
Les PIMES industrials exemplars de Granollers  
 
 
 
L'Ajuntament de Granollers i la Cambra de Comerç de Barcelona volen fer un 
reconeixement a les PIMES industrials exemplars  de Granollers, en el marc de la Fira 
de l'Ascensió de 2014. 
 

 
El Servei d'Emprenedoria i Empresa del Centre de Serveis a les Empreses de Can 
Muntanyola ha identificat més de 50 pimes industrials granollerines que podríem 
considerar pimes exemplars. Són empreses dinàmiques, altament exportadores, que 
disposen de treballadors qualificats, amb productes d’alt valor afegit, que es dirigeixen a 
mercats especialitzats, i formades per plantilles d’entre 10 i 100 treballadors. 
 
 

Les pimes exemplars es caracteritzen per: 

 

1. Base familiar del capital. No es basen en la recerca del benefici a curt termini per 
retribuir els accionistes, sinó en el manteniment d’una missió i una cultura familiar 
fonamentada en el treball ben fet. 
 
2. S’imposen objectius ambiciosos, amb un pes significatiu dels objectius 
d'innovació i de qualitat. 
 
3. Focalització en mercats especialitzats i d'alt valo r afegit . Normalment elaboren 
productes intraindustrials o en segments de mercat professionals. 
 
4. Proximitat al client.  Treballen, en especial, amb els clients més exigents. 
 
5. Internacionalització : Els seus ingressos provenen en un elevat percentatge de 
l'exportació. 
 
6. Creixement basat en les capacitats, en els coneixements i en els recursos propis o 
interns. 
 
7. Externalitzen  poc  la fabricació, la i+d i els processos claus, però cooperen  amb 
altres empreses en allò no essencial, i amb la universitat i els centres tecnològics per 
trobar solucions, coneixements o recursos tecnològics concrets. 
 
8. Treballadors qualificats i d'alt rendiment , partint d'una selecció rigorosa i de la 
implicació en el sistema educatiu (la FP dual o les pràctiques d’alumnes, i la formació 
continua), i creant una cultura del treball pròpia de l'empresa. 
 
9. Innovació sistemàtica a partir d'una cartera de petits projectes per millorar, 
incrementar o substituir els seus productes i serveis per continuar sent els líders del 
mercat i fugir de la competència en preus. 
 

 

 



 

Aquestes PIMES, que són poc visibles al gran públic, generen molt valor afegit i ocupació 
de qualitat als seus territoris. Les metodologies de treball d'aquestes empreses les han 
convertit en models d'exemple a nivell internacional, d'aquí el terme PIMES exemplars. 
 

Les vint PIMES que formen part de l’estand municipa l dins  
de la Fira de l'Ascensió 2014: 

 
Empresa  Producte/activitat  

Cristales Curvados, SA Vidre per arquitectura de grans dimensions 

Velutex Flock, SA Flock i fibres d’alta qualitat tècnica  

Matic, SA Maquinària de tall, costura i soldadura per al tèxtil 
tècnic 

Plantillas Coimbra, SL Plantilles per al calçat 

Shingels, SA Pintura i recobriments d'altes exigències tècniques per 
a la indústria 

Plasticband, SA Maquinària per embalatge 

Plimon, SA Ingredients i additius per al sector alimentari, cosmètic i 
farmacèutic 

Casa Masferrer, SA (MASSI) Bicicletes, components  i complements per a la 
competició 

Muelles Crom, SA Molles per a sectors industrials 

Tallers Cendra, SA Kits d'anclatges per a plaques fotovoltaiques 

Fontan Recoreria, SA Components per connectar, accionar i controlar 
sistemes oleohidràulics 

PAVER, SL Estampació i embotició de components metàl·lics per el 
sector de l'automoció i d'electrodomèstics 

Sebastià Llorens, SL Gestió de residus 

MENAES, SL Estampació i soldadura de components metàl·lics per al 
sector de l'automoció i el ferrocarril 

Vivace logística, SL Serveis de picking i logística integrals 

Motoplastic, SA Components i accessoris per personalitzar motocicletes 

Lleal, SA Maquinària per a processos industrials 

Proalan, SA Hidrolitzats de proteïnes per als sectors agroindustrials, 
nutricèutics i cosmètics 

Rapu, SA Impressió gràfica i serigrafia per a la indústria 

Equipamientos Cárnicos, SL 
(Mainca) 

Maquinària per al sector carni 

 


