
 
 

 

 

Apunts d’activitat econòmica a la comarca del Vallès Oriental 
 

 

Des de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental hem volgut estar especialment atentes 

a l’actualitat econòmica i industrial de la nostra comarca, seguint notícies i informacions 

d’interès que han anat apareixent als mitjans de comunicació  locals i a la xarxa. 

 

En un context especialment dur i complicat derivat dels efectes del coronavirus, i on s’han 

multiplicat els ERTOS  (amb una afectació que pot arribar a més de 4.000 treballadors a la nostra 

comarca) cal destacar també situacions positives en l’àmbit de la dinàmica empresarial. Això 

implica que no només hi ha hagut un creixement en l’activitat econòmica, si no que les empreses 

de la comarca s’han adaptat amb rapidesa al context actual, apostant per reorientar la producció 

o augmentant la producció en articles essencials en aquest moment.  

 

Per exemple, en molts casos, diverses indústries químiques i de cosmètica de la comarca han 

augmentat el seu ritme de producció , doblant els seus esforços en produir gels desinfectants, o 

estan ampliant la seva plantilla per a fer front la demanda de productes farmacèutics. 

Per una altra banda,  també altres empreses químiques instal·lades a la comarca, estan 

treballant en la investigació per a trobar una cura per a aquesta pandèmia o estan treballant en 

la creació de plataformes tecnològiques per a aconseguir produir productes antivirals en menys 

temps.  

 

Algunes empreses dedicades a la producció de material de protecció laboral (uniformes, 

mascaretes, ulleres de protecció, etc.), també han incrementat els seus esforços per a poder fer 

front a al gran demanda que hi ha de materials i equips de protecció. Altres empreses s’han 

reinventat, i han fet un canvi en la seva producció, amb l’oferta de mampares transparents pels 

comerços que estan oberts i els serveis públics que es mantenen d’atenció a la ciutadania. 

 

Cal destacar també  certes empreses del sector de lloguer de semiremolcs o empreses dedicades 

a la venta de videojocs, que també han vist incrementades les seves vendes, especialment totes 

aquelles vinculades al sector on-line. També, les empreses dedicades a l’assessorament legal 

han incrementat la seva demanda en el mercat.  

 

De cara al sector alimentari, els supermercats han incrementat les vendes i han establerts 

horaris i mesures per a que els clients no corrin tant de risc al sortir de casa per a cobrir les 

necessitats bàsiques. Seguint per aquesta línia, els productors locals també han fet un major 

esforç per poder oferir productes bàsics de primera qualitat a les persones consumidores, 

establint molta més comunicació i distribució a través de la xarxa social i plataformes web, que 

han d’ajudar al manteniment de l’activitat dels productors locals i comarcals. 

 

Les persones dedicades al transport i al repartiment de paqueteria, també han augmentat 

considerablement el seu treball. Tot i les mesures aprovades pel govern central en relació a les  

  



 
 

activitats laborals bàsiques, aquest sector ara mateix és fonamental per a poder tenir unes 

circumstàncies de vida més normals.  

 

De fet, moltes empreses que han tancat els seus centres logístics o botigues físiques, segueixen 

oferint els seus productes a través de la venta telefònica o la venta online. Tot i que en aquest 

moment, s’ha de seleccionar quins són els productes de necessitat bàsica.  

 

En aquest sentit, molts autònoms s’han pogut beneficiar d’aquestes mesures, com per exemple 

les persones dedicades a la venta de aliments per a animals.   

 

La part negativa en l’àmbit de l’activitat econòmica és la quantitat d’ERTOS (Expedients de 

regulació d’ocupació temporal) que han patit més de 4.000 treballadors. Clarament podem dir 

que gaire bé tots els sectors s’han vist afectats, tot i que encara no disposem de dades fiables. 

 

El comerç a l’engròs i al detall és un dels sectors que més ha patit en relació als ERTOS degut a 

que les botigues de venda de roba, ferreteries, joieries, dietètiques o electrodomèstics són les 

primeres que han hagut de tancar. Per aquest motiu, les grans marques conegudes han 

presentat ERTOS a tota o gairebé tota la seva plantilla. 

