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Presentació 

 

Els estudis empírics sobre localització industrial no solen distingir entre els 

nous establiments i els relocalitzats, la qual cosa pot donar lloc a estimacions 

esbiaixades i a polítiques econòmiques inapropiades, atès que les 

característiques i motivacions locacionals d’ambdós tipus d’establiments no són 

estrictament les mateixes. Aquest document aborda aquestes mancances 

utilitzant dades relatives a la localització i relocalització d’establiments 

industrials als municipis de Catalunya. Els resultats d’aquest treball indiquen 

que la majoria de determinants que influencien la localització de nous 

establiments són diferents d'aquelles que influencien la relocalització dels ja 

existents, mentre que aquells que afecten tots dos fenòmens ho fan amb nivells 

d’intensitat desiguals. A més a més, ambdós fenòmens estan relacionats de 

forma positiva, tot i que asimètrica, ja que els estrictament nous establiments 

reaccionen positivament amb més intensitat davant la presència d’establiments 

relocalitzats al mateix municipi que no pas a l’inrevés. En concret, els nostres 

resultats suggereixen que els nivells d’informació de què disposen ambdós 

tipus d’establiments són desiguals, essent que aquells que ja estan dins del 

mercat i que trien un lloc on relocalitzar les seves instal·lacions gaudirien d’una 

informació de més qualitat que els que són estrictament nous. Aquesta 

circumstància hauria de permetre que els primers poguessin triar 

l’emplaçament amb garanties d’èxit. 

                                                 
*
 Manjón-Antolín, M.C. i Arauzo-Carod, J.-M. (2011): “Locations and relocations: determinants, 
modelling and interrelations”, Annals of Regional Science 47: 131-146. 
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Dades i resultats 

 

Les dades sobre localitzacions i relocalitzacions provenen del Registre 

d’Establiments Industrials de Catalunya (REIC), un registre administratiu que 

permet analitzar amb detall quines són les pautes locacionals de les activitats 

industrials. En concret, disposem de les dades de localització i relocalització a 

nivell de municipis de Catalunya per al període comprès entre 2001 i 2004. 

 

Els principals resultats mostren com les economies i deseconomies 

d’urbanització, la diversitat industrial i la densitat poblacional són variables 

rellevants per a les decisions de localització i relocalització, tot i que més 

decisives per a les localitzacions, la qual cosa fa pensar en l’existència d’altres 

determinants que afecten les decisions de relocalització de forma singular i, 

específicament, determinants de caire intangible difícilment observables des de 

l’exterior. A més a més, hi ha altres característiques que afecten 

específicament les localitzacions, com ara la dotació de capital humà o les 

economies de localització (és a dir, l’especialització local) 

 

Conclusions 

 

Aquests resultats poden ser de gran utilitat per a la formulació de polítiques 

públiques tendents a la captació de nous establiments industrials, ja siguin 

aquests estrictament nous o relocalitzats. Així, atès que els determinants 

locacions d’ambdós tipus d’establiments no són estrictament coincidents, cal 

conèixer amb detall quina mena d’entorn cerca cadascun d’ells, per tal de saber 

com reaccionaran els possibles entrants davant de determinades 

característiques de les economies locals i, al seu entorn, quines d’aquestes 

característiques cal potenciar i en quin sentit. 

 

 


