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PRESENTACIÓ 
  

Us fem a mans l’informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriental, amb el resum de 

dades de l’any 2021 i perspectives d’evolució per al 2022. 

 

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, Catalunya, l’Estat espanyol i l’àmbit internaiconal 

 

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

organismes oficials: l’Observatori de Treball i Model Productiu 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 FEGP) 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 i altres informes 

d’interès socioeconòmic. 

 

En aquest Informe analitzem 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 o dades de benestar i cobertura social. Alhora, l’informe també recull dades 

de sinistralitat laboral, expedients de regulació o d’estructura demográfica. Tot amb 

l’objectiu de poder analitzar millor la conjuntura i l’estructura socioeconómica de la 

comarca i ajudar a tenir elements per a l’anàlisi i el disseny de les políticas publica que 

s’hi desenvolupa. 
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CONTEXT ECONÒMIC INTERNACIONAL 
 

Quan analitzàvem les dades de l’any 2020, vam veure com l’inici de la pandèmia1  va 

suposar, en termes macro i microeconòmics un impacte notable just en un període en 

el que s’esperava consolidar una fase de recuperació en l’economia mundial, després de 

l’important daltabaix provocat per la crisi del 2008. És evident que l’impacte i expansió 

del coronavirus ha suposat el xoc més gran econòmic viscut els darrers 50 anys en 

l’economia mundial, un impacte profund amb una dimensió social, econòmica i 

sanitària que ningú s'havia pogut imaginar.2 

 

També, quan acabàvem l’informe de l’any 2021 ens fèiem ressó de que aquesta 

recuperació seria en forma de K. És a dir, que hi hauria països, territoris, sectors 

econòmics i grups socials que, passada la pandèmia, entrarien en una fase de bonança i 

optimisme, mentre que d’altres continuarien instal·lats en una fase de recessió. Les 

dades del 2021 indiquen que s’han incrementat les desigualtats entre països i també al 

seu interior, i que aquesta bifurcació es podria continuar eixamplant3. 

 

La covid-19 ha tingut impactes sense precedents en àmbits tan diversos com l’economia, 

la mobilitat, el medi ambient o els hàbits de consum. Canvis que en alguns casos tenen 

un caràcter més temporal, de manera que mica en mica es va recuperant la situació 

prèvia a l’impacte de la pandèmia i d’altres són canvis que es veuen més estructurals, 

permanents i que poden propiciar una nova manera de fer les coses. El teletreball, la 

                                            
1 1 -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. 
2 Des de l’àmbit de la prospectiva, Jordi Serra Pino, expert en Prospectiva i director acadèmic de l’Observatori 

d’Economia Social advertia l’abril de 2020 que  en una realitat complexa, caòtica i contradictòria els canvis són ràpids, 
escalats i simultanis i que les eines antigues no serveixen per a problemes nous. La crisi del coronavirus dona la raó a 
qui, com ell, creu que s’han de desenvolupar noves maneres d’afrontar els canvis buscar lideratges que siguin capaços 
de replantejar tot allò que ara es dona per segur. I de fet, relaciona l’esclat de la pandèmia amb el que des del seu àmbit 
d’estudi es diu elefants negres, allò que podría pasar però que no contemplem MAI com una possibilitat. 
3 Oxfam revelava que la riquesa dels multimilionaris globals havia augmentat en 3,9 bilions de dòlars des de l’inici de 

la pandèmia, aproximadament el mateix volum que van perdre les classes treballadores. La recuperació també s’està 
mostrant diferent en clau de gènere. Així, l’OIT apuntava, l’octubre del 2021, a una recuperació dels nivells d’ocupació 
masculina, però no dels de la femenina. 
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generalització de canvis a nivel tecnològic, o altres elements proposen una nova manera 

d’organitzar la vida,  afavoreixen la descentralització i canvis en la manera de moure’ns 

o interactuar a nivell laboral. Per exemple, ens trobem amb més possibilitats d’atracció 

i aproximació a territoris que fins ara havien quedat exclosos del model de 

desenvolupament (basat en activitats intensives en coneixement i tecnologia de vocació 

internacional), sovint per llunyania amb el centre financer. En aquests moments de 

generalització del teletreball sembla que les distàncies han pres una nova perspectiva4.  

 

Així, les restriccions a la mobilitat, unides a altres circumstàncies tecnològiques i 

culturals, obren la porta a un transvasament d’activitats i població cap a les àrees 

rurals, que es pot veure afavorit pel fre a la globalització i les exigències 

mediambientals planetàries. 

 

En termes econòmics, les dades del 2020 van situar la caiguda del PIB de l’Estat espanyol 

en el -10,8%, una davallada que a Catalunya va ser encara més pronunciada, amb una 

variació del -11,5%. Tant l’economia espanyola com la catalana es van situar així entre 

les més afectades de la zona euro com a resultat de ser economies especialment 

vulnerables davant de xocs negatius com el generat per la covid-19 ja que presenten una 

forta dependencia amb activitats especialment afectades per la pandèmia:  activitat 

turística i la major part d’activitats del sector terciari en general (comerç, servei a les 

persones, etc)  

 

Passat els mesos de major impacte, el 2021 va iniciar-se mostrant símpotmes importants 

de recuperació econòmica. De fet, les mesures adoptades pels organismes 

internacionals i els governs han estat força efectives, sobretot amb relació a les que han 

tractat de minimitzar les pèrdues de llocs de treball i reduir els seus efectes a nivel de 

renda de les families, com per exemple la generalització dels ERTO com a eines de 

flexibilització del mercat de treball. A més,  bona part de la recuperació postcovid té mot 

a veure amb la generalització de la vacunació i  la recuperació del consum intern per 

part de la cituadania. 

 

                                            
4 Ignasi Aldomà Buixadé i Josep Ramon Mòdol Ratés (2022): Atles del món rural 2022. Despoblament o revitalització?, 
Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida 
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 No obstant això, després d’uns mesos inicials de forta recuperació en el que fins i tot 

s’han assolit nivells prepandèmics en termes d’activitat econòmica i ocupació, el darrer 

trimestre de 2021 es constata cert alentiment a nivell macroeconòmic. Les causes 

principals serien, d’una banda, la irrupció de la variant òmicron, que ha tingut un 

impacte en el consum i el turisme. Alhora també s’evidencia l’augment notable de 

l’afiliació: al gener de 2022 l’afiliació a Catalunya se situaria un 1,9% per sobre dels 

nivells precrisi (febrer de 2020).  

 

Així, l’inici del 2022 registra la major recuperació en termes estrictament d’ocupació,  a 

Catalunya. Aquesta important recuperació de l’afiliació ha anat també acompanyada 

d’una reducció molt intensa de l’atur, que el mes de setembre de 2021 ja es va situar a 

nivells inferiors als d’abans de la irrupció de la covid-19. L’efecte més rellevant és que 

en l’actualitat les taxes d’atur s’aproximen més a les registrades abans de març de 2020 

i, de fet , confirmaria que aquests dos darrers anys de pandèmia han estat un parèntesi 

en el procés de recuperació de l’economia mundial la crisi financera del 2008. 

 

En aquest sentit, d’una banda s’evidencia la necessitat d’accelerar la implementació dels 

fons vinculats als NGEU i de l’altra, es constata que els increments en el preu dels 

productes i els costos del transport són elements que posen en perill la recuperació, tant 

a nivel mundial europeu, especialment. 

 

A l’estat espanyol,  el creixement de l’economia s’ha situat al 2021 en el 5% i de cara 

les previsions incials per al 2022 es situava  en el 5,5%. L’augment del preu de l’energia, 

el conflicte bèl·lic a Ucraïna i i l’impacte que poden acabar tenint algunes de les mesures 

de reactivació, com els fons Next Generation EU: elements, especialment els derivats de 

la guerra, que probablement modificaran a la baixa aquestes expectatives5. En termes 

de PIB, les dades indiquen que a l’Estat, el PIB per càpita al 2021 va ser de 25.410 €, 

1.720 € més que l’any 2020, quan es va situar en 23.690. Si mirem les dades d’anys 

                                            
5 A l’abril de 2022 el Banc Mundial ha rebaixat la previsió de creixement mundial anual per al 2022 en gairebé un 

punt percentual, del 4,1% al 3,2%, citant la pressió que la invasió russa d'Ucraïna ha exercit sobre l'economia mundial. 

També el Banc d’Espanya ha retallat la previsió de creixement per al 2022 al 4,5%, quasi un punt avall del que 

inicialment es va proposar.  
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anteriors,  la xifra del 2021 és molt similar a la registrada l’any 2018 i de fet es manté 

superior al PIB per càpita registrat durant la primera década del 2000, quan el PIB per 

habitant sempre va oscilar entre els 20.000 i 24.000 €. 

 

A Catalunya, l’economia catalana va créixer un 5,8% el 2021 6 . La taxa de variació 

interanual és vuit dècimes superior a la mitjana espanyola i cinc dècimes més elevada 

que la mitjana de la Unió Europea (5,3%), tot i que les dades finals se situen per sota les 

previsions emeses pel Govern l’octubre passat, quan es preveia un creixement 

interanual del PIB del 6,4%. Pel que fa al quart trimestre, l’economia catalana va 

experimentar un repunt del 6,9% malgrat la sisena onada de la covid-19, impulsada en 

bona part pel dinamisme del sector serveis. 

