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PRESENTACIÓ 
  

Amb aquest Informe relatiu al resum de les dades dels anys 2019-2020 tornem a 

començar l’elaboració de d’Informes de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental, 

després d’un petit parèntesi en els darrers anys. 

 

Des del primer número, realitzat l’any 2003, l’Informe de conjuntura té com a objectiu 

millorar el coneixement sobre l’evolució de l’economia de la comarca i ajudar els 

diferents agents econòmics en el desenvolupament de les seves funcions. Per això, 

l’Informe analitza i interpreta els principals indicadors socioeconòmics de la comarca i 

apunta unes primeres previsions sobre la seva possible evolució, també relacionant-los 

amb l’entorn metropolità i el context tant de país com europeu que envolta la nostra 

comarca. 

 

L’elaboració d’aquest document es basa en informació estadística publicada per 

organismes oficials: l’Observatori de Treball de la Generalitat de Catalunya, la Diputació 

de Barcelona, l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i l’Institut Nacional 

d’Estadística (INE) i d’altres, com l’Informe socioeconòmic que periòdicament publica 

l’Associació d’empresaris de l’Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf (índex ADEG) on es fa 

una comparativa de la competitivitat territorial entre les comarques catalanes. També 

recollim dades de l’Anuari Econòmic Comarcal (Servei d’Estudis BBVA Research), on 

estimen les dades del PIB per comarques. 

 

Les dades de l’ informe es refereixen a diversos àmbits de l’economia i de la conjuntura, 

com l’ocupació, els llocs de treball localitzats, la competitivitat territorial, l’atur registrat, 

la contractació, la sinistralitat laboral o els expedients de regulació o l’estructura 

demográfica. 
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CONTEXT ECONÒMIC NACIONAL I INTERNACIONAL 
 

Les dades ens confirmen que l’exercici 2019 va significar el final de l’etapa expansiva 

encetada la segona meitat del 2013 i consolidada a partir del 2014. En aquest període, 

el creixement mitjà del PIB català va ser important, situant-se en el 2,8%, i la generació 

de nous llocs de treball, mesurats per la afiliació a la Seguretat Social, va créixer en un 

3,2%, amb la qual cosa es van sumar 570.000 nous afiliats al mínim que s’havia assolit 

l’any 2013. Tanmateix, aquestes xifres no amaguen que la dinàmica cíclica de creixement 

econòmic a Catalunya semblava haver assolit el màxim al voltant del 2017, i va presentar 

a partir d’aleshores una lleugera desacceleració. I aquesta tendència al descens 

s’agreujà amb les dades de l’any 2019.  

 

Per tant, en termes macroeconòmics, els signes d’alentiment en l’economia del país es 

començaven a fer evidents abans de l’esclat de xoc de la COVID-19 al mes de març de 

2020: avenç del PIB de l’1,9% el 2019 molt per sota del registrat l’any  2017 (del 3,6%) i 

el 2018 (2,5%).  Així, a finals del 2019 i les primeres setmanes del 2020, el debat 

econòmic se centrava en si l’economia catalana estava començant a entrar en una fase 

de recessió o si es tractava d’una inevitable moderació cíclica després d’uns anys de 

forta expansió.  

 

Aquesta fase de menor creixement es va traduir també en la reducció en la capacitat de 

crear ocupació, que s’explica per la moderació especialment als territoris propers a 

l’entorn barceloní i el pes de l’atur en certs col·lectius, destacant especialment els joves 

i els aturats de llarga durada, col·lectius que mantenien ja al 2019 una situació encara 

elevada respecte a la crisi anterior, del 2008. Les dades i anàlisis dutes a terme en aquell 

moment ja evidenciaven la necessitat d’impulsar mesures orientades afavorir la 

formació i inserció dels col·lectius amb majors dificultats. 1 

 

                                            

1 BBVA Research: Situació a Catalunya. Segon semestre 2019. Novembre de 2019 
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A nivell internacional, el Brexit i els seus efectes en l’economia global eren elements que 

es veien que podien actuar com a discordants o possibles amenaces davant l’evolució 

econòmica de l’economia, tot i que Catalunya es considerava que era una de les regions 

que podria veure’s menys afectada dins del conjunt de l’Estat Espanyol. 

 

D’altra banda, l’augment de les tensions comercials entre Estats Units, Xina i la Unió 

europea també condiciona l’evolució del sector exportador. Els canvis aranzelaris dels 

EE.UU., que van afectar principalment a productes alimentaris, van tenir un efecte 

relativament petit en l’economia catalana. Els riscos es trobaven vinculats al sector de 

l’automòbil, tot i que Catalunya l’any 2019 va millorar la seva competitivitat en relació a 

les exportacions en aquests àmbit, fet que li donava una avantatge en un escenari global 

de menor dinamisme. 

 

En termes generals,  les dades de l’any 2019 indicaven que tant l’economia espanyola 

com la catalana es trobaven més ben preparades per entomar un escenari futur de 

menor creixement econòmic que altres territoris europeus, ja que no es veien 

desequilibris macroeconòmics importants, i el BCE garantia baixos costos de 

finançament. S’apuntava la necessitat, l’octubre de 2019, de reforçar aquests patrons i 

protegir l’economia amb un pla integral de reformes orientades a augmentar la 

capacitat de creixement. 

 

L’evolució trimestral del PIB català al llarg de 20202 ha estat força oscil·lant a causa de 

la crisi sanitària de la COVID-19. L’any es va iniciar amb un descens intertrimestral del 

PIB del -5,9% en el primer trimestre, que es va aprofundir en el segon (-17%), per després 

recuperar-se en el tercer trimestre (+16,9%). Finalment en el quart trimestre s’ha 

produït un tímid descens intertrimestral (-0,5% dades avançades), arrossegat per la 

reducció en la construcció (- 6,8%) i els serveis (-0,8%), mentre que l’agricultura i la 

indústria han crescut. D’acord amb l’avançament dels comptes anuals de l’IDESCAT, 

Catalunya hauria registrat una caiguda del -11,4% del PIB en el conjunt de 2020. La 

construcció (-15,5%) i els serveis (-11,6%) haurien estat els sectors més afectats, seguits 

per la indústria (-9%) i l’agricultura (-2,4%).  A l’Estat Espanyol, el descens del PIB al 2020 

hauria estat molt similar situat al voltant del -11%. 

                                            
2 Butlletí de conjuntura laboral i sectors productius. 4T trimestre 2020. Observatori del Treball i Model Productiu 
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La tendència positiva del tram final del 2020, juntament amb els avenços en relació amb 

la vacunació, han millorat les previsions per al 2021. A nivell mundial s’espera un repunt 

del 6,0 %, mig punt percentual més que en les previsions de gener; a les economies 

avançades es preveu un creixement del 5,1 %, vuit dècimes més que tres mesos enrere; 

i a les economies emergents i en desenvolupament, el repunt s’espera que sigui del 6,7 

%, quatre dècimes per sobre de les anteriors previsions de l’FMI.  

 
Molt probablement, la recuperació més significativa es produiria a partir darrers mesos 
de 2021, lligada a la generalització del procés de vacunació, a les possibilitats de 
recuperació del sector turístic i als millors resultats que ja està mostrant la indústria. Així 
mateix, els fons del pla europeu de recuperació Next Generation EU podrien 
incrementar el creixement de l’economia tant al context europeu com català  a finals de 
2021 i sobretot de cara a 2022.  
 
A Catalunya, les estimacions més recents3 xifren el creixement del PIB al voltant del 6%, 
i s’espera que la millora de la demanda interna s’evidenciï, gràcies a la recuperació del 
consum d eles llars (fet que anirà molt vinculat a la confiança i a les capacitats 
econòmiques de les famílies)  i pel conjunt d’Espanya, s’esperen resultats similars (entre 
el 5,5% i el 6,3%). En ambdós casos serien superiors a les previsions per la mitjana de la 
Unió Europea (entorn del 4%). La recuperació plena dels nivells previs a la pandèmia 
arribaria al 2023. 
 
  

                                            
3 Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (maig 2021). Previsions Macroeconòmiques, Escenari macroeconòmic de 

Catalunya. 2021 i 2022 
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El període 2014-2019 ha suposat una etapa de creixement important en termes 
macroeconòmics, directament vinculat a l’expansió d’un terciari molt lligat al turisme i activitats 
annexes (transports, serveis a empreses, comerç i hostaleria) i, també cal destacar-ho, a les 
activitats dels serveis col·lectius. Tot plegat, aquesta dinàmica s’ha traduït en un VAB4 que, pel 
conjunt català, el 2019 se situava ja vora el 8% per sobre el generat el 2019.  
 
A més, I’ estructura ocupacional catalana tendeix a la major terciarització, vinculada, sobretot, 
als serveis privats que tenen a veure amb la demanda de les llars o empreses: així, la suma de 
la afiliació del comerç, transports, hostaleria i serveis professionals, que suposava un 43,2% de 
la afiliació de Catalunya el 2008 va augmentar al 46,2% el 2013 i s’ha tornat a elevar al 46,6% el 
2019, generant en conjunt un total de 277.000 nous afiliats. Una nova ocupació però que s’ha 
manifestat especialment  fràgil al xoc provocat per la COVID-19. 
 
Si entrem ja de ple en l’anàlisi de les dades del PIB comarcal (les darreres disponibles són les de 
l’any 2019) ens descriuen perfectament la particularitat de l’estructura productiva del Vallès 
Oriental, força lligada al que estàvem dient fins ara: la major contribució al PIB5 comarcal la 
realitza el sector serveis (57,50%), molt per sota del que aquest sector representa en el PIB 
català (74,20%). De fet, el fort pes i presència del sector industrial a la comarca (36,70%), és el 
que explica que a l’estructura productiva comarcal el pes del sector serveis sigui inferior (al 
conjunt català la indústria tot just arriba a representar el 19,70%). Aquest fet només es viu a les 
comarques metropolitanes del Vallès Oriental i a l’Alt Penedès, ja que a la majoria de comarques 
el sector serveis és el que més rellevància té en el PIB, seguit de la indústria i la construcció, 
mentre que l’agricultura manté un paper marginal. 
 
Les comarques metropolitanes, en general, mantenen un pes del sector industrial més gran que 
al conjunt de Catalunya, en detriment del sector serveis. Aquesta dinàmica té la clara excepció  
a la comarca del Barcelonès (on el PIB es basa sobretot en l’aportació del sector serveis, amb 
un pes del 85,50%) i també de les comarques del Garraf (75,20%) i el Maresme (75,00%).  
 
TAULA 1. PES DE CADA SECTOR DINS DEL PIB COMARCAL. ANY 2019 EN % 

                                            
4 VAB: Riquesa generada durant un període de temps 
5 PIB: mesura el valor dels béns i serveis finals produïts durant un període de temps, normalment un any, per les unitats 
productores d’un territori. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del  BBVA Anuari Econòmic Comarcal 

 
Ara bé, si analitzem el creixement del PIB de cada sector, podem veure com és la construcció el 
sector que registra un creixement més notable, situat en el 2,50%, doblant la bona evolució del 
sector de la indústria (1,20) i triplicant el sector Serveis (que registra un creixement de només 
el 0,80%). 
 
 
GRÀFIC 1. CREIXEMENT DEL PIB AL VALLÈS ORIENTAL PER SECTORS EN %. 2019 

 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del  BBVA Anuari Econòmic Comarcal 

 
 
 
 

                                            
 

Primari Indústria Construcció Serveis

Alt Penedès 2,80 39,70 5,40 52,10

Baix Llobregat 0,10 20,70 6,30 72,90

Barcelonès 0,00 10,80 3,40 85,80

Garraf 0,40 14,30 10,10 75,20

Maresme 0,90 17,60 6,50 75,00

Vallès Occidental 0,00 26,30 5,20 68,40

Vallès Oriental 0,60 36,70 5,20 57,50

Catalunya 0,90 19,70 5,20 74,20
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El VAB del Vallès Oriental va créixer un 1,00%, per sota del 2,10% català o el 2,30% de l’eix 
metropolità. Aquest menor creixement deriva bàsicament pel menor creixement del sector 
Serveis i el descens important del sector primari, que és a la nostra comarca on pateix un 
decreixement més elevat.  

 
L’Eix Metropolità de Barcelona va presentar el 2019 un augment del VAB del 2,30 %, superior 
al de Catalunya (del 2,10 %), reflectint la fortalesa de la construcció (2,20 %), la resistència del 
sector serveis (0,03 %), que ajuden a compensar les pèrdues registrades del sector primari (-
5,50%) i al sector industrial (-0,80).  
 
Amb aquests registres, el conjunt català,  l’Eix Metropolità de Barcelona, i les  comarques que 
el conformen mostren com les dades de l’any 2019 evidencien una tendència a l’alentiment de 
l’activitat econòmica, que en termes generals es manté amb xifres inferiors a les de l’any 2018. 
De fet, l’any 2018 va ser un any de manteniment la recuperació iniciada el 2014 i que durant el 
trienni 2015-2016 es va mantenir. I en aquest context de bona evolució de les dades, el sector 
serveis és sens dubte l’element que va reforçar  el lideratge de la demarcació barcelonina dins 
del conjunt català. 
 
Segons les primeres estimacions de PIB publicades7, el PIB en termes reals a la demarcació de 
Basrcelona ha disminuït en un 11,7%. L’evolució económica ha seguit la línea registrada al 
conjunt català (-11,5% segons estimacions de l’Idescat). 
 
 
TAULA 2. CREIXEMENT DEL VAB A LES COMARQUES METROPOLITANES I CATALUNYA. 2015-2019 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de BBVA Resarch 

 

                                            
7 Memòria Economia de Catalunya 2020. Cambra de Comerç de Barcelona. Juliol 2021 

Primari Indústria Construcció Serveis TOTAL

Alt Penedès -2,80 -1,90 5,10 1,70 0,30

Baix Llobregat 2,20 0,90 2,30 3,70 3,00

Barcelonès 4,80 -1,50 1,50 3,40 2,80

Garraf -3,90 2,40 1,70 0,80 1,10

Maresme -8,40 -3,20 3,60 2,00 1,10

Vallès Occidental -2,90 1,20 2,50 0,80 1,00

Vallès Oriental -9,80 1,20 2,50 0,80 1,00

Eix metropolità -5,50 -0,80 2,20 0,03 2,30

Catalunya -3,10 -0,30 2,30 2,70 2,10
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TAULA 3. CREIXEMENT DEL VAB A LES COMARQUES METROPOLITANES I CATALUNYA. 2015-2019 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de BBVA Resarch 

 
L’evolució de l’ocupació 8  pels grans sectors ens serveix d’indicatiu de l’evolució del teixit 
productiu de la comarca i el seu entorn, a part de les dades ja analitzades del PIB comarcal. La 
creació o destrucció de llocs de treball per cada sector ens permet valorar els canvis produïts 
en l’estructura productiva.  
 
El 2019 va mantenir un comportament positiu respecte anys anteriors, consolidant així  un canvi 
de tendència positiu pel que fa a la generació d’ocupació. En termes d’afiliació a la Seguretat 
Social (persones assalariades més autònomes), els llocs de treball localitzats a la Regió 
Metropolitana de Barcelona (RMB) es van incrementar respecte l’any 2018.  La RMB va registrar 
un guany del ▲6,30%, amb comarques com el Maresme, Baix Llobregat o Garraf amb xifres 
força superiors. El Vallès Oriental però és una de les comarques que mostrava un creixement 
menor, a diferència d’anys anteriors com per exemple 2017-2016, on totes les comarques 
menys Vallès Oriental i Alt Penedès van registrar xifres negatives.   
 
TAULA 4. EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ A LES COMARQUES METROPOLITANES. VARIACIÓ ANUAL. 

                                            
8 No s'han incorporat les dades corresponents als comptes de cotització (empreses) ni a les afiliacions a la Seguretat Social 
(llocs de treball) per sector econòmic corresponents a tot l’any 2020, perquè l’Observatori de Treball i Model Productiu de 
la Generalitat de Catalunya les ha deixat d’actualitzar des del 3T del 2020, i per tant, aquest és el darrer període de 
referència. 

 

2015 2016 2017 2018 2019

Alt Penedès 2,00 3,60 3,20 1,60 0,30

Baix Llobregat 4,60 3,70 3,70 4,00 3,00

Barcelonès 2,00 2,80 2,40 2,70 2,80

Garraf 2,70 5,20 2,80 4,00 1,10

Maresme 3,20 3,80 4,90 3,30 1,10

Vallès Occidental 4,00 3,80 4,40 2,90 1,40

Vallès Oriental 5,40 3,80 4,40 2,90 1,00

Eix metropolità 2,90 3,20 3,20 2,90 2,30

Catalunya 3,40 3,20 3,20 2,60 2,10
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Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Elaboració pròpia 

 
 

 
Si analitzem les dades relatives a la variació de 2020-2019 ja veiem que la situació és negativa 
a totes les comarques, amb un canvi radical en l’evolució de les dades respecte anys anteriors.  
 
El Vallès Oriental presenta una de les dades més negatives pel que fa a caiguda de l’ocupació 
entre 2020 i 2019, en la línia d’altres comarques com metropolitanes com el Barcelonès o l’Alt 
Penedès 

 
 
GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ A LES COMARQUES METROPOLITANES. VARIACIÓ 2020-2019 

 

 
Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Elaboració pròpia 

 
 
 

2020-2019 2019-2018 2018-2017 2017-2016

Alt Penedès -25,93% 4,36% 2,84% 3,04%

Baix Llobregat -16,04% 8,92% 5,60% -13,36%

Barcelonès -28,10% 5,57% 14,00% -9,18%

Garraf -8,81% 8,34% 4,95% -28,18%

Maresme -11,41% 10,09% 5,95% -22,86%

Vallès Occidental -18,05% 6,71% 5,00% -12,16%

Vallès Oriental -27,04% 1,41% 3,44% 5,13%

RMB -23,67% 6,20% 9,59% -10,21%
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Com ja hem anat evidenciant, l’impacte de la Covid-19, en ple primer trimestre de l’any passat 
ha marcat amb força l’evolució de l’economia en general. L’aturada pràcticament total durant 
les primeres setmanes de la pandèmia i els successius períodes de restriccions i limitacions són 
elements que cal tenir en compte en l’anàlisi, especialment9. 
 
Entrant en l’anàlisi més concret de les dades, veiem que en termes d’evolució de l’ocupació 
(llocs de treball localitzats), veiem que si donem un cop d’ull a les dades registrades entre els 
anys 2015-2017 (i especialment aquest últim) van ser un any de creixement, especialment pel 
que fa a la població treballadora per compte d’altri. L’evolució de la població autònoma va ser 
molt més moderada i ja mostrava una tendència al decreixement i pel que fa als centres de 
cotització les dades també eren de creixement baix o pràcticament inexistent. L’impacte de la 
pandèmia es veu clarament reflectit en la caiguda dels centres de cotització o empreses, que 
dibuixen una línia de descens clara. La població assalariada i la població autònoma mostren una 
evolució molt més esmorteïda. En aquest sentit, aquí veiem clarament l’efecte dels ERTOs com 
a mesura de flexibilització del mercat de treball i de contenció de la caiguda en picat de la 
desocupació. 
 
GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL LOCALITZATS AL VALLÈS ORIENTAL I EMPRESES (3T ANYS 
2010-2020) 

 
Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Elaboració pròpia  
 

 

                                            
9 -El 14 de març, quan es declarà l’estat d’alarma fet que va suposar l’aturada de l’activitat de tots els sector no considerats 
essencials.  
-El dia 17 de març es van aprovar les mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte social i econòmic d’aquesta 
situació. El 30 de març es van aturar totes les obres no considerades essencial. 
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L’any 2019 va ser un any de creixement en termes d’ocupació respecte els anys anteriors, 
sobretot es constata un bona evolució del sector de la construcció i en segon lloc del sector de 
la indústria. El sector serveis van mostrar un creixement força més moderat i l’agricultura en 
canvi, va perdre població ocupada. L’any 2020 (recordem que d’aquest any tenim les dades fins 
al tercer trimestre, però), l’evolució és molt més dolenta, amb una pèrdua d’ocupació en tots 
els sectors, destacant la caiguda en l’àmbit dels serveis, que supera el 3,2%. 

  
 
GRÀFIC 4. VARIACIÓ POBLACIÓ OCUPADA AL VALLÈS ORIENTAL.(2020-2019) 

 
Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Elaboració pròpia 

 
Una font adicional per aproximar l’activiat econòmic d’un territori és l’Enquesta de Clima 
empresarial, que elabora conjuntament l’Idescat i la Cambra de Barcelona. Aquesta enquesta 
ens permet fer una anàlisi d’evolució per grans sectors: amb les dades analitzades es constata 
que l’an y 2020 la marxa de negocis ha regsitat una davallada histórica en tots els sectors.  
 
D’altra banda banda, disposem de les dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE) 10, d’on 
podem extreure dades relatives a l’estructura i el dinamisme del teixit productiu a l’Estat. 
Aquestes dades estan referenciades a 1 de gener de cada any analitzat, amb la qual cosa veiem 
quina ha sigut la dinàmica del teixit empresarial durant els 12 mesos anteriors. D’acord a 
aquestes dades l’any 2019 de creixement, amb una evolució important respecte els períodes 
anteriors. A 1 de gener de 2020 a la província de Barcelona hi havia 477.734 empreses actives, 
gairebé 9.000 més de les que es comptabilitzaven a 1 de gener de 2018. Des del punt de vista 
de la grandària veiem que a nivell provincial (i de fet, és una realitat que observem amb dades 
del conjunt de l’Estat) el teixit productiu del nostre àmbit es caracteritza per la seva reduïda 
dimensió: a 1 de gener de 2020 pràcticament un 60% de les empreses treballaven sense cap 
assalariat i un 36% de les empreses comptabilitzades eren empreses de menys de 10 persones 

                                            
10 consultable a través de l’Institut Nacional d’Estadística i que dóna les dades nacionals i provincials) 
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assalariades. I aquesta tònica es manté també en anys anteriors. El creixement empresarial 
sobretot es fa també evident en les empreses més petites i les que no tenen assalariats. 
 
