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1. INTRODUCCIÓ 

El present document correspon a l’informe del projecte per a la realització 

del Cens d’empreses dels Polígons d’Activitat Econòmica de la comarca 

del Vallès Oriental. El cens, encarregat per l’Observatori Centre d’Estudis 

del Vallès Oriental del Consell Comarcal del Vallès Oriental en el marc 

de la Taula per el Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – El Vallès 

Oriental Avança (TVOA) ha estat realitzat per l’empresa Solucions 

Geogràfiques S.C.C.L. entre els mesos d’Octubre i Desembre de 2017, 

mitjançant un treball de camp per identificar les activitats empresarials 

localitzades als diferents PAE dels municipis vallesans. 

En el present document es detalla la metodologia seguida per la 

recopilació de la informació i el seu tractament posterior, així com la 

presentació dels resultats de forma global per la comarca i detallada per 

cada municipi i polígon d’activitat econòmica. 

2. OBJECTIUS 

La Taula per el Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació – El Vallès 

Oriental Avança (TVOA) volia aconseguir una base de dades el més 

complerta, exacta i exhaustiva possible de les empreses ubicades i la 

disponibilitat de sòl per la ubicació de noves empreses al conjunt dels PAE 

ubicats als municipis del Vallès Oriental. 

Els principals objectius assolits han estat: 

- S’ha generat una base de dades de totes les empreses ubicades 

als PAE del Vallès Oriental que permet treballar internament el 

coneixement del teixit empresarial propi. 

- S’han detectat naus buides, en venda i/o en lloguer, fet que 

permetrà dur a terme estratègies de dinamització de naus buides. 

Tanmateix s’han identificat tots aquells solars que no estan 

edificats. 

 
- S’ha elaborat el present informe amb els resultats i anàlisis més 

rellevants de les dades obtingudes, tant de forma global a nivell 

comarcal, com a nivell detallat dels municipis i Polígons 

d’Activitat Econòmica. 

 

3. METODOLOGIA DE TREBALL 

Per tal de dur a terme els objectius plantejats en el capítol anterior, a 

continuació es descriu la metodologia utilitzada en la realització del cens 

d’Empreses dels PAE del Vallès Oriental. 

 

3.1 Definició exacta de la Base de Dades (BBDD) 

En primer lloc, es va haver de definir exactament com seria la base de 

dades, per saber les tipologies d’empreses que s’havien de recollir i 

inventariar durant la realització del cens. 

Es va optar per utilitzar la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques 

(CCAE) que vam haver d’adaptar un cop descarregada del següent enllaç: 

https://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=1&V1=87 

https://www.idescat.cat/Classif/?TC=4&V0=1&V1=87
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3.2 Recollida de dades 

Solucions Geogràfiques S.C.C.L. ha utilitzat l’App Geoform per a la 

recollida de dades del cens d’empreses. 

Es tracta d’un dispositiu optimitzat per a funcionar en un entorn Android 

que permet la recollida de dades georeferenciades durant el treball de 

camp. 

Per a la recollida de dades cada tècnic anava equipat amb una tableta 

amb l’app Geoform incorporada amb la base de cadastre de Montcada i 

Reixac. 

Geoform portava incorporada un formulari per a la recollida de les dades 

definides a l’apartat 3.3.2 del present informe. 

Fig. 1. Mapa del parcel·lari cadastral 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 

Oriental 

3.3 Cronologia metodològica 

Seguint la metodologia de treball plantejada es van desenvolupar les 

següents tasques: 

1. Preparació cartogràfica del parcel·lari cadastral. 

2. Treball de camp. 

3. Depuració i correcció de la base de dades del Cens d’empreses. 

4. Explotació de dades: elaboració d’un informe, explotació en 

taules i gràfica de resultats, cartografia, etc. 

5.  

3.3.1 Preparació cartogràfica del parcel·lari cadastral 

S’ha treballat amb el parcel·lari del cadastre de cada un dels municipis del 

Vallès Oriental que te algun Polígon d’Activitat Econòmica. 