 

Segons les dades que publicava l’Idescat al febrer de 2022, l’evolució econòmica del 

2021 “reflecteix la progressiva recuperació de l’economia després de la forta caiguda 

de l’any 2020”, quan el PIB a Catalunya es va enfonsar un 11,5%. La davallada va ser més 

accentuada que la del conjunt de l’Estat (-10,8%) i molt més intensa que el conjunt de la 

Unió Europea (-5,9%).7 

 

De cara al 2022 l’escenari macroeconòmic elaborat pel Banc d’Espanya incorpora la 

incertesa dels creixents riscos geopolítics, agreujats per la guerra a Ucraïna. L’impacte 

derivat de l’evolució del preu i disponibilitat de determinats productes energètics, 

metàl·lics i alimentaris, afectats pel conflicte així com els efectes de segona ronda sobre 

la inflació. En el segon trimestre s'espera una afectació negativa de l'activitat econòmica, 

que recolliria l’impacte de l’esmentada incertesa sobre les decisions de les llars i 

empreses i el ritme d'expansió més baix dels mercats mundials. A tot això cal afegir 

també les dificultats a nivell de subministraments. Per tant les previsions de futur estan 

molt vinculades a l’evolució de la situación geopolítica. 

                                            
6 Departament d’Economia i Hisenda, Generalitat de Catalunya: Indicadors de Conjuntura Abril de 2022 
7 La tasa de l’IPC a Catalunya el mes de febrer de 2022 s’ha situat en el 7,4%, 15 dècimes superior a  la del mes. Destaca 

en aquest sentit la pujada gairebé del 3% en els preus del trasnport, a causa de l’augment de preus de l’energia. A l’Estat 
Espanyol l’avanç de la inflación del mes de març es situa en el  9,8% 
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L’economia catalana 
 

 

Durant l’any 2021, destaca el creixement del sector serveis (+6,3%) i la indústria 

(+5,6%), dues de les activitats econòmiques més castigades inicialment per la crisi de la 

covid-19. En el cas de la indústria la millora ha estat generalitzada en la majoria de 

branques, amb l’excepció de la fabricació de vehicles a motor, que és l’única de les 

principals activitats que no ha recuperat els nivells previs a l’esclat de la pandèmia. 

Sectors com el químic, la metal·lúrgia o l’alimentació, en canvi, han estat alguns dels 

principals impulsors del creixement. 

 

Pel que fa al sector serveis, l’Idescat destaca el fort augment de la facturació en activitats 

com l’hostaleria, el transport aeri i les agències de viatge, greument condicionades per 

la davallada del turisme l’any 2020. No obstant això, el seu volum de vendes encara es 

troba lluny dels nivells assolits l’any 2019. Altres  activitats del sector Serveis, com el 

comerç a l’engròs, les activitats postals i l’emmagatzematge i les activitats afins al 

transport ja han superat els registres previs a la crisi de la covid-19. 

 

La construcció, per la seva banda, avança un 1,8% en termes interanuals, mentre que 

l’agricultura presenta una taxa de creixement de l’1,5%. 

 

 De fet, el sector agroalimentari que ja va mantener un funcionament molt positiu des 

dels mesos més crítics de la pandèmia ha estat capaç aquests darrers mesos de 

continuar amb uns nivells de producció elevats;  també la indústria alimentària es 

recupera de la contracció que va experimentar el 2020, i els indicadors de demanda 

mostren una normalització gradual dels patrons de consum d’aliments, dins i fora de la 

llar. A més a més, destaca l’excel·lent comportament de les exportacions 

agroalimentàries, palanca de creixement que continuarà sent clau per al futur del sector. 

 

Les perspectives de  creixement econòmic al mes d’octubre de 2021 eren molt més 

positives que la situació actual (abril 2022), atès que bona part de la valoració de les 

perspectives  es vinculaven al dinamisme del consum, el mercat de treball i el mercat 

exterior.  Tot i que en termes de mercat de treball les dades han millorat amb força, la 
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situació de crisi derivada de la guerra  a Ucraïna i l’augment de la inflació limiten i molt, 

el consum i  la capacitat adquisitiva de les famílies.  

 

Cal estar atents ja que cada cop més ens trobem amb una bossa creixent de 

treballadors/es pobres, és a dir, persones per a les quals tenir un lloc de treball no és 

una assegurança contra la pobresa: més d’un 10 % dels treballadors a Catalunya viuen 

en llars pobres. I aquest és un indicador que sembla cronificar-se, malgrat el context 

generalitzat de recuperació i de millora económica que mostren les xifres 

macroeconòmiques. 
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L’anàlisi de les grans magnituts economiques que defineixen l’economia comarcal indiquen 
que els resultats de l’exercici del 2020 (el darrer del que tenim dades) foren, sens dubte, els 
pitjors de la història recent a tot el país, amb contraccions mai vistes en PIB (-11,5 %) i en 
VAB (-11,3 %).  
 
Pel que fa a l’estructura productiva del Vallès Oriental, veiem el diferent pes de cada sector 
en el conjunt de l’economia, amb una important contribució del sector Serveis: (56,30%), 
molt per sota del que aquest sector representa en el PIB català (74,40%). De fet, el fort pes i 
presència del sector industrial a la comarca (36,20%), 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 19,30%). 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 88,20%) i també de les comarques del Garraf (79,20%) i el Maresme 
(75,80%).  
 
TAULA 1. PES DE CADA SECTOR DINS DEL PIB COMARCAL. ANY 2020 EN % 

 
 
 
 

Primari Indústria Construcció Serveis

Alt Penedès 1,10 36,70 6,30 56,80

Baix Llobregat 0,00 26,90 4,80 68,30

Barcelonès 0,00 7,90 3,90 88,20

Garraf 2,60 10,50 7,70 79,20

Maresme 0,70 16,40 7,10 75,80

Vallès Occidental 0,00 26,00 5,20 68,80

Vallès Oriental 0,30 36,20 5,20 56,30

Catalunya 1,00 19,30 5,30 74,40

Font: BBVA Anuari Econòmic Comarcal. Any 2021
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Ara bé, si del PIB de analitzem l’evolució del PIB cada sector respecte les dades de l’any 
anterior, 2019, podem veure l’impacte de la pandèmia es tradueix en un notable descens de 
tots els sectors, especialment l’industrial (que supera xifres rècord de -14%) i el Serveis (-
12,2%) 
 
GRÀFIC 1. CREIXEMENT DEL PIB AL VALLÈS ORIENTAL PER SECTORS EN %. 2020 

 
8 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del  BBVA Anuari Econòmic Comarcal. Any 2021 

 
 
 
 

 
En termes de VAB (Valor Afegit Brut),  el decreixement de les dades també es notable, tot i 
que la comarca presenta un percentatge lleugerament inferior al conjunt català (-10,40%, 
pràcticament 1 pp per sota del conjunt català).  L’Eix Metropolità de Barcelona va presentar 
el 2020 un descens del VAB de l’11,10, lleugerament inferior al de Catalunya i també superior 
al del Vallès Oriental.  L’impacte de la pandèmia va ser generalitzat a totes les comarques i 
sectors econòmics.  
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TAULA 1. DECREIXEMENT DEL VAB A LES COMARQUES METROPOLITANES I CATALUNYA. 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
TAULA 3. CREIXEMENT DEL VAB A LES COMARQUES METROPOLITANES I CATALUNYA. 2017-2020 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

 

Primari Indústria Construcció Serveis TOTAL

Alt Penedès -15,10 -9,40 -14,20 -8,20 -9,10

Baix Llobregat -10,30 -10,50 -13,00 -7,30 -8,40

Barcelonès -3,60 -0,70 -15,60 -11,70 -11,70

Garraf -14,10 -11,00 -16,50 -13,80 -13,80

Maresme -4,80 -11,50 -17,90 -13,60 -13,50

Vallès Occidental -3,50 -10,60 -17,50 -11,30 -11,40

Vallès Oriental -2,00 -7,00 -14,60 -12,20 -10,40

Eix metropolità -8,60 -9,80 -15,60 11,10 -11,10

Catalunya -2,60 -9,00 -15,40 -11,70 -11,30
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L’evolució de l’ocupació 9  per grans sectors ens serveix per veure la situació del teixit 
productiu de la comarca i el seu entorn.  
 
Les dades de l’any 2020, ara ja definitives, mostren el descens de les xifres en l’àmbit de 
l’ocupació, entesa com la suma de la població assalariada i autònoma. La destrucció de 
l’ocupació constata especialment en l’àmbit de la reducció d’empreses i en canvi, el relatiu 
manteniment de la població assalariada, fruit de l’aprovació dels ERTO que van servir com a 
eina de flexibilització del mercat de treball. 
 
Les dades d’ocupació de l’any 2021 mostren la generalitzada recuperació de l’activitat a totes 
les comarques. 
 
TAULA 4. EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ A LES COMARQUES METROPOLITANES. VARIACIÓ ANUAL. 

