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1. INTRODUCCIÓ

És una empresa de mercat de valors o de publicitat una activitat de serveis a les
empreses?. Mentre que per aquests grups sembla evident que no hi hagi discussió
sobre la seva pertinença, podem assegurar amb la mateixa rotunditat que una
acadèmia d idiomes que faci cursos per a empreses o una botiga de material d oficina
no és una activitat de serveis a les empreses?

Cal doncs, per aquesta necessitat de separar allò que forma part del que no, que hi
hagi una clara delimitació per a la seva posterior definició, del que s entén per serveis a
les empreses i quines són les activitats que les integren.

El present estudi neix amb la voluntat de mostrar no únicament quin és el pes real dels
anomenats serveis a les empreses i el seu comportament en el període comprès entre
els anys 1996-2006, tenint en consideració aquells sectors que han presentat
creixements positius o negatius, i a la vegada, analitzades tant l oferta com la demanda
es pretén establir unes pautes que serveixin per assentar les bases a partir de les quals
es puguin planificar els programes i els continguts que s haurien d ensenyar en els
diferents cursos de formació ocupacional per donar resposta a les necessitats reals
d una ciutat que es vol que sigui especialitzada en activitats d alt valor afegit, i a la
vegada, flexible a la demanda de les empreses com un mecanisme d anticipació i/o
amortidor en períodes de alentiment o desacceleració econòmiques.

1.1 Què s entén per Servei a les Empreses?

La definició del que conforma el Servei a les Empreses és una de les primeres
dificultats metodològiques de l estudi, ja que a dia d avui, hi ha encara una gran
disparitat de criteris alhora de definir tant els sectors que en formen part com per la
seva definició.

De fet, aquesta confusió comença per la pròpia definició del que s entén per  serveis.
Tradicionalment aquest ha estat un sector que s ha comportat i ha funcionat com un
calaix de sastre on s agrupaven totes aquelles activitats que no formaven part de les
classificacions tradicionals, és a dir, per sector serveis s entenia tot allò que no es podia
agrupar ni en el sector de l agricultura ni en el de la indústria, a més a més, en els
serveis, a diferència del que succeeix amb l agricultura, la indústria, la construcció o les
activitats extractives, el seu producte acostuma ser intangible o immaterial.

El canvi de paradigma productiu, amb la incorporació massiva de les noves tecnologies
en els sistemes de producció, ha comportat que la importància i la presència dels
serveis hagi augmentat de forma significativa en el conjunt de les activitats productives.
És en aquest context que es fa una adaptació dels criteris que en formen part
classificant-los entre serveis a les persones, serveis de distribució, serveis socials i
serveis a les producció.

Els Serveis a les persones són el conjunt d activitats que venen determinades per la
demanda individual del consum de les famílies i/o individus i comprenen sectors com
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són els serveis personals, serveis domèstics, serveis de reparació, oci i lleure, hoteleria
i el comerç minorista.

Els serveis de distribució són els que permeten la circulació tant de les persones com
dels béns i la informació, és el cas del comerç majorista, el transport i la comunicació.

Els serveis socials són aquells serveis que malgrat anar dirigits al consum són oferts
per les administracions públiques i per altres organitzacions i/o entitats amb un sentit
més de col·lectivitat que de mercat, és per aquest motiu que el servei no tindrà tant un
cost real per l usuari com un preu polític, és el cas dels diferents serveis administratius,
la sanitat i els serveis socials, educació, defensa i la seguretat social.

Els serveis la producció són els serveis que es vinculen a la producció, és a dir, són el
conjunt d activitats dutes a terme per a la realització d altres activitats que són
adquirides principalment per les empreses, és el que succeeix amb les activitats
financeres, immobiliàries i de serveis tant a les empreses com als professionals.

Els serveis a la producció, doncs, formen el que anomenem Servei a les Empreses. El
seu pes específic en el conjunt de l activitat productiva dependrà en bona mesura de la
seva interrelació amb les activitats industrials, ja que un elevat nombre d aquests
serveis formen part del mateix procés productiu.

Així doncs, cal entendre el Servei a les Empreses com un conjunt de funcions de
serveis, dirigides quasi exclusivament a les empreses, on s agrupen un conjunt de
funcions  de serveis, en la seva majoria, però no únicament estratègiques i decisòries.
El seu valor afegit, per tant, és el del seu contingut intel·lectual posat al servei d altres
empreses per a que amb aquest puguin millorar i/o facilitar la seva gestió.