Per a definir quins PAE s’havien de visitar per aconseguir les dades hem 

descarregat la capa oficial de polígons disponible al ICGC. 

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Capes-de-

geoinformacio/Poligons-industrials 

La base cartogràfica del cadastre ens ha ajudat a ubicar correctament les 

empreses sobre el territori. És una base georeferenciada que ens 

permetrà conèixer directament el carrer i el número en el que estan 

ubicades cada empresa a partir del seu creuament amb la informació 

disponible a cadastre. 

  

http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Capes-de-geoinformacio/Poligons-industrials
http://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Capes-de-geoinformacio/Poligons-industrials
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Fig. 2. Parcel·lari cadastral a nivell municipal a l’App GeoForm 

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 

Oriental 

 

3.3.2 Treball de camp 

Un equip de dos tècnics ha realitzat el treball de camp i la recollida de 

dades, amb una durada de 3 mesos, recopilant la informació en horari 

laboral de 9 a 19h de dilluns a divendres de forma continuada des del 

començament del treball. 

El treball de camp s’ha realitzat a peu, per tècnics de Solucions 

Geogràfiques S.C.C.L. equipats amb una tableta BQ Aquarius M10 i s’ha 

organitzat a partir de la cartografia cadastral i dels polígons dels diferents 

PAE del Vallès Oriental. 

Els atributs que s’han recopilat i que es van consensuar prèviament amb 

L’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental han estat els 

següents: 

- Nom Comercial de l’empresa 

- Nom Fiscal de l’empresa 

- NIF 

- Situació de l’empresa 

- Tipus d’empresa 

- Tipus immobiliari 

- Secció CCAE 

- Divisió CCAE 

- Grup CCAE 

-  Classe CCAE 

- Nom Immobiliària 

- Web d’empresa 

-  Nombre de treballadors 

- Associació d’empresaris 

- Mail de contacte 

- Telèfon de contacte 

- Persona de contacte 

- Producte 



 

                      
                      

         7 

INFORME DEL CENS D’EMPRESES, NAUS I SOLARS DEL VALLÈS ORIENTAL. PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

- Data de treball de camp 

- Font de les dades. Elaboració posterior 

- Nom del Municipi. Elaboració posterior 

- Nom del Polígon Industrial. Elaboració posterior 

- Carrer i Número segons cadastre. Elaboració posterior 

- Referència Cadastral. Elaboració posterior 

- Qualificació Urbanística Municipal. Elaboració posterior 

-  Qualificació Urbanística Ajuntament. Elaboració posterior 

- Coordenada X UTM ETRS89. Elaboració posterior 

- Coordenada Y UTM ETRS89. Elaboració posterior 

Fig. 3. Recollida treball de camp: Tablets Digitalitzadores de Solucions  

 

Fig. 4.  

Fig. 5.  

Fig. 6.  

Fig. 7.  

Fig. 8.  

Fig. 9.  

Fig. 10.  

Fig. 11.  

Fig. 12.  

Fig. 13.  

 

 

 

 

Font: Solucions Geogràfiques 

Una vegada finalitzat el treball de camp, arribats al despatx i amb 

connexió wifi diàriament es feia una exportació dels resultats a un 

servidor al núvol on es disposava d’una còpia de seguretat de les dades 

obtingudes. 

 

3.3.3 Depuració i correcció de la base de dades del Cens 
d’empreses dels PAE del Vallès Oriental 

S’ha de tenir en compte que els errors de presa de dades utilitzant la 

metodologia esmentada amb anterioritat estan minimitzats, ja que s’ha 

treballat en camps tancats, és a dir, definits prèviament i on el tècnic de 

treball de camp tan sols havia d’escollir entre les opcions d’un llistat 

desplegable. 

Tot i això, s’ha dut a terme la correcció, depuració i homogeneïtzació de 

les dades i del seu traspàs al GIS per tal d’analitzar els resultats. 