 
 
Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Elaboració pròpia 

 
 

 
Al gràfic següent hem representat l’ocupació a les comarques metropolitanes durant aquests 
darrers tres anys i es pot veure, molt visualment, la diferent evolució registrada entre els 
anys 2021-2020 respecte 2020-2019 
 

 

                                            
9 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. 

 

2021-2020 2020-2019 2019-2018 2018-2017 2017-2016

Alt Penedès 7,10% -5,25% 4,36% 4,64% 3,04%

Baix Llobregat 3,40% -0,69% 3,35% 2,98% 4,54%

Barcelonès 2,57% -3,82% 2,34% 4,14% 3,70%

Garraf 4,47% -6,16% -1,14% 4,14% 2,51%

Maresme 4,24% -4,57% 1,03% 4,60% 5,70%

Vallès Occidental 3,10% -3,14% 1,70% 4,33% 5,17%

Vallès Oriental 3,94% -2,56% 1,41% 3,44% 5,13%

RMB 3,06% -3,31% 2,21% 3,56% 4,23%
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El Vallès Oriental, que l’any 2020 va mostrar cert comportament més bo que altres 
comarques metroplitanes,  en el sentit de no registrar descensos tant negatius, aquest 2021 
també presenta una taxa de  creixement més positiva que altres comarques com el Vallès 
Occidental o el Maresme. En aquest sentit, el carácter diversificat i industrialitzat de la 
comarca ha actuat com a “coixi”, esmorteïnt els efectes devastadors de la pandèmia. 

 
 
GRÀFIC 2. EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ A LES COMARQUES METROPOLITANES. Anys 2021-2019 

 

 
Font: Departament d'Empresa i Ocupació i Idescat.  Elaboració pròpia 

 
 
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, especialment. 
 
Al gràfic següent hem analitzat les dades d’evolució de l’ocupació (llocs de Treball) i les 
empreses, durant els darrers 5 anys. Per tal d’intentar fer una sèrie de dades el màxim 
d’homogenïa, hem agafat el darrer trimestre de cada any, així les dades del 2020 no són 
dades dels primers trimestres, els més fortament afectats per la pandèmia.  
 
Durant els anys 2016-2018 la tendencia de les xifres van registrar un descens important, 
especialment en l’àmbit de la població assalariada i el total d’empreses o centres de 
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cotització. La població que treballa per compte propi va mostrar una major tendencia a 
mantenir-se en xifres positives i i fins i tot va registrar certa recuperació. El 2020 va ser un 
any de descens, (de fet, a finals del 2019 veiem certa caiguda de les xifres), descens que el 
2021 es recupera plenament, arribant a assolir valors similars o superiors al periode 
prepandèmic. L’efecte dels ERTO  es veu encara patent en la recuperació de la xifra 
d’assalariats (que registren xifres molt superiors als anys anteriors) i en canvi, la xifra 
d’empreses encara es situa per sota de  trimestres anteriors. 
 
 
GRÀFIC 3. EVOLUCIÓ DELS LLOCS DE TREBALL LOCALITZATS AL VALLÈS ORIENTAL I EMPRESES (4T 
ANYS 2016-2021) 
 

 
 
Font: Departament d'Empresa i Ocupació. Idescat. Elaboració pròpia  
 
 
 

 
L’any  2021 ha estat un any de creixement en termes d’ocupació respecte el 2020, per la 
millora del sector industrial i el sector serveis. El sector de la construcció també ha registrat 
un increment notable en termes d’ocupació (de fet, al llarg del 2020 no havia registrat un 
descens tant notable com els altres dos sectors) i fins i tot en termes d’ocupació, el sector 
primari registra un augment significatiu tenint en compte el seu pes reduït en el conjunt del 
mercat de treball de la comarca. De fet el gràfic d’evolució presenta un perfil totalment 
invers al que es reflectia l’any anterior: la pandèmia també ha comportat una major 
valorització del la producció ecològica i de proximitat, el que ha servit per, en part, mantener 
i fer créixer el sector. 
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GRÀFIC 4. VARIACIÓ POBLACIÓ OCUPADA AL VALLÈS ORIENTAL.(2021-2020) 

 
 
Font: Departament d'Empresa i Ocupació i Idescat. Elaboració pròpia 

 
 
Una altra dada de la que disposem per tal d’analitzar el teixit productiu d’un territori és el 
DIRCE (Director Central d’Empreses) 10, estadística que anualment publica l’INE i que aporta 
informació per conèixer la xifra d’empreses i locals actius a 1 de gener de cada any, amb la 
qual cosa veiem quina ha sigut la dinàmica del teixit empresarial durant els 12 mesos 
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 en anys anteriors. A 1 de gener de 
2021 aquesta xifra s’ha reduït per damunt d el’1%, amb un descens especialment intens 
entre les empreses amb un nombre d’assalariats més gran. De fet, les pimes, que suposen 
més del 60% del teixit productiu de l’Estat, són les que han resistit més l’impacte de la 
pandèmia i fins i tot han arribat a augmentar la xifra d’empreses, en un 0,7%.  
 
TAULA 5. EMPRESES SEGONS EL NOMBRE D’ASSALARIATS. DEMARCACIÓ DE BARCELONA. ANYS 
2020-2021 
 

 2020 2021 VARIACIÓ  VAR. % 

MENYS DE 10 ASSALARIATS 172.159 173.283 1.124 0,7% 

ENTRE 10 I 99 ASSALARIATS 20.675 19.046 -1.629 -7,9% 

ENTRE 100 I 999 ASSALARIATS 2.171 2.103 -68 -3,1% 

DE 1.000 A 4999 ASSALARIATS 150 144 -6 -4,0% 

DE 5.000 ASSALARIATS A MÉS 21 23 2 9,5% 

SENSE CAP ASSALARIAT 282.558 277.286 -5.272 -1,9% 

TOTAL 477.734 471.885 -5.849 -1,2% 

FONT: DIRCE (INE)     

                                            
10 consultable a través de l’Institut Nacional d’Estadística i que dóna les dades nacionals i provincials) 
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COMPETITIVITAT TERRITORIAL 
 

 

 
L’anàlisi territorial és un procés previ a l’elaboració de qualsevol estratègia de 
desenvolupament. També és un procés continuat en el temps, amb la qual cosa permet 
observar i interpretar transformacions que es produeixen en un territori o comparar àmbits 
diversos. Si a l’anàlisi del territori hi afegim la variable competitivitat, podem veure la seva 
posició davant altres àmbits o la capacitat de resposta davant de certes situacions, atenent 
a llurs característiques socioeconòmiques, localització geogràfica o especialitat productiva, 
entre altres variables. 
 
El concepte de competitivitat d’un territori sovint ha estat associat a una visió economicista, 
entenent la competitivitat en termes de creixement econòmic, globalització, etc. Aquesta 
visió comença a estar superada, en bona part gràcies a 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 
- Sostenibilitat ambiental 

 
 
Aquests tres  factors es poden analitzar d’acord a diferents elements 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 FEGP 
de competitivitat territorial12. 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.  
 
Aquesta anàlisi en termes de competititivat territorial 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.  
 

                                            
11 r. L'IST és un índex sintètic que es defineix com una ponderació de sis indicadors de situació laboral, nivell d'estudis, immigració i renda: 

Població ocupada, Treballadors de baixa qualificació, Població amb estudis baixos, Població jove sense estudis postobligatoris, Estrangers de 
països de renda baixa o mitjana , Renda mitjana per persona . L’Idescat proporciona aquesta xifra per al període 2015-2019. Veure Nota 
Informativa de l’Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental. Any 2021 
12 Activa Prospect SL (2021: Índex FEGP 2021 de competitivitat comarcal, Federació  Empresarial del Gran Penedès 
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El darrer Índex FEGP 2021 (amb dades tancades del 2020)  s’ha dut a terme al novembre de 
2021, pràcticment 18 mesos després de l’esclat de la pandèmia i quan encara cuejava  una 
nova onada d’impacte de la pandèmia, per l’esclat de la variant òmicron. 
 
Tanmateix, aquest índex de competitivitat territorial  ens aporta dades a tenir en compte 
respecte a elements com: 
 

- els factors diferencials que han determinat el grau d’afectacio a les economies 
comarcals 

- El nivell, també diferenciat,  de recuperació de cadascuna de les economies 
- Potencialitats de cada territori 
- Noves dinàmiques que emergeixen postpandèmia 

 
L’Índex permet aproximar-se a les condicions (o externalitats) que presenten els territoris 
per a competir en una economia globalitzada i basada en serveis intensius en coneixement i 
en indústria d’alta tecnología. Cal tenir en compte també que l’Índex FEGP no analitza el 
creixement ni el grau de desenvolupament econòmic de les comarques ni tampoc analitza la 
millora de les condicions de vida, ja que de fet no és el seu objectiu. Tot i que arrel de la 
informació que ens aporta ens podem aproximar millor al coneixement de variables 
macroeconòmiques com l’ocupació, la producció, la inversió, la productivitat, les rendes o 
altres de satisfacció de la poblaci,  moltes d’elles difícils d’aproximar en el context comarcal. 
 