En els darrers anys s ha posat en evidència com aquests sectors creixien de forma
destacada a partir de la creixent diversificació i major complexitat dels processos
productius i de la necessitat de serveis que els hi són complementaris.

comerç i reparació
Serveis a les persones hoteleria

altres serveis

transport+comunicacions
Serveis a la distribució comerç majorista

sanitat+serveis socials
administració pública

Serveis socials educació
defensa
seguretat social

serveis empresarials
Serveis a la producció serveis financers

serveis immobiliaris
Quadre 1: classificació del sector serveis
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Les principals diferències entre una empresa de serveis i una empresa de servei a les
empreses, segons els autors Sasser, Olsen i Wyckoff1 són les que queden reflectides
en el quadre resum que es mostra a continuació, evidenciant com, mentre els serveis a
les empreses necessiten d un personal altament qualificat, en els serveis als
particulars, els processos a realitzar els poden portar a terme treballadors amb un
menor nivell de qualificació, convertint aquest fet en la premissa base sobre la que es
fonamenten la majoria de característiques:

                                           
1 SASSER, Earl, OLSEN, Paul, i WYCKOFF, Daryl, Management of service operations. Allyn and Bacon, 1978, pàg.
406-407

Comparació entre les organitzacions de serveis estratègics i
determinats serveis banals a particulars

Naturalesa del centre de
benefici

El contracte en si mateix La unitat operativa

Individus competents en un pla 
operatiu, que tenen a més la 
capacitat de dirigir el personal, 
de manera que assoleixen els
objectius prefixats

Individus d'experiència, 
automotivats i que participen
també en la producció del servei

Tipus del quadre intermedi

Feble Elevat
Nombre de transaccions
per unitat de temps

Valor d'una transacció Elevat Feble

Jerarquia plana no estructurada,
amb relacions entre subordinats
i superiors poc formals, deixant
una certa llibertat a tots nivells

Jerarquia rígida i piramidal, 
amb procediments de treball
estandaritzats i control estricte
a tots nivells

Tipus d'estructura
organitzativa

Dispersió geogràfica
Un establiment únic i centralitzat
o alguns adreçats a mercats
regionals o nacionals

Establiments o agències amb
múltiples emplaçaments, que 
serveixen cada  un un  mercat
local

Element de comparació Serveis a  les empreses Serveis als particulars

No estandaritzat, amb un
contingut de coneixement o
d'habilitat manual elevats

Tipus de servei
Estandaritzat, amb un 
contingut de coneixement o
habilitats febles
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1.2 Acotacions del terme

Els sectors que conformen els Serveis a les Empreses es classificaran segons els
grups d activitat definits per la Classificació Catalana d Activitats Econòmiques (CCAE-
93 Rev. 1)2. La finalitat d aquesta és la de classificar les unitats productives segons el
tipus d activitat a què es dediquin, amb la vista a l elaboració d estadístiques sobre els
aspectes relacionats amb el seu funcionament econòmic: producció, utilització dels
factors de treball o rendibilitat 3.

                                           
2 L entrada en vigor de la CCAE-93 Rev.1 correspon a l aplicació de l Ordre ECF/217/2004 de 15 de juny per la qual
s aprova la revisió de la Classificació Catalana d Activitats Econòmiques.
3 Classificació Catalana d Activitats Econòmiques. Barcelona. Institut Estadística de Catalunya, 2005

Element de comparació Serveis a  les empreses Serveis als particulars

Control de qualitat
Avaluació a través dels clients 
i similars

Controls imprevistos de 
qualitat, que té com a base la
formació del personal

Fidelització del client A l'individu prestatari Al concepte del servei

1.-Desenvolupament 
professional i ingressos a llarg
termini.

2.-Oportunitats de pregressió en
estatus, desenvolupament
professional a llarg termini, i 
ingressos a curt i mitjà termini

1.- Creixement dels ingressos
a mitjà i llarg termini i, de 
l'estatus al mateix temps que
l'empresa.

2.-Reconeixement de mèrits;
acceptació de les condicions de
treball

Elements de motivació:
1.- Dels Dirigents

2.-Del personal operatiu

Funcions centralitzades
Planificació i actualització
dels coneixements

Planificació:
-Compres
-Publicitat
-Control pressupostari
-Concepció dels establiments
-Concepció dels serveis
-Preu

Naturalesa dels 
establiments

Entorn no estandaritzat, plaent,
no estructurat, per a ús intern

Entorn i elements materials
estandaritzats, disposats en 
funció dels clients

Venda inicial
Venda a través dels consultors
o l'equip de màrketing

A través de la publicitat o la 
promoció

Vendes posteriors
A través dels consultors
quan produeixin els serveis

A través dels treballadors quan
produeixen el servei

Personal d'experiència i 
competència elevades, 
automotivats

Operaris no qualificats o poc
qualificats

Tipus  del personal operatiu

Tipus de contacte amb el 
client

De durada mitjana o llarga, amb
pocs assalariats

De durada curta, amb diversos
treballadors



Els Serveis a les Empreses de Terrassa / 9

La major part de la informació únicament s ha aconseguit desagregada a dos dígits,
encara que les dades extretes de l INSS s han pogut obtenir informació a tres dígits. Els
codis numèrics únicament tenen significat a partir de les agrupacions a dos dígits,
encara que per un nivell superior de desagregació, si no hi ha cap subdivisió en un
nivell immediatament inferior, hi constarà el 04.

                                           
4 En l apartat d annexos es defineixen els grups que conformen els Sectors a les Empreses.

Quadre 2: divisions del sectors a les empreses

             Institucions Assegurances i Activitats aux.
             financeres plans de pensions financeres

SERVEIS FINANCERS

SERVEIS A LES EMPRESES SERVEIS 
IMMOBILIARIS

SERVEIS EMPRESARIALS

          Lloguer de béns            Activitats                 Altres activitats
             i immobles          informàtiques empresarials

    R+D


