LES EMPRESES TABAQUERES
La Fàbrica Reig
Les empreses són la base de l’economia dels països on desenvolupen la seva
activitat. A Andorra les empreses tabaqueres han estat de les més importants en els
darrers segles. Aquestes empreses han anat evolucionant des de petits tallers
artesans fins a transformar-se en grans empreses que treballen amb diferents
multinacionals.
En aquesta fitxa et proposem que coneguis com es classifiquen els diversos tipus
d’empreses prenent a tall d’exemple la Fàbrica Reig, una de les pioneres en el sector
de la producció tabaquera a Andorra.

Tipus d’empreses
Les empreses es classifiquen d’acord amb diferents criteris: segons la seva
envergadura, el seu tipus de producció i la propietat del seu capital.
En funció del que produeixin, les empreses poden ser de dos tipus: de béns o de
serveis. Els béns són els productes que tenen unes característiques físiques
mesurables, com el tabac; en canvi, els serveis són productes intangibles, que no es
poden mesurar, com l’educació. Si són empreses estatals es diu que el seu capital és
públic; si pertanyen a un o més particulars es classifiquen com a empreses privades.
Altres criteris que s’utilitzen per a classificar-les són la seva envergadura i el seu sector
de producció:
ENVERGADURA
Petita empresa

Mitjana empresa

Gran empresa

d’1 a 50 treballadors

de 51 a 250 treballadors

més de 250 treballadors

SECTOR DE PRODUCCIÓ
Sector Primari

Sector Secundari

Sector Terciari

Treballen per obtenir
matèries primeres

Manufacturen les matèries
primeres

Realitzen serveis

D’acord amb aquests criteris, intenta situar al quadre següent l’Antiga Fàbrica Reig tal
com era a començaments del segle passat, abans que es transformés en una empresa
moderna.

TIPUS D’EMPRESA

EMPRESA

Primari
Sector de
producció

Secundari
Terciari
Petita

Envergadura

Mitjana
Gran

Propietat del
capital

Pública
Privada

Quan hagis situat la Fàbrica Reig a les tres categories, completa els espais que
queden buits amb exemples d’altres empreses que coneguis.
Un cop completada la taula, posa en comú les teves respostes amb els teus companys
i companyes de classe i contrasteu els resultats. Heu ubicat la Fàbrica Reig a les
mateixes categories? Quines altres empreses heu situat a la taula?

En acabar l’activitat
Finalitzada l’activitat, comenteu les qüestions següents sobre els diversos tipus
d’empresa:
-

En quin sector de producció creus que es concentren actualment la majoria
d’empreses d’Andorra?

-

Creus que hi ha d’haver empreses públiques? Per què? En cas afirmatiu,
quines creus que haurien de ser?