 
GRÀFIC 5. EVOLUCIÓ EN EL RÀNQUING DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL. 2012-2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració Pròpia Informe FEGP 2021 

 
De  les dades analitzades se’n desprén que durant el 2020 s’ha donat un cert procés de  
convergència dels nivells de competitivitat i sostenibilitat comarcal entre les comarques més 
endarrerides i aquelles més avançades, és a dir, s’han acostat posicions entre les comarques 
que es veien més competititves (situades a l’arc metropolità) i la resta de comarques, a 
execpció de les capitals de demarcació, que seguien una evoluvió propera a l’àmbit 
metropolità: és a dir, la diferencia entre comarques més urbanitzades i intensives en 
coneixement i tecnologia properes als mercats internacionals, i unes comarques 
“perifèriques” amb greus dificultats per inserir-se en aquest model concret de 
desenvolupament ha quedat més desdibuixada, en la línea del que comentàvem a la 
introducció d’aquest informe:  com hem comentat, es podria estar donant un cert procés de 



Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriiental. Indicadors anys 2021. Perspectives per al 2022 

P á g i n a  21 | 61 

 

descentralització de la població i de les activitats econòmiques, que ja no són tan dependents 
de les economies d’aglomeració que es generen a les àrees urbanes. 
 
El Vallès Oriental conserva la 7ena posición en el rànquing comarcal de comarques més 
competitives i alhora veiem que a nivel d’índex ha registrat un augment del 0,8%, el segon 
més elevat (després del Garraf), dins del conjunt de comarques més competitives de i de 
l’àmbit metropolità. Aquest bon resultat s’ha donat gràcies a un comportament més positiu 
dels indicadors relacionats amb el mercat de treball, un major ritme de creixement demogràfic 
i un dinamisme en el mercat immobiliari que també han esperonat el creixement del volum 
del mercat intern. Malgrat alguns retrocessos, els pilars de la competitivitat comarcal 
continuen sent l’elevat nivell d’innovació del teixit productiu i una gran oferta de sòl i espai 
per desenvolupar noves activitats econòmiques sumades a unes connexions òptimes i un 
mercat intern de dimensions considerables. 
 
Taula 7. Rànquing de les comarques més competitives. índex FPEG 2012-2020 

 
 
Font: Elaboració Pròpia Informe Índex FEGP 2021 

 
 
Quins són els factors que determinen la competitivitat de la nostra comarca? 
 
Si mirem les diferents dimensions que defineixen la posicició, en termes de competitivitat 
de les 10 comarques més ben posicionades, podem veure quins són els factors que 
beneficien o no cadascuna. Pel que fa a la nostra comarca, veiem que la seva setena posición 
la manté bàsicament pel bon comportament que presenta en l’àmbit de la dimensió dels 
factors de producción, i en concret, de les subdimensions següents: 
 

- Disponibilitat de sòl i espai per a l'activitat econòmica (en aquest àmbit és de fet la 
tercera comarca dins del conjunt català, i aquesta bona posició la manté des de l’any 
2016) 

- Accés als mercats de clients i proveïdors, accés a la informació 
- Innovació, desenvolupament tecnològic 

 

 

2012 2013 2014
2015 2016*

2017 2018 2019 2020
Variació

2020-19

Index 

2012

Index 

2013

Index 

2014

Índex  

2015

Índex  

2016

Index 

2017

Índex  

2018

Índex  

2019

Índex  

2020

Barcelonès 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 79,5

Vallès Occidental 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 57,6

Baix Llobregat 3 3 5 3 4 4 4 4 3 -1 45,8 46,3 43,8 45,9 47,6 48,8 52,9 51,8 51,8

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

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

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

Vallès Oriental 9 7 9 7 7 7 7 7 7 - 38,5 41,9 38,2 39,3 43,0 43,4 47,1 45,2 46,0

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

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

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

Baix Camp 10 9 10 10 11 15 13 11 10 -1 37,5 40,3 37,8 36,5 42,1 41,1 45,4 43,0 43,9

Solsonès 18 20 18 21 12 13 27 24 21 -3 34,3 33,0 32,2 30,8 40,0 39,0 35,0 35,7 36,9

Alt Penedès 11 17 14 14 13 12 12 15 12 -3 37,2 35,0 33,5 33,7 39,0 39,3 43,5 40,0 42,9

Bages 17 16 13 13 14 11 10 12 15 +3 34,6 35,5 35,0 33,9 38,7 40,7 44,0 41,4 40,9

Garrotxa 20 19 22 20 15 14 16 18 19 -1 32,6 33,2 31,0 31,1 38,2 38,8 40,5 38,1 38,1

Alt Camp 6 10 7 12 16 17 15 13 13 - 41,2 40,0 39,2 34,6 37,6 37,6 40,9 41,0 42,0

Pla de l'Estany 12 12 15 18 17 16 14 14 14 - 36,9 37,5 33,4 31,9 36,9 38,2 42,6 40,8 41,7
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TAULA 8. Posició relativa en cadascuna de les dimensions de les 10 comarques més 
competitives de Catalunya 

Font: Informe Índex FEGP 2021 

 
 
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 15è 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 i que es percep millora 
relativa al 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 mediambiental 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.  
 
 
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 

Subdimensions Barcelonès
Vallès 

Occidental

Baix 

Llobregat
Gironès Tarragonès Segrià

Vallès 

Oriental
Maresme Garraf Baix Camp

Sostenibilitat social 1 36 8 2 14 12 15 21 37 31

Sostenibilitat medi 

ambiental
36 15 31 6 40 8 23 26 33 30

Qualificació dels 

recursos humans i 

recursos per a 

l'educació i la 

formació professional

1 25 15 6 3 7 20 10 9 14

Infraestructura de 

transport i 

comunicacions

1 20 2 7 4 6 10 8 14 11

Disponibilitat de sòl i 

espai per a l'activitat 

econòmica

40 2 4 23 2 5 3 29 39 11

Disponibilitat de pols 

de desenvolupament i 

infraestructures 

1 17 6 3 5 4 16 13 15 7

Avantatges 

distributius

Accés als mercats de 

clients i proveïdors, 

accés a la informació

1 11 3 6 4 12 7 9 2 8

Innovació, 

desenvolupament 

tecnològic

1 8 4 9 11 16 5 15 22 18

Volum de mercat i 

d'activitat
1 7 3 12 9 19 7 6 11 14

Esperit emprenedor i 

dinamisme 

empresarial

1 31 20 13 26 12 23 10 7 18

Factors i dimensions

Factors de sostenibilitat

Factors de 

competitivitat

Factors de 

producció

Condicions de de 

la demanda
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global. També s’ha observat en aquest període com entre aquestes comarques 
s’incrementaven les diferències, mantenint l’ordinalitat entre elles. 
 
Al 2020 s’observa com tot i que l’àmbit metropolità mantè posicions capdavanteres, destaca 
el creixement de les comarques del Gironés i el Tarragonès, que van guanyant pes com a 
comarques fortes més enllà de l’espai metropolità.  També Osona millora substancialment 
el seu pes dins del conjunt català. 
 
 
GRÀFIC 6. Index comarcal FPEG 2020 

 

 
 
Font: Informe Índex FEGP 2021 
 
 
 

Si comparem el Vallès Oriental amb la comarca del Barcelonès, com a comarca 
capdavantera, 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. El Vallès Oriental manté una posició competitiva força 
inferior a la del Barcelonès, tot i que segueix superant a 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.  
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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, es segueix definint per la seva capacitat d’atracció de noves activitats i 
oportunitats econòmiques i ha de posar en valor aquesta oportunitat per créixer i ser més 
competitiva territorialment, així com la proximitat al pol d’atracció més imporant de 
Catalunya, la qual cosa s’ha de resaltar per posar en valor la posició estratégica de la 
comarca. 
 
 
Taula 8 i Gràfic 7 . Comparativa de la posició competitiva del Vallès Oriental respecte al Barcelonès. 
Any 2020 

 

 
Font: Informe Índex FEGP 2021 
 
 
 
 

DINÀMICA DEMOGRÀFICA 
 
El Vallès Oriental ha experimentat un moderat augment de població del 0,29% en relació a 
l’any anterior (1.219 persones més), registrant un total de 415.789 habitants, 207.323 homes 
i 208.466 dones, d’acord a les dades del darrer Padró d’habitants (2021) 

Cal destacar que tot i la moderació en l'evolució de les xifres totals de població, es manté la 
tendència a créixer de la població de la comarca, sense caure en la dinàmica poblacional 
d'estancament o recessió demogràfic d’altres comarques. En termes de població d’origen 
estranger la comarca també manté, el 2021, un creixement de la població que, tot i ser molt 
moderat respecte anys anteriors, dibuixa una tendencia positiva, contràriament al que passa 
a la majoria de comarques metropolitanes veïnes. 