TAULA 5. EMPRESES SEGONS EL NOMBRE D’ASSALARIATS. DEMARCACIÓ DE BARCELONA. ANYS 2018-
2020 

 
FONT:  DIRCE (INE) 

 
 
Si aquestes dades d’empreses les complementem amb dades relatives a l’evolució del nombre 
d’assalariats per sectors econòmics, podem observar com la dinàmica de tot el 2019 va ser de 
creixement pràcticament generalitzat a tots els trams d’empreses i en tots els sectors, destacant 
especialment la bona evolució del sector de la construcció el creixement del sector serveis. 
Aquesta bonança de les dades es trenca però quan analitzem els dades al llarg de l’any 2020 
comparant-les amb el període anterior, amb un impacte especialment negatiu entre les 
empreses petites i mitjanes, especialment del sector industrial i dels serveis, que mostren una 
major vulnerabilitat respecte al context econòmic. 
 
 
TAULA 6. VARIACIÓ POBLACIÓ ASSALARIADA SEGONS DIMENSIÓ MITJANA D EL’EMPRESA. ÀMBIT 
METROPOLITÀ 
 
 
 
 

 Font: Diputació de Barcelona. Dades Hermes 

2018 2019 2020

VARIACIÓ 

2020-2018 VAR. %

VARIACIÓ 

2020-2019 VAR. %

MENYS DE 10 ASSALARIATS 172.877 170.752 172.159 -718 -0,4% 1.407 0,8%

ENTRE 10 I 99 ASSALARIATS 21.221 20.481 20.675 -546 -2,6% 194 0,9%

ENTRE 100 I 999 ASSALARIATS 2.228 2.084 2.171 -57 -2,6% 87 4,2%

DE 1.000 A 4999 ASSALARIATS 134 155 150 16 11,9% -5 -3,2%

DE 5.000 ASSALARIATS A MÉS 19 23 21 2 10,5% -2 -8,7%

SENSE CAP ASSALARIAT 272.298 276.572 282.558 10.260 3,8% 5.986 2,2%

TOTAL 468.777 470.067 477.734 8.957 1,9% 7.667 1,6%

Menys de 10 d'11 a 50de 51 a 250 > 250 TotalMenys de 10 d'11 a 50de 51 a 250 > 250 Total

Agricultura 2,75% 14,48% 3,63% 0,00% 6,05% -1,43% -5,15% -6,63% 0,00% -3,27%

Construcció 3,51% 4,22% 5,78% 7,07% 4,33% -4,89% -2,17% -9,32% 7,49% -4,19%

Indústria -1,74% -0,70% 0,71% -1,03% -0,50% -9,60% -5,07% -0,71% 1,92% -2,26%

Serveis 0,42% 2,55% 3,09% 4,20% 2,85% -7,43% -4,81% -4,62% -2,41% -4,39%

Total 0,49% 2,14% 2,72% 3,58% 2,44% -7,39% -4,67% -4,04% -1,85% -4,08%

2019-2018 2020-2019
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COMPETITIVITAT TERRITORIAL 
 

 
Analitzar la competitivitat d’un territori és una manera de veure la seva posició davant altres 
àmbits o com posicionar-se davant certes situacions, atenent a les seves característiques 
socioeconòmiques, localització geogràfica o especialitat productiva, entre altres variables.  
 
El concepte de competitivitat d’un territori sempre ha estat associat a una visió economicista, 
és a dir, entenent la competitivitat en termes de creixement econòmic, globalització, etc. 
Aquesta visió comença a estar superada, en bona part gràcies a nous informes i nous anàlisis11 
que plantegen que la competitivitat d’un territori depèn de la seva estabilitat a llarg termini, 
estabilitat determinada per: 

 Creixement econòmic sostingut 
 Cohesió social 
 La sostenibilitat a llarg termini 

 
 
Aquests tres  factors es poden analitzar d’acord a diferents factors territorials com pot ser 
l’oferta de sòl, activitats/serveis de suport, ambient per al desenvolupament dels negocis, 
economies d’aglomeració, qualificació del mercat de treball, capital, suport als governs locals, 
etc. Per mesurar la competitivitat entre les comarques del territori català, l’Associació 
d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, impulsa des de fa temps el projecte 
Índex ADEG de competitivitat territorial 12 . Aquest índex l’elabora des de l’any 2005 la 
consultora Activa Prospect. Té periodicitat anual i fa una anàlisi de les condicions que ofereix 
l’entorn comarcal per afavorir la competitivitat de les empreses i n’estableix un rànquing 
comarcal. Ens permet conèixer els principals canvis en els factors de competitivitat de totes les 
comarques catalanes i estableix un rànquing que analitza quines són les que tenen més 
avantatges competitius. 
 
Aquesta anàlisi no només se centra en un punt de vista merament econòmic sinó que també 
incorpora com a avantatge competitiu de les comarques elements com la sostenibilitat, tant 
social com mediambiental i del model de desenvolupament local.  
Com queda palès a l’Informe, les economies locals són també cada dia més obertes, i per això 
les comarques que apareixen en posicions capdavanteres resulten les més competitives i, per 
tant, les que operen en un entorn menys local. D’aquesta manera, poder disposar d’un 
indicador permet aproximar-se a les condicions o externalitats que presenten els territoris, en 
aquest cas les comarques, i disposar d’eines i dades comparables a nivell més local/comarcal, 
cosa que permet fer una valoració objectiva dels elements analitzats.ç 
 
 

                                            
11 En aquest sentit, podem veure per exemple la Nota elaborada amb la difusió relativa a L’Índex socioeconòmic territorial, un índex sintètic de petita àrea per mesurar les característiques 

socioeconòmiques de Catalunya. L’objectiu de l’IST és oferir informació precisa de les diferències socioeconòmiques territorials existents no només entre els munic ipis sinó també al seu 

interior. 
12 Activa Prospect SL (2020): Índex FEGP 2020 de competitivitat comarcal, Federació  Empresarial del Gran Penedès 
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GRÀFIC 5. EVOLUCIÓ EN EL RÀNQUING DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL. 2009-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Font: Elaboració Pròpia Informe ADEG 2020 

 
 
D’acord a les dades de l’Informe veiem com el Vallès Oriental manté la seva posició en el 
rànquing de competitivitat comarcal, tornant a repetir des de fa uns anys el resultats obtinguts 
ja els anys 2013 i 2015. La setena posició és la més repetida en aquesta classificació de 
competitivitat. De fet, la millor posició va ser la sisena l’any 2011 i els pitjors registres són dels 
anys 2012 i 2014, quan va caure fins a la novena posició. Aquest resultat permet a la comarca 
competir amb una posició prou forta dins de l’àmbit del conjunt català i metropolità, tot i que 
amb comparació a comarques veïnes presenta una situació de cert estancament en els darrers 
anys, pel retrocés en algun dels aspectes, com ara els vinculats a processos d’innovació i 
l’alentiment en el creixement demogràfic. 
 
En termes generals, els majors nivells de competitivitat es localitzen a les comarques 
metropolitanes i a les capitals de la demarcació, que és on es desenvolupen amb major grau 
aquells serveis i infraestructures que proporcionen majors externalitats positives i que són fruit 
d’economies d’urbanització i localització territorial. En el cas del Vallès oriental veiem com la 
comarca es situa darrere del grup de comarques més competitives on es troben la del 
Barcelonès, el Vallès Occidental, el Gironès, el Baix Llobregat, el Tarragonès i el Segrià. Alhora, 
forma part del conjunt de comarques que comprenen l’àmbit metropolità central, formant una 
segona corona al voltant d’aquestes. En aquest grup l’acompanyen les comarques del Maresme, 
el Garraf i l’Alt Penedès, al voltant del Barcelonès i la d’Osona i el Solsonès a la zona central del 
país; les altres corones són: el Baix i l’Alt Camp al voltant del Tarragonès i el Pla de l’Estany, l’Alt 
Empordà i la Selva, a l’àrea del Gironès.  
 
 
Taula 7. Rànquing de les comarques més competitives. índex ADEG 2013-2019 
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Font: Elaboració Pròpia Informe ADEG 2020 

 
Quins són els factors que determinen la competitivitat de la nostra comarca? 
 
El Vallès Oriental guanya posicions en les variables relatives als àmbits d’infraestructures i 
comunicacions, la disponibilitat de sòl i espai per activitat econòmica (variable amb la qual des 
del 2016 es manté en la tercera posició) i la bona disponibilitat d’accés als mercats i als clients, 
proveïdors i accés a la informació. També cal destacar que la comarca es situa com a cinquena 
comarca de Catalunya pel que fa a desenvolupament i innovació i entre les 10 primeres pel que 
fa a volum de mercat i dinamisme. 
 
En l’àmbit negatiu, veiem com la comarca registra poques millores en els àmbits de 
sostenibilitat social i ambiental:  tot i que en termes socials avança posicions, es situa en el lloc 
18è de l’anàlisi, posició força baixa tenint en compte els aspectes inclosos en aquesta variable:  
indicadors de desigualtat, seguretat laboral, entre d’altres: la temporalitat en els contractes és 
un element que arrossega avall aquesta variable, tot que el factor de sostenibilitat social torna 
a millorar gràcies al relatiu bon comportament de l’atur i a l’augment dels llocs de treball 
localitzats a la comarca. Al comparar el Vallès Oriental amb les seves comarques veïnes, veiem 
com l’àmbit de la sostenibilitat social penalitza el seu resultat global de competitivitat. 
És important assenyalar que la comarca disposa de la diversificació productiva més elevada 
entre totes les comarques catalanes, i també té una presència destacada d’indústries de 
mitjana-alta tecnologia, i aquest element sovint actua com a esmorteïdor dels forts impactes 
quan les crisis han afectat a alguns sectors concrets.  
 
 

En síntesi, La comarca ha guanyat competitivitat en diferents factors dels analitzats; els més 
rellevants són: 

 Infraestructura de transport i comunicacions 
 Disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica  
 Accés als mercats de clients i proveïdors, accés a la informació 
 Innovació, desenvolupament tecnològic 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

[1]

2016

[2]

2017 2018 2019

Variació

2019-18

Index 

2012

Index 

2013

Index 

2014

Índex  

2015

Índex  

2016

Index 

2017

Índex  

2018

Índex  

2019

Barcelonès 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 66,5 61,7 60,5 63,2 75,3 75,5 79,2 79,4

Vallès Occidental 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - 47,4 46,5 46,1 52,7 54,5 56,2 59,7 57,2

Gironès 4 5 4 5 6 6 5 3 3 3 3 - 44,8 45,5 43,5 44,6 51,0 52,1 54,2 51,9

Baix Llobregat 2 2 3 3 3 5 3 4 4 4 4 - 45,8 46,3 43,8 45,9 47,6 48,8 52,9 51,8

Tarragonès 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 - 45,5 46,0 44,3 44,7 47,6 47,4 50,8 48,9

Segrià 6 6 7 7 5 3 6 6 6 6 6 - 40,3 45,7 44,5 40,9 45,2 45,4 48,3 47,1

Vallès Oriental 7 7 6 9 7 9 7 7 7 7 7 - 38,5 41,9 38,2 39,3 43,0 43,4 47,1 45,2

Maresme 10 9 8 8 8 11 8 10 8 8 8 - 39,8 41,6 37,5 37,8 41,5 42,9 46,2 44,7

Osona 12 13 14 14 11 8 11 8 9 11 9 -2 36,5 39,7 38,6 36,5 42,1 42,5 43,9 43,1

Garraf 14 12 12 13 14 12 9 9 10 9 10 1 36,6 36,0 35,9 36,7 42,1 41,1 45,4 43,0

Baix Camp 11 10 10 10 9 10 10 11 15 13 11 -2 37,5 40,3 37,8 36,5 40,1 38.,7 43,3 41,9

Bages 15 15 16 17 16 13 13 14 11 10 12 2 34,6 35,5 35,0 33,9 38,7 40,7 44,0 41,4

Alt Camp 8 11 9 6 10 7 12 16 17 15 13 -2 41,2 40,0 39,2 34,6 37,6 37,6 40,9 41,0

Pla de l'Estany 9 8 11 12 12 15 18 17 16 14 14 0 36,9 37,5 33,4 31,9 36,9 38,2 42,6 40,8

Alt Penedès 13 14 13 11 17 14 14 13 12 12 15 3 37,2 35,0 33,5 33,7 39,0 39,3 43,5 40,0

Urgell 19 22 21 19 18 20 22 22 20 18 16 -2 33,3 33,8 31,3 30,6 33,4 35,1 38,8 38,5

Baix Penedès 21 21 23 24 22 19 16 20 18 22 17 -5 30,7 32,5 31,7 32,7 34,2 36,2 37,8 38,3



             Informe de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental. 
          Anys 2019-2020i i previsions per al 2021 

 

P á g i n a  20 | 94 

 

 Volum de mercat i d'activitat 
 Sostenibilitat social (tot i la millora segueix sent un dels factors més determinants per la 

pèrdua de competitivitat). 

La comarca ha registrat un petit decrement de la seva competitivitat en els factors de: 

 Sostenibilitat mediambiental 
 Esperit emprenedor i dinamisme empresarial 
 Altres variables com la Disponibilitat de pols de desenvolupament i infraestructures es 

mantenen en el 19è lloc des del 2016, i per tant seria un aspecte a reforçar. 

 
Si es comparen les dades globals del rànquing el que s’observa clarament és la distància que 
manté el Barcelonès respecte a la resta de comarques catalanes i especialment les que li són 
veïnes. El Vallès Occidental i el Baix Llobregat són les comarques més ben posicionades en el 
rànquing, tot i que la distància respecte al Barcelonès es manté en gairebé 20 punts percentuals. 
Aquesta posició en els primers llocs del rànquing es ve repetint des de 2016, any en que 
aquestes van situar-se per sobre de la resta en el seu nivell de competitivitat global. També s’ha 
observat en aquest període com entre aquestes comarques s’incrementaven les diferències, 
mantenint l’ordinalitat entre elles. 
 
L’ 2019 s’observa un retrocés important d’una comarca de fora l’àmbit metropolità, el Gironès 
que deixa la posició competitiva de la comarca a un nivell pròxim al del Baix Llobregat. Així, el 
nucli metropolità consolida el seu paper respecte altres centralitats del país. 
 
GRÀFIC 6. Index comarcal ADEG 2019 

 
 
Font: Elaboració Pròpia Informe ADEG 2020 
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Si comparem el Vallès Oriental amb la comarca del Barcelonès, observem que aquesta última 
és la que més avantatges competitius té per atraure l’interès d’empreses i inversions. Per 
aquest motiu és la que més bons resultats obté en la gran majoria d’indicadors. Observant el 
gràfic i els resultats de la taula, el Vallès Oriental manté una posició competitiva molt inferior a 
la del Barcelonès, tot i que segueix superant la comarca de la capital catalana  en dos àmbits 
claus, en els que el Barcelonès manté posicions baixes o fins i tot recula: 
 

 Sostenibilitat medi ambiental 
 Disponibilitat de sòl i espai per a l’activitat econòmica.  

 
Aquests dos elements poden significar noves oportunitats d’inversions i atracció d’activitats 
que tinguin interès en estar a Barcelona però la falta de sòl disponible no els permeti ubicar-se. 
El Vallès Oriental, sumant també la seva bona posició d’accés als mercats de clients i proveïdors, 
pot acabar atraient noves activitats i oportunitats econòmiques i ha de posar en valor aquesta 
oportunitat per créixer i ser més competitiva territorialment. 
 
Taula 8. Comparativa de la posició competitiva del Vallès Oriental respecte al Barcelonès 

 

 
Font: Elaboració Pròpia Informe ADEG 2017 

 
Com anem reafirmant any rere any, tot i aquests resultats, el fet d’estar tan a prop del pol més 
important d’atracció d’activitat econòmica de tota Catalunya, ressalta la posició estratègica del 
Vallès Oriental. La seva situació li permet aprofitar les oportunitats que pot aportar la generació 
de noves activitats econòmiques al Barcelonès.  
 

Dimensions Subdimensions Posició Puntuació Posició Puntuació Posició Puntuació Posició Puntuació

Sostenibilitat social 18 54,8 1 84,1 24 55,4 1 84,9

Sostenibilitat medi ambiental 22 65,6 38 56,7 21 69,6 35 63,3

Qualificació dels recursos humans i recursos per 

l'educació i la formació professional
17 36,3 1 81,6 21 33,6 1 86,7

Infraestructures de transport i comunicacións 9 39,7 1 98,1 11 33,2 1 98,6

Disponibilitat de sòl i espai per l'activ itat econòmica 3 61,8 40 16 3 61,6 40 16,8

Disponibilitat de pols de desenv olupament i 

infraestructures
16 13,3 1 100 16 12,7 1 98,2

Av antatges distributius
Accés als mercats de clients i prov eïdors. Accés a la 

informació
7 87,1 1 100 8 85,3 1 100

Innov ació desenv olupament tecnològic 5 46,1 1 59,8 5 40,1 1 53

Volum de mercat i d'activ itat 10 23,3 1 75,3 6 30,9 1 81,1

Esperit emprenedor i dinamisme empresarial 23 42,9 1 79,9 13 30,1 3 41,5

2019 2016

Vallès Oriental Barcelonès Vallès Oriental Barcelonès

Factors de 

sostenibilitat

Sostenibilitat del model 

de desenv olupament 

Factors de 

competitiv itat

Factors de producció

Condicions de la 

demanda
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Font: Elaboració Pròpia Informe ADEG 2020 

 
Un element important de l’Informe al qual fem referència en aquest apartat és el concepte i 
l’anàlisi de les dades des del punt de vista de la resiliència, entesa com a capacitat de superació 
de les dinàmiques de dependència de determinats sectors econòmics que es mostren 
especialment vulnerables davant els xocs econòmics, socials, sanitaris, etc. 
 
En aquest sentit, la resiliència de les economies comarcals al xoc que ha representat la covid-
19 no depèn només de la vulnerabilitat del teixit productiu i del funcionament del mercat 
laboral, sinó també  de la capacitat de resistència, renovació i recuperació d’aquestes. Com 
s’apunta a l’Informe i de fet s’ha dit davant d’altres crisis anteriors, bona part de la resposta a 
la situació actual es fonamentarà en la innovació  i la capacitat dels territoris per a redreçar la 
situació actual. Tot plegat però també necessita, i en el cas d’aquesta crisi encara s’ha 
manifestat més, la posada en marxa de mecanismes institucionals que afavoreixin les 
estratègies de reactivació i creixement econòmic: major coordinació institucional, promoure els 
processos de diversificació i emprenedoria especialment en l’àmbit de la I+D, etc.  
 

 

DINÀMICA DEMOGRÀFICA 
 
Segons les dades del darrer padró oficial corresponent a 2020, la població de la comarca és de 
414.570 persones, un creixement de l’1,20%  respecte a 2019 (4.932 habitants més). Aquesta 
evolució dibuixa una línia ascendent, tot i que s’havia moderat entre 2015-2019, especialment 
pel menor ritme d’arribada de població nouvinguda i pel retorn als països d’origen dels 
immigrants procedents de l’Amèrica del Sud. Les dades de l’any 2020 indiquen la recuperació 
de xifres més similars a les registrades a inicis de l’actual segle.  

La comarca viu doncs un ritme de creixement a l’alça, amb increments similars als del conjunt 
de Catalunya (on s’ha registrat un creixement del 1,37%) o l’àmbit metropolità (+1,39%). A 
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l’àmbit metropolità, el Vallès Oriental presenta una dinàmica de creixement més moderada, 
només registra un percentatge inferior la comarca del Baix Llobregat. 

Entre els anys 2005-2012 va ser quan la comarca va registrar el major creixement, així són 
anys en els que la població de la comarca va registrar un guanys de població de més de 50.000 
persones. Com dèiem, gran part d’aquest creixement demogràfic s’explicava en aquell 
moment per les aportacions migratòries, tant d’origen estranger com d’origen metropolità. 
Entre els anys 2013 i 2016 aquest creixement es va alentir amb força, en bona part sobretot pel 
context de crisi al voltant de la primera dècada del dos mil, que van propiciar el retorn al lloc 
d’origen de població estrangera (retorn protagonitzat bàsicament per població vinguda 
d’Amèrica del Sud ). 

En l’evolució més recent hi torna a jugar un paper important la  població d’origen estranger que 
actualment  suposa el 9,4% de la població total (0,5 punts percentuals més que l’any anterior). 
Recordem que en el període 2008-2011 la població estrangera creixia i se situava per sobre de 
l’11% respecte al total de la població de la comarca. Entre els anys 2014 i 2019 el percentatge 
de la població d’origen estranger a la comarca s’ha situat al voltant del 8%. Les dades de l’any 
2020 indiquen la millora  de les dades d’arribada de població d’origen immigrant. 

Gràfic 7  
 

 
 
Font: Elaboració pròpia. Dades IDESCAT 

 

Amb el càlcul de la població activa registral disposem de dades relatives al volum de la població 
en edat de treballar del Vallès Oriental. Aquesta estimació ens permet disposar de xifres que 
s’acosten a la situació actual i superar el desfasament de les dades oficials. La població activa 
del Cens és l’única disponible a escala municipal, però la impossibilitat d’actualització d’aquesta 
població activa provoca increments a vegades de més de 3 punts de la taxa d’atur real, ja que 
l’últim Cens no recull l’increment demogràfic produït a partir d’aquest any censal. Així, des de 
la Xarxa d’Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) impulsada per la 
Diputació de Barcelona, s’ha realitzat un càlcul per estimar, mensualment, la població activa 
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(Població activa registral) basant-se en les dades d’ocupats i aturats facilitades pel Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies. D’acord amb aquest càlcul, la Població Activa Registral l’any 
2020 al Vallès Oriental suma un total de 212.450 persones un 7,8% més respecte a 2019,  el que 
suposa 15.435 persones actives més. 
 