Els camps d’informació de la base de dades que no s’han completat 

durant el treball de camp (adreça, referencia cadastral, nom PAE,...) s’han 

processat fent una recerca posterior, durant el treball de gabinet, per tal 

de dotar la base de dades final d’una informació més completa i detallada. 

En aquest apartat cal dir que en alguns casos es realment difícil donar una 

classificació única i correcta a l’activitat de les empreses ja que, en molts 

casos, en una mateixa ubicació hi fan més d’una activitat: producció, 

emmagatzematge, comercialització... El criteri utilitzat ha estat el de 

donar prioritat a la que semblava més important o ocupava més espai. 



 

                      
                      

         8 

INFORME DEL CENS D’EMPRESES, NAUS I SOLARS DEL VALLÈS ORIENTAL. PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

En casos de dubtes s’ha consultat la classificació del CNAE que ens facilita 

la web de https://www.axesor.es/ i que en diverses ocasions ha estat de 

molta ajuda, especialment en aquells casos d’empreses que no han volgut 

facilitar dades o que no hem trobat cap interlocutor amb qui obtenir 

informació. 

3.3.4 Explotació de dades 

Un cop depurada, corregida i completada la base de dades s’ha procedit 

a l’explotació dels principals resultats obtinguts. 

Per a la realització d’aquesta fase s’han analitzat les dades obtingudes 

creuant-les amb la capa cartogràfica dels límits dels PAE del Vallès 

Oriental i de la cartografia cadastral de cada municipi. 

A 2 municipis del Vallès Oriental no s’ha realitzat el treball de camp 

complert. Aquests són La Garriga i Granollers. En tots dos casos des de 

L’Observatori – Centre d’Estudis del Vallès Oriental se’ns ha facilitat una 

base de dades amb les empreses en actiu d’aquests municipis. Per tant, 

el treball de camp de La Garriga i Granollers s’ha centrat únicament en 

detectar les naus o solars sense activitat, en venda o lloguer. 

Val a dir que la informació facilitada tant pel que fa a La Garriga com a 

Granollers no coincidia plenament amb la estructura prèviament 

realitzada per al conjunt de la resta de municipis.  

Les dades de Granollers disposaven de coordenades però tot i així uns 50 

registres estaven incorrectament georeferenciats i es van haver de 

georeferenciar a posteriori. No disposem d’una imatge de les empreses 

en actiu, ja que com s’ha especificat amb anterioritat l’objectiu del treball 

de camp es va centrar en les empreses inactives. A la vegada el nombre 

de treballadors era en termes absoluts i s’ha redefinit als intervals 

prèviament acordats per la resta de la base de dades. 

Pel que fa a La Garriga tan sols s’ha disposat de l’adreça, amb carrer i 

número per tal de poder geolocalitzar les empreses. Tampoc es disposen 

de les imatges de les empreses en actiu. La base de dades facilitada no 

incorporava el nombre de treballadors de cada empesa, tot i que a partir 

de la informació disponible a la web d’Axesor https://www.axesor.es/  

s’ha completat en aquells casos en que ha estat possible. 

Per tal de poder diferenciar l’origen de les dades hem incorporat un camp 

a la base de dades anomenat “Font” que diferencia entre les dades 

obtingudes amb treball de camp de les facilitades de Granollers i La 

Garriga. 

 

  

https://www.axesor.es/
https://www.axesor.es/
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4. ELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA AL 
VALLÈS ORIENTAL  

El Vallès Oriental és una comarca que es situa al Nord-Est de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i es troba a cavall de la serralada litoral, la 

depressió prelitoral i la serralada prelitoral. Gran part de les activitats 

humanes de la comarca se situen a la depressió prelitoral, ja que és una 

vall allargassada amb grans extensions de terreny de relleu suau, i seguint 

el curs dels rius que han anat obrint pas cap a les comarques veïnes. 

La comarca acull 403.259 habitants, corresponent al 5,34% de la població 

de Catalunya, distribuïts en una miríada de pobles i ciutats petites i 

mitjanes. La capital del Vallès Oriental és Granollers. 

