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DESCRIPCIÓ DE L’EMPRESA

Empresa familiar fundada l’any 1885, té la llicència més antiga de fabri-
cació de màquina-eina de l’estat espanyol. Amb marca comercial DENN, 
l’empresa es dedica al desenvolupament de processos de deformació de 
metalls per rotació i al disseny i fabricació de màquines-eina per fer 
aquests processos. Actualment és un dels majors productors a nivell mun-
dial de màquines de repulsar, laminar i tancat de tubs.

Inverteix de forma constant en R+D tant en el desenvolupament de nous 
productes com en nous processos de deformació. També ofereixen un po-
tent servei de postvenda per a recanvis, assistència tècnica, reparacions i 
assessorament de procés. El 1999 van obtenir la certificació ISO 9001 com 
a garantia de la qualitat del seu servei.

Entre els seus objectius, tenen la visió de ser una marca de referència en 
el mercat: una marca reconeguda sinònim d’expertesa, qualitat, tecnologia i 
flexibilitat.

L’empresa està molt internacionalitzada, fins al punt d’exportar el 90% 
de la seva producció. Entre molts d’altres sector destaquen els sector de 
l’automoció, l’aeroespacial, ventilació, tubs, química i parament entre d’altres. 

COMPROMÍS AMB LA RESPONSABILITAT SOCIAL

Durant el 2016, després d’haver estat seleccionada, Industrias Puigjaner ha 
participat en el programa RSE.Pime, organitzat per l’associació empresa-
rial Respon.cat. Per mitjà del procés de capacitació i consultoria, l’empresa 
ha pogut identificar les seves bones pràctiques i les àrees de millora. 

COMPROMÍS AMB LES PERSONES

El Pla Estratègic presentat el 2015, desenvolupat mitjançant un pro-
cés participatiu, va posicionar les persones com a valor prioritari per a 
l’empresa. Per a Industrias Puigjaner un bon clima laboral és molt impor-
tant i per aquest motiu fomenten diverses iniciatives per garantir unes 
condicions laborals dignes als seus treballadors:

•  Tot el personal es fix;

•  L’empresa te un horari intensiu de 7 a 15h amb la flexibilitat horària i de 
vacances, que permet la conciliació familiar dels treballadors;

•  Es disposa d’un pla de formació i subvenciona la formació dels treballa-
dors i els obsequien amb lots de Nadal.

•  Fomenten un entorn de treball segur, sense accidents, i lliure de discri-
minació.

Indústries Puigjaner S.A.
Nom de l’empresa Industrias Puigjaner, SA - DENN

Sector d’activitat Metal·lúrgia, maquinària. Desenvolupament de processos de deformació de 

metalls i al disseny i fabricació de màquines-eina per fer aquests processos

Plantilla 50 persones

Pàgina web www.denn.es

Adreça C. Pintor Vila Cinca, 30, 08213 Polinyà (Vallès Occidental)

Contacte T. 937 13 20 01
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Bones pràctiques de Responsabilitat Social

Actualment comença a haver-hi més dones en el sector, però la diferència 
encara és notable, encara que s’estan fent esforços cap a la paritat. Tot i no 
disposar d’un codi de conducta, disposen d’una política integrada en un 
reglament intern.

L’organització va desenvolupar un projecte sobre responsabilitat social 
empresarial, enfocat a recursos humans, que va ser premiat.

COMPROMÍS AMB EL MEDI AMBIENT

Aquestes són algunes de les bones pràctiques que porten a terme en el 
vector ambiental:

•  Els processos de deformació incremental que DENN desenvolupa i fa-
brica són substitutius de les tecnologies amb pèrdua de material com
el mecanitzat o de deformació tradicionals com la forja convencional o
la estampació. Els processos alternatius que l’empresa proposa als seus
clients suposen estalvi d’energia i material i, per tant, tenen un impacte
ambiental més reduït.