TAULA 9. POBLACIÓ ACTIVA REGISTRAL DEL VALLÈS ORIENTAL. DESEMBRE 2020 

 
Font: XODEL. Diputació de Barcelona 
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El dinamisme demogràfic de la comarca també es reflecteix en la variació a l’alça de la 
població ocupada resident, que acumula des del 2013 fins a l’actualitat la suma de més de 
29.000 nous ocupats. Increment de més de l’1,4% interanualment en aquests darrers anys. 
 
Previsions de creixement demogràfic 13 
Si agafem com a base la població de l’any 2018 (a partir de la qual estan fetes les projeccions), 
podem veure com en els propers 15 anys la població a la comarca pot créixer en més de 45.000 
persones. Per edats, es constata que seran les edats més avançades les que registraran uns 
majors increments, gràcies a l’augment de l’esperança de vida: així de 3.444 persones majors 
de 90 anys l’any 2018 es pot passar a 6.696 persones en quinze anys, el que significa un augment 
relatiu del 94,43% 
Cal destacar també que com a resultat de la baixa natalitat, l’any 2033 la població menor de 15 
anys disminuirà sensiblement, al voltant del 20% en termes relatius. El creixement migratori és 
l’element clau per fer créixer la població als municipis i en molts casos compensarà el saldo 
natural, d’aquí que es preveu un increment en les primeres edats de la població, amb lleuger 
augment dels infants de 0 a 4 anys. 
 
   TAULA 10. CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ ANYS 2018- 2033. VALLÈS ORIENTAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental a partir de les projeccions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya.  2020. 
Escenari padronal 

 
 
La piràmide per edats de la comarca segons la projecció 2033 presenta un perfil d’estructura 
per edats madura, amb un important pes de les població adulta i d’edats més avançades, 
especialment a partir dels 50-54 anys. 
 

                                            
13 Dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Idescat: Projeccions de població. Nota de premsa febrer 2020 

Població 2018
Projecció 

2033

Variació 

absoluta

Variació 

relativa

Total 406.289 451.809 45.520 11,20%

Homes 202.427 225170 22.743 11,24%

Dones 203.862 226.639 22.777 11,17%

De 0 a 4 19.266 19.862 596 3,09%

De 5 a 9 24.272 19.213 -5.059 -20,84%

De 10 a 14 24.987 19.716 -5.271 -21,09%

De 15 a 19 21.917 21.988 71 0,32%

De 20 a 24 19.793 26.020 6.227 31,46%

De 25 a 29 20.328 27.436 7.108 34,97%

De 30 a 34 23.439 26.760 3.321 14,17%

De 35 a 39 32.374 26.834 -5.540 -17,11%

De 40 a 44 38.027 27.429 -10.598 -27,87%

De 45 a 49 35.139 28.599 -6.540 -18,61%

De 50 a 54 31.215 34.004 2.789 8,93%

De 55 a 59 26.288 37.059 10.771 40,97%

De 60 a 64 22.467 33.201 10.734 47,78%

De 65 a 69 19.527 28.900 9.373 48,00%

De 70 a 74 16.226 23.792 7.566 46,63%

De 75 a 79 10.992 19.270 8.278 75,31%

De 80 a 84 10.171 14.969 4.798 47,17%

De 85-89 6.417 10.061 3.644 56,79%

més de 90 3.444 6.696 3.252 94,43%
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GRÀFIC 8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental a partir de les projeccions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya. 2020 

 
L’índex d’envelliment a la comarca (de 94%),  es situa per sota de la mitjana de la demarcació 
barcelonina (117%), amb una tendència a l’alça en els propers anys, en tots els àmbits. 
 
 
 

MERCAT DE TREBALL: EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ, 
L’ATUR I LA CONTRACTACIÓ 
 
L’any 2020 es va iniciar amb unes sifres d’atur i ocupació relativament altes, seguint la tendència 
iniciada a partir del darrer trametre de 2019. El context de pandèmia, va propiciar la destrucció, 
de cop, de molts llocs de treball, augmentant les taxes d’atur, desocupació etc. de forma 
alarmant. 
 

 
L’impacte de la crisi de la covid-19 presenta una asimetria important, no només en termes 
d’ocupacions sinó també en termes dels sectors més afectats. Les mesures de confinaments i 
les restriccions a les activitats imposades han perjudicat  les activitats que suposaven contacte 
i proximitat entre persones. Pel que fa al perfil de les persones que més han resultat afectades, 
trobem que són els col·lectius més vulnerables els qui surten perdent d’aquest context de crisi: 
treballadors amb sous més baixos, feines precàries, els joves i les dones. 
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El gener del 2020 el Vallès Oriental comptava amb 21.757 aturats i va acabar l’any amb 26.53714. 
Així, l’atur a la comarca s’ha situat a nivells per sota dels 30.000 aturats. Recordem que l’any 
2013 es va arribar al registre més elevat  de la taxa d’atur, amb un 21,18% durant el mes de 
març. A partir d’aquell moment, la tendència de l’atur registrat a la comarca va ser de 
decreixement (amb alguna excepció habitual els mesos finals de l’estiu), tot i que als darrers 
mesos del 2019 es començava a veure cert repunt de les xifres d’atur. 
 
A finals del 2020, la taxa d’atur se situa en un 13,67%15. A partir del març de 2020, la taxa d’atur 
registrada ha estat superior a les registrades durant 2019, i els primers mesos de 2021 han 
començat amb uns nivells d’atur superiors als de finals d’any, tot i que la tendència més recent 
és a reduir-se. L’evolució de la pandèmia, l’avanç de la vacunació són elements determinants 
en lar recuperació d’activitat i l’aixecament de la majoria de restriccions.   
 
 
GRÀFIC 10. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR AL VALLÈS ORIENTAL. 2019-2021 
 

 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Si fem un anàlisi més acurat de les dades veiem que el decreixement de l’atur ha estat diferent 
entre els homes i les dones. Mentre el col·lectiu masculí ha reduït l’atur per sobre el 13%, les 
dones ho han fet d’una manera menys intensa, amb una reducció del 8,84%. Els últims anys de 
crisi ha intensificat les diferències d’ambdós gèneres. La taxa d’atur femenina s’ha anat 
distanciant de la masculina, situant-se més de 5 punts per sobre de la masculina. De fet la taxa 
d’atur femení és del 16,13%, mentre que la masculina es redueix fins a situar-e en el 10,87%. 
Per franges d’edat, veiem que tant en el cas dels homes com les dones el grup més nombrós 
entre les persones aturades és el de majors de 55 anys 
 
 
 
 
 

                                            
14 Cal recordar que en termes de dades absolutes d’atur, no s’inclouen les persones que estan en ERTO, que continuen donats d’alta com a afiliats que cotitzen malgrat no estar laboralment 

actius. 
15 Degut a la no disponibilitat de dades necessàries per al càlcul de la taxa d’atur registral consensuada, temporalment, 
emprarem una taxa d’atur provisional  utilitzada  com a referència purament orientativa. 

11,28%11,16%
11,00%10,91%

10,70%

10,36%10,45%

10,84%10,96%11,05%10,96%11,00%

11,04%11,05%

11,78%

13,01%

13,55%13,61%

13,21%
13,54%

13,02%13,00%

13,67%13,67%

10%

11%

12%

13%

14%

15% 2019

2020

2021



             Informe de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental. 
          Anys 2019-2020i i previsions per al 2021 

 

P á g i n a  28 | 94 

 

 
 
 

GRÀFIC 8. EVOLUCIÓ DE L'ATUR PER GRUPS D'EDAT. HOMES.  ANY 2020 I PRIMERS MESOS 2021 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

GRÀFIC 9. EVOLUCIÓ DE L'ATUR PER GRUPS D'EDAT. HOMES.  ANY 2020 I PRIMERS MESOS 2021 

 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 
Les diferències en termes de mercat de treball i sexe augmenten a partir dels 35 anys. L’inici de 
l’edat reproductiva i, sobretot, les necessitats de conciliació (que segons els rols de gènere 
imposats socialment estan associats a les dones), fa que moltes dones estiguin parcialment 
ocupades en el mercat laboral remunerat o bé que en desapareguin durant els anys amb 
necessitats de conciliar. De fet, altres dades com la  taxa d’ocupació mostren diferències 
importants:així, si entre dones i homes sense fills la taxa d’ocupació se situa en un 84,7% per a 
ells i un 74,3% per a elles, la xifra canvia substancialment al tenir descendència, observant-se 
un augment de la taxa fins al 89,4% per als homes i un descens d’aquesta fins al 68,2% per a les 
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dones. Per tant, tenir filles i fills (o persones depenents a càrrec) és un factor d’inserció laboral 
per a ells i d’abandonament per a elles. 
 
Se’ns dubte també l’afectació de les mesures restrictives per fer front a la pandèmia de la 
COVID-19 estan tenint un abast diferent per sectors d’activitat i sexe i en la mesura que les 
dones estan sobrerepresentades en els sectors més afectats per les restriccions derivades de la 
pandèmia (serveis d’atenció a les persones, àmbit del comerç, etc.) 
 
D’altra banda, també cal destacar que, com ja ve succeint des de l’any 2011, entre els joves de 
menys de 25 anys la proporció de noies a l’atur és força menor que en el cas dels nois; això es 
pot relacionar amb l’allargament de l’etapa formativa. Durant el 2020, els joves menors de 25 
anys registraven una taxa d’atur registral del 14,68%. En el cas dels homes, aquesta augmentava 
fins als 15,58% i en el cas de les dones, es reduïa fins al 13,67%. L’allargament dels itineraris 
formatius, molt més present entre les noies que entre els nois fa també que entre els joves 
l’atur masculí sigui major. 
 
Per nivells d’instrucció veiem que el 73,8% de persones a l’atur no tenen una formació 
específica són persones sense estudis o amb estudis primaris incomplets o amb educació 
general, és a dir, persones amb nivell d’instrucció baix. Per altra banda el 15,1% de persones 
aturades responen a un perfil de treballador o treballadora amb un nivell formatiu alt, és  a dir, 
amb estudis universitaris o tècnics professionals superiors. Els aturats amb nivell d’instrucció 
mig (on s’inclou el gruix de persones amb que han dut a terme programes de formació 
professional) representen el 11%. 

Es manté que el principal grup de persones a l’atur correspon a les que tenen un nivell d’estudis 
baix, sovint persones d’edat superior als 50-55 anys. Si bé en xifres absolutes el major augment 
ha estat entre les persones amb estudis bàsics, d’educació general, les variacions relatives més 
altes s’han donat especialment entre la població amb nivell d’estudis més baixos, amb la 
excepció dels aturats que s’inclouen a la categoria d’altres estudis post secundaris, que han 
doblat el seu pes en termes de relatius. 

 

TAULA 11. ATUR PER NIVELL D’INSTRUCCIÓ. DESEMBRE DE 2019- 2020 
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

Pel que fa a les activitats econòmiques, el gruix de l’atur s’ha mantingut en les mateixes 
activitats que l’any passat, on les activitats administratives van passar a ser l’activitat amb 
més volum de persones aturades. Durant aquest any, aquesta activitat representava el 22,55% 
del total dels aturats de la comarca, és a dir, 2 de cada 10 aturats provenien d’activitats 
administratives i serveis auxiliars. En segon lloc es situa el comerç a l’engròs i al detall amb 
gairebé el 15% del total dels aturats. A continuació es troben les indústries manufactureres 
(14,06%), l’hostaleria (7,54%) i la construcció (6,62%). En valors absoluts destaquen les 
reduccions al sector de les activitats administratives i serveis auxiliars (-998), en el comerç a 
l’engròs i al detall (-822) i en les industries manufactureres (-484), clarament els sectors més 
afectats per l’impacte de la covid-19 i les mesures que s’han anat aplicant per mirar de reduir 
l’avanç de la pandèmia. 

TAULA 12. ATUR REGISTRAT SEGONS ACTIVITAT ECONÒMICA. DESEMBRE 2019-2020 

Nivell Formatiu 2019 2020

Variac ió 

relativa

Sense estudis 343 389 13,41%

Estudis primaris 

incomplets 1.050 1.249 18,95%

Estudis primaris 

complets 1.573 1.737 10,43%

Educació general 13188 16202 22,85%

Programes formació 

professional 2.285 2.931 28,27%
Mig

Tècnics-professionals 

superiors 1.559 2.018 29,44%

Univ ersitaris primer cicle 445 481 8,09%

Univ ersitaris segon i 

tercer cicle 1.221 1.510 23,67%

Altres estudis post-

secundaris 13 20 53,85%

TOTAL 21.677 26537 22,42%

Baix

Alt
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 Font: Observatori del Treball i Model Productiu 
 
Per ocupacions, la gran majoria dels aturats registrats estaven ocupats en ocupacions 
elementals (37,07%), seguits pels treballadors de restauració, personals i venedors (18,50%). 
També destaquen els aturats que estaven ocupats com empleats d’oficina, comptables i 
administratius (11,91%) i els artesans, treballadors d’indústries i  de la construcció (9,28%).  
 
 
TAULA 13. ATUR REGISTRAT SEGONS OCUPACIONS. DESEMBRE 2020 

 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

 
La contractació ha seguit la lògica de la pandèmia, formalitzant-se molts menys contractes. 
L’any 2020 s’han formalitzat, 118.654 davant els 159.725 de l’any anterior, és a dir un descens 
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del 25% (per tant, de cada quatre contractes de l’any 2019, l’any 2020 s’ha registrat un de 
menys). Al darrers mesos de 2020, en la mesura que les restriccions derivades de la pandèmia 
han anat reduint-se o modificant-se la contractació s’ha anivellat més respecte al 2019, tot i 
que  respecte això el que cal posar en relleu també és que el darrer trimestre de 2019 ja es 
manifestava cert alentiment de l’activitat econòmica i indicadors com la contractació (a la baixa) 
o l’atur (en augment) ja denotaven canvi en la tendència respecte als primers mesos de l’any 
2019. 

GRÀFIC 10     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

 

Els contractes han registrat un descens important en totes les seves modalitats, tot i que 
percentualment també es detecta un major descens dels contractes temporals, bàsicament per 
la pèrdua de contractes de pràctiques, de formació, de substitució davant jubilacions als 64 anys 
així com el descens de la contractació per obra i servei o eventuals per circumstàncies de la 
producció. Per tant, podríem dir que en bona part  la contractació ha registrat un descens 
notable vinculat a l’activitat que no s’ha fet, a processos productius que s’han aturat de cop o 
s’han mantingut amb la mínima activitat i per tant no ha calgut contractacions puntuals que 
altres anys eren ben usuals.  

Respecte a àmbits superiors, veiem com la proporció de contractes indefinits a la comarca 
(12,18%) està lleugerament per sota de la registrada a la Regió Metropolitana (15,10%) i la de 
Catalunya (13,90%).  
 
TAULA 14. CONTRACTACIÓ SEGONS MODALITAT. VALLÈS ORIENTAL, RMB I CATALUNYA. ANY 2020 
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

Al Vallès Oriental  la contractació total decreix per sota del que ho ha fet a la RMB (37,23%) i 
al conjunt de Catalunya, que ha reduït els contractes en un 33,07% de contractes menys. En 
aquest sentit, la major diversificació del teixit productiu comarcal segurament ha actuat com a 
coixí davant la frenada generalitzada de l’activitat. 

Si analitzem amb detall totes les variables relacionades  amb la contractació, veiem com el total 
de contractes registrats, 65.266 s’han fet a homes (55,01%) i 53.388 a dones (44,99%). Si bé en 
termes de percentatge respecte l’any passat veiem com  la proporció de contractació per sexes 
s’ha mantingut bastant semblant ( amb un moderat increment entre els homes de 0,75 punts 
percentuals), cal destacar que la destrucció de la contractació ha estat important i al voltant del 
25% tant en el cas dels homes com les dones. 

Per sectors d’activitat, podem veure com tots els sectors han registrat un descens notable en la 
contractació, destacant especialment la caiguda de contractes en el sector serveis (28,46%). La 
nota positiva és el bon comportament del sector primari, que arriba a registrar un lleuger 
augment en la xifra de contractació. 

Per durada dels contractes (en mesos), la proporció de contractes amb una durada inferior als 
6 mesos és molt destacable, de fet pràcticament el 90% de la contractació registrada és de tipus 
temporal i amb durada inferior als 6 mesos. L’impacte de la pandèmia, el context de restriccions 
i el descens brusc de l’activitat econòmica són els elements claus que influeixen en aquesta 

Tipus de contracte

Indefinits

VALLÈS 

ORIENTAL RMB Catalunya

VALLÈS 

ORIENTAL
RMB Catalunya

Ordinari temps indefinit 8.743 131.837 193.310 -24,47% -33,59% -32,70%

Foment contractació 

indefinida
19 372 599 -68,33% -43,98% -45,20%

Indefinit minusvàlids 57 582 1.017 -41,84% -52,10% -48,82%

Convertits en indefinits 5.629 66.259 116.386 -22,50% -29,09% -25,81%

Total indefinits 14.448 199.050 311.312 -23,95% -32,26% -30,39%

Percentatge 12,18% 15,10% 13,90%

Temporals

Obra o servei 37.810 398.029 717.072 -21,70% -36,63% -30,48%

Eventuals circumstàncies 

producció
54.793 530.483 929.941 -29,97% -41,32% -37,33%

Interinitat 10.754 177.060 261.221 -18,31% -30,52% -26,68%

Temp. bonificats minusvàlids 64 1.267 2.365 -33,33% -49,50% -43,41%

Inserció 5 408 622 -58,33% -18,07% -15,72%

Relleu 75 739 1.225 70,45% -33,18% -26,51%

Jubilació parcial 281 2.026 3.625 19,57% 6,63% 5,19%

Substitució jubilació 64 anys 0 0 50 -100,00% 0,00% -10,71%

Pràctiques 336 5.740 7.902 -33,73% -34,77% -35,79%

Formació 42 713 1.265 -31,15% -33,92% -25,72%

Altres 46 2.278 3.013 -34,29% -8,70% -8,53%

Total temporals 104.206 1.118.743 1.928.301 -25,95% -38,03% -33,49%

Percentatge 87,82% 84,90% 86,10%

TOTAL 118.654 1.317.793 2.239.613 -25,71% -37,23% -33,07%

2020 VARIACIÓ RESPECTE A 2019
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proporció a l’alça de la temporalitat.  En  valors absoluts, els contractes amb una durada inferior 
als 3 mesos i fins tot a 1 mes.  

TAULA 15. CONTRACTACIÓ REGISTRADA AL VALLÈS ORIENTAL. ANY 2020 I VARIACIÓ RESPECTE 2019 

 
*CCO_0 Ocupacions militars 
CCO_1Directors i gerents   
CCO_2Tècnics i prof. científics, intel·lectuals   
CCO_3Tècnics i prof. de suport   
CCO_4Comptables administratius i altres empleats d'oficina   
CCO_5Treb. Serveis restauració, personals, protecció i venedors 
CCO_6Treb. Qualificats en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer 
CCO_7 Artesans i treb. qualificats  indústries manufactureres i la construcció 
CCO_8Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors 
CCO_9Ocupacions elementals 

Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
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REGULACIÓ D’OCUPACIÓ I SINISTRALITAT LABORAL 
 
L’anàlisi dels expedients de regulació i la sinistralitat laboral sempre han estat uns elements  
que de forma especial s’han tractat en els Informes de conjuntura econòmica duts a terme.  

En aquest Informe però, ens fixarem amb una mica més d’atenció amb les dades de l’any 2020 
perquè la situació excepcional derivada de la pandèmia requereix una anàlisi diferenciada. Les 
dades de l’any 2019 indiquen un augment del nombre d’expedients de regulació resolts 
augmentaven respecte el 2018. Així l’any 2019 es van comptabilitzar un total de 29 expedients, 
pràcticament el doble que un any abans. Aquests expedients van afectar a 830 persones de la 
comarca i es van centrar en bona part en la indústria , que va concentrar 20 d’aquests 
expedients.Per sexes, els expedients de regulació van afectar majoritàriament als homes (70%).  

Per divisió econòmica, els ERO van afectar als sectors de: 

- Indústria del cautxú i plàstic 
- Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària 
- Vehicles de motor, remols i semiremolc 
- Altres materials de transport 

 

La distribució en el territori de les regulacions d’ocupació segueix sent força homogènia, amb 
una major incidència, òbviament, als municipis més fortament industrialitzats: destaca l’eix Lliçà 
de Vall-Granollers- L’Ametlla del l’àrea del Baix Vallès (La Llagosta-Parets). En relació a les 
causes que van motivar tots els expedients de regulació registrats a la comarca l’any 2019, 
veiem com pràcticament totes (el 86%) d’aquests expedients es vinculen a l’aplicació de 
mesures econòmiques. 

 

TAULA 16. REGULACIONS D’OCUPACIÓ AL VALLÈS ORIENTAL. ANY 2019 
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Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

 

El context actual i l’impacte de la crisi derivada de la covid-19 fa que les dades de l’any 2020 
siguin no només ben diferents i poc comparables amb les dels anys anteriors. De fet, a crisi 
sanitària del coronavirus va provocar, com a primer impacte, una allau d'expedients de 
regulació temporals d'ocupació (ERTO). Aquests expedients han actuat com a eina de 
flexibilització del mercat de treball i “coixí” per minimitzar l’impacte de la pandèmia en la 
destrucció de l’ocupació, tal com indica el  RD llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents 
extraordinaris per a fer front a l’impacte econòmic i social de la Covid-19. L’objectiu era evitar 
que una situació conjuntural com la de l’inici de la pandèmia tingués un impacte negatiu de 
caràcter estructural sobre l'ocupació. Aquest tipus de mesures  tenen per objectiu la 
flexibilització i agilització dels procediments de regulació d'ocupació i la millora de la cobertura, 
tant per als treballadors com per als empresaris i són eines que han de contribuir a reduir 
l'impacte negatiu sobre l'ocupació i l'activitat econòmica, atès que es prioritzarà el 
manteniment de l'ocupació sobre l'extinció dels contractes. 