El Vallès Oriental és una comarca vertebrada per autovies i autopistes que 

la connecten amb Barcelona i amb les comarques veïnes, i a través d’elles 

també amb l’Eix Mediterrani. És un territori ben comunicat i altament 

accessible, ja que té alta capil·laritat amb nombroses carreteres 

comarcals i locals que funcionen com a vies d’accés alternatives. És una 

comarca que permet a les activitats econòmiques típicament ubicades en 

polígons industrials maximitzar beneficis: és de fàcil accés per a vehicles 

de gran tonatge i per a treballadors.  

 

4.1 Distribució dels Polígons d’Activitat Econòmica al 
Vallès Oriental 

S’hi localitzen cent seixanta-un Polígons d'Activitats Econòmica que 

ocupen 3115,2 hectàrees, equivalents al 4,2% de la superfície de tota la 

comarca. Els PAE del Vallès Oriental acullen gairebé sis mil empreses, 

repartits entre trenta-tres dels trenta-nou municipis que conformen la 

comarca. Campins, Cànoves i Samalús, Fogars de Montclús, Montseny i 

Sant Esteve de Palautordera no disposen d'aquests espais específics pel 

desenvolupament d'activitats econòmiques per la seva proximitat al Parc 

Natural del Montseny, amb restriccions en la localització de certes 

activitats econòmiques. El mateix passa a Vallromanes, situat a la serra 

de Sant Mateu, a la serralada litoral. A més, el relleu costerut, per 

carreteres locals i amb revolts dificulten l’accés a aquests municipis.  

L’emplaçament dels PAE no respon a una lògica local. Hi predominen les 

dinàmiques globals i les economies d’urbanització. Per aquest motiu, és 

necessari analitzar la localització dels PAE a nivell supramunicipal.  

Els Polígons d’Activitat Econòmica se situen al llarg dels principals eixos 

de trànsit rodat: AP-7, C-17 i C-33, per tant, hi ha una estreta relació entre 

la distribució territorial dels PAE i la localització de vies de comunicació 

terrestres.  A major accessibilitat, major concentració de Polígons 

d’Activitats Econòmica i d’empreses. Això explica per què municipis petits 

com Vallgorguina o Gualba tenen un alt índex d’activitats econòmiques 

en polígons. Molts d’aquest municipis tenen el nucli de població apartats 

de les autovies i autopistes, de manera que s’han creat àrees 

urbanitzades apartades del poble o ciutat. Així doncs, la localització dels 

PAE es produeix en funció de la seva facilitat d’accés a la xarxa viaria, 

independentment de l’existència prèvia o no d’àrees urbanitzades i 

edificades.  

La urbanització d’aquests espais es produeix de forma lineal seguint el 

traçat de la carretera, sovint formant conurbacions. Al Vallès Oriental 

destaquen els següents clústers d’activitats econòmiques en PAE: 
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a) Vallgorguina- Santa Maria de Palautordera- Sant Celoni- Gualba 

b) Martorelles- Mollet- Montmeló- Parets del Vallès- Lliçà de Vall- 

Granollers 

c) Granollers- Cardedeu- Llinars del Vallès- La Roca del Vallès- Les 

Franqueses del Vallès 

Fig. 14. Distribució dels PAE del Vallès Oriental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del 

Vallès Oriental 

 

La distribució dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental està 

estretament relacionada amb la distància als principals eixos de 

comunicació, però no és l’únic factor explicatiu. Juntament amb la 

formació de grans corredors o clústers econòmics hi trobem el fenomen 

oposat: la fragmentació espacial. Aquest fet es deriva de la disponibilitat 

de sòl amb una qualificació urbanística que permeti la localització dels 

usos específics dels PAE en determinats llocs en detriment d’altres.  