 

El sector de la restauració és un altre que també s’ha vist molt afectat. No només parlem de 

botigues de rebosteria o de restaurants per exemple, cadenes de fast food també han hagut de 

tancar. Juntament a aquest sector, l’hostaleria s’ha quedat sense persones a les que oferir als 

seus serveis. 

 

Les activitats sanitàries també han hagut de deixar d’oferir serveis. Molts dels centres sanitaris 

privats, on destaquen sobretot les clíniques dentals, han hagut de procedir a fer ERTOS entre els 

seus treballadors. Seguint aquesta línia, el sector educatiu i serveis socials també s’han vist 

afectats. Podem trobar que s’han procedit a fer ERTOS a personal dedicat a l’ensenyament i a 

personal dedicat a la cura de persones grans i a la cura de persones amb diversitat funcional. 

Fins i tot, molts del centres esportius de la comarca han hagut de reduir la seva plantilla 

temporalment.  

 

Altres sectors dedicats a l’automoció, a les activitats de la llar o a la comunicació, també han 

petit ERTOS degut a la necessitat de presencialitat del personal i a la nul·la presència de 

consumidors d’aquests serveis.  

 



EMPRESA Municipi ACTIVITAT Aspectes d'interès

Asorcad Parets del Vallès Tecnològica

Ha posat el seu equip tècnic i humà a disposició de la plataforma d’ajuda 

3DCovid19.tech, que coordina a tot l’Estat la demanda i el subministrament 

de material mèdic necessari que es pugui fabricar de manera urgent amb 

impressores 3D

Biokit Lliça d'Amunt Indústria química - Farmacèutica
Tota la producció de Ddimer está destinada als tests ràpids. No han deixat 

de produir altres components per a altres finalitats

Condis Varis municipis Alimentació S'avança l'horari comercial per oferir a primera hora venta a persones grans

Coty Granollers Indústria química - Cosmètica i perfumeria La seva producció ha estat renfocada als gels hidroalcohòlic

Dolores Entertainment Granollers Comerç a l'engròs i al detall - Videojocs Les sevenes ventes han crescut

Embalajes Petit Parets del Vallès
Indústria manufacturera - Fabricació 

d'envasos de cartró

L'empresa segueix produint per a poder abastir a les botigues, i tampoc ha 

fet cap ERTO entre els seus treballadors

Grifols Parets del Vallès Indústria química - Farmacèutica Ha signat un acord per a trobar tractaments potencials contra el COVID-19

Grífols Parets del Vallès Indústria química - Farmacèutica

Amb la companyia Shangai RAAS han tancat aliança a la Xina, ha 

aconseguint el 26% de la companyia xinesa a canvi de la participació de 

SHANGAI RAAS a Grífols Diagnostic. Xina és actualment el 3r mercat de 

Grífols

Grup Inkemia Mollet del Vallès Indústria química - Farmacèutica
Treballa en el desenvolupament d'una plataforma  com a eina tecnològica 

per dur a terme nous productes antivirals en temps rècord

Grup Montaner Granollers Serveis de RRHH Ha augmentat la oferta de treball en els sectors d'alimentació i higiene

Grup Salinas Alacant
Indústria manufacturera - Fabricació 

d'envasos de cartró

Ha comprat l'untitat productiva de Fàbrega Packaging situada a les 

Franqueses del Vallès que estava en concurs de creditors des de novembre. 

La compra permetrà, també, matenir els 50 llocs de treball

Grupo Gallo Granollers Sector alimentari
L'increment de la demanda de pasta ha fet que la seva producció augmenti 

considerablament

Lamarvi (VMV Cosmetic 

Group)
Lliça de Vall Indústria química - Cosmètica i perruqueria

Adaptació de la producció. Tot i que han tancat la secció de cosmètica, ara 

es dedican a la producció de gels hidroalcohòlic

Leroy Merlin Lliça d'amunt Comerç a l'engròs i al detall - Bricolatge Continuen les ventes a través del servei online i venta telefònica

Luna Negra Canovelles
Indústria manufacturera - 

Fabricant de lluminàries amb tecnologia LED

L'adaptació de l'empresa ha sigut envers al Projecte OXYGEN. 