Al llarg del 2020 aquests ERTOs s’han anat prorrogant, aprovant-se els decrets necessaris per 
mantenir les condicions recollides a l’inici. A partir del mes d’octubre de 2020, d’acord al RD 
30/2020, de 29 de setembre, es creen noves modalitats d’expedients de regulació temporal 

Municipis Causes Expedients

Llagosta, la 12 - Tècniques i/o tecnològiques 1

Parets del Vallès 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Lliçà de Vall 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Montmeló 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Vallromanes 09 - Força major 1

Ametlla del Vallès, l' 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Llagosta, la 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Parets del Vallès 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Granollers 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Lliçà d'Amunt 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Parets del Vallès 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Sant Esteve de Palautordera 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Franqueses del Vallès, les 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Granollers 14 - De producció 1

Lliçà de Vall 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Lliçà de Vall 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Mollet del Vallès 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Montornès del Vallès 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Vilanova del Vallès 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Lliçà de Vall 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

Montornès del Vallès 10 - Aplicació mesures econòmiques 1

 Granollers 10 - Aplicació mesures econòmiques 3

Canovelles 10 - Aplicació mesures econòmiques 2

Lliçà de Vall 13 - Organitzatives 1

Roca del Vallès, la 10 - Aplicació mesures econòmiques 2

29Vallès Oriental
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d’ocupació, suposant un increment en les dades, ja que es publiquen els EROs dins dels quals 
es distingeix la tipologia16 d’expedients següents: 

• Extinció del contracte: Acomiadament de les persones contractades afectades pel 
procediment d’expedient de regulació d’ocupació. 
 • Reducció temporal de jornada 
• Suspensió del contracte 
 

En termes globals, les  dades  d’EROs acumulats entre gener i desembre de 2020, al Vallès 
Oriental, han sumat un total de 6.062 expedients.  La mesura més emprada, amb un 85% sobre 
el total d’expedients registrats, ha estat la suspensió de contractes. La reducció de jornada s’ha 
utilitzat en gairebé un 5,4% dels casos (327expedients) i finalment, l’extinció ha estat la mesura 
menys emprada (no arriba a l’1% dels expedients registrats) i de fet, només el 0,20% del 
personal treballador afectat ho ha estat per aquesta mesura Les principals activitats 
econòmiques que han registrat majors pèrdues de personal treballador, són les activitats 
vinculades a la indústria manufacturera, el comerç a l’engròs i al detall i l’hostaleria, activitats 
que ja hem vist també que eren les que majors increments d’atur i major pèrdua d’activitat han 
anat registrant aquests darrers mesos. 

GRÀFIC 11. EXPEDIENTS DE REGULACIÓ PER SECTORS D’ACTIVITAT. ANY 2020     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu 

 

                                            
16 De fet, les dues darreres mesurs, tant la de reducció temporal de jornada com la suspensió del contracte són les que es 
poden assimilar a un ERTO, tal i com està contemplat a l’Article 47 de la Llei de l’Estatut dels treballadors “Suspensió del 
contracte o reducció de jornada por causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força 
major”. 
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Hem d’afegir que recentment s’ha aprovat el Reial Decret Llei 11/2021, de 27 de maig ha 
permès prorrogar l’aplicació de les mesures de flexibilitat adoptades a l’inici de la crisi sanitària. 
L’objectiu és seguir estenent i aplicant les mesures de protecció social i de l’ocupació 
plantejades des del primer Reial Decret. 
 
 

Pel que fa a la sinistralitat laboral al Vallès Oriental, durant el 2020 s’han comptabilitzat 4.002 
accidents laborals, una xifra inferior  al a registrada l’any anterior, si bé, tenint en compte el 
context de pandèmia i de l’aturada pràcticament total de l’activitat en molts sectors d’entrada 
es podria sospitar que seria molt més baixa. 

Com diem, la xifra malgrat ser més baixa que la de l’any anterior si que mostra un repunt en els 
accidents de tipus greu (passen de 33 l’any 2019 a 38 l’any 2020) i és especialment preocupant 
la xifra d’accidents mortals, que passen de 4 a 10 aquest darrer any. 

 

TAULA 17. SINISTRALITAT LABORAL AL VALLÈS ORIENTAL, SEGONS TIPUS DE CONTRACTE I GÈNERE 

 

Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu 

 
L’índex de sinistralitat, indicador que serveix per veure la tendència real dels sinistres en relació 
amb un nombre fix d’afiliats. D’aquesta manera s’eliminen els efectes de distorsió que es poden 
tenir si treballem amb les xifres absolutes, subjectes als canvis en el volum de població ocupada. 
Malauradament però no disposem de les dades de l’any 2020, així que l’últim any disponible és 
el 2019. 

HOMES LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL

Eventuals 1.326 11 1 1.338 976 8 2 986

Fixos 2.525 16 3 2.544 1.895 18 6 1.919

Sense especificar 236 2 0 238 201 9 2 212

TOTAL 4.087 29 4 4.120 3.072 35 10 3.117

DONES LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL

Eventuals 406 1 0 407 285 1 0 286

Fixos 772 3 0 775 566 1 0 567

Sense especificar 44 0 0 44 31 1 0 32

TOTAL 1.222 4 0 1.226 882 3 0 885

TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL

Eventuals 1.732 12 1 1.745 1.261 9 2 1.272

Fixos 3.297 19 3 3.319 2.461 19 6 2.486

Sense especificar 280 2 0 282 232 10 2 244

TOTAL 5.309 33 4 5.346 3.954 38 10 4.002

ANY 2019 ANY 2020
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L’índex de sinistralitat el 2019 va trencar amb la dinàmica ascendent que s’havia registrat l’any 
anterior, i aquest descens es veu especialment notable en el l’índex de sinistralitat pel que fa a 
les víctimes mortals i a la reducció de la sinistralitat lleu.  Hem fet el càlcul de les dades 
provisionals17 de l’any 2020 i ens referma el que dèiem, la reducció de les dades es manté 
respecte anys anteriors pel que fa a l’accidentalitat de tipus lleu. Però cal tenir en compte 
l’augment de l’accidentalitat greu i mortal, que fa que l’índex de sinistralitat augment amb 
massa força en aquests dos àmbits. 
 
 TAULA 18. ÍNDEX DE SINISTRALITAT AL VALLÈS ORIENTAL. ANY 2019-2020 

 

 
 Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 
 

TEIXIT PRODUCTIU I EMPRESARIAL PER SECTORS 
 

L’anàlisi del teixit productiu per sectors d’activitat ens permet tenir una visió més acurada de 
com han variat les dades aquests darrers anys. Com es pot veure al gràfic, si fem la comparativa 
dels darrers anys, l’impacte fort de la pandèmia es veu sobretot en la caiguda de la xifra 
d’empreses (per tancament, etc); en canvi, a nivell de població assalariada i autònoma, les 
dades es mantenen pràcticament similar, aquí es veu el bon funcionament dels ERTO com a 
mecanisme de flexibilització del mercat de treball. 

GRÀFIC 8. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES I POBLACIÓ OCUPADA (ASSALARIADA I AUTÒNOMA) 

                                            
17 Les dades són provisionals perquè no es disposa de les dades totals d’ afiliació de l’any 2020, s’ha fet un càlcul provisional 
de l’índex amb les dades relatives al 3T de 2020 

dades provisionals

2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019
variació 

2019-2018
2.020

variació 

2020-

2019

Lleus 4.046 4.263 4.272 4.150 4.336 3.560 -17,89% 3400 -4,50%

Greus 34 31 36 33 19 22 17,84% 32 44,60%

Mortals 5 3 3 0 8 3 -65,10% 8 198,51%

Índex 4.085,18 4.297,22 4.310,53 4.183,01 4.362,36 3.585,00 -0,18 3.440 -0,04



             Informe de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental. 
          Anys 2019-2020i i previsions per al 2021 

 

P á g i n a  40 | 94 

 

 

Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu 

 
 
TAULA 18. EVOLUCIÓ POBLACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA I EMPRESES AL VALLÈS ORIENTAL 
(dades anuals*) 

 
 

(* dades anuals: cal tenir en compte que les dades de l’any 2020 només están disponibles fins al 3r Trimestre de l’any) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 
 
 
 
 
 
 

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms

Agricultura, ramaderia i pesca 86 252 480 89 266 487 -3,5% -5,0% -1,6%

Indústries extractiv es 10 112 22 13 112 19 -20,5% 0,4% 14,3%

Indústries manufactureres 1.815 37.363 2.836 2.079 37.910 2.947 -12,7% -1,4% -3,8%

Energia elèctrica i gas 8 136 10 12 128 9 -27,5% 6,7% 17,6%

Aigua, sanejament i gestió de residus 45 872 23 47 969 24 -4,3% -10,0% -3,8%

Indústria 1.879 38.484 2.891 2.151 39.118 2.999 -12,6% -1,6% -3,6%

Construcció 1.249 6.596 4.430 1.337 6.834 4.447 -6,6% -3,5% -0,4%

Comerç a l’engròs i al detall 3.032 23.673 6.771 3.287 23.940 6.919 -7,7% -1,1% -2,1%

Transport i emmagatzematge 595 4.121 2.543 651 4.340 2.575 -8,7% -5,0% -1,2%

Hostaleria 1.075 5.163 2.360 1.153 5.847 2.373 -6,8% -11,7% -0,6%

Informació i comunicacions 155 863 725 169 869 736 -8,1% -0,7% -1,4%

Activ itats financeres i d’assegurances 129 517 472 134 517 489 -3,5% 0,0% -3,5%

Activ itats immobiliàries 364 781 373 412 824 371 -11,7% -5,2% 0,4%

Activ itats professionals i tècniques 627 3.689 2.435 678 3.739 2.440 -7,5% -1,3% -0,2%

Activ itats administrativ es i auxiliars 498 8.603 1.128 521 9.206 1.131 -4,3% -6,5% -0,2%

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 267 5.714 9 273 5.928 10 -2,3% -3,6% -13,3%

Educació 347 4.398 908 371 4.784 883 -6,6% -8,1% 2,9%

Activ itats sanitàries i serv eis socials 344 7.566 1.020 362 7.442 989 -5,0% 1,7% 3,2%

Activ itats artístiques i d’entreteniment 258 1.879 725 290 2.109 749 -10,8% -10,9% -3,2%

Altres serv eis 592 2.269 1.935 636 2.485 1.940 -7,0% -8,7% -0,2%

Activ itats de les llars 9 14 2 11 16 2 -15,2% -14,6% 0,0%

Organismes extraterritorials 0 0 2 0 0 3 - - -44,4%

Serveis 8.292 69.249 21.408 8.947 72.044 21.609 -7,3% -3,9% -0,9%

Total 11.505 114.580 29.209 12.524 118.262 29.541 -8,1% -3,1% -1,1%

2020 2019 Variació 2019-20
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Per branques d’activitat podem observar la caiguda dels tres components de l’estructura 
productiva és realment generalitzada en tots els subsectors, tot i que es constata, de nou, com 
els efectes negatius de la pandèmia es centres, sobretot, en la pèrdua dels centres de cotització 
però hi ha un manteniment de la població ocupada, en certs sectors (energia elèctrica i gas, 
activitats sanitàries). Es constata una afectació molt desigual per sectors, aquelles més 
relacionades amb les mesures de restriccions en la interacció social (hostaleria, activitats 
recreatives i artístiques, etc.) sóc les que tenen una major pèrdua de població ocupada i 
activitat productiva. En general són també són les activitats amb ocupació més precària. 

 

La indústria vallesana 

 
A  Catalunya dins del sector industrial, les activitats que generen major proporció de VAB són 
les indústries d’alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (prop de la meitat del VAB 
industrial), i són quatre comarques les que concentren més de la meitat del VAB industrial 
català: el Vallès Occidental, el Barcelonès, el Baix Llobregat i el Vallès Oriental. 

L’any 2017 el sector concentrava el 32,89% dels assalariats de la comarca, xifra que s’ha 
mantingut pràcticament similar fins a l’any 2020, on les darreres dades indiquen que el sector 
concentra el 33,59%  de la població assalariats de la comarca, gairebé un punt percentual per 
sobre a fa 4 anys. En termes d’empreses o comptes de cotització suposa el percentatge es 
manté al voltant del 17% durant els anys 2017-2019, amb una caiguda d’un punt percentual 
amb les dades de l’any 2020.  

L’evolució del sector en la darrera dècada ha variat poc, així des del  2008 el nombre d’empreses 
o centres de cotització del sector industrial s’ha mantingut pràcticament similar; en canvi, en 
nombre de treballadors, les pèrdues del sector sí que s’evidencien més, amb una reducció de 3 
punts percentuals els anys més immediats a la crisi del 2008 per començar. A partir del 2017 a 
registrar una millora substancial que s’ha vist puntualment estroncada aquest any 2020. 

 

TAULA 19. EVOLUCIÓ DEL PES DEL SECTOR INDUSTRIAL DINS L'ESTRUCTURA PRODUCTIVA COMARCAL 
(EN %) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 

 

El sector industrial es compon inicialment de quatre subseccions: les indústries extractives, les 
indústries manufactureres, el subministrament d’energia elèctrica i gas i, finalment, el 

2017 2018 2019 2020

Empreses 17,37% 17,32% 17,17% 16,33%

Assalariats 32,89% 32,79% 33,08% 33,59%
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subministrament d’aigua i tractament de residus. D’aquestes quatre seccions, la de les 
indústries manufactureres és la més important: a la comarca s’hi concentren el 97% dels llocs 
de treball industrials. En termes de CCAE, les manufactures acaparen vint-i-quatre de les trenta-
quatre divisions que pertanyen al sector industrial, i entre elles podem trobar la indústria 
alimentària, la indústria tèxtil i de la confecció, la indústria química o el sector metal·lúrgic. 

Durant el 2019  es va mantenir la creació de llocs de treball de les activitats industrials iniciada 
en anys anteriors; en l’anàlisi trimestral si que es detecta certa desacceleració de les xifres a 
partir del 3r trimestre de l’any.  L’impacte de la pandèmia al març del 2020 va afectar les xifres 
del primer trimestre, amb dades al a baixa que a partir del mes de maig-juny es van començar 
a recuperar. Globalment, doncs es pot dir que la indústria ha sigut un dels sectors que millor 
ha aguantat, un cop recuperades cadenes de subministrament. En aquest apartat, per tal de 
fer un anàlisi més acurat de l’evolució dels sectors econòmics, hem comparat les dades del 
tercer trimestre dels anys analitzats, 2019-2020, amb l’objectiu de millorar el coneixement 
respecte aquests àmbits. 

TAULA 20. EVOLUCIÓ PER SUBSECTORS DE LA INDÚSTRIA. POBLACIÓ ASSALARIADA, AUTÒNOMA I 
EMPRESES. ANYS 2019-2020 (3 trimestre)  

 
 

    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms

 Antracita, hulla i lignit 0 0 3 0 0 3 - - 0,00%

 Petroli i gas natural 0 0 0 0 0 0 - - -

 Minerals metàl·lics 0 0 1 0 0 1 - - 0,00%

 Minerals no metàl·lics ni energètics 10 114 18 13 114 13 -23,08% 0,00% 38,46%

 Suport a les indústries extractives 0 0 1 0 0 2 - - -50,00%

 Indústries de productes alimentaris 158 2.817 171 164 3.160 178 -3,66% -10,85% -3,93%

 Fabricació de begudes 10 52 11 13 66 14 -23,08% -21,21% -21,43%

 Indústries del tabac 0 0 0 0 0 0 - - -

 Indústries tèxtils 63 1.459 79 72 1.561 79 -12,50% -6,53% 0,00%

 Confecció de peces de vestir 44 564 116 40 522 108 10,00% 8,05% 7,41%

 Indústria del cuir i del calçat 3 120 7 4 141 9 -25,00% -14,89% -22,22%

 Indústries fusta i suro, exc. mobles 62 345 154 62 381 166 0,00% -9,45% -7,23%

 Indústries del paper 34 986 19 35 1.031 20 -2,86% -4,36% -5,00%

 Arts gràfiques i suports enregistrats 108 1.639 253 129 1.768 259 -16,28% -7,30% -2,32%

Coqueris i refinació del petroli 0 0 0 0 0 0 - - -

 Indústries químiques 111 5.300 58 141 5.474 60 -21,28% -3,18% -3,33%

 Productes farmacèutics 23 3.247 0 43 2.630 2 -46,51% 23,46% -100,00%

 Cautxú i plàstic 158 4.707 129 180 4.756 132 -12,22% -1,03% -2,27%

 Productes minerals no metàl·lics ncaa 61 737 88 66 773 94 -7,58% -4,66% -6,38%

 Metal·lúrgia 30 668 80 40 734 86 -25,00% -8,99% -6,98%

 Productes metàl·lics, exc. maquinària  439 5.169 629 480 5.480 644 -8,54% -5,68% -2,33%

 Productes informàtics i electrònics 29 1.228 39 33 1.285 39 -12,12% -4,44% 0,00%

 Materials i equips elèctrics 41 995 33 52 1.076 37 -21,15% -7,53% -10,81%

 Maquinària i equips ncaa 150 2.418 228 178 2.466 237 -15,73% -1,95% -3,80%

 Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 50 1.855 33 59 1.854 32 -15,25% 0,05% 3,13%

 Altres materials de transport 10 445 19 11 442 21 -9,09% 0,68% -9,52%

 Mobles 73 677 167 82 637 182 -10,98% 6,28% -8,24%

 Indústries manufactureres diverses 63 1.017 96 65 1.013 102 -3,08% 0,39% -5,88%

 Reparació i instal·lació de maquinària 97 745 417 107 740 418 -9,35% 0,68% -0,24%

 Energia elèctrica i gas 8 144 12 11 127 9 -27,27% 13,39% 33,33%

 Aigua 6 20 6 8 178 6 -25,00% -88,76% 0,00%

 Tractament d'aigües residuals 5 106 2 5 81 2 0,00% 30,86% 0,00%

 Tractament de residus 32 737 12 32 703 11 0,00% 4,84% 9,09%

 Gestió de residus 2 18 3 2 13 4 0,00% 38,46% -25,00%

 INDÚSTRIA 1.880 38.329 2.884 2.127 39.206 2.970 -11,61% -2,24% -2,90%

2020 2019 Variació anual



             Informe de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental. 
          Anys 2019-2020i i previsions per al 2021 

 

P á g i n a  43 | 94 

 

Pel que fa al teixit empresarial industrial, tradicionalment, els sectors industrials potents al 
Vallès Oriental són:  

- L’activitat de productes metàl·lics (excepte maquinària) suposa pràcticament el 14% de llocs 
de la indústria vallesana i 1 de cada 4 empreses de la comarca és d’aquest sector, percentatge 
que s’ha mantingut en els darrers anys. En termes de població ocupada ha registrat unes 
pèrdues molt baixes (-5,68% pel que fa a la població assalariada i -2,0533% població autònoma), 
malgrat que els centres de cotització hagin caigut vora un -9%. 

L’activitat de cautxú i plàstic suposa gairebé el 12% dels llocs de treball de la comarca, i el 8% 
de les empreses 

L’activitat de maquinària i equips pràcticament ha mantingut el seu pes respecte al total del 
sector industrial de la comarca, suposant el 7% dels llocs de treball dels sector industrial i un 6% 
dels centres de cotització del sector. En termes d’evolució, malgrat patir una caiguda important, 
que ha afectat a 1 de cada 5 indústries del sector, la pèrdua de població assalariada ha sigut 
petit (-2,75%) i al voltant del -6% pel que fa a al població assalariada 

La indústries químiques, que representa el 22% del sector industrial, suposa  el 13% del total 
dels llocs de treball, percentatge que manté des de l’any 2016. Malgrat que en temes de centres 
de cotització la caiguda aquest darrer any ha estat del 21%, en termes de població ocupada 
(tant assalariada com autònoma) ha sigut molt menor, al voltant del -3,50%. 
 
La indústria de productes farmacèutics mereix una atenció especial, perquè si bé no és una de 
les indústries que concentri més empreses a al comarca si que ha estat la comarca on la població 
assalariada ha augment d’una manera més clara, amb un creixement que es situa per sobre del 
100%. De fet, la població autònoma que es registra el tercer trimestre, 2 persones, han deixat 
de ser autònomes i molt probablement s’han sumat com a població assalariada. 
 
 
Activitats d’alt valor afegit a la indústria 
 
Finalment, per analitzar des d’una altra òptica l’estructura productiva del sector industrial, hem 
classificat les activitats  d’acord amb la seva estructura productiva i competitiva. Segons la 
classificació de l’OCDE i d’acord amb la classificació catalana d’activitats econòmiques, les 
activitats de la indústria es poden classificar en relació al seu valor afegit: 
 
 

 Manufactures de tecnologia alta: grup en què s’inclouen els subsectors industrials 
d’equipament elèctric, electrònic i òptic, la fabricació de productes farmacèutics i la 
construcció aeronàutica i espacial. 

 
 Manufactures de tecnologia mitjana-alta: inclou, entre d’altres, els sectors de la 

indústria química i la fabricació de maquinària i vehicles. 
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 Manufactures de tecnologia mitjana-baixa: inclou el sector del cautxú i plàstic, les 
coqueries i refinació de petroli i la metal·lúrgia. 

 
 Manufactures de tecnologia baixa: activitats extractives, energia i aigua, alimentació, 

begudes i tabac, tèxtil i confecció, cuir i calçat, fusta i suro, indústria del paper, edició i 
arts gràfiques, minerals no metàl·lics, metal·lúrgia i productes metàl·lics i fabricació de 
manufactures diverses. 

 

 

L’anàlisi del comportament de les diferents branques industrials ens indica que  les activitats 
que registren un millor comportament i fins i tot creixement són les activitats industrials de 
tecnologia alta, que suposen l’011,7% del total d’afiliació del sector industrial l’any 2020, 1,7 pp 
per sobre del que es registrava l’any 2019. Les activitats industrials de tecnologia mitjana-alta 
baixen molt lleugerament l’afiliació (només un 0,06%) i per tant, es demostra que el context de 
destrucció d’ocupació i pèrdua d’afiliació ha afectat especialment als sectors industrials de 
menor tecnologia. 