Setanta-vuit dels cent seixanta-un PAE de la comarca tenen menys de deu 

hectàrees. La mida mitjana es situa en 19,35 hectàrees, en la línia de la 

mitjana de Catalunya (19,8%), però molt per sota de les 24 hectàrees de 

la Regió Metropolitana de Barcelona. No obstant, també n’hi ha disset 

que superen les 50 hectàrees. 

Tal i com s’observa al mapa següent, els Polígons d’Activitat Econòmica 

més grans es situen al quadrant sud-oest de la comarca, entre les 

Franqueses del Vallès, Granollers, Parets del Vallès i Martorelles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                      
                      

         11 

INFORME DEL CENS D’EMPRESES, NAUS I SOLARS DEL VALLÈS ORIENTAL. PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

Fig. 15. Mida dels PAE del Vallès Oriental 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 

Oriental 

 

Un altre factor explicatiu de la localització i la tipologia dels PAE del Vallès 

Oriental és la capitalitat: la localització de les empreses a les principals 

ciutats de la comarca pel benefici que suposa la facilitat d’intercanvi de 

béns i informació, la proximitat a serveis específics, clients, altres 

empreses, la massa de treballadors i la connexió amb altres modes de 

transport com el tren o l’autobús això també determina el tipus, la mida 

i la quantitat d’empreses que s’hi localitzen. L’efecte de la capitalitat es 

dispersa com una taca d’oli per l’efecte dels vasos comunicants i per una 

major disponibilitat de sòl a mesura que s’agafa distància dels centres 

urbans.  

Fig. 16. Densitat i concentració dels PAE del Vallès Oriental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 

Oriental 
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4.2 L’activitat als Polígons d’Activitat Econòmica del 
Vallès Oriental 

Els Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental no es troben a ple 

rendiment. S’hi localitzen quatre mil empreses, el que representa el 68% 

de la capacitat dels PAE de la comarca. De les mil nou-centes finques 

restants, s’ha verificat que mil es troben en situació d’inactivitat i de nou-

centes no se'n te prou informació com per determinar-ne l'estat.  

Taula 1. Situació empreses dels PAE del Vallès Oriental 

Situació empresa Nombre % 

EN ACTIU 4.029 68,2% 

INACTIVES 991 16,77% 

SENSE INFORMACIÓ 888 15,03% 

TOTAL 5.908 100,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 
Oriental 

El gran nombre de finques buides localitzades en polígons d’activitat 

juntament amb l’elevada accessibilitat, converteixen al Vallès Oriental en 

una comarca preparada per acollir un mínim de mil empreses.  

A la figura següent es pot observar el grau d’activitat empresarial dels PAE 

de la comarca a nivell municipal. Actualment, el terme de La Garriga és el 

que concentra més finques en situació d’inactivitat: 147 (2,48% de la 

comarca). Les Franqueses i Llinars del Vallès també destaquen pel seu 

nombre de finques buides, amb 118 (1,99% del total) i 105 (1,77% del 

total) respectivament. 

 

 

Fig. 17. Grau d’activitat empresarial dels PAE per municipis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 

Oriental 

El grau d’activitat dels PAE també pot ser analitzat des de la perspectiva 

del tipus de finques que ocupen. L’activitat econòmica es concentra en 

un noranta per cent en naus industrials. Els locals són la segona tipologia 

amb més presència als PAE de la comarca, encara que a molta distància 

de les naus. Les parcel·les, enteses com a finques d’ús industrial que 

disposen d’infraestructures i serveis bàsics per al seu funcionament però 

que no estan edificades, com les que poden necessitar empreses de 

desballestament o d’estacionament de vehicles, es troben en 137 casos. 
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Les oficines són una tipologia residual als PAE del Vallès Oriental, amb un 

percentatge que es situa al voltant de l’1,5.  