Aporten un component que permet regular l'entrada d'aire als respiradors 

que s'utilitzen per l'emergència COVID19

Pa artesà Varis municipis Alimentació Adapta els seu horari, només pel matí, amb l'estat d'alarma

Productes Clímax Parets del Vallès
Indústria manufacturera - Fabricació 

productes per a la protecció laboral

Ha adaptat la seva producció a la necessitat de produir mascaretes filtrants i 

equips de protecció. Degut a l'increment de la producció, ha augmentat la 

seva plantilla

QEV Technologies Montmeló Tecnològica

Ha aturat l’activitat en el camp de la mobilitat elèctrica, per donar suport a 

les institucions sanitàries catalana. Intenta donar resposta a l’eventual falta 

de recursos sanitaris aportant respiradors d’emergència automàtics. També 

màscares protectores i viseres per al personal sanitari.

Rental Center Parets del Vallès Altres serveis - Lloguer de semiremolcs
Ofereix la seva flota a la Generalitat per al transport de productes de 

primera necessitat

Smurfit kappa Canovelles impressions digitals

Ha completat el procés de capacacitació, examen i qualifiació dels 

processos de produció d'impressió  apartir dels estanddars i especificacions 

de més nivell dins del seu sector.

Stil Ricart la Garriga Indústria manufacturera - Fabricació mobiliari
La seva producció ha sigut adaptada a la fabricació de mampares 

transparents per als comerços oberts i serveis d'atenció al públic

Uriach
Sant Fost de 

Campsentelles
Indústria química - Farmacèutica

Degut a l'augment de producció de varis productes farmacèutics, ha 

augmentat la seva plantilla

Dinàmica empresarial al Vallès Oriental 



EMPRESA Municipi Activitat econòmica
Acadèmia Mollet Mollet del Vallès Educació

Adolfo Domínguez La Roca del Vallès Comerç a l'engròs i al detall

AmRest (Tagliatella, KFC) Varis municipis Restauració

Associació APADIS Les Franqueses del Vallès Serveis socials

Balonmano Granollers Granollers Esportiva

Brico Depôt Parets del Vallès Comerç a l'engròs i al detall

Burger King Varis municipis Alimentació

Centre Dental Vallès Mollet del Vallès Activitats sanitàries

CET RAL Granollers Serveis socials

Club Natació Granollers Granollers Esportiva

Decathlon Mollet del Vallès Comerç a l'engròs i al detall

Dentix Mollet del Vallès Activitats sanitàries

Desguaces La Cabaña Vilanova del Vallès Automoció

Desigual La Roca del Vallès Comerç a l'engròs i al detall

Doble Via sccl Varis municipis Serveis socials

El Ganso La Roca del Vallès Comerç a l'engròs i al detall

Eurofirms Varis municipis Recursos humans

Fundació APADIS Les Franqueses del Vallès Serveis socials

Grupo Calzedonia (Calzedonia,

 Intimissimi, Tezenis)
Varis municipis Comerç a l'engròs i al detall

Inside Varis municipis Comerç a l'engròs i al detall

Mango Varis municipis Emmagatzematge/ Comerç a l'engròs i al detall

Mediamarkt Parets del Vallès Comerç a l'engròs i al detall

Mimajocs SL Lliça d'amunt Comerç a l'engròs i al detall

Mordered Granollers Educació

Naturhouse Varis municipis Comerç a l'engròs i al detall

Tendam (Cortefiel, Pedro del Hierro,

 Springfield, Women’secret y Fifty)
Varis municipis Comerç a l'engròs i al detall

Tous La Roca del Vallès Comerç a l'engròs i al detall

Xarxa de concessionaris Varis municipis Automoció

Zena Alsea (Domino's pizza,

 Starbucks)
Varis municipis Restauració

Notices d'empres que han fet ERTOs a la comarca