Vallès 

Oriental Barcelonès

Sostenibilitat social 58,3 85,4

Sostenibilitat medi ambiental 66,7 57,5

Qualificació dels recursos humans i recursos per 

l'educació i la formació professional
37,7 82,4

Infraestructur de transport i comunicacións 39,5 39,5

Disponibilitat de sòl i espai per l'activitat econòmica 61,2 16

Disponibilitat de pols de desenvolupament i 

infraestructures
12,6 100

Accés als mercats de clients i proveïdors. Accés a la 

informació
87 100

Innovació desenvolupament tecnològic 42,2 42,2

Volum de mercat i d'activitat 28,6 80,6

Esperit  emprenedor i dinamisme empresarial 46,4 78,7
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Respecte a les comarques veïnes, el Vallès Oriental és la que registra el creixement més alt 
només la comarca del Maresme registra una evolució semblant, amb un increment relatiu 
del 0,22% l'any 2021. Tant el Vallès Occidental, com el Baix Llobregat o el Barcelonès 
registren un pèrdua de població important, especialment aquesta última comarca. Així, el 
conjunt de la Regió Metropolitana registra un decreixement de població situat en el 0,66%, 
superior també al del conjunt català, que registra un lleuger decrement demogràfic, del -
0,22%. 

Gràfic 7 
 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia. Dades IDESCAT 

 
Com dèiem a l’informe anterior, en la darrera dècada, la comarca ha mostrat una dinàmica 
demogràfica positiva, ambuna evolució a l'alça de la seva població, creixement que entre 
2017-2021 ha estat lleugerment més destacat que entre 2013-2016. Les xifres més recents, 
però, es situen molt per sota dels grans increments demogràfics que la comarca va registrar 
durant la primera dècada del segle XXI: entre el 2000 i el 2010 la comarca va registrar un 
creixementabsolut de més de 82.000 persones, creixement que en termes relatius es situa 
en el 28%.  

Gràfic 8  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Elaboració pròpia. Dades IDESCAT 
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Previsions de creixement demogràfic 13  
 
Les dades de projecció demográfica publicades aquest 2022 per l’Institut Nacional 
d’Estadística són enguany especialment rellevants, ja que es basen en les dades del padró 
2021 i per tant, l’impacte Covid-19 marca també la previsió de creixement. Així, el punt de 
partida és la població a 1 de gener de 2021, que inclou l’augment de la mortalitat i la 
disminució de la fecunditat i la migració derivats de la pandèmia l’any 2020.  

La població de Catalunya continuarà creixent a curt i mitjà termini i se situaria en 8,1 milions 
el 2031. Del 2021 al 2031 la població creixeria en 366 mil persones, principalment per efecte 
de la migració, ja que el creixement natural (naixements menys defuncions) serà negatiu en 
aquest període. A llarg termini, la població de Catalunya creixerà moderadament, se situaria 
en 8,4 milions d’habitants el 2041 i 8,7 milions i el 2071, i per tant es preveu certa recuperació 
del creixement natural. 
 
La majoria de comarques guanyaran població a mig termini, i aquest creixement es 
concentrarà especialment a les comarques del litoral, tot el territori al llarg de les comarques 
gironines fins a Tarragona. El Vallès Oriental pot registrar un creixement del  7,3% en els 
propers 10 anys.  
 
 
 
Gràfic 9  
 

 
Font: IDESCAT 

 
 

                                            
13 Dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya. Idescat: Projeccions de població. Abril 2022 
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A l’horitzó 2046 es preveu que la població de la comarca es situï en 481.140 habitants, el 
que significa un guany de més de 65.000 persones en poc més de 25 anys (+15%). Aquest 
increment de població es veuria sobretot entre les edats més avançades, fent-se visible entre 
la població de més de 60 anys però essent clarament impactant l’increment que es registraria 
entre la població de 90 anys i més. També entre la població adulta jove, de 20 a 40 anys es 
constata un creixement de la població. 
 
La disminució de població afectarà principalment als grups d’edat on es concentren els 
infants situats en les etapes d’educació primària i secundària obligatòria: així, els infants de 
5 a 9 anys podrien registrar un descens del 3% de la població, mentre que el percentatge 
s’aguditza entre els infants de 10 a 14 anys ( al voltant del 20% menys que la població actual) 
i els joves de 15 a 19 (que registrarien unes xifres de població al voltant del 12% per sota de 
la població actual). Aquest impacte en l’estructura demogràfica es deurà a que la població 
d’aquestes edats formarà part de les generacions poc nombroses nascudes al voltant de l’any 
2020.`Entre la població en etapes d’ensenyament universitari aquest descens de la població 
és molt menys nombrós, de fet entre els joves de 24 a 29 anys veiem un increment de 
població, ja que formaran part de la cohort de generacions més nombroses nascudes al 
voltant de l’any 2010: es registra així un creixement de gairebé el 16% respecte al 2021. 
 
Si analitzem la població potencialment activa, les dades indiquen que pot registrar un 
descens generalitzat: a la comarca la previsió és que el descens sigui de més de 6.000 
persones (-2,15%), mentre que a l’àmbit metropolità el descens sigui del -2,74% i al conjunt 
català arribi al -3,95%. 
 
La, presenta un perfil d’estructura per edats molt més madura, amb un important pes de les 
població adulta i d’edats més avançades, especialment a partir dels 60 anys. Entre la població 
d’edat més avançada és on veiem el creixement més espectacular, ja que és on es troba la 
població, nombrosa, que avui té entre 40 i 50 anys. 
 
Gràfic 10  Estructura per edats del Vallès Oriental. Projecció 2046 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Observatori-Centre d’Estudis del Vallès Oriental a partir de les projeccions de població de l’Institut d’Estadística de Catalunya.  2020.  
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Pel que fa als components del creixement demogràfic, podem observar com la La 
combinació de la baixa natalitat i l’envelliment de la població farà que en el conjunt del 
període 2021-2045 el creixement natural (naixements menys defuncions) sigui negatiu, de -
916 persones, fet que es dona també a l’àmbit metropolità o català. En canvi, si mirem les 
dades del 2011-2020, al Vallès Oriental el creixement natural sempre va ser positiu, 
especialment durant els anys 2011 fins al 2014. Entre 2015 i 2019 el creixement natural es 
va reduir però només va presentar xifres negatives al 2020, clarament influenciades per 
l’impacte de la Covid-19. 
 
- Respecte a les migracions es constata que en tots els àmbits el creixement de les 

migracions es preveu que sigui positiu tant al Vallès Oriental com, en conjunt, en totes les 
comarques catalanes, i compensaria el saldo natural de signe negatiu. En conseqüència, la 
migració serà el component del qual dependrà el creixement de la població en la majoria 
de comarques i d’una manera especial, a comarques com la nostra. Bona part d’aquesta 
migració no serà migració estrangera, sinó que parlem de moviments interns de població 
dins del propi àmbit metropolità, amb una redistribució de la població del centre, més 
densament poblat i amb unes casuístiques determinades (preu de l’habitage, etc.) que 
expulsa població cap a altres zones properes. En aquest sentit també, els canvis en el treball 
(possibilitat del teletreball, etc) pot propiciar una generalització de moviments interns que 
conduiran a una redistribució de la població.  

 
- Certament també, els fluxos migratoris amb entrada de població vinguda d’altres països 

será important tant al conjunt de Catalunya com de la nostra comarca en concret. En aquest 
sentit, si analitzem també les dades de la dècada 2011-2020 en general veiem que la nostra 
és una comarca on el saldo migratori sempre ha estat positiu (és adir, hi ha un major 
nombre d’entrades que de sortides) a excepció dels anys 2012-2013 on es va registra un 
lleuger saldo negatiu: i el bon comportament d’aquest saldo migratori sempre ha estat 
vinculat al creixement positiu de la migració de persones vingudes del mateix país, sovint 
de comarques veïnes més densament poblades. 
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MERCAT DE TREBALL: EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ, 
L’ATUR I LA CONTRACTACIÓ 
 
 
L’any 2020 es va iniciar amb unes xifres d’atur i desocupació que dibuixaven un lleuger 
creixement, tendencia que havíem observat els darrers mesos de 2019. L’esclat de la 
pandèmia el mes de març va propiciar la generalització de la destrucció de llocs de treball, la 
desocupació i l’aturada de l’activiatat. 
 
 

 
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 i carecterístiques de la població 
afectada. 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. En canvi, totes les feines 
vinculades a l’àmbit del sector TIC, comerç electrònic i entorn més innovador i digitalitzat va 
veure incrementar la seva activitat i les xifres d’ocupació. 

 
 
A finals del 2020, l’evolució de la pandèmia, l’avanç de la vacunació i la recuperació de bona 
part de l’activitat van ser elements determinats perquè   l’atur comences a dibuixar un 
lleuger descens. Les dades d’atur l’any 2021 ja van començar a registrar des de bon inici una 
tendencia al descens i al retorn als valors “prepandèmics” 
Com veiem al gràfic, tant en termes absoluts com en xifrres relatives, la línea de tendencia 
de l’atur l’any 2020 i 2021 dibuixen un perfil clar de tisora, amb un canvi de tendencia clar a 
partir d’abril-maig de 2021.  
 