Taula 2. Tipus d’immoble empreses actives  dels PAE del Vallès Oriental 

Tipus immoble 
EN ACTIU 

Nombre % 

LOCAL 165 4,1% 

NAU 3.592 89,15% 

OFICINA 58 1,44% 

PARCEL·LA 137 3,4% 

ALTRES 77 1,91% 

TOTAL 4.029 100,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 
Oriental 

En canvi, tal i com s’observa a la taula següent, entre les finques buides 

hi ha una major heterogeneïtat. Cal destacar la situació dels solars, fet 

que està  relacionat d’una banda amb la crisi econòmica dels darrers anys, 

i de l’altra, amb la projecció de molts ajuntaments de noves zones de 

desenvolupament urbanístic de PAEs. Al Vallès Oriental hi trobem 487 

solars buits disponibles per a activitats econòmiques i productives, el que 

suposa un 48,75% del total de finques inactives localitzades en PAE. En 

trobem a tota la comarca, excepte a La Llagosta, Martorelles i 

Vallgorguina. La meitat d’aquests solars es concentren entre la Garriga 

(27,31%), Les Franqueses del Vallès (13,14%) i Sant Celoni (9,03%).  

En segon lloc, destaca la presència de naus industrials sense activitat 

productiva vigent. Són 393 naus i suposen el 39,34% de les finques 

inactives.  

 

 

Taula 3. Tipus d’immoble empreses inactives dels PAE del Vallès Oriental 

Tipus immoble 
INACTIVES 

VENDA/LLOGUER EN VENDA EN LLOGUER EN REFORMA SOLAR 

LOCAL 5 6 10 4 - 

NAU 149 51 144 49 - 

OFICINA - 2 13 - - 

PARCEL·LA 19 31 12 13 479 

ALTRES - 2 - 2 - 

TOTAL 173 92 179 68 479 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 
Oriental 

En resum, podem dividir PAE del Vallès Oriental en funció del tipus de 

finca que ocupen les empreses i la seva ubicació entre PAE urbanes i PAE 

suburbanes. Als PAE situades en nuclis urbans hi ha més locals i oficines, 

mentre que  les suburbanes hi ha més naus i més parcel·les i solars buits. 

Això s’explica per la disponibilitat de sòl i pel tipus d’activitat que realitzen 

les empreses que s’hi ubiquen. 

Fig. 18. Nombre de treballadors per empresa dels PAE del Vallès Oriental 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 

Oriental 
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El nombre de treballadors que es situen als Polígons d’Activitat 

Econòmica del Vallès Oriental és una característica a destacar. Són 

majoritàriament empreses petites: el 55% tenen entre un i cinc 

treballadors, mentre que només el 2,25% de les empreses tenen més de 

cent treballadors. Aquest fet està directament relacionat amb la mida de 

les empreses.  

Gairebé el 42% de les empreses situades als PAE del Vallès Oriental 

disposen d'una única finca per a desenvolupar les seves activitats. En 

canvi, hi ha un 29% d'empreses que hi tenen la seu i un 25% que són la 

sucursal d'una empresa més gran. 

Taula 4. Tipus d’empresa dels PAE del VALLÈS ORIENTAL 

Tipus Empresa  N % 

SEU 1.186 29,44% 

SUCURSAL 996 24,72% 

ÚNICA 1.688 41,9% 

SENSE DADES 159 3,94% 

TOTAL 4.029 100,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 
Oriental 

Actualment als PAE del Vallès Oriental hi trobem una gran quantitat 

d'activitats econòmiques de tipologia molt diversa que van des de 

l'agricultura, la logística, l’hostaleria, la construcció o la indústria. Podíem 

dir així, que no hi ha especialització productiva en els parcs empresarials 

de la comarca.  

En resum, als PAE del Vallès Oriental hi trobem principalment empreses 

petites, amb una única finca per a desenvolupar-hi les seves activitats, 

però d’una gran diversitat d’activitats econòmiques. 

