de la seva producció a Itàlia. La firma només 
va mantenir a Catalunya la fabricació de 
components de plàstic i de la motocicleta 
Montesa, però ara preveu que la producció 
de recanvis i components per a la fàbrica 
italiana vagi perdent pes en favor de la pro-
ducció de motocicletes i accessoris. L’aug-
ment de producció vindrà acompanyat de 
la contractació de 15 persones per any 
durant els propers tres exercicis. Actualment, 
la factoria catalana té 266 treballadors. 

La Fira de Barcelona va celebrar la primera 
edició de Barcelona Motorsport Show, un 
nou saló sobre l’esport del motor dirigit a 
professionals i aficionats del sector. La fira 
es va celebrar del 2 al 4 de desembre de 
2016 i va comptar amb la participació 
d’uns 50 expositors, entre marques, fabri-
cants d’accessoris, equipament, promotors 
de campionats, representants de clubs, 
circuits o escoles de mecànica.

D’altra banda, s’han celebrat dues edicions 
anuals (2016 i 2017) de la fira Motoh! a 
Barcelona, el principal saló de vehicles de 
dues rodes a Espanya. A més, en la segona 
edició, celebrada entre el 30 de març i el  
2 d’abril de 2017, va augmentar significati-
vament la superfície d’exposició fins als 
30.000 m2, un 40% més que en la primera 
edició de 2016. Això va permetre que es 
veiessin les noves propostes de 350 mar-
ques del sector repartides en 110 expositors.