 
TAULA 21. AFILIACIÓ EN ACTIVITATS INDUSTRIALS SEGONS VALOR AFEGIT. 
ANYS 2020-2019 (3Trimestre) 

 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 

 

El sector serveis  

 
El  sector serveis tot just representa el 54% del seu PIB, molt per sota del conjunt català, on 
concentra més 70%.Tot i anar creixent la seva importància en l’estructura del PIB comarcal, el 
procés de terciarització de la comarca no s’ha donat amb la mateixa intensitat que al conjunt 
de Catalunya. Pel que fa a l’evolució del sector serveis durant el 2019  aquest va mostrar una 
relativa bonança els primers mesos de l’any, amb una desacceleració que, com en el cas de la 
indústria, es va anar fent palesa a partir de la segona meitat de l’any.  

De fet, en els darrers anys, el sector serveis és un sector que anava a l’alça, bàsicament per  
 

2020 2019 variació

TECNOLOGIA ALTA 11,71% 10,01% 1,70%

TECNOLOGIA MITJANA-ALTA 30,77% 30,83% -0,06%

TECNOLOGIA MITJANA-BAIXA 29,52% 30,04% -0,52%

TECNOLOGIA BAIXA 27,25% 28,10% -0,85%

Resta 0,75% 1,02% -0,27%
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 La bonança dels serveis públics, el comerç minorista i al detall,  activitats immobiliàries i les 
activitats de serveis a les persones 

 L’externalització d’activitats que abans estaven integrades al ‘activitat industrial (logística, 
servies a les indústries, etc. 

 

 
Taula 22.  EVOLUCIÓ PER SUBSECTORS DEL SERVEIS. ANYS 2019-2020 (3r Trimestre) 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 

 
 

Però amb l’impacte de la crisi derivada de la Covid-19, una part important d’aquest sector s’ha 
vist especialment afectat, especialment totes aquelles activitats econòmiques que més 

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms

Venda i reparació de vehicles motor 401 3.538 988 434 3.553 990 -7,60% -0,42% -0,20%

Comerç engròs, exc. vehicles motor 1.104 11.537 1.963 1.198 11.411 1.969 -7,85% 1,10% -0,30%
Comerç detall, exc. vehicles motor 1.559 8.680 3.837 1.610 8.748 3.924 -3,17% -0,78% -2,22%

Transport terrestre i per canonades 464 2.752 2.371 500 2.791 2.407 -7,20% -1,40% -1,50%

Transport marítim i per vies interiors 0 0 2 0 0 2 - - 0,00%

Transport aeri 2 26 4 2 5 4 0,00% 420,00% 0,00%

Emmagatzematge i afins al transport 109 1.176 96 118 1.247 94 -7,63% -5,69% 2,13%

Activitats postals i de correus 25 277 77 25 179 66 0,00% 54,75% 16,67%

Serveis d’allotjament 58 667 78 73 821 72 -20,55% -18,76% 8,33%

Serveis de menjar i begudes 1.054 4.528 2.288 1.086 5.033 2.302 -2,95% -10,03% -0,61%

Edició 18 53 106 22 58 113 -18,18% -8,62% -6,19%

Cinema i vídeo; enregistrament de so 13 66 112 9 71 108 44,44% -7,04% 3,70%

Ràdio i televisió 6 46 9 6 40 7 0,00% 15,00% 28,57%

Telecomunicacions 15 58 48 22 58 52 -31,82% 0,00% -7,69%

Serveis de tecnologies de la informació 88 596 382 86 556 380 2,33% 7,19% 0,53%

Serveis d’informació 19 68 73 21 67 74 -9,52% 1,49% -1,35%

Mediació financera 26 99 20 22 103 22 18,18% -3,88% -9,09%

Assegurances i  fons pensions 11 193 28 11 186 26 0,00% 3,76% 7,69%

Activitats auxiliars mediació financera 96 264 428 100 226 442 -4,00% 16,81% -3,17%

Activitats immobiliàries 359 776 377 407 807 376 -11,79% -3,84% 0,27%

Activitats jurídiques i de comptabilitat 279 1.409 613 297 1.432 604 -6,06% -1,61% 1,49%

Seus centrals i consultoria empresarial 62 229 218 71 201 215 -12,68% 13,93% 1,40%

Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 129 914 540 132 921 565 -2,27% -0,76% -4,42%

Recerca i desenvolupament 16 521 125 20 523 125 -20,00% -0,38% 0,00%

Publicitat i estudis de mercat 45 192 269 54 220 255 -16,67% -12,73% 5,49%

Activitats professionals i tècniques ncaa 52 263 585 49 272 581 6,12% -3,31% 0,69%

Activitats veterinàries 42 153 96 42 170 96 0,00% -10,00% 0,00%

Activitats de lloguer 71 999 120 78 1.113 135 -8,97% -10,24% -11,11%

Activitats relacionades amb l’ocupació 28 3.732 21 32 3.670 29 -12,50% 1,69% -27,59%

Agències viatges i operadors turístics 24 85 132 32 102 125 -25,00% -16,67% 5,60%

Activitats de seguretat i investigació 11 118 17 10 112 15 10,00% 5,36% 13,33%

Serveis a edificis i de jardineria 235 3.598 422 220 3.325 408 6,82% 8,21% 3,43%

Activitats administratives d'oficina 141 1.459 419 144 1.397 411 -2,08% 4,44% 1,95%

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 265 5.673 9 275 5.834 9 -3,64% -2,76% 0,00%

Educació 336 4.603 894 360 4.699 861 -6,67% -2,04% 3,83%

Activitats sanitàries 242 4.100 963 248 4.001 923 -2,42% 2,47% 4,33%

Serveis socials amb allotjament 60 2.256 27 63 2.243 27 -4,76% 0,58% 0,00%

Serveis socials sense allotjament 41 1.160 39 49 1.164 33 -16,33% -0,34% 18,18%

Activitats artístiques i d’espectacles 33 157 349 38 175 361 -13,16% -10,29% -3,32%

Biblioteques i museus 13 33 9 12 37 12 8,33% -10,81% -25,00%

Jocs d’atzar i apostes 22 82 45 24 80 45 -8,33% 2,50% 0,00%

Activitats esportives i d’entreteniment 186 1.546 313 206 1.674 329 -9,71% -7,65% -4,86%

Activitats associatives 99 405 23 97 423 21 2,06% -4,26% 9,52%

Reparació ordinadors i efectes personals 46 156 443 50 155 470 -8,00% 0,65% -5,74%

Altres activitats de serveis personals 455 1.677 1.462 481 1.866 1.442 -5,41% -10,13% 1,39%

Llars que ocupen personal domèstic 9 14 2 10 15 2 -10,00% -6,67% 0,00%

Llars que prod. béns i serveis ús propi 0 0 2 0 0 3 - - -33,33%

Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 - - -

SERVEIS 8369 70934 21444 8.846 71.784 21.532 -7,32% -3,88% -0,93%

Variació anual2020 2019
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estretament es vinculen amb l’atenció a les persones i on hi ha major interacció social.. D’entre 
aquestes podem destacar: 
 

 Comerç detall, exc. vehicles motor 
 Agències de viatges i allotjaments turístics 
 Serveis d’allotjament 
 Serveis de , menjar i begudes 
 Activitats esportives i d’entreteniment 
 Activitats de lloguer 
 Serveis socials sense allotjament 
 Llars que ocupen personal domèstic 

 

D’altra banda, també es constata durant aquest període algunes activitats puntuals que han no 
només resistit l’embat de la crisi sinó que han registrat creixement o una fortalesa important 
davant del moment. 

 Serveis de Tecnologies de la Informació 
 Serveis auxiliars de mediació financera 
 Seus centrals i consultoria empresarial 
 Serveis a edificis a jardineria 
 Reparació ordinadors i efectes personals 
 Activitats de seguretat i investigació 

 
 
Activitats d’alt valor afegit al sector serveis 
 
Metodològicament, les activitats del sector serveis també es poden classificar segons el grau de 
tecnologia (en el sentit de valor afegit) que porten incorporats. Així es distingeixen els serveis 
de tecnologia alta o punta, en els que s’inclouen activitats com ara correus i telecomunicacions, 
dels serveis de tecnologia de la informació i activitats de recerca i desenvolupament; dels 
serveis basats en coneixement, en els quals hi trobem, entre d’altres, les activitats sanitàries, 
veterinàries i de serveis a les persones, així com les branques d’activitat econòmica que 
engloben l’educació, l’administració pública, i les activitats vinculades a la mediació financera, 
entre d’altres. Finalment, també es parla dels sectors no basats en coneixement on s’inclouen 
totes les activitats restants, d’un valor afegit inexistent o baix i en el que podem trobar activitats 
com ara les activitats de les llars, activitats immobiliàries, la restauració, el transport i el comerç 
al detall, entre d’altres. 

El primer grup de serveis no és necessàriament de proximitat geogràfica i es caracteritza perquè 
presenta un dinamisme més elevat que el grup anterior, amb més potencial de creació 
d’ocupació. De fet, habitualment es fa referència al paper clau d’aquest tipus de serveis en la 
creació de riquesa, especialment en el context econòmic actual, en què la indústria més 
tradicional perd pes relatiu en les estructures productives dels països.  
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TAULA 23. AFILIACIÓ EN ACTIVITATS INDUSTRIALS SEGONS VALOR AFEGIT.ANYS 2020-2019 (3Trimestre) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 

 
 

 

El gruix de les activitats terciàries predominants a la comarca pertany al grup de serveis que no 
es basen en el coneixement, que suposen pràcticament el 60% del total de l’activitat. En aquest 
àmbit és també en l’únic que s’ha registrat pèrdua d’afiliació, del 0,52%. Els serveis basats en 
coneixement, malgrat suposar un percentatge molt petit del total comarcal (2%) han anat 
mostrant un guany lent però continuat en el temps, de la mateixa manera que ho han fet els 
Serveis de tecnologia Alta o punta.  

 

El sector de la construcció 

 
El sector de la construcció ha estat, en anys anteriors, el més afectat des de l’esclat de la 
bombolla immobiliària, tot i que entre 2016 i 2019 va tornar a registrar taxes de creixement 
elevades. Les dades de l’any 2019 al Vallès Oriental mostraven una tendència de recuperació a 
l’alça del sector, creixent el nombre d’habitatges iniciats i registrant-se un ascens notable del 
nombre d’habitatges acabats. En termes generals es parlava de recuperació de l’activitat i, 
malgrat cert alentiment econòmic al darrers mesos de l’any, tot indicava que el sector tornava 
a recuperar una dinàmica de bonança que es mantindria l’any 2020. Les bones perspectives van 
quedar  estroncades per la pandèmia global, que ha afectat amb força a tots els sectors 
productius i àmbits de la societat.  
 
Cal apuntar que el fet que el sector de la construcció sigui un sector on es treballi en un termini 
de temps més ampli (redacció i planificació de projectes, etc.) segurament influeix en certa 
resistència del sector davant la situació de crisi generalitzada. Així mateix, la situació de 
confinament domiciliari ha posat en evidència l’opció de moltes persones per fer petites obres 
de reparació o millora de la llar i això pot haver derivat en el manteniment del treball de 
persones i empreses dedicades a millores, obres menors, etc. 
 
 
Taula 24. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ: EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. ANYS 2019-2020 (3r 
Trimestre) 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 

2020 2019 variació

SERVEIS BASATS EN CONEIXEMENT 2,08% 1,87% 0,21%

         Subtotal Serveis TECNOLOGIA ALTA O PUNTA 36,08% 35,14% 0,94%

SERVEIS NO BASATS EN CONEIXEMENT 58,34% 58,86% -0,52%

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms

Construcció d'immobles 495 1.960 1.174 492 1.993 1.165 0,61% -1,66% 0,77%

Construcció d'obres d'enginyeria civil 29 192 140 33 213 155 -12,12% -9,86% -9,68%

Activitats especialitzades de la construcció 750 4.625 3.123 796 4.628 3.117 -5,78% -0,06% 0,19%

TOTAL CONSTRUCCIÓ 1.274 6.777 4.437 1.321 6.834 4.437 -3,56% -0,83% 0,00%

2020 2019 Variació anual
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Si analitzem les tres grans branques d’activitat del sector de la construcció, podem veure que 
en termes interanuals el descens ha estat generalitza i que  és l’activitat de la construcció 
d’obres d’enginyeria civil (obra pública) la que de forma més clara va  destruint llocs de treball 
autònom (gairebé -10%). De fet, tot el context de pandèmia i les successives restriccions 
derivades dels decrets d’Estat d’Alarma han propiciat aquest estancament en l’obra civil i 
pública. 

 La construcció d’immobles ha registrat el millor comportament: si bé registra una lleugera 
pèrdua de població assalariada, en nombre d’empreses i població autònoma manté i fins i tot 
guanya pes respecte al total del sector. 

Per la seva banda, les activitats especialitzades de la construcció registren una caiguda 
relativament important pel que fa la nombre d’empreses del sector i també en població 
assalariada, en canvi, pel que fa a la població que es dedica a la construcció de forma autònoma 
presenta xifres molt més positives. 

 

El sector primari 

 
El sector primari de la nostra comarca ha tingut un comportament irregular en els darrers anys, 
especialment durant la primera dècada del nou segle.  Des del 2016 s’ha anat registrant una 
dinàmica més positiva del sector, tot i que d’una manera molt i molt moderada.  Amb l’impacte 
de la Covid-19, l’activitat del sector primari s’ha mantingut i fins i tot ha crescut lleugerament. 
Les restriccions en la mobilitat ha facilitat posar més en valor el comerç i la producció de 
proximitat.  

Tal i com podem veure a la taula, malgrat que en xifres negatives els descens del sector ha estat 
important en termes de població ocupada, la xifra d’empreses del sector ha registrat un 
creixement lleuger 

 
TAULA 25 . SECTOR PRIMARI: EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. ANYS 2019-2020 (3r Trimestre) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 

 

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms
Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi 

relacionen 82 206 446 79 205 452 3,80% 0,49% -1,33%

Silvicultura i explotació forestal 7 45 26 7 56 26 0,00% -19,64% 0,00%

Pesca i aqüicultura 0 0 4 0 0 5 -- -- -20,00%

TOTAL CONSTRUCCIÓ 89 251 476 86 261 483 3,49% -3,83% -1,45%

2020 2019 Variació anual
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Anàlisi monogràfica: 

 

La Formació Professional al 
Vallès Oriental: 
aproximació al seu estat 
actual 

 
 
 

 
3... 
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INTRODUCCIÓ 
 

Al mes de març de 2021 des de l’Observatori vam publicar la Nota 
Informativad’Ensenyament18on evidenciàvem (en base al darrer curs del que disposem de 
dades en la seva totalitat, curs 2019-2020) que s’havia registrat un augment de matriculacions 
respecte el curs anterior, causada per l’augment de l’alumnat de l’ESO, cicles formatius, 
educació especial i PFI. Aquesta tendència a l’alça de l’alumnat en aquests cursos ja fa uns 
anys que es detecta i   que amb les primeres dades del curs actual (2020-2021) encara 
s’evidencia més.  Aquesta millora en les dades de matriculació, especialment a Cicles 
Formatius,  s’ha donat  en els darrers deu anys, no només a la nostra comarca sinó al conjunt 
del país 

 

El curs 2019-2020 es van registrar un total de 75.978 matrícules al Vallès Oriental. Aquesta 
xifra suposa un augment de 138 alumnes respecte al curs passat a causa de l’augment de les 
matriculacions, com comentàvem, a cicles formatius (en especial els de grau mig), l’ESO i  
Educació especial. Pel que fa a l’èxit escolar, l’alumnat de la comarca presenta unes taxes 
d’èxit lleugerament superiors a la mitjana catalana en tots els nivells d’Educació Secundària 
Obligatòria i cal destacar que l’èxit escolar entre les noies es manté superior que el dels nois, 
tant a nivell global com a cada curs de l’escolarització.  

 

És evident que la relació entre formació professional, teixit productiu i mercat de treball ha 
suscitat un notable interès els darrers anys, ocupant un lloc destacat en l’agenda política del 
territori. De fet, la nostra és una comarca amb una clara vocació industrial i formativa i per 
tant, es constata la necessitat d’aprofundir en aquesta temàtica i millorar el coneixement 
d’aquest àmbit. 

 

En un entorn cada cop més globalitzat i emmarcats en la quarta revolució industrial,  
l’increment de la complexitat i la dificultat per donar respostes ràpides a les noves necessitats 

                                            
18L’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental (2021): Estadística d’Ensenyament, escolarització i èxit escolar, curs 2019-
2020 i primeres dades del curs actual. Nota Informativa. Març 2021 
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del teixit productiu, l’ensenyament secundari en general i la formació professional en concret, 
han maneres de respondre i anticipar-se a aquests reptes, així com als canvis i les necessitats 
que es plantegen.  

 

Aproximació metodològica 

 

Per a la realització d’aquest estudi s’han utilitzat dades procedents del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Les dades corresponen al curs lectiu 
2019/2020, el darrer del qual tenim informació en la seva totalitat.  

 

- A l’hora d’estudiar l’especialització de l’oferta de Formació Professional del Vallès Oriental a  
l’anterior informe sobre l’estat de la FP a la comarca es va crear   l’índex d’especialització 
formativa 19 ,  inspirat en l’Índex d’especialització productiva. Aquest índex també s’ha 
actualitzat en aquest Informe, ja que ens permet identificar si el pes de la família professional 
estudiada és superior, igual o inferior respecte el conjunt de Catalunya.  

 
- Més enllà de l’anàlisi de les dades, en aquest informe també hem volgut posar en valor 
aspectes menys quantitatius però que ens ajuden a aprofundir en el coneixement de la 
Formació Professional a la comarca i la seva evolució recent. Així, seguint les anàlisis fetes per 
la Fundació Bofill o altres organismes, hem volgut aportar reflexions sobre el moment actual 
d’aquests estudis i les seves previsions de futur. Per exemple, ha estat d’utilitat la consulta del 
document l’Estratègia catalana de formació i qualificació professionals (2020-2030), que ha 
de desplegar l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, per 
donar compliment a la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals de 
Catalunya així com l’estudi Estudi sobre la inserció laboral dels graduats d'ensenyaments 
professionals, que anualment publiquen Departament d'Educació i el Consell General de les 
Cambres de Comerç.   

 

                                            
19 Més endavant, en l’apartat corresponent ja expliquem la metodologia utilitzada en aquest càlcul 
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En aquest monogràfic fem una anàlisi més detallada de la situació dels ensenyaments 
professionals a la comarca, com evolucionen pel que fa a les formacions que s’ofereixen, a 
l’alumnat i la seva distribució territorial. L’objectiu d’aquest informe també es actualitzar, en 
part,  l’anàlisi feta l’any 201720, on des de l’Observatori-Centre d’Estudis  es va dur a terme 
l’anàlisi de l’Estat de la Formació Professional a la nostra comarca. 

 

QUÈ ENTENEM QUAN PARLEM DE FORMACIÓ PROFESSIONAL? 

 

La formació professional (FP) aglutina tot el conjunt de formacions orientades a donar 
continuïtat formativa a l’alumnat un cop finalitzada l’etapa obligatòria, i també és una via de 
millora per a les persones que volen reprendre o reorientar la seva formació i la seva 
trajectòria laboral. Així doncs, aquesta formació l’entenem com la que  capacita per a l'exercici 
qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir les 
competències professionals i els coneixements propis de cada sector. D’aquesta manera 
podem dir que els estudis d'FP esdevenen una de les millors vies d'accés al mercat laboral. 

 
En l’àmbit formatiu, l’ensenyament professional ha esdevingut un sistema que integra un 
conjunt d’accions formatives diverses, i que s’estructura en diferents branques formatives, 
amb la idea de guanyar una major adaptabilitat als itineraris formatius i a les necessitats i/o 
demandes del teixit productiu i l’entorn. En aquest sentit, distingim: 

 

Els diferents itineraris formatius d’àmbit professional 

 

FP inicial 

L'FP inicial correspon a l'àmbit educatiu (a través de la Direcció General de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial, del Departament d'Educació). 

                                            
20L’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental (2017):L’Estat de la Formació Professional al Vallès Oriental. Curs 2015-
2016. Estudi dut a terme amb coordinació i suport de la Taula Vallès Oriental Avança (TVOA). En aquest estudi es va fer una 
exhaustiva anàlisi de les dades relatives al curs 2015-2016 sobre matriculacions, preinscripcions de l’alumnat, mobilitat, etc. 
Les reflexions finals i les conclusions vam comptar també amb una aportació qualitativa extreta de la realització d’entrevistes 
i grups de discussió amb els diferents actors relacionats amb el sistema de l’FP a la comarca. D’aquesta manera es va dur a 
terme un treball més aprofundit del que s’ha fet en aquesta anàlisi. 
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La formació professional s'organitza per famílies professionals. L'FP inicial capacita per a 
l'exercici qualificat de diverses professions i oficis, i proporciona la formació necessària per 
adquirir la competència professional i els coneixements propis de cada sector productiu.  

Aquesta FP inicial inclou: 

•Programes de formació i inserció (PFI) 

S’adrecen als joves de 16 a 21 anys que no s'hagin graduat en l'ESO i que no estiguin ocupats. 
D'una banda, aquests programes ofereixen la possibilitat de tornar incorporar-se al sistema 
educatiu, i de l'altra, adquirir l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball. 

 

•Itineraris de formació específics (IFE) 

 

Els IFE són ensenyaments professionals que s'adrecen als alumnes d'entre 16 i 20 anys 
(durant l'any natural que inicien l'itinerari) amb necessitats educatives especials que 
s'associen a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada, que no es troben en disposició de 
seguir la formació professional ordinària i que preferentment no s'hagin graduat en l'ESO. 