 
GRÀFIC 10. EVOLUCIÓ DE L’ATUR 
Xifres absolutes). Any 2020-2021                               (xifres relatives). Any 2020-2021 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 
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Pel que fa al tipus d’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. 2021 (i variació respecte 2020) 

 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

 L’atur femeni es concentra molt més en activitats vinculades al món de la restauració, 
serveis personals, comerç i treballs d’adminstratius i oficines. L’atur masculí és 
proporcionalment superior entre els treballdors del sector de la indústria i la construcció, 
tècnics i professionals de suport i càrrecs directius i/o gerencials. A les ocupacions elementals 
es on veiem la concentració més gran d’atur, suposa gairebé 4 de cada 10 persones a l’atur. 
Les diferències per sexes s’han aguditzat respecte a l’any passat, les dades del 2021 indiquen 
que les dones han estat molt més afectades per l’atur en aquest nivell d’ocupació. 

GRÀFIC 10. EVOLUCIÓ DE L’ATUR PER OCUPACIONS. ANY 2021 

 

 

 

 

 

 

 
Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

Grans grups d'ocupació 2021
% sobre el 

total 2020 variació % variació

Directors i gerents 275 1,36% 331 -56 -16,92%

Professionals científ ics i intel·lectuals 1031 5,09% 1.479 -448 -30,29%

Tècnics i professionals de suport 1863 9,21% 2.436 -573 -23,52%

Empleats d'oficina, comptables i administratius 2506 12,38% 3.156 -650 -20,60%

Treballadors de restauració, personals i venedors 3733 18,44% 4.909 -1176 -23,96%

Treballadors act. Agrícoles, ramaderes i pesqueres 203 1,00% 255 -52 -20,39%

Artesants, treballadors indústries i construcció 1805 8,92% 2.462 -657 -26,69%

Operadors d'instal·laicons i màquines, muntadors 1319 6,52% 1.668 -349 -20,92%

Ocupacions elementals 7503 37,07% 9.838 -2335 -23,73%

Ocupacions militars 1 0,00% 3 -2 -66,67%

TOTAL 20239 100,00% 26.537 -6298 -23,73%



Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriiental. Indicadors anys 2021. Perspectives per al 2022 

P á g i n a  31 | 61 

 

 
Respecte a l’anàlisi per edats, les diferències augmenten a partir dels 35 anys. L’inici de 
l’edat reproductiva i, sobretot, les necessitats de conciliació, fa que moltes dones estiguin 
parcialment ocupades en el mercat laboral remunerat o bé que en desapareguin durant els 
anys amb necessitats de conciliar. Tot i això, la taxa d’ocupació femenina a Catalunya entre 
la població de 16 a 64 anys ha crescut més que la masculina en termes interanuals (+3,5 
punts enfront de +2,8 punts) i se situa en el 66,9%; es tracta de la taxa d’ocupació femenina 
més elevada al conjunt català, malgrat que  encara hi ha un diferencial de més de 6 punts 
amb la taxa masculina (73,4%). 
 
A la taula següent, on es mostra l’evolució de la taxa d’atur per edat i sexe entre els anys 
2020 i 2021 (i primers mesos del 2022) al Vallès Oriental i podem apreciar, d’entrada, un 
parell de coses 
 

- La taxa d’atur femení sempre es situa per sobre del masculi. Excepcionalment, entre 
les edats més joves, de 16 a 24 anys la taxa d’atur és més baixa entre les dones, això 
es pot relacionar amb l’allargament de l’etapa formativa, més favorable a les dones. 

- Les menors taxes d’atur es registren bàsicament entre els homes, especialment a 
partir dels 25 anys i entre els 35 fins als 44 anys, coincidient amb els períodes en el 
que les dones comencen a registra majors taxes d’atur. 

- L’atur és epecialment elevant entre les persones majors de 55 anys. I en aquestes 
edats, l’atur femení arriba a taxes molt elevades, que malgrat la millora del context 
de crisi no es reverteixen.  

 
 
TAULA 11. EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR PER EDATS. ANY 2021 (i primers mesos del 2022) 
 

 
 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

Per nivells d’instrucció el  generalitzat descens de l’atur ha beneficiat, en termes relatius,  
tant a les persones amb nivell d’estudis més alts  com també a la població sense estudis o 
estudis més bàsics. De fet, veiem que pràcticament el 62% de la població que es troba a 

HOMES DONES

De 16 a 24 

anys

De 25 a 34 

anys

De 35 a 44 

anys

De 45 a 54 

anys

De 55 a 64 

anys

De 16 a 24 

anys

De 25 a 34 

anys

De 35 a 44 

anys

De 45 a 54 

anys

De 55 a 64 

anys

2021, Gener 15,94% 10,39% 7,73% 9,68% 16,91% 14,11% 13,87% 12,69% 14,52% 28,01%

2021, Febrer 16,32% 10,42% 7,85% 9,74% 16,88% 14,07% 13,72% 12,71% 14,49% 28,00%

2021, Març 15,68% 10,14% 7,77% 9,74% 17,07% 14,31% 13,59% 12,61% 14,41% 28,13%

2021, Abril 15,15% 9,73% 7,45% 9,36% 17,08% 13,75% 13,27% 12,30% 14,36% 28,23%

2021, Maig 14,11% 9,39% 7,32% 9,09% 17,09% 12,38% 13,09% 12,14% 14,26% 28,19%

2021, Juny 12,59% 8,38% 6,78% 8,48% 16,57% 11,59% 12,18% 11,58% 13,79% 28,05%

2021, Juliol 10,23% 7,21% 6,19% 7,97% 16,11% 10,02% 11,22% 10,86% 13,36% 27,56%

2021, Agost 9,18% 6,90% 5,96% 7,85% 15,92% 9,63% 11,38% 10,82% 13,19% 27,29%

2021, Setembre 9,28% 6,47% 5,60% 7,68% 15,78% 9,28% 10,43% 9,99% 12,61% 26,93%

2021, Octubre 9,81% 6,52% 5,41% 7,59% 15,73% 9,20% 9,96% 9,64% 12,64% 26,75%

2021, Novembre 8,74% 6,22% 5,30% 7,35% 15,42% 7,91% 9,70% 9,46% 12,40% 26,65%

2021, Desembre 8,53% 6,44% 5,34% 7,45% 15,35% 7,61% 9,56% 9,46% 12,39% 26,58%

2022, Gener 8,98% 6,49% 5,29% 7,55% 15,60% 8,08% 9,30% 9,15% 11,80% 26,46%

2022, Febrer 9,96% 6,51% 5,25% 7,52% 15,69% 8,82% 9,34% 8,81% 11,76% 26,42%
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l’atur presenta nivells d’estudis, d’educació general. Les persones sense estudis o estudis 
primaris incomplets  suposen el 12% de la població aturada . Per altra banda el 15% 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, un percentatge que 
es manté molt similar al de l’any passat. 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%. 

 
TAULA 12. ATUR PER NIVELL D’INSTRUCCIÓ. 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(desembre) 2020 2021 Variac ió relativa

Sense estudis
389 268 -31,11%

Estudis primaris 

incomplets 1.249 888 -28,90%

Estudis primaris complets
1.737 1.354 -22,05%

Educació general 16202 12.480 -22,97%

Programes formació 

professional 2.931 2239 -23,61%
Mig

Tècnics-professionals 

superiors 2.018 1.582 -21,61%

Univ ersitaris primer cicle
481 365 -24,12%

Univ ersitaris segon i 

tercer cicle 1.510 1.051 -30,40%

Altres estudis post-

secundaris 20 12 -40,00%

TOTAL 26.537 20239 -23,73%

Baix

Alt
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TAULA 12. ATUR REGISTRAT SEGONS ACTIVITAT ECONÒMICA.  Any 2021 (variació respecte 2020) 

 
 

 Font: Observatori del Treball i Model Productiu 
 

Pel que fa a la contractació, l’any 2021 s’ha recuperat 1 de cada 4 contractes que s’havien 
perdut durant l’any 2020. Així el total de contractes registrats al llarg del 2021 ha estat de 
147.121, molt per damunt dels  118.654 formalitzats al llarg del 2020 (+24%).  La xifra total 
de contractes encara és lleugerament menor a la que es va registrar l’any 2019 (159.725), 
però tot i així es percep la recuperació.  