Fig. 19. Principals activitats dels PAE del Vallès Oriental 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 

Oriental 

Tot i que els Polígons d'Activitat Econòmica ja fa temps que no només 

concentren activitats industrials, el sector secundari, i en especial la 

indústria manufacturera, continua tenint un pes important en els PAE de 

la comarca: són dins d'aquest sector el una quarta part de les empreses 

localitzades en PAE.  
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Les indústries manufactureres són presents a tots els municipis de la 

comarca, encara que amb percentatges molt diferents. Sis municipis 

concentren la meitat de la manufactura: Granollers (14,26%), les 

Franqueses del Vallès (9,37%), Lliçà de Vall (8,51%), Canovelles (5,81%), 

Caldes de Montbui (5,74%) i Parets del Vallès (5,68%).  

Taula 5. Tipus d’indústria manufacturera dels PAE del Vallès Oriental 

 N % 

FABRICACIÓ DE PRODUCTES METÀL·LICS 438 29,03% 

FABRICACIÓ DE PRODUCTES DE CAUTXÚ I MATÈRIES PLÀSTIQUES 140 9,28% 

INDÚSTRIES QUÍMIQUES 109 7,22% 

FABRICACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS NCAA 101 6,70% 

INDÚSTRIES DE PRODUCTES ALIMENTARIS 92 6,09% 

ARTS GRÀFIQUES I REPRODUCCIÓ DE SUPORTS ENREGISTRATS 79 5,23% 

FABRICACIÓ DE MOBLES 75 4,97% 

INDÚSTRIA DE LA FUSTA I DEL SURO 65 4,31% 

FABRICACIÓ DE MATERIALS I EQUIPS ELÈCTRICS 63 4,18% 

INDÚSTRIES TÈXTILS 50 3,31% 

ALTRES 297 19,68% 

TOTAL 1.509 100,00% 

Font: Elaboració pròpia a partir del Cens d’empreses, naus i solars dels PAE del Vallès 

Oriental 

Dins de la indústria manufacturera del Vallès Oriental hi trobem 24 tipus 

d’activitats diferents, encara que 4 d’elles agrupen més de la meitat de 

la indústria manufacturera de la comarca: la fabricació de productes 

metàl·lics (29,03%), de productes de cautxú i plàstics (9,28%), químiques 

(7,22%) i maquinària i equips (6,7%). 

El tipus d’activitat amb més presència en els PAE, en segon lloc, és el 

comerç, tant al detall com a l’engròs, i els tallers de vehicles. En tercer lloc 

es troben les empreses de transport i emmagatzematge.  

Els serveis i les activitats professionals, així com l’hostaleria i la logística, 

no tenen un gran pes absolut en la configuració dels parcs empresarials, 

però hi tenen un paper clau. Es nodreixen sovint de la resta d’empreses, 

de manera que la resta d’empreses es beneficien de la seva presència. Les 

activitats amb presència minoritària als Polígons d’Activitat Econòmica i 

Productiva, com seria el cas de l’oci i de les oficines professionals i de 

serveis, comencen a guanyar presència als PAE ja que van sent expulsades 

dels centres urbans possiblement per les molèsties que poden generar a 

causa del soroll o per l’augment del preu del sòl.  

 

  



 

                      
                      

         16 

INFORME DEL CENS D’EMPRESES, NAUS I SOLARS DEL VALLÈS ORIENTAL. PRESENTACIÓ DE RESULTATS 

5. CONCLUSIONS 

Els treballs realitzats han suposat la creació d’una extensa i exhaustiva 

base de dades ex novo dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès 

Oriental. La seva anàlisi ens permet conèixer de primera mà el nombre 

total de finques destinades a activitats econòmiques, el dinamisme dels 

PAE i el grau d’activitat econòmica, incloent l’inventari i l’anàlisi de les 

finques en desús, les característiques dels PAE a nivell comarcal i 

municipal, així com el creixement potencial dels PAE. 

D’aquesta primera anàlisi es conclou que els Polígons d’Activitat 

Econòmica i Productiva són espais que responen a dinàmiques globals, 

estan interconnectats i formen part de xarxes complexes en les que 

s’estableixen sinèrgies entre sectors econòmics. 