 

•Formació Professional de Grau Bàsic (o formació professional bàsica) 

 

Els cicles de formació professional bàsica duren 2 anys acadèmics i es destinen a persones 
que no han finalitzat l’ESO i volen seguir els seus estudis cap a la formació professional. 
Formen part de l’oferta educativa pública, obligatòria i gratuïta i volen ser una oferta per als 
joves amb dificultats ens els estudis que no han aconseguit titular a l’ESO. 

 

•Cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior 

Cicles que tradicionalment identifiquem com els que s’ofereixen dins de la Formació reglada i 
els itineraris “tradicionals” formatius, un cop acabada i superada l’ESO 

 

oCicles formatius de grau mitjà 

oCicles formatius de grau superior 
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FP per a l'ocupació 

L'FP per a l'ocupació és la que correspon a l'àmbit laboral (a través del Servei Públic d'Ocupació 
de Catalunya del Departament D’Empresa i Treball). S'adreça a treballadors/-es en situació 
d'atur a partir dels 16 anys i, en superar-la, proporciona certificats de professionalitat o 
certificats d'assistència i aprofitament. 

L'objectiu de formació professional per a l'ocupació és aconseguir una millora de la qualificació 
i de l'ocupabilitat dels treballadors, ja sigui en situació d'atur o en actiu. 

 

 

FP contínua 

La formació contínua per a treballadors/-es ocupats/-des té per objecte oferir-los uns 
coneixements que atenguin els requeriments de productivitat i competitivitat de les 
empreses, les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de 
promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors/-es, de manera que els 
capaciti per exercir qualificadament les diferents professions i millorar-ne l'ocupabilitat. 

En aquest marc cal diferenciar la formació contínua d'oferta, que gestiona el Consorci per a la 
Formació Contínua de Catalunya, de la formació contínua de demanda, que gestiona 
l'empresa (formació bonificada). 

•Programes de formació de caràcter transversal 

Estan constituïts per accions formatives que tenen com a objectiu obtenir competències 
transversals en diversos sectors de l'activitat econòmica, per donar resposta a les tendències 
identificades, i afavorir l'ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors. 

•Programes de formació de caràcter sectorial  

Es tracta d'accions que es dirigeixen a formar els treballadors/-es, amb la finalitat de 
desenvolupar coneixements d'interès general per a un determinat sector i per satisfer 
necessitats específiques de formació d'aquest. 

•Programes de qualificació i reconeixement professional21 

                                            
21 DECRET 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de 
l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa a la qualificació professional, les competències s'exerciran per part del Departament 

d’Empresa i Treball en coordinació amb el sistema de formació i qualificació professionals, assignat al Departament d'Educació. 
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Fan referència als processos que avaluen i acrediten les competències professionals 
adquirides per l'experiència laboral, els processos d'acreditació de competències. 

 

Les accions formatives de formació professional per a l'ocupació són les següents: 

•Formació que es dirigeix a obtenir els certificats de professionalitat: aquests certificats 
acrediten, amb caràcter oficial, les competències professionals que capaciten per 
desenvolupar una activitat laboral amb significació en l'ocupació. Tenen equivalència en el 
món acadèmic i professional i validesa a tot l'Estat. 

 

•Altres tipus de formació, que s'acredita amb un diploma d'assistència i/o aprofitament. 

D’altra banda, un punt rellevant en l’àmbit de la formació professional és el concepte de 
qualificació professional22, que articula els diferents components del sistema integrat d’FP 
(FPI, FPO i acreditació competències professionals). Les qualificacions s’enquadren dins del 
Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals i s’estructuren en 26 famílies professionals i 
cinc nivells. Actualment, el catàleg acredita i reconeix les qualificacions de nivell 1, 2, i 3. 

Gràfic 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: extret de l’Informe: La Formació Professional al Vallès Occidental. 

                                            
22 El Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQFP) està regulat per la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, que defineix com el conjunt d’accions que permet integrar 

l’oferta completa de formació professional i els processos d’acreditació de competències professionals. 
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Les famílies professionals 
 

El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals identifica més de 600 qualificacions que 
poden ser adquirides per la via formativa. Aquestes qualificacions s'agrupen en un total de 25 
grans famílies professionals, cada família professional aglutina qualificacions que requereixen 
l'acompliment de competències en un determinat camp professional.  
 
Aquestes famílies professionals són:  

 

1 Activitats Físiques i Esportives. Contempla tasques relacionades tant amb la pràctica de 

l'esport com amb la gestió d'activitats esportives, agrupades en tres àrees: activitats 

fisicoesportives i recreatives, esport d'alt rendiment, i prevenció i recuperació. 

2 Administració i Gestió. Es tracta d'una família transversal connectada amb la majoria de 

sectors productius, que engloba activitats d'atenció al públic, administració, auditoria, 

finances, assegurances i gestió de la informació. 

3 Agrària. Contempla tasques relatives a l'àrea forestal, d'agricultura, ramaderia i jardineria. 

Exemples de continguts desenvolupats en aquesta família són: tractaments agroquímics i 

biològics, cria de bestiar, manteniment de gespes, etc. 

4 Arts Gràfiques. Abasta una àmplia diversitat d'activitats relacionades, entre d'altres, amb 

l'elaboració de gravats, el disseny gràfic, l'edició en paper i multimèdia, tractament 

d'imatges, maquetació, impressió i enquadernació. 

5 Arts i Artesanies. Contempla sis àrees de desenvolupament professional: arts escèniques, 

fabricació i manteniment d'instruments musicals, artesania tradicional, joieria i orfebreria, 

recuperació artística, i vidre i ceràmica artesanal. 

6 Comerç i Màrqueting. Fa referència a totes aquelles activitats relacionades amb la 

distribució comercial en el seu sentit més ampli, incloent les de compravenda, logística, 

transport, màrqueting i relacions públiques. 
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7 Edificació i Obra Civil. Abasta activitats productives agrupades en cinc àrees: obra de paleta 

i acabats, estructures, col·locació i muntatge, maquinària de construcció, i projectes 

d'obres. 

8 Electricitat i Electrònica. Inclou tasques de muntatge i instal·lació d'equips electrònics, 

desenvolupament de projectes de telecomunicació, muntatge i manteniment d'instal·lacions 

elèctriques i gestió del muntatge de sistemes domòtics, entre altres. 

9 Energia i Aigua. El conjunt d'activitats productives que contempla aquesta família 

professional s'agrupa en cinc àrees diferenciades: distribució de gas, distribució i gestió de 

l'aigua, energies renovables, eficiència energètica, i producció i distribució d'electricitat. 

10 Fabricació Mecànica. Contempla funcions de fabricació, mecanitzat, muntatge i disseny en 

l'àmbit de les construccions metàl·liques, l'aeronàutica i l'electromecànica. 

11 Fusta, Moble i Suro. Aquestes qualificacions estan vinculades, principalment, a tasques de 

serrat i preparació industrial de la fusta i a treballs de fusteria i muntatge de mobles.  

12 Hoteleria i Turisme. Inclou activitats com crear elaboracions de cuina i pastisseria, atendre 

clients en hotels i pensions, gestionar les activitats de neteja en hotels i promocionar 

destinacions turístiques, entre d'altres. 

13 Imatge i So. Contempla tasques relacionades amb la fotografia, l'edició de videojocs, la 

producció d'espectacles, realització de programes de televisió i radiodifusió, entre altres. 

14 Imatge Personal. Fa referència a l'aplicació de tractaments d'estètica i perruqueria 

utilitzant les tecnologies existents actualment en el sector i adequant-se als requeriments de 

seguretat i higiene. 

15 Indústries Alimentàries. Abasta activitats professionals vinculades a vuit àmbits 

diferenciats: olis i grasses, aliments diversos, begudes, productes carnis, conserves vegetals, 

lactis, fleca i pastisseria, i productes de la pesca. 
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16 Indústries Extractives. En aquesta família professional s'inclouen tasques del sector de la 

mineria, com l'extracció de roques i minerals i el tractament d'aquests; i del sector de la pedra 

natural, que contempla l'extracció de pedra ornamental i per a la construcció. 

17 Informàtica i Comunicacions. Contempla activitats que fan referència tant a la fabricació 

com als serveis en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Abasta tasques 

diverses com poden ser la configuració d'equips, la creació de pàgines web, la reparació de 

sistemes microinformàtics o el disseny de sistemes de seguretat informàtica. 

18 Instal·lació i Manteniment. Les activitats productives compreses en aquesta família 

professional s'agrupen en tres àrees diferenciades: fred i climatització, sistemes d'aïllament i 

manteniment electromecànic. 

19 Maritimopesquera. Aquesta família professional defineix competències associades a 

treballs subaquàtics en instal·lacions aqüícoles i de recol·lecció de recursos, a la pesca i el 

tractament de productes marins així com a la navegació marítima. 

20 Química. Fa referència a processos productius d'anàlisis i control en laboratoris, elaboració 

de medicaments i productes de parafarmàcia, fabricació de papers i cartons, química fina i 

transformació de polímers. 

21 Sanitat. Contempla un ampli ventall d'activitats professionals preventives, curatives i 

pal·liatives d'atenció sanitària; funcions de transport sanitari; serveis farmacèutics; ús d'equips 

de diagnòstic; higiene bucodental; serveis de tanatopràxia; etc. 

22 Seguretat i Medi Ambient. S'orienta a la promoció de competències relacionades amb la 

prevenció de riscos laborals en les àrees d'avaluació i control de riscos químics, físics, biològics, 

ergonòmics i psicosocials; amb activitats mediambientals de depuració de l'aigua, gestió de 

residus i control de plagues, entre altres; i amb l'àmbit de la seguretat i la gestió 

d'emergències. 

23 Serveis Socioculturals i a la Comunitat. Contempla funcions agrupades en quatre àrees: 

dinamització d'activitats culturals i recreatives; atenció i integració social; activitats educatives 
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i de docència de la formació per a l'ocupació; i activitats de neteja, assistència domèstica i 

gestió de serveis funeraris. 

24 Tèxtil, Confecció i Pell. Inclou activitats de fabricació de calçat i marroquineria, confecció 

de peces de vestir i roba de llar, adobat de pells, ennobliment tèxtil i fabricació de fil. 

25 Transport i Manteniment de Vehicles. Aeronàutica, nàutica, ferrocarril i cable, automoció 

i conducció de vehicles per carretera són els àmbits de desenvolupament professional 

vinculats a aquesta família. 

 

Al Vallès Oriental trobem representades pràcticament totes aquestes famílies professionals,  

a excepció de : 

 Maritimopesquera 

 Indústria Extractiva 

 Indústria Alimentària 

 Tèxtil, confecció i pell 
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 Mapa 1 : Oferta Famílies Professionals al Vallès Oriental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 2. Oferta Formativa al Vallès Oriental23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Pla de Reactivació Econòmica del Vallès Oriental 

                                            
23Pel que fa a l’oferta formativa al Vallès Oriental, en aquest mapa s’ubiquen també les Escoles d’Adults, que tot i que no són objecte d’aquest estudi, en el seus plans de treball la 

majoria tenen oferta de cursos de preparació a cicles formatius, d’aquí la importància de recollir, en aquest mapa, la seva ubicació 
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La Formació Professional INICIAL al Vallès Oriental.  

 

Al Vallès Oriental hi ha 14  municipis que ofereixen estudis en l’àmbit de Cicles Formatius de 

Formació Professional i en tots ells hi ha, com a mínim, un centre educatiu de titularitat 

pública. En el cas de Caldes de Montbui, Granollers, Les Franqueses del Vallès, Llinars del 

Vallès i Mollet del Vallès també hi ha centres privats que ofereixen ensenyaments de Formació 

Professional. En total, 31 centres educatius ofereixen  a la comarca  aquesta formació. A la 

taula següent podem veure l’oferta a formativa a la comarca i els seus municipis, segons els 

centres existents i la seva titularitat. Respecte a la naturalesa dels centres, ens trobem que el 

62% de l’oferta existent prové de l’àmbit públic i el 38% restant privat.  

 
TAULA 1. CENTRES, TITULARITAT I OFERTA PER CICLES FORMATIUS (GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR) 
 

CALDES DE MONTBUI       

  PRIVADA Escola Pia  CFGM - CURES AUXILIARS D'INFERMERIA 

  PÚBLICA Institut Manolo Hugué CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

      CFGM - MECANITZACIÓ   

      CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

      

CFGS - PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECANICA 
(MOTLLES I MATRIUS) 

CFGS-TERMALISME I BENESTAR 

CARDEDEU         

  PÚBLICA Institut Pla Marcell   
      CFGM- ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

      CFGS - EDUCACIÓ INFANTIL   

      CFGS- INTEGRACIÓ SOCIAL   

GRANOLLERS         

  PRIVADA  Parc Estudi  CFGM - PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR 

      CFGM - ESTÈTICA I BELLESA   

      CFGS-ESTILISME I DIRECCIÓ DE PERRUQUERIA 

      CFGS-ESTÈTICA INTEGRAL I BENESTAR 

    Centre d'Entrenadors MIRA CFGM-TÈCNIC/A D'ESPORT EN FUTBOL 

      CGGS-TÈCNIC/A SUPERIOD'ESPORT EN FUTBOL 
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    Educem II CFGM - SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 

      CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

      CFGM - FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 

      CFGS-EDUCACIÓ INFANTIL   

      CFGS-DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA 

      CFGS-ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

      CFGS- ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA 

    Centre d'Estudis Margaret CFGM - PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR 

      CFGM - ESTÈTICA I BELLESA   

      CFGS - CARACTERITZACIÓ I MAQUILLATGE PROFESSIONAL 

      CFGS- ASESSORIA D'IMATGE PERSONAL I CORPORATIVA 

    Estudi Imatge CFGM - PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR 

      CFGM - ESTÈTICA I BELLESA   

    Escola Pia de Granollers 
CFGS- DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA: PERFIL 
VIDEOJOCS I OCI DIGITAL 

    
Campus Professional Universitat de Vic-
UCC 

CFGS-Màrqueting i Publicitat-FP Dual 

    CFGS-Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma (DAM)- FP Dual 

    Animacions 3D, jocs i entorns interactius- FP Dual 

  PÚBLIC Institut Carles Vallbona CFGM-SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 

      CFGM - ACTIVITATS COMERCIALS 

      CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

      CFGS - TRANSPORT I LOGÍSTICA- FP DUAL 

      CFGS - GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS- FP DUAL 

      CFGS - COMERÇ INTERNACIONAL- FP DUAL 

      
CFGS - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA- FP 
DUAL 

      CFGS - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB- FP DUAL 

      CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES- FP DUAL 

      
CFGS - ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA - FP 
DUAL 

    Institut Escola del Treball CFGM - XARXES I ESTACIONS DE TRACTAMENT D'AIGÜES- FP DUAL 

      CFGM - OPERACIONS DE LABORATORI-FP DUAL 

      CFGM - MECANITZACIÓ-FP DUAL 

      CFGM - MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC- FP DUAL 

      CFGM - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES- FP DUAL 

      CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA- FP DUAL 

      CFGM - EMERGÈNCIES SANITÀRIES- FP DUAL 

      CFGM - ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES- FP DUAL 

      
CFGS - PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA- FP 
DUAL 
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(2x3 AMB Disseny en fabricació mecànica) 

      CFGS - LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT 

      CFGS - LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC 

      CFGS-DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA-FP DUAL 

      CFGS-AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL-FP DUAL 

      CFGS-ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

LA GARRIGA         

  PÚBLIC Institut Vil·la Romana 
CFGM - FUSTERIA I MOLBLE ORIENTAT A LA FABRICACIÓ D'OJECTES 
DECORATIUS - FP Dual 

      CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

    Escola Municipal d'Art i Disseny (EMAD) CFGM-CREACIÓ D'OBJECTES I MOBLES 

      CFGM-ASSISTÈNCIA PRODUCTE GRÀFIC INTERACTIU 

      CFGS-GRÀFICA PUBLICITÀRIA 2x3 AMB GRÀFICA INTERACTIVA 

      CFGS-GRÀFICA INTERACTIVA 2x3 AMB GRÀFICA PUBLICITÀRIA 

LA LLAGOSTA         

  PÚBLIC Institut Marina CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

      CFGM - INSTAL·LACIONS DE TELECOMUNICACIONS 

      CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

      CFGS - ELECTROMEDICINA CLÍNICA 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS       

  PRIVAT Activitats Professionals del Vallès CFGM - CARROSSERIA   

      CFGM - ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES 

      CFGS - AUTOMOCIÓ   

  PÚBLIC Institut Lauro 
CFGM - CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FÍSICOESPORTIVES EN EL MEDI 
NATURAL 

      CFGS - ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA 

LLIÇÀ D'AMUNT       

  PÚBLIC Institut de Lliçà CFGM - SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 

LLINARS DEL VALLÈS       

  PRIVAT Ginebró 
CFGM - CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI 
NATURAL 

      CFGM-SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 

      CFGS - CONDICIONAMENT FÍSIC 

      CFGS - DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB 

      CFGS - ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA 

  PÚBLIC Institut Giola CFGM - PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA - FP DUAL 

      CFGM - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES 

      CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES- FP DUAL 

MOLLET DEL VALLÈS       
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  PÚBLIC Institut Gallecs CFGM - ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA 

      CFGM - CURES AUXILIARS D'INFERMERIA 

      CFGM - FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA 

      CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

      CFGS - INTEGRACIÓ SOCIAL   

      CFGS - EDUCACIÓ INFANTIL   

      CFGS - DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIA 

      CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

    Institut Vicenç Plantada 
CFGM - CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FISICOESPORTIVES EN EL MEDI 
NATURAL 

      CFGS - ENSENYAMENT I ANIMACIÓ SOCIOESPORTIVA 

    Institut de Mollet del Vallès CFGM - OPERACIONS DE LABORATORI-FP DUAL 

      CFGM - MECANITZACIÓ   

      CFGM - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES-FP DUAL 

      CFGM - CARROSSERIA-FP DUAL 

      CFGM - ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES-FP DUAL 

      CFGM- EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL-FP DUAL 

      CFGM - MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC-FP DUAL 

      CFGS - QUÍMICA INDUSTRIAL   

      CFGS - PROGRAMACIÓ DE PRODUCCIÓ EN FABRICACIÓ MECÀNICA 

      CFGS-MECATRÒNICA-FP DUAL 

      CFGS - AUTOMOCIÓ-FP DUAL   

      CFGS - AUTOMATITZACIÓ I ROBÒTICA INDUSTRIAL 

      CFGS - DISSENY EN FABRICACIÓ MECÀNICA 

  PRIVAT 
DINÀMICS-ESCOLA SANT GERVASI 
COOPERATIVA 

CFGM- SALVAMENT I SOCORRISME 

      CFGS - LABORATORI D'ANÀLISI I CONTROL DE QUALITAT 

      
CFGS - FABRICACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I 
AFINS 

MONTMELÓ         

  PRIVAT Evolució 98 CFGM - CURES AUXILIARS D'INFERMERIA 

  PÚBLIC Institut Montmeló CFGM - PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR 

      CFGM-ESTÈTICA I BELLESA   

MONTORNÈS DEL VALLÈS       

  PÚBLIC Institut Marta Mata CFGM - CUINA I GASTRONOMIA 

      CFGM - SERVEIS EN RESTAURACIÓ 

PARETS DEL VALLÈS       

  PÚBLIC Institut Torre de Malla CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

      CFGM - ACTIVITATS COMERCIALS 



             Informe de Conjuntura Econòmica del Vallès Oriental. 
          Anys 2019-2020i i previsions per al 2021 

 

P á g i n a  65 | 94 

 

      CFGM - SISTEMES MICROINFORMÀTICS I XARXES 

      CFGS - ADMINISTRACIÓ I FINANCES 

SANT CELONI         

  PÚBLIC Institut Baix Montseny CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

      CFGM - MANTENIMENT ELECTROMECÀNIC 

      CFGS - MECATRÒNICA INDUSTRIAL-FP DUAL 

      CFGS - QUÍMICA INDUSTRIAL-FP DUAL 

SANTA EULÀLIA DE RONÇANA       

  PÚBLIC Institut Vall del Tenes CFGM - GESTIÓ ADMINISTRATIVA 

Font: Elaboració pròpia. Departament d’Ensenyament Curs 2019-2020 

 

Totes les famílies professionals s’imparteixen a partir de 52 cicles formatius, 23 de grau mitjà 

i 29 de grau superior. Pel que fa a l’oferta real en els municipis, el nombre de cicles formatius 

és de 118, tenint en compte que un mateix cicle formatiu pot ser present en diferents 

municipis.  

 
Pel que fa als PFI, també és una formació que ha anat guanyant alumnat en els darrers anys. 

Aquesta formació és present cada cop més a la comarca, i actualment trobem que  12 

municipis ofereixen PFI o altres formacions especifiques adreçades a l’alumnat amb capacitats 

diverses o especials dificultats per seguir l’ensenyament reglat més estàndard. Com podem 

veure a la taula que segueix, s’ofereix formació en l’àmbit de la PFI en força municipis, com 

ara Cardedeu, Granollers, La Garriga, La Llagosta, Les Franqueses del Vallès, Lliçà d’Amunt, 

Lliçà de Vall, Llinars del Vallès, Mollet del Vallès, Montornès del Vallès, Sant Celoni i Santa 

Maria de Martorelles. L’oferta privada de PFI a Granollers és molt important (especialment 

vinculada a la família professional Imatge Personal). A les Franqueses del Vallès l’oferta 

privada es vincula a la família d’automoció. Pel que fa a l’oferta pública és molt més variada. 
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TAULA 2. CENTRES, TITULARITAT I OFERTA PER PFI 

 

CARDEDEU   

  PÚBLICA Centre de Formació i Ocupació La Mongia 
* Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius 
generals. 

      * Auxiliar en muntatge d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i gas. 

GRANOLLERS   

 
Privada Estudi Imatge * Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica 

 
Privada Escola Pia Granollers * Auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis administratius generals 

 
  * Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers 

 
  * Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

 
Privada Educem II * Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica. 

 
Privada Parc Estudi * Auxiliar d’imatge personal: perruqueria i estètica. 