(desembre)

2021

% respecte 

total 2020 Variació %Variació

Agricultura, ramaderia, silv icultura i pesca 226 1,13% 244 -18 -7,38%

Indústries extractives 7 0,04% 8 -1 -12,50%

Indústries manufactureres 2.992 14,98% 3.247 -255 -7,85%

Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat10 0,06% 14 -4 -28,57%

Subministrament d'aigua; activ itats de sanejament, gestió de residus i descontaminació125 0,61% 133 -8 -6,02%

Construcció 1.347 6,65% 1.442 -95 -6,59%

Comerç a l'engròs i al detall; reparació de vehicles de motor i motocicletes3.061 14,42% 3.126 -65 -2,08%

Transport i emmagatzematge 705 3,23% 700 5 0,71%

Hostaleria 1.243 7,02% 1.521 -278 -18,28%

Informació i comunicacions 258 1,24% 268 -10 -3,73%

Activ itats financeres i d'assegurances 159 0,63% 137 22 16,06%

Activ itats immobiliàries 143 0,71% 153 -10 -6,54%

Activ itats professionals, científiques i tècniques 855 4,25% 921 -66 -7,17%

Activ itats administratives i serveis auxiliars 4.560 23,00% 4.986 -426 -8,54%

Administració pública, Defensa i Seguretat Social obligatòria760 3,63% 787 -27 -3,43%

Educació 546 2,51% 545 1 0,18%

Activ itats sanitàries i de serveis socials 863 3,94% 854 9 1,05%

Activ itats artístiques, recreatives i d'entreteniment 309 1,62% 352 -43 -12,22%

Altres serveis 534 2,59% 561 -27 -4,81%

Act. de les llars que donen ocupació a personal domèstic ... 355 1,46% 317 38 11,99%

Organismes extraterritorials 3 0,01% 3 0 0,00%

Sense ocupació anterior 1.178 6,26% 1.358 -180 -13,25%

TOTAL 20.239 100,00% 21.677 -1.438 -6,63%

Activitats econòmiques
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GRÀFIC 12  EVOLUCIÓ DELS CONTRACTES. ANYS  2020-2021   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

Per sexe, el creixement de la contractació femenina ha estat un xic superior (+27,4% enfront 
del +21,33% registrat pels homes), gràcies a una millor evolució en la contractació de tipus 
temporal (entre les dones l’increment respecte al 2020 ha estat del 26,28% i entre els homes 
s’ha situat en el 19,30%). 
 
TAULA 13. CONTRACTACIÓ REGISTRADA PER SEXE 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

 
Per edats, la contractació ha augmentat més intensament entre el col·lectiu jove (+48,15% 
en els menors de 30 anys). En canvi, la franja de 30 a 44 anys registra l’ascens més moderat, 
situat en poc més del 17%. Val a dir però que amb l’esclat de la pandèmia, els primers en 
veure perdre els seus contractes (sovint temporals i més precaris van ser els joves, també) 
 
Per sector econòmic es constata com la recuperació de la contractació ha beneficiat amb 
força tots els sectors, destacant especialment el sector Serveis, amb un creixement del +26%. 
La indústria i el sector primari també han registrat creixements per damunt del +20 %, 
mentre que l’agricultura mostra un creixement més moderat (situat en el +13%) però positiu 
si ho comparem amb el conjunt català, on el creixement ha estat molt més moderat, fins i 
tot de descens (l’1,3%.) 
 

Indefinits Temporals Indefinits Temporals Indefinits Temporals

2021 8490 59441 11028 68162 19518 127603 147121

2020 6318 47070 8130 57136 14448 104206 118654

diferència 2172 12371 2898 11026 5070 23397 28467

variació relativa 34,38% 26,28% 35,65% 19,30% 35,09% 22,45% 23,99%

Homes

Total

Total Dona
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Pel que fa a la durada dels contractes, observem que gairebé el 55% dels contractes es 
concentren en les franges de contractes de menys de 6 mesos de durada, i de fet, el 37% 
d’aquests contractes tenen una durada màxima d’un mes i al voltant d’un terç són de durada 
indeterminada. A continuació, el 10% són contractes d’entre 1 i 3 mesos, i quasi el 7% té una 
durada superior a 3 i fins a 6 mesos. Respecte 2020, han augmentat amb més força els 
contractes de 3 a 6 mesos (+35%), tot i que en xifres absolutes, l’increment ha estat més 
important en els contractes de durada inferior o igual a 1 mes (6.630 més) i els de durada 
indeterminada (14.492 més). 
 
Per nivell d’estudis pràcticament a totes les categories es registra un augment imporant de 
la contractació, tot i que aquesta és més elevada en nivel d’estudis superiors, especialment 
entre el perfil de Tèc. Professionals superiors, que registra un creixement de +33% en la xifra 
de contractes. 
 
Per ocupacions la recuperació de l’activitat en l’àmbit dels serveis es mostra amb un 
creixement de la contractació en l’àmbit de les ocupacions vinculades a l’hosteleria i la 
restauració, aixi com serveis personals i venedors (+34%). També les ocupacions elementals 
(+29,37%) i el perfil de tècnics i personal que du a terme tasques de suport ha registrat un  
creixement important. (+28,53%). Aquestes són, de fet, les que van patir més acusadament 
l’impacte de la crisi sanitària en 2020 i tot i la millora en 2021, no han recuperat el volum de 
contractació previ a la pandèmia 
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TAULA 14. CONTRACTACIÓ REGISTRADA AL VALLÈS ORIENTAL. ANY 2021 i variació respecte 2020 

 
*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: Observatori del Treball i Model Productiu 

Vallès 

Oriental 2021

Variació 

20-21
% Var.

VALLÈS 

ORIENTAL 

2020

147.121 28.467 23,99% 118.654

Homes 79.190 13.924 21,33% 65.266

dones 67.931 14.543 27,24% 53.388

Menors de 20 anys 9.874 3.209 48,15% 6.665

De 20 a 24 anys 32.189 7.994 33,04% 24.195

De 25 a 29 anys 22.274 4.311 24,00% 17.963

De 30 a 45 anys 47.862 7.074 17,34% 40.788

Majors de 45 anys 34.922 5.879 20,24% 29.043

Agricultura 863 151 21,21% 712

Indústria 46.468 8.259 21,62% 38.209

Construcció 6.509 773 13,48% 5.736

Serveis 93.281 19.284 26,06% 73.997

Fins a 1 mes 53.853 6.630 14,04% 47.223

de 1 a 3 mesos 14.507 3.880 36,51% 10.627

de 3 a 6 mesos 10.611 2.796 35,78% 7.815

de 6 a 12 mesos 2.973 633 27,05% 2.340

de 12 a 18 mesos 56 22 64,71% 34

de 18 a 24 mesos 83 17 25,76% 66

de 24 a 30 mesos 22 -8 -26,67% 30

més de 30 mesos 365 5 1,39% 360

Indefinit/Indeterminat 64.651 14.492 28,89% 50.159

Sense estudis 2.184 370 20,40% 1.814

Primaris incomplets 2.845 299 11,74% 2.546

Primaris complets 32.193 6.827 26,91% 25.366

Pro. formació professional 13.185 1.514 12,97% 11.671

Educació general 74.348 14.976 25,22% 59.372

Tèc. Professionals superiors 7.542 1.881 33,23% 5.661

Universitaris primer cicle 2.363 -89 -3,63% 2.452

Universitaris 2n i 3r cicle 9.640 1.875 24,15% 7.765Altres estudis post-

secundaris 2.588 778 42,98% 1.810

Sense especificar 233 36 18,27% 197

Artesans, treballadors 

indústries i construcció
8.617 -424 -4,69%

9.041

Directors i gerents 420 58 16,02% 362

Empleats oficina 

comptables i administratius
8.809 1.751 24,81%

7.058

Ocupacions elementals 73.152 16.607 29,37%
56.545

Ocupacions militars 7 -4 -36,36% 11

Operadors instal·lacions i 

màquines, i muntadors
11.038 1.032 10,31%

10.006

Professionals científics i 

intel·lectuals
9.586 797 9,07%

8.789

Tècnics i professionals de 

suport
11.406 2.532 28,53%

8.874

Treballadors act. agrícoles, 

ramaderes i pesqueres
168 -7 -4,00%

175

Treballadors restauració, 

personals i venedors
23.918 6.125 34,42%

17.793

Total

Edat

Sector econòmic

Durada del contracte(en mesos)

Sexe

Ocupació*

Nivell de titulació
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Respecte a àmbits superiors, veiem com la proporció de contractes indefinits a la comarca 
(13,27%)  creix pràcticament en 1 pp respecte l’any passat, tot i que encara es manté  
lleugerament per sota de la registrada a la Regió Metropolitana (15,88%) i la de Catalunya 
(15,09%), on la contractació indefinida ha crescut una mica més que a la nostra comarca, en 
conjunt. 
 
 
TAULA 15. CONTRACTACIÓ SEGONS MODALITAT. VALLÈS ORIENTAL, RMB I CATALUNYA. ANY 2021 

 

Font: Observatori del Treball i Model Productiu 

Pel que fa a la contractació temporal, tot i que aquest 2021 ha registrat un lleuger descens a 
la comarca, encara es manté un parell de punts percentuals superior al pes que aquesta 
contratació té a altres àmbits, com Catalunya o regió metropolitana, on el percentatge de 
contractació temporal es situa ene l 84%, xifra inferior al 86,73% de la nostra comarcal. 

Aquest major mes de la contractació temporal es podría vincular amb el fet que a la comarca 
el sector industrial en primer terme i el sector serveis presenten una proporció més elevada 
de contractes temporals, amb una notable presencia de contractes de curta durada, com és 
el cas dels eventuals per circumnstàncies de la producció.  