La georeferenciació d’aquesta informació n’ha permès una comprensió 

més complerta i la seva anàlisi des d’una perspectiva espacial. Els Polígons 

d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental es caracteritzen per les tres 

dinàmiques territorials següents: 

a) Els Polígons d’Activitat Econòmica i Productiva del Vallès Oriental 

segueixen dinàmiques territorials que sobrepassen límits 

administratius locals. Hi ha nombrosos PAE a cavall de dos 

municipis i, formen grans corredors d’activitat econòmica. 

b) Com a fenomen oposat a l’anterior, es dóna una gran 

fragmentació espacial. Els PAE s’ubiquen aprofitant el sòl 

disponible en espais perifèrics dels municipis.  

 

c) Els eixos de comunicació terrestre esdevenen el principal 

element que determina la ubicació dels PAE. El desenvolupament 

econòmic dels PAE de la comarca es beneficia de de la seva 

excel·lent connectivitat.  

Els PAE del Vallès Oriental són espais que tenen un pròsper i llarg futur 

per endavant. S’hi dóna un clima favorable als negocis, ja que disposen 

de recursos intangibles d’alt valor afegit: els beneficis de les economies 

d’escala, d’aglomeració i d’urbanització contribueixen a la reducció de 

costos. A més, disposen d’elements de diferenciació territorial i d’atracció 

amb una base sòlida: una elevada accessibilitat i proximitat als mercats. 

Els PAE són el motor econòmic de la majoria dels municipis de la comarca. 

Fins i tot els termes més petits es converteixen en nuclis atractors 

d’empreses i de mà d’obra gràcies als Polígons d’Activitat Econòmica i 

Productiva. Hi ha un bon equilibri entre qualitat i quantitat. 

D’altra banda, els Polígons d’Activitat Econòmica es caracteritzen per la 

seva heterogeneïtat productiva. Són conglomerats d’activitats 

econòmiques en els que hi ha una gran presència encara de la indústria 

manufacturera a la comarca però amb un pes creixent del sector terciari, 

que es desplaça progressivament del centre de les ciutats als PAE. Lluny 

de ser un inconvenient, la diversitat econòmica és un factor clau en la 

resiliència i la viabilitat econòmica d’aquests espais. 

També cal destacar la presència d’un gran nombre d’empreses amb una 

sola finca per a desenvolupar-hi les seves activitats econòmiques i 

d’empreses amb la seva seu en un dels municipis de la comarca. Això 

significa que al Vallès Oriental hi ha un elevat percentatge de capital local 
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i, per tant, una menor dependència de les empreses de fora i major 

autosuficiència que en altres territoris.  

No obstant, els PAE del Vallès Oriental tenen dues debilitats. La primera, 

el predomini de les empreses petites i amb un reduït impacte 

ocupacional. Però la principal oportunitat que ofereixen els Polígons 

d’Activitat Econòmica i Productiva és que permeten minimitzar la 

vulnerabilitat de les economies locals i de les empreses petites davant de 

les forces externes del mercat. La segona debilitat dels PAE de la comarca 

és la gran disponibilitat de sòl, amb 487 solars buits i més de 500 finques, 

entre naus, locals i oficines sense activitat. És precís buscar estratègies pel 

ple funcionament dels PAE i no confiar excessivament en les economies 

d’aglomeració i d’escala. Els municipis tenen marge per explotar aquest 

recurs econòmic.  

Els Polígons d’Activitat Econòmica i productiva són espais complexos, 

interdependents en quant a usos i funcions, que plantegen un seguit de 

reptes: 

d) Coordinació de la gestió amb vocació supramunicipal, activa i 

continuada; tenint en compte que és un model econòmic que 

depèn de la demanda externa 

e) Necessitat de l’acció coordinada de les forces econòmiques i 

polítiques pel bon funcionament dels PAE a curt, mig i llarg 

termini 

f) Potenciar l’avantatge competitiu dels PAE per facilitar la 

instal·lació d’empreses noves, el manteniment de les ja existents, 

i com a resultat de tot això fomentar l’ocupació i la riquesa local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

 

 