 
Pública CFA Vallès * Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

 
  * Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques 

 
  * Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració. 

LA GARRIGA   

 
Pública 

Escola Municipal d'Art i Disseny de la Garriga 
(EMAD)  

*Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles  

LA LLAGOSTA   

 
Pública Institut Marina * Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d´aigua i gas 

 
  * Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lacions de mobles 

LES FRANQUESES   

 
Privada CTV (Centre Tècnic Vallès) * Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers 

 
  * Auxiliar muntatge i manteniment d’equips informàtics 

LLIÇÀ D'AMUNT   

 
Pública 

Escola de Persones Adultes de la Vall del 
Tenes 

* Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 

LLIÇA DE VALL   

 
Pública Colònia Agrícola Santa Maria del Vallès * Auxiliar de vivers i jardins 
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MOLLET DEL VALLÈS   

 
Pública Institut de Mollet del Vallès * Pintura i manteniment 

 
  * Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d´aigua i gas 

MONTORNÈS DEL VALLÈS   

 
Pública Masia el Molí * Auxiliar de fabricació mecànica , d’ajust i soldadura 

 
  * Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració 

SANT CELONI   

 
Pública 

Centre de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny 

* Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 

 
  * Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, d'aigua i gas 

SANTA MARIA DE MARTORELLES   

 
Pública Escola Viver Castell de Sant Foix  * Auxiliar d’activitats agropecuàries 

 
Font: Elaboració pròpia. Departament d’Ensenyament Curs 2019-2020 

 
 
2.2  Formació professional Dual 

 

En l’àmbit de la formació professional inicial està guanyant pes la Formació Professional Dual, 
que cada cop més té una major acceptació , entre altres qüestions, per la seva correlació amb 
la millora de la seva ocupabilitat dels estudiants. El Govern català va introduir la formació dual 
en la formació professional inicial mitjançant Decret legislatiu de l’any 201124, i en va regular 
l’organització un any més tard25. Des del Departament d’Ensenyament es diferencia entre la 
formació en alternança de tipus dual i la formació en alternança simple:  
 
• Formació en alternança simple: combinació de la formació al centre i de l’activitat a 
l’empresa de l’alumnat sense que comporti el reconeixement acadèmic. També coneguda 
com a pràctiques professionals o formació en centres de treball (FCT). 
 
 • Formació dual: combinació de la formació al centre i de l’activitat a l’empresa amb el 
reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits per l’alumnat mitjançant el treball i la 

                                            
24 DECRET 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial. 

25 2. RESOLUCIÓ ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial. 
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formació impartida a l’empresa. Països com Alemanya, Àustria o Suïssa són  referents respecte 
al sistema dual. Els baixos nivells d’atur juvenil i el bon funcionament de les seves economies 
han estat el reclam perfecte de l’atenció internacional cap al seu model de formació 
professional. 
 
En tots els sistemes de formació dual la participació dels actors socials és clau per a la creació 
i el manteniment d’aquest tipus de formació.  
 
Les dades pel conjunt català, indiquen que la inserció laboral dels graduats d’FP Dual és del 
65,12%, envers el 55,1% 26del total dels graduats en ensenyaments professionals. Tot això 
implica una taxa d’atur inferior dels joves que opten per aquesta modalitat. D’altra banda, les 
dades també indiquen que entre l’alumnat de FP Dual el percentatge de joves que volen seguir 
estudiant (de forma exclusiva o en paral·lel a continuar treballant) són molt elevades.  Així, 
d’acord a l’estudi  dut a terme pel Departament l’any 2019 el 68,57 % dels graduats d’FP dual 
ha declarat que té feina  entre sis i nou mesos després d’haver finalitzat els estudis. Un 48,65 
% treballa en exclusiva, mentre que el 19,92 % ho compagina amb els estudis. Les dades 
indiquen també  que la inserció laboral és més alta amb aquest model formatiu.  
 

Gràfic 2.  

 
 

 

 

 

 

 

Font. Departament d’Educació 

                                            
26Gabinet tècnic de la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim EspeciaI, Inserció laboral dels ensenyaments professionals  2019. 
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Al Vallès Oriental l’oferta de formació dual ha anat en alça i és una pràctica cada cop més 
demanada, tant per part dels centres com dels agents socials implicats. Així, el curs 2019-2020 
hi havia a la comarca 29 cicles formatius que oferien l’opció de cursar-se en modalitat dual, 
dos més que els que trobàvem fa 3 cursos. La modalitat en formació dual es localitza sobretot 
als municipis més grans i amb teixit empresarial més proper, com Granollers, Mollet del Vallès 
i Sant Celoni. Destaca també el municipi de Llinars del Vallès, on l’Institut Giola també ha fet 
una molt bona aposta per la formació dual. 

TAULA 4. CENTRES, TITULARITAT I OFERTA EN FORMACIÓ DUAL 

 

GRANOLLERS       

  PÚBLICA Institut Carles Vallbona 

CFGM:                                                                                                         
* Sistemes microinformàtics i xarxes 

* Gestió administrativa 

* Activitats comercials                                                                                                           
CFGS:                                                                                                      
* Transport i logística - FP Dual 

* Gestió de vendes i espais comercials - FP Dual 

* Desenvolupament d'aplicacions web - FP Dual 

* Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 
- FP Dual 

* Comerç internacional - FP Dual 

* Administració i finances - FP Dual 

* Administració de sistemes informàtics en xarxa - 
FP Dual 

  

PRIVADA 
Campus Professional 
Universitat de VIC - UCC  

CFGS:                                                                                                       
* Màrqueting i Publicitat - FP Dual 

  
CFGS-Desenvolupament d’aplicacions 
multiplataforma (DAM)- FP Dual 

    Animacions 3D, jocs i entorns interactius- FP Dual 
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  PÚBLICA 
Institut Escola Municipal del 

Treball 

CFGM:                                                                                                   
* Xarxes i estacions de tractament d'aigües - FP 
Dual 

* Operacions de laboratori - FP Dual 

* Mecanització - FP Dual 

* Manteniment electromecànic - FP Dual 

* Instal·lacions elèctriques i automàtiques - FP 
Dual 

* Gestió administrativa - FP Dual 

* Emergències sanitàries - FP Dual 

* Electromecànica de vehicles automòbils - FP 
Dual 

* Cures auxiliars d'infermeria                                           
CFGS:                                                                                                     
* Programació de la producció en fabricació 
mecànica - FP Dual (2x3 amb Disseny en fabricació 
mecànica) 

* Laboratori d'anàlisi i control de qualitat - FP Dual 

* Laboratori clínic i biomèdic 

* Disseny en fabricació mecànica - FP Dual 

* Automatització i robòtica industrial - FP Dual 

* Administració i finances - FP Dual 

LLINARS DEL VALLÈS 

  PÚBLICA Institut Giola 

CFGM:                                                                                                   
* Producció agropecuària - FP Dual 

* Instal·lacions elèctriques i automàtiques - FP 
Dual 

* Gestió administrativa                                                                    
CFGS:                                                                          
*Administració i finances - FP Dual 

MOLLET DEL VALLÈS 
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  PRIVADA 
Escola Sant Gervasi 

Cooperativa 

CFGM:                                                                                                   
* Salvament i socorrisme - Cicle inicial                         
CFGS:                                                                                                     
* Laboratori d'anàlisi i control de qualitat - FP Dual 

* Fabricació de Productes Farmacèutics, 
Biotecnològics i Afins - FP Dual 

  PÚBLICA Institut de Mollet del Vallès 

CFGM:                                                                                                   
* Operacions de laboratori - FP Dual 

* Mecanització 

* Instal·lacions elèctriques i automàtiques - FP 
Dual 

* Electromecànica de vehicles automòbils - FP 
Dual 

* Carrosseria - FP Dual 

* Emergències i protecció civil - FP Dual 

* Manteniment - FP Dual                                                            
CFGS:                                                                                                         
* Química industrial - FP Dual 

* Programació de la producció en fabricació 
mecànica - FP Dual 

* Mecatrònica  - FP Dual 

* Disseny en fabricació mecànica - FP Dual 

* Automoció - FP Dual 

* Automatització i robòtica industrial - FP Dual 

SANT CELONI 

  P Institut Baix Montseny 

CFGM:                                                                                                   
* Manteniment electromecànic 

* Gestió administrativa                                                                  
CFGS:                                                                                                     
* Química industrial - FP Dual 

* Mecatrònica industrial - FP Dual 

Font: Elaboració pròpia. Departament d’Ensenyament Curs 2019-2020 
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 L’ EVOLUCIÓ DE L’ALUMNAT 

 

Els darrers anys l’anàlisi de l’evolució de les xifres d’alumnat a tots els àmbits educatius 

constata que és als cicles formatius i l’àmbit d’ESO on creixen les dades d’alumnat matriculat, 

fruit dels canvis demogràfics produïts en les darreres dècades. Així, si observem l’evolució de 

les matrícules a nivells postobligatoris, constatem com és  al Batxillerat  on hi ha una major 

matriculació,  arribant als 5.018 alumnes,  pràcticament un 17% més que la matrícula 

registrada l’any 2005-2006. El mateix passa, i encara amb més força, a nivell de cicles 

formatius (especialment els de grau mitjà) , que dibuixa una tendència ascendent molt més 

marcada, especialment en els darrers 2-3 anys. 

 

Gràfic 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament 
 

Si veiem l’evolució de l’alumnat de formació professional exclusivament, observem com des 
del curs 2005-2006  la tendència al guany d’alumnat és moderada però es manté constant, 
especialment en els darrers 4-5 cursos 
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Gràfic 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament 

 
 

Si observem la distribució de l’alumnat per sexes  a les principals famílies professionals que 

s’estudien a la comarca, constatem diferències molt clares, amb uns perfils professionals 

clarament masculinitzats:  

 

 Informàtica i Comunicacions,  

 Transport i manteniment de vehicles, 

 Instal·lació i Manteniment  

 Activitats Fisicoesportives. 

 

 Els perfils amb una clara presència de noies matriculades són els de  

 Sanitat, 

 Imatge Personal  

 Serveis socioculturals i a la comunitat, 
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famílies vinculades a les tasques de cura i atenció que tradicionalment  s’associen als rols de 

gènere femenins. 

 

Això evidentment té una correlació directa en l’àmbit laboral, amb una escassa possibilitat de 

trobar noies joves per a certs oficis i una sobre masculinització de certs sectors, malgrat 

l’esforç fet en els darrers anys per trencar amb aquesta dinàmica, amb, per exemple,  

campanyes de difusió per acostar les noies als àmbits científico-tècnics, programes Indústria i 

Dona,  etc. En aquest sentit, caldria fer una reflexió al voltant de l’orientació, acompanyament 

i suport que es dóna als joves a l’hora de triar una opció per estudiar, treballar molt millor 

temes de rols de gènere, imatges i estereotips associats, etc. 

 
GRÀFIC 5. DISTRIBUCIÓ PER SEXES DE L’ALUMNAT  CICLES FORMATIUS 

 
Font. Elaboració pròpia 

 

 
 
1.5 Mobilitat de l’alumnat d’FP inicial per raó d’estudis 
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Al Vallès Oriental, la mobilitat interna de l’alumnat de Formació Professional es concentra, 

principalment, cap a les dues grans ciutats de la comarca, Granollers i Mollet del Vallès, ciutats 

que com hem vist tenen el major nombre de centres de formació professional i una oferta 

molt més àmplia de cicles formatius. Cal dir que altres municipis que de forma secundària 

també actuen com a pols d’atracció d’alumnat podria ser Llinars del Vallès (especialment pel 

que fa a la seva oferta concreta en cicles d’àmbit esportiu, per exemple) o Sant Celoni.  

Una primera anàlisi de la mobilitat de l’alumnat d’FP de la comarca es realitza seguint la 

nomenclatura utilitzada per l’IDESCAT, que parla en termes d’AR (Alumnat Resident) i Llocs 

d’estudi localitzat). Si ho analitzem des del punt de vista global de la comarca, l’AR correspon 

a la població resident que estudia al Vallès Oriental. Els Llocs d’estudi fan referència al conjunt 

de l’alumnat estudiant d’un municipi (persones matriculades), tant si viuen com si no a un 

municipi comarcal. 

 

Així, a grans trets podem analitzar aspectes com:  

 

L’autocontenció: el Vallès Oriental té un taxa d’autocontenció, és a dir, alumnat resident que 

estudia a la pròpia comarca, elevada, del 63%: de fet, pel que fa als Cicles formatius de Grau 

Mitjà l’autocontenció arriba al 70% i en el cas dels Cicles Formatius de Grau superior aquesta 

taxa baixa  al 56%. Un 36% de l’alumnat comarcal es desplaça fora per a cursar algun cicle 

formatiu. Dins d’aquest percentatge trobem que en el cas dels CFGS és molt més freqüent 

estudiar fora del propi municipi i de la pròpia comarca. La proporció d’alumnat que estudia i 

resideix a l’àmbit comarcal és molt més elevada al Cicles Formatius de grau mitjà que als cicles 

superiors. La major oferta de graus i l’edat de l’alumnat també condiciona, com ja hem dit 

anteriorment, aquesta major sortida dels joves fora de la pròpia comarca, per motius d’estudi.  
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 L’autosuficiència: el Vallès oriental assoleix un nivell d’autosuficiència del 85%: la major part 

dels llocs d’estudi són ocupats per alumnat resident de la pròpia comarca. 

 

 TAULA 5. ALUMNES RESIDENTS I LLOCS D'ESTUDI LOCALITZATS PER NIVELL D'ESTUDIS. 
ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS. VALLÈS ORIENTAL. CURS 2019/2020 

 

  

Educació 
Infantil- 2n 
cicle 

Educació 
primària 

Educació 
secundària 
obligatòria 

Batxillerat 
Cicles 
formatius de 
grau mitjà 

Cicles 
formatius de 
grau superior 

Total 

Residents que estudien a la 
comarca 11470 27540 19585 4815 2995 2190 68600 

Estudien al mateix municipi 9965 24175 16315 3490 1005 610 55560 

Estudien a un altre municipi 1505 3365 3270 1325 1990 1575 13035 

No residents que estudien a la 
comarca 265 595 430 195 390 505 2380 

No consta residència i estudien a 
la comarca 0 80 80 5 0 0 170 

Residents que estudien a fora de 
la comarca 270 755 665 485 1235 1700 5110 

Llocs d'estudi localitzats (1) 11735 28215 20095 5020 3390 2695 71145 

Alumnes residents (2) 11735 28295 20255 5305 4230 3890 73710 

        
(1) Llocs d'estudi localitzats = Residents que estudien a la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien 
a la comarca. 

(2) Alumnes residents = Residents que estudien a la comarca + Residents que estudien a fora de la comarca.   

 

 

 Índex d’especialització formativa 

 

L’Estudi de l’Estat de l’FP que es va dur a terme a la nostra comarca fa uns anys, va “idear” 

l’índex d’especialització formativa, assimilant a l’àmbit dels cicles formatius i la seva 

distribució el mateix que s’analitza quan mirem l’índex d’especialització productiva, és a dir, 

quina és la distribució de les activitats econòmiques en un territori. Aquest índex econòmic 

ens dóna informació del pes d’una activitat en un territori concret. 
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Amb aquest índex d’especialització podem veure si a l’àmbit formatiu les famílies 

professionals es distribueixen o no d’una manera uniforme en el territori. Hi ha comarques i 

municipis que concentren més matrícules d’una família professional determinada, de la 

mateixa manera que tenen certa concentració d’empreses i de llocs de treball de 

determinades activitats. 

 

El càlcul d’aquest índex suposa que al posar en relació el % de matrícules d’una família d’FP 

concreta amb el % de matrícules al conjunt de Catalunya, es pot analitzar amb més detall en 

quina oferta s’especialitza el territori. Com s’interpreta el valor de l’índex? Molts autors 

d’estudis econòmics consideren que existeix especialització quan l’índex és superior a 1, però 

en aquesta anàlisi mantenim el criteri que es va fer servir al primer estudi de l’Estat de la FP 

al Vallès Oriental, on es va optar per utilitzar un criteri més estricte, destacant les famílies 

professionals amb un índex mínim del 1,227. Seguint el criteri marcat al primer estudi sobre 

l’Estat de l’FP a la nostra comarca, mantenim també la simbologia, per a cada una de les 

famílies professionals, on s’especifica l’especialització  per a cada una d’elles amb les següents 

icones: 

 

 

 

Seguint aquesta metodologia, la comarca del Vallès Oriental destaca per la seva especialització 

en l’oferta formativa d’FP en les següents famílies: Fabricació Mecànica, Seguretat i Medi 

                                            
27En el primer estudi sobre l’FP al Vallès Oriental, l’índex es va calcular agafant la referència d’altres anàlisis fetes des del 
que  va utilitzar l’Observatori Econòmic i Social de Barberà del Vallès a la seva anàlisi “Especialització productiva dels 
municipis i comarca del Vallès Occidental”, com recomana el document “Bussines Clusters in the UK”4 i com va fer servir el 
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en el llibre de Fontrodona, J. (Autor) / Hernández, J.M. 
(Autor) / Pezzi, A. (Autor) “Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya” 

Sense especialització formativa

Amb especialització formativa
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Ambient, Energia i Aigua, Transport i Manteniment de Vehicles, Imatge Personal, 

Administració i Gestió, Electricitat i Electrònica i  Activitats Fisicoesportives, sobretot. Cal dir 

que l’anàlisi municipal indica que dins la comarca també podríem entrar en detall 

d’especialitzacions formatives municipals, com és el cas de la Garriga amb l’oferta formativa 

vinculada a Fusta, Moble i Suro, Llinars del Vallès i l’oferta en l’àmbit de cicles lligats a la família 

d’activitat agrària o la recent oferta del Cicle Superior de Termalisme i Benestar a Caldes de 

Montbui. 

 

TAULA 6. ÍNDEX D’ESPECIALITZACIÓ FORMATIVA (IEF) PER FAMÍLIES PROFESSIONALS.               VALLÈS 
ORIENTAL. CURS 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. Dades Departament d’Educació 

 

IEF 2021 Matrícules

ACTIVITATS FISICOESPORTIVES 1,37 399

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ 1,46 1.112

AGRÀRIA 0,31 24

ARTS GRÀFIQUES 0,00 0

COMERÇ I MÀRQUETING 0,66 289

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL 0,00 0

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA 1,40 347

ENERGIA I AIGUA 2,27 28

FABRICACIÓ MECÀNICA 2,74 328

FUSTA, MOBLE I SURO 1,14 21

HOTELERIA I TURISME 0,28 69

IMATGE I SO 0,00 0

IMATGE PERSONAL 1,66 289

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES 0,00 0

INDÚSTRIES EXTRACTIVES 0,00 0

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS 0,89 731

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT 1,33 212

MARITIMOPESQUERA 0,00 0

QUÍMICA 2,32 290

SANITAT 0,63 771

SEGURETAT I MEDI AMBIENT 2,38 30

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT 0,94 746

TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL 0,00 0

TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHICLES 1,67 492
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L’interès d’aquesta anàlisi és que permet comparar territoris entre si. Si per exemple mirem 

que passa al conjunt de l’àmbit metropolità, on es concentra una elevada oferta de Formació 

Professional, veiem com la diversificació de l’oferta va molt lligada al teixit productiu i 

especialització econòmica de cada comarca. Osona sobretot, i també la Selva, tot i que a certa 

distància, són comarques que destaquen per la concentració de cicles d’Indústries 

Alimentàries i l’Agrària. Al Maresme i al Vallès Occidental veiem una forta especialització en 

l’àmbit del Tèxtil, Confecció i Pell. El Barcelonès que és la comarca més terciària des d’un punt 

de vista econòmic, és la única comarca que ofereix amb més força cicles vinculats a la família 

d’Informàtica i Comunicacions i Emergències i Protecció Civil. 

 

Les dades d’especialització formativa també refermen, en el cas de la nostra comarca, com la 

diversificació econòmica que ens caracteritza també es tradueix en l’àmbit de la diversificació 

formativa. No trobem cap família o cicle que sigui especialment preponderant com per 

mostrar una especialització molt clara respecte la resta de comarques, tot i que la Fabricació 

Mecànica, la formació en l’àmbit de la Química o la família d’Energia i Aigua siguin sectors amb 

forta presència. 