•  L’empresa té l’enfocament de dur a terme una anàlisi del cicle de vida
(LCA) per comparar els impactes ambientals associats a totes les etapes de 
la vida d’un producte fabricats per les seves tecnologies i les tradicionals.

•  Pel que fa a la eficiència energètica, hi ha diferents mesures, com que les
màquines que fabriquen a DENN gestionen les dades de consum d’energia 
per poder optimitzar els processos per reduir la despesa energètica

 A les instal·lacions de l’empresa s’utilitza poca energia i disposen d’un
generador. S’està substituint el sistema d’il·luminació per llumeneres
LED per seguir contribuint a l’eficiència energètica.

 Pel que fa al consum d’aigua, tenen un pou i en controlen l’aigua. També 
tenen unes instal·lacions dedicades a l’aprofitament de les aigües plu-
vials.

•  La gestió de residus és una de les iniciatives més destacables en la re-
alització del compromís ambiental de l’empresa. En aquest sentit, es
promou la recollida selectiva i tractament amb el gestor de residus de
cartró, palets, fusta, olis, draps, bosses, fluorescents, i ferralla, entre al-
tres, i la seva separació i reciclatge així com el reaprofitament de papers
i d’embalatges.

•  A més, l’empresa posa a disposició de tots els seus membres i treballa-
dors un aparcament de bicicletes per fomentar la mobilitat sostenible
fins a la feina.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

Industrias Puigjaner té una llarga tradició de promoure aliances i asso-
ciacions amb fabricants de béns d’equip de Catalunya, Espanya i altres 
regions del món, així com amb centres d’investigació, fomentant una in-
dustria consolidada i basada en la innovació.

Per altra banda, una de les prioritats de l’organització és millorar les re-
lacions amb les comunitats que integren el seu entorn. Un exemple és 
l’associació amb empresaris de polígons per tal de fomentar diàlegs amb 
els ajuntaments de diferents municipis.

Finalment, la majoria dels proveïdors de l’empresa són locals i tenen la 
intenció de desenvolupar i incorporar un codi ètic al que se subscriguin 
els diferents proveïdors.
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Un objectiu principal de l’empresa és incrementar la col·laboració amb 
entitats del tercer sector que proveeixin de productes i serveis .

Industrias Puigjaner esta desenvolupant un Pla d’Acció en Sostenibilitat i 
ha identificat els seus grups d’interès prioritaris i les línies estratègiques 
d’acció per als propers anys. En la actualitat, aquesta empresa està selec-
cionant indicadors de gestió per a cadascuna dels seus eixos estratègics, 
el que facilitarà gestionar la seva sostenibilitat i una possible publicació 
d’una memòria de responsabilitat social.

CONCLUSIONS

Industrias Puigjaner és una empresa de maquinària amb un clar enfo-
cament de conciliació i de participació de l’equip humà. Industrias Pui-
gjaner té la intenció d’incorporar els criteris de la responsabilitat social 
i de la sostenibilitat en la selecció dels seus proveïdors, i de fomentar la 
col·laboració amb les empreses del polígon industrial on es troba, i no des-
carta proposar mesures d’economia circular.

Aquesta fitxa ha estat elaborada al 2017 per 
Juan Villamayor, a partir de les entrevistes 
realitzades a Daniel Masagué, director de 
Qualitat 

La fitxa reflecteix informacions aportades 
per l’empresa i ha estat validada per aquesta. 
L’elaboració de les fitxes d’RSE és una ini-
ciativa de l’associació Respon.cat, iniciativa 
empresarial per al desenvolupament de la 
responsabilitat social a Catalunya. 

Aquesta sèrie de fitxes correspon a empre-
ses participants en el programa RSE.Pime, 
amb el suport del Departament d’Empresa i 
Coneixement de la Generalitat de Catalunya 
i la col·laboració del Consell de Cambres de 
Comerç de Catalunya i el Palau Macaya de 
l’Obra social de la Caixa.
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