 

TAULA 7. MATRÍCULES PER COMARQUES I FAMÍLIES PROFESSIONALS.  CURS 2019-2020 
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    Font: 

Elaboració pròpia 

 

TAULA 8. ÍNDEX D’ESPECIALITZACIÓ FORMATIVA (IEF) PER COMARQUES FAMÍLIES PROFESSIONALS.  
CURS 2019-2020 

Família professional

Vallès 

Oriental Barcelonès

Vallès 

Occidental Baix Llobregat Maresme Osona La Selva

Activitats físiques i esportives 399 2.856 952 538 276 224 138

Administració i Gestió 1.112 8.092 1.375 1.317 623 173 272

Agrària 24 253 77 89 65 251 71

Arts Gràfiques 0 376 181 367 0 0 0

Comerç i Màrqueting 289 5.350 1.171 926 378 358 113

Edificació i Obra Civil 0 272 24 0 45 0 0

Electricitat i Electrònica 347 2.135 712 538 165 157 125

Energia i Aigua 28 163 0 0 0 0 0

Fabricació Mecànica 328 898 323 370 32 123 31

Fusta, Moble i Suro 21 110 100 69 0 0 0

Hoteleria i Turisme 69 2.626 305 370 287 266 123

Imatge i So 0 3.281 441 483 0 52 0

Imatge Personal 289 2.135 513 290 125 22 0

Indústries Alimentàries 0 318 20 73 38 161 58

Indústries Extractives 0 0 0 0 0 0 0

Informàtica i Comunicacions 731 9.824 1.889 1.751 588 255 384

Instal·lació i Manteniment 212 1.231 420 336 97 102 42

Maritimopesquera 0 0 0 0 0 0 0

Química 290 995 612 320 160 36 40

Sanitat 771 12.843 2.214 1.591 790 305 134

Seguretat i Medi Ambient 30 139 0 0 0 0 0

Serveis Socioculturals i a la Comunitat746 9.571 1.580 1.086 742 346 283

Tèxtil, Confecció i Pell 0 282 234 0 73 0 0

Transport i Manteniment de Vehicles492 2.760 764 925 238 0 0

Emergències i Protecció Civil 492 173 0 0 0 0 0

Informàtica i Comunicacions 0 1 0 0 0 0 0
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Font: Elaboració pròpia 

 

D’altra banda, per completar aquesta anàlisi de la Formació Professional i el seu context 

territorial, hem fet el càlcul de la taxa d’FP. En aquest cas, hem fet el càlcul de la taxa 

relacionant el nombre de matrícules als  CICLES FORMATIUS d’FP d’un àmbit territorial concret 

amb la població que per edat estudia o pot estudiar aquest tipus d’ensenyament (és a dir, la 

població de 16 a 24 anys). Aquesta taxa és un indicador brut, no contempla l’especificitat de 

Família professional

Vallès 

Oriental Barcelonès

Vallès 

Occidental Baix Llobregat Maresme Osona La Selva

Activitats físiques i esportives 1,37 0,91 1,45 1,00 1,24 1,68 1,61

Administració i Gestió 1,46 0,99 0,80 0,93 1,07 0,50 1,22

Agrària 0,31 0,30 0,44 0,61 1,09 7,00 3,09

Arts Gràfiques 0,00 0,73 1,69 4,16 0,00 0,00 0,00

Comerç i Màrqueting 0,66 1,13 1,18 1,14 1,13 1,78 0,88

Edificació i Obra Civil 0,00 1,18 0,50 0,00 2,76 0,00 0,00

Electricitat i Electrònica 1,40 0,80 1,27 1,17 0,87 1,38 1,71

Energia i Aigua 2,27 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fabricació Mecànica 2,74 0,70 1,20 1,67 0,35 2,24 0,88

Fusta, Moble i Suro 1,14 0,55 2,41 2,02 0,00 0,00 0,00

Hoteleria i Turisme 0,28 1,01 0,56 0,82 1,55 2,39 1,73

Imatge i So 0,00 1,58 1,02 1,35 0,00 0,59 0,00

Imatge Personal 1,66 1,14 1,31 0,90 0,94 0,28 0,00

Indústries Alimentàries 0,00 0,56 0,17 0,75 0,94 6,66 3,75

Indústries Extractives 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informàtica i Comunicacions 0,89 1,11 1,02 1,15 0,93 0,67 1,58

Instal·lació i Manteniment 1,33 0,72 1,17 1,14 0,79 1,39 0,90

Maritimopesquera 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Química 2,32 0,74 2,17 1,38 1,67 0,63 1,09

Sanitat 0,63 0,98 0,81 0,71 0,85 0,55 0,38

Seguretat i Medi Ambient 2,38 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serveis Socioculturals i a la Comunitat 0,94 1,13 0,89 0,74 1,23 0,96 1,22

Tèxtil, Confecció i Pell 0,00 0,86 3,42 0,00 3,14 0,00 0,00

Transport i Manteniment de Vehicles 1,67 0,87 1,15 1,70 1,06 0,00 0,00

Emergències i Protecció Civil 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informàtica i Comunicacions 0,00 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Cicles o quina FP es cursa, en quin tipus d’ensenyament (privat o públic), etc. però pot ser un 

bon punt de partida per estimar o veure la incidència de la FP en un àmbit territorial28.  

 

TAULA 9. TAXA D’FP. COMARQUES I CATALUNYA 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Com podem veure a la taula, al conjunt del país la taxa d’FP es situa en el 22,65, és a dir, 

pràcticament 1 de cada 5 joves d’entre 16 i 24 anys estaria matriculat a estudis de Formació 

Professional. Aquest percentatge és ben diferent a cadascuna de les comarques analitzades. 

Destaca la comarca del Barcelonès, on el percentatge arribaria pràcticament al 33%. La resta 

de comarques metropolitanes i veïnes presenten uns % similars al voltant del 14-15%. Osona 

i la Selva mostren lleugeres diferències respecte les altres comarques. És evident que la taxa 

d’FP augmenta a les comarques amb una major oferta de places, com pot ser també el cas de 

la comarca del Barcelonès. La concentració d’oferta de places doncs suposa un element clau 

respecte al percentatge de la taxa assolit a cada comarca. D’aquí doncs ambé que les 

comarques menys “metropolitanes” com són Osona o La Selva registrin una menor taxa de 

FP. 

                                            
28Fundació BCN Formació Professional per a l’AMB (2017) Estat de la formació professional l’àrea metropolitana de Barcelona, 
AMB  

Àmbit

Nombre de 

matrícules

Població de 16 

a 24 anys Taxa FP

Vallès Oriental 6.178 40.237 15,35

Barcelonès 66.684 202.817 32,88

Vallès Occidental 13.907 91.254 15,24

Baix Llobregat 11.439 77.967 14,67

Maresme 4.722 42.450 11,12

Osona 2.831 15.749 17,98

La Selva 1.814 16.688 10,87

Catalunya 162.232 716.180 22,65
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Formació per a l'ocupació (ocupacional) 

 

Com apuntàvem a la introducció, els cursos de formació professional ocupacional estan 

dirigits a persones en actiu o en situació d’atur. Són programes formatius, teoricopràctics que 

tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció o inserció 

laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de 

les persones. 

 

Es caracteritzen per una oferta formativa d’especialitats molt àmplia en tots els sectors 

econòmics i en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en 

empreses catalanes o fins i tot, a l’estranger. En acabar s’obté un títol que equival a certificats 

de professionalitat de nivells 2 i 3. Aquest tipus de formació es du a terme a través dels centres 

d’innovació i formació ocupacional (CIFO), del Servei d’Ocupació de Catalunya i dels centres 

col·laboradors en matèria de formació professional ocupacional, públics o privats. 

 

A la comarca aquest tipus de formació s´ofereix a 7 municipis, amb una presència elevada de 

cursos oferts a Granollers, que com a capital té més oferta de centres on es du a terme aquesta 

formació. S’ofereixen 65 formacions. 

 

TAULA 10. FORMACIÓ OCUPACIONAL AL VALLÈS ORIENTAL 

MUNICIPI ENTITAT  ESPECIALITAT FORMATIVA NIVELL  ACCIONS 

CALDES DE MONTBUI AJUNTAMENT 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA: 
INFORMÀTICA I INTERNET 

2 1 

NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN 
EDIFICIS I LOCALS 

1 1 

CARDEDEU 
 AJUNTAMENT DE 

CARDEDEU 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA: 
INFORMÀTICA I INTERNET 

2 1 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES 
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 

2 1 

HABILITATS DE COMUNICACIÓ   1 
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LES FRANQUESES DEL 
VALLÈS 

CENTRE D'ACTIVITATS 
PROFESSIONALS DEL 

VALLÈS, SL 

MANTENIMENT DELS SISTEMES ELÈCTRICS I 
ELECTRÒNICS DE VEHICLES 

2 1 

MANTENIMENT DEL MOTOR I DELS SEUS 
SISTEMES AUXILIARS 

2 1 

GRANOLLERS 
ESCOLA PIA DE 

CATALUNYA 

ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ 1 1 

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PERSONALS 
PER A L'OCUPACIÓ 

1 1 

GRANOLLERS ISOVERI FORMACIÓ, SL 

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA 
RELACIÓ AMB EL CLIENT 

2 1 

MUNTATGE I MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA 
TENSIÓ 

2 1 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA: 
INFORMÀTICA I INTERNET 

2 1 

OPERACIONS DE FONTANERIA I CALEFACCIÓ- 
CLIMATITZACIÓ DOMÈSTICA 

1 1 

MUNTATGE I MANTENIMENT 
D’INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES 

2 2 

GRANOLLERS 
MECA-RÀPID 

FORMACIÓ, SL 
GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA 2 1 

GRANOLLERS MORDERED, SL 

ANGLÈS: GESTIÓ COMERCIAL 3 1 

ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ 1 2 

ACTIVITATS DE VENDA 2 1 

CREACIÓ I GESTIÓ DE LA MARCA PERSONAL I 
XARXES SOCIALS A LA RECERCA D'OCUPACIÓ 

1 1 

XARXES SOCIALS   1 

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 2 1 

ANGLÈS A2 1 2 

ANGLÈS B1  2 1 

ANGLÈS B2 2 1 

NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN 
EDIFICIS I LOCALS 

1 2 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES 
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 

2 2 

GRANOLLERS 
BIT'S CENTRE DE 
FORMACIÓ, SL 

GESTIÓ COMPTABLE I GESTIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A AUDITORIA 

3 1 

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA 
RELACIÓ AMB EL CLIENT 

2 1 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA: 
INFORMÀTICA I INTERNET 

2 1 

SISTEMES MICROINFORMÀTICS 2 1 

GRANOLLERS  
I/O 
 MONTORNÈS DEL 
VALLÈS 

APEC GRANOLLERS, SL 

ACTIVITATS I AUXILIARS DE MAGATZEM 1 2 

FOMENT I PROMOCIÓ DEL TREBALL 
AUTÒNOM 

2 1 

HABILITATS DE COMUNICACIÓ   1 

TREBALL EN EQUIP   1 

CP TRANSPORT SANITARI (TELEFORMACIÓ)   1 
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CONDUCCIÓ D'AUTOBUSOS 2 3 

CONDUCCIÓ DE VEHICLES PESANTS DE 
TRANSPORT DE MERCADERIES PER 
CARRETERA 

2 3 

GRANOLLERS 
MAP ASSESSORAMENT 

I SERVEIS, SL 
ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES 
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 

2 2 

LLINARS DEL VALLÈS 
DINÀMICS ESPORTS, 

SCCL 
SOCORRISME EN INSTAL·LACIONS 
AQUÀTIQUES 

2 2 

MOLLET DEL VALLÈS 
ESCOLA SANT GERVASI, 

SCCL 

ASSAIGS FÍSICS I FISICOQUÍMICS 3 1 

ELABORACIÓ DE PRODUCTES 
FARMACÈUTICS I AFINS 

2 1 

MOLLET DEL VALLÈS EMFO 

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA 
RELACIÓ AMB EL CLIENT 

2 1 

ACTIVITATS AUXILIARS EN CONVERSACIÓ I 
MILLORA FORESTS 

1 1 

ACTIVITATS AUXILIARS DE COMERÇ 1 2 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA I INTERNET 2 1 

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES PERSONALS 
PER L'OCUPACIÓ 

1 1 

HABILITATS DE COMUNICACIÓ   1 

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB 2 1 

GESTIÓ DE TRUCADES DE TELEASSISTÈNCIA 2 1 

ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES 
DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS 

2 1 

MOLLET DEL VALLÈS PERIFÈRICS C&F, SL 

ACTIVITATS ADMINISTRATIVES EN LA 
RELACIÓ AMB EL CLIENT 

2 1 

ALFABETITZACIÓ INFORMÀTICA: 
INFORMÀTICA I INTERNET 

2 1 

Font: Elaboració pròpia. Departament d’Ensenyament 

 

La Formació Professional per l’ocupació és una bona manera d’impulsar una formació que 

respongui més a les necessitats de qualificació i competitivitat al territori, contribuint així al 

desenvolupament econòmic i la cohesió de la zona. 

 

Al Vallès Oriental la gran majoria de formacions que s’ofereixen corresponen a famílies 

relacionades amb els serveis (Activitats Administratives d’atenció als clients, comerç, auxiliars 

de venda i activitats i auxiliars de magatzem). També hi ha una presència relativament gran 

pel que fa a l’oferta de cursos d’idiomes  (tot i que només en 1 centre, a Granollers)  i 

formacions en l’àmbit informàtic. Sorprèn però veure que la formació ocupacional d’àmbit 
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industrial és molt baixa: l’existent, es centra en  l’àmbit de manteniment i conducció de 

vehicles i en  la família d’electricitat i electrònica. 

Destaca també l’oferta de formació ocupacional on es treballen competències transversals 

(treball en equip, habilitats comunicatives o idiomes, especialment). 

 

 Cal remarcar també un desequilibri important segons nivell de qualificació, només a 

Granollers trobem 2 cursos amb qualificació de nivell 3. A Mollet del Vallès i Granollers també 

trobem algunes formacions de nivell 1, tot i que de forma majoritària, bona part dels  

certificats estan enfocats al nivell 2. 
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La  Inserció Laboral en l’FP 

 

El Departament d'Educació i el Consell General de les Cambres de Comerç publiquen 

anualment l'Estudi sobre la inserció laboral dels graduats d'ensenyaments professionals.  En 

ell, s’hi pot trobar informació sobre els graduats de formació professional, ensenyaments 

d'arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius i programes de formació i inserció.  Les 

dades de l'Estudi s’obtenen d'una enquesta realitzada —en col•laboració amb els centres 

educatius— a totes les persones graduades, entre sis i nou mesos després de la finalització 

dels estudis corresponents. Pel que fa a les dades del darrer Estudi d'inserció laboral, 

corresponent a l’any 2019 cal destacar que s’han analitzat  32.759 enquestes, la qual cosa 

suposa el 73% de les persones graduades en els ensenyaments inclosos en aquest Informe. 

 

Cal esmentar que la inserció laboral es defineix com la suma de les persones que treballen i 

les persones que estudien i treballen simultàniament. La feina, no necessàriament ha de tenir 

relació amb els estudis cursats i, per tant, les altres variables que es consideren, no estan 

relacionades amb el tipus d’estudi que s’ha escollit.  

 

S’entén com a inserció laboral, per tant, qualsevol tipus d’ocupació tingui o no relació amb els 

estudis. Per això, la variable que relaciona la feina amb els estudis pren especial rellevància a 

l’hora d’estudiar l’èxit de la inserció. Per altra banda, la continuïtat formativa s’entén com la 

suma de les persones que continuen estudiant i les persones que estudien i treballen. 

 

Amb aquest tipus d’estudi podem disposar, cada any, d’informació rellevant referida a: 

- Les característiques i les especificitats de la inserció laboral dels graduats. 
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- Les necessitats de qualificació i formació deduïbles a partir del comportament en el mercat de 

treball dels graduats en ensenyaments professionals. 

- L'impacte del cicle econòmic tant en els processos d'inserció laboral, com en la continuïtat 

formativa. 

- La influència de diferents variables sobre la inserció laboral i la continuïtat formativa. 

 

Cada centre educatiu participant a l’estudi pot disposar de les pròpies dades, per famílies 

professionals i per cicles formatius, per tal de conèixer la seva situació concreta, fer la 

comparació amb les dades globals i millorar els serveis d'orientació acadèmica i professional 

que presta. En el seu conjunt, aquest estudi serveix per analitzar la situació actual sobre la 

inserció laboral i la continuïtat formativa dels graduats i poder actuar sobre això per 

acompanyar l'alumnat en les decisions sobre la seva trajectòria acadèmica i laboral. 

 

En la darrera edició de l’Estudi destaquen les conclusions següents: 

 

- Pel que fa a l’atur, el percentatge de graduats —tant de grau mitjà com de grau superior— 

que busquen feina ha disminuït en 8 punts des de 2013, situant-se per sota del 9%. 

 

- Al primer trimestre de 2019, el percentatge de graduats de grau mitjà que buscaven feina es 

troba 22,27 punts per sota de la taxa d'atur juvenil a Catalunya, i en el cas dels graduats de 

grau superior, 21,52 punts per sota. 

 
- Pel que fa a la situació laboral i formativa de les persones graduades, s’evidencia que respecte 

anys anteriors milloren les dades, tant d'inserció laboral com de continuïtat formativa. El grup 

que creix més és precisament el de les persones graduades que compaginen estudis i feina 

(1,2 punts percentuals). Per tant, s’evidencia un interès en la la continuïtat en la vida formativa 
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en paral·lel al món laboral, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i poder millorar 

professionalment. 

 
- Pel que fa a la situació a l'FP dual, que és el sistema que millor combina formació a un centre 

educatiu i a un centre de treball, destaca que el seu  grau d’inserció és elevat: en el cas dels 

cicles de grau mitjà es situa en el el 57,9% i en el grau superior del 73,83%. 

 

En aquest estudi hi han participat 416 centres que ofereixen Formació Professional (tant Cicles 

Formatius com PFI o PPT d’Ajuntaments de la comarca), de titularitat tant pública com privada. 

Una bona part de centres  de la nostra comarca hi ha participat també. 
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REFLEXIONS FINALS 
 

- La distribució de l’oferta formativa i de l’oferta de cicles professionals es concentra 

sobretot a Granollers i Mollet del Vallès. En total però 14  municipis ofereixen estudis 

de Cicles Formatius de Formació Professional. 12 ofereixen formació en PFI i la  

Formació per l’Ocupació es troba a 7 municipis. Com a segon pols de concentració de 

l’oferta trobem Sant Celoni, Llinars del Vallès o els munipis de la Vall del Tenes i la 

conurbació granollerina. En termes de mobilitat interna també Granollers i Mollet del 

Vallès concentren el màxim de desplaçaments. 

 
- Els darrers anys l’anàlisi de l’evolució de les xifres d’alumnat a tots els àmbits educatius 

constata que és als cicles formatius i l’àmbit d’ESO on creixen les dades d’alumnat 

matriculat, fruit dels canvis demogràfics de les darreres dècades. Així, si observem 

l’evolució de les matrícules a nivells postobligatoris, constatem com és  al Batxillerat  

on hi ha una major matriculació,  arribant als 5.018 alumnes,  pràcticament un 17% 

més que la matrícula registrada l’any 2005-2006. El mateix passa, i encara amb més 

força, a nivell de cicles formatius (especialment els de grau mitjà) , que dibuixa una 

tendència ascendent molt més marcada, especialment en els darrers 2-3 anys. 

Constatem que la tendència positiva creixent de les matricules a estudis 

postobligatoris, especialment Cicles Formatius de Grau Mitjà.  

 

- El Vallès Oriental destaca per la seva especialització formativa d’FP en les següents 

famílies: Fabricació Mecànica, Seguretat i Medi Ambient, Energia i Aigua, Transport i 

Manteniment de Vehicles, Imatge Personal, Administració i Gestió, Electricitat i 

Electrònica i  Activitats Fisicoesportives, sobretot. Dins la comarca veiem 

especialitzacions formatives municipals, com és el cas de la Garriga amb l’oferta 
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formativa vinculada a Fusta, Moble i Suro, Llinars del Vallès i l’oferta en l’àmbit de 

cicles lligats a la família d’activitat agrària o la recent oferta del Cicle Superior de 

Termalisme i Benestar a Caldes de Montbui. Les dades d’especialització formativa  

refermen com la diversificació econòmica vallesana es tradueix en l’àmbit de la 

diversificació formativa. 

 

- La Formació Dual és un itinerari formatiu que cada cop més té una major acceptació 

entre els estudiants. Entre altres qüestions, per la seva correlació amb la millora de la 

seva ocupabilitat. També cada cop és major l’oferta existent en aquest àmbit. 

 
- Respecte a la formació per l’ocupació, la gran majoria de formacions que s’ofereixen 

corresponen a famílies relacionades amb els serveis (Activitats Administratives 

d’atenció als clients, comerç, auxiliars de venda i activitats i auxiliars de magatzem). 

També hi ha una presència relativament gran pel que fa a l’oferta de cursos d’idiomes  

(tot i que només en 1 centre, a Granollers)  i formacions en l’àmbit informàtic. La 

formació ocupacional d’àmbit industrial és molt baixa: l’existent, es centra en  l’àmbit 

de manteniment i conducció de vehicles i en  la família d’electricitat i electrònica.  

 
- Pel que fa al grau d’inserció laboral, s’evidencia un interès en la la continuïtat en la vida 

formativa en paral·lel al món laboral, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat i poder 

millorar professionalment. 

- La Formació Professional es consolida, en els darrers anys com una de les millors vies 

d’inserció al mercat laboral 
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Font: Elaboració pròpia 

Dades demogàfiques 2019 2020 Variació %
Població 409.638 414.570 1,20%

Homes 204.277 206.831 1,25%

Dones 205.361 207.739 1,16%

Població de 15 34 anys 86.925 89.070 2,47%

Població d'origen estranger 54.566 58.380 6,99%

Activitat econòmica general 2019 2020 Variació %
Creixement VAB* 0 -- --

Empreses (3T) 12.380 11.611 -6,21%

Llocs de treball localitzats (3T) 147.507 145.532 -1,34%

Rànquing Competitivitat Territoal (Índex ADEG) 7 -- --

Puntuació Competitivitat territorial (Índex ADEG) 0 -- --

Sectors d'activitat (Dades 3Trimetre) 2019 2020 Variació %
Agricultura

Empreses 86 89 3,49%

Assalariats 261 251 -3,83%

Autònoms 483 476 -1,45%

Aturats (Desembre) 244 337 38,11%

Indústria

Empreses 2.127 1.880 -11,61%

Assalariats 39.206 38.329 -2,24%

Autònoms 2.970 2.884 -2,90%

Aturats (Desembre) 3.402 3.906 14,81%

Construcció

Empreses 1.321 1.274 -3,56%

Assalariats 6.834 6.777 -0,83%

Autònoms 4.437 4.437 0,00%

Aturats 1.442 1.758 21,91%

Habitatges acabats (projectes visats. Dades anuals) 654 585 -10,55%

Habitatges iniciats (projectes visats. Dades anuals) 874 837 -4,23%

Serveis

Empreses 8.846 8.369 -5,39%

Assalariats 71.784 70.934 -1,18%

Autònoms 21.532 21.444 -0,41%

Aturats (Desembre) 15.231 18.801 23,44%

Mercat de Treball (desembre)

Aturats 21.677 26.537 22,42%

Aturats de llarga durada (+12 mesos) 8452 12117 43,36%

Aturats menors de 30 anys 395 574 45,32%

Aturats Sense Ocupació Anterior (SOA) 1.358 1.735 27,76%
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