 

Tipus de contracte Vallès Oriental 2021
Vallès 

Oriental 2020

Variació 

20-21

% Variació   

20-21
RMB 2021

Catalunya 

2021

Indefinits

Ordinari temps indefinit 12.057 8.743 3.314 0 199.538 268.752

Foment contractació indefinida 68 19 49 3 775 1.060

Indefinit diversitat funcional 75 57 18 0 927 1.514

Convertits en indefinits 7.318 5.629 1.689 0 94.833 147.183

Total indefinits 19.518 14.448 5.070 35,09% 296073 418509

Percentatge 13,27% 12,18% 15,88% 15,09%

Temporals

Obra o servei 49.645 37.810 11.835 31,30% 549871 841952

Eventuals circumstàncies producció 66.061 54.793 11.268 20,56% 790958 1198423

Interinitat 10.845 10.754 91 0,85% 207446 285320

Temp. bonificats diversitat funcional 97 64 33 51,56% 2295 3582

Inserció 42 5 37 740,00% 772 1017

Relleu 81 75 6 8,00% 882 1359

Jubilació parcial 299 281 18 6,41% 2919 4493

Substitució jubilació 64 anys 1 0 1 0,00% 28 61

Pràctiques 455 336 119 35,42% 9452 12686

Formació 25 42 -17 -40,48% 716 1094

Altres 52 46 6 13,04% 3308 4057

Total temporals 127.603 104.206 23.397 22,45% 1568647 2354044

Percentatge 86,73% 87,82% 84,12% 84,91%

TOTAL 147121 118654 28.467 - 1864720 2772553
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REGULACIÓ D’OCUPACIÓ I SINISTRALITAT LABORAL 

L’impacte de la pandèmia l’any 2020 va implicar l’aprovació urgent del Reial decret llei 8/2020, 

de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social 

de la COVID-19. En el capítol II d’aquest Reial Decret s’especificava que les pèrdues d’activitat 

conseqüència de la COVID-19 han de tenir la consideració de força major als efectes de la 

suspensió dels contractes o la reducció de la jornada i s’agilita la tramitació dels procediments 

de regulació d’ocupació, tant per força major com per causes econòmiques, tècniques, 

organitzatives o de producció.  

A partir del mes de setembre del 2020, en base al Reial Decret-llei 30/2020, de 29 de 

setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació es creen dues noves modalitats 

d'expedients de regulació temporal d'ocupació de força major, per impediment o per limitació 

d’activitat. Aquestes darreres 2 mesures 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”. Més recentment, 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. 

Les dades acumulades de tot l’any indiquen que el 2021 van  al Vallès Oriental amb un registre 

total de  246 expedients, amb una afectació a 4.393 persones. En el 63% dels casos es tracta 

d’ERO per suspensió de contracte. Respecte a l’any 2020 les xifres mostren clarament la 

reducció de la xifra d’expedients de regulació, tot i que és una comparativa difícil de fer, ja 

que inicialment els expedients de regulació que es van aplicar van ser expedients de regulació 

temporal d’ocupació (ERTO), com a mecanisme de flexibilització del mercat de treball, amb 

l’objectiu de reduir el gran impacte en el mercat de treball que va originar la pandèmia.  Així, 

entre gener i desembre de 2020 hi van haver 6.062 expedients que van afectar 49.513 

treballadors, concentrant-se la major part d’expedients en el segon i tercer trimestre de l’any, 

els mesos més forts dels primers impactes de la pandèmia al teixit econòmic.  Les dades 

actuals indiquen com la millora del context epidemiològic i econòmic, molt vinculat a l’avanç 

de la vacunació, ha facilitat la recuperació de la majoria d’expedients de regulació  temporals. 
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TAULA 15. REGULACIONS D’OCUPACIÓ AL VALLÈS ORIENTAL. ANY 2021  
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Respecte a les comarques veïnes, observem com les dades de l’any 2021 indiquen que el Vallès 

Oriental ha estat la comarca amb menor nombre d’EROs, i es situa en el darrer lloc dins del 

conjunt de les 5 comarques metropolitanes (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès 

Occidental i Vallès Oriental). 

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. També les activitats artístiques i d’entreteniment i totes les 
vinculades als serveis a les peresones són les que amb major força han registrat pèrdues 
d’activitat. 

Les darreres dades disponibles, corresponents al mes de febrer de 2022 indiquen com es 
manté la tendencia a la reducció en la xifra d’expedients, amb una incidencia concentrada 
bàsicament en la indústria manufactura, que pràcticament suposa 7 de cada 10  persones 
afectades per un expedient de regulació es vinculin a aquesta activitat. 

 
TAULA 16. REGULACIONS D’OCUPACIÓ AL VALLÈS ORIENTAL. FEBRER DE 2022 

  Expedients 

Comarques i Aran 
(per ordre 
alfabètic) Total 

Suspensió 
contracte 

Reducció 
jornada Extinció 

Suspensió 
i extinció 

Suspensió 
i reducció 

Reducció 
i extinció 

Suspensió, 
reducció i 

extinció 

Vallès Oriental 8 3 4 0 0 1 0 0 

Àmbit Metropolità 94 53 24 8 0 9 0 0 

Catalunya 133 73 36 9 0 15 0 0 

% Vallès Oriental 
respecte 
Catalunya 6% 4% 11% -- -- 7% -- -- 

         
  Persones treballadores afectades     

  Total 
Suspensió 

contracte 
Reducció 

jornada Extinció     
Vallès Oriental 236 191 45 0     
Àmbit Metropolità 3.278 2.758 393 127     
Catalunya 4553 3905 515 133     
% Vallès Oriental 
respecte 
Catalunya 5,18% 4,89% 8,74% 0,00%     

 
Font:  Observatori del Treball I Model Productiu 

 

Pel que fa a la sinistralitat laboral al Vallès Oriental, durant el 2021 s’han comptabilitzat 
4.888 accidents laborals. Aquesta xifra és marcadament superior a la resgistrada l’any passat, 
on es van arribar als 3.945 accidents laborals( xifra baixa pel context de pandèmia). 

L’any passat si que constatàvem que malgrat la reducció en la xifra total d’accidents laborals 
es va registrar una xifra especialment elevada d’accidents laborals, que van pasar de 4 
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registrats al 2019 a 10 el 2020. L’any 2021 aquesta xifra ha mostrat un descens important i 
es situa en 5, tot i que malauradament segueix sent una xifra massa elevada.   

Comparades amb l’any 2019, si que veiem que les dades del 2021 mostren una tendencia a 
la baixa imporant, ja que aquell any es van sumar un total de 5.346 accidents laborals. 
Malgrat tot però, la precarització o la falta de mesures en l’àmbit de la salut laboral propicia 
una xifra encara important d’accidents, especialment de caràcter lleu, que de fet registren 
un creixement del 21% respecte la xifra d’accidents lleus de l’any passsat. 

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

  

Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu 

Un índex interessant que ens permet calcular millor l’evolució de les dades és l’índex de 
sinistralitat, indicador que mostra la proporció existent entre la xifra d’accidents laborals 
respecte al total de població en règim d’afiliació laboral. 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. No disposem de dades oficials de 2021, per això les 
que es presenten han estat elaborades per l’Observatori-Centre d’Estudis de forma 
provisional. 

L’índex de sinistralitat el 2020 va trencar amb la dinàmica ascendent que s’havia registrat 
l’any anterior, i aquest descens es va constatar especialment en el descens notable en l’índex 
de sinistralitat pel que fa a les víctimes mortals i a la reducció de la sinistralitat lleu.  
 

HOMES

Contractes LLEUS GREUS MORTALS TOTAL LLEUS GREUS MORTALS TOTAL

Temporals 963 8 2 973 1.158 6 0 1.164

Indefinit 1.880 18 6 1.904 2.257 12 5 2.274

Sense especificar 197 9 2 208 272 5 0 277

Total 3.040 35 10 3.085 3.687 23 5 3.715

DONES

Temporals 271 1 0 272 372 0 0 372

Indefinit 555 1 0 556 759 1 1 761

Sense especificar 31 1 0 32 39 1 0 40

Total 857 3 0 860 1.170 2 1 1.173

TOTAL

Temporals 1.234 9 2 1.245 1.530 6 0 1.536

Indefinit 2.435 19 6 2.460 3.016 13 6 3.035

Sense especificar 228 10 2 240 311 6 0 317

TOTAL 3.897 38 10 3.945 4.857 25 6 4.888

ANY 2020 ANY 2021
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Les dades del 2021 comparant-les amb les del 2020 referemen aquesta tendencia a la baixa 
en l’index, amb una reducció especialment important dels accidents de tipus greu, tot i que 
els accidents lleus es mantenen encara en xifres massa elevades. 
 
 
 TAULA 18. ÍNDEX DE SINISTRALITAT AL VALLÈS ORIENTAL. ANY 2019-2020 

 

 
 
 Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu I iDESCAT 

 

TEIXIT PRODUCTIU I EMPRESARIAL PER SECTORS14 
 

La morfologia i anàlisi del teixit productiu per sectors d’activitat ens permet tenir una visió 
més acurada de com han variat les dades aquests darrers anys i poder tenir més elements 
d’anàlisi per tirar endavant qualsevol actuació. 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 prou similars a les dels anys anteriors, fruit de la rápida 
posada en marxa dels ERTO com a mecanismo de flexibilitatzació del mercat de treball. El 
2021 el nombre d’empreses (centrees de cotització) comença a recuperar-se amb força, tot 
i que  caldrà mirar amb atenció les dades globlas de 2022 per veure com es va definint. 

 

                                            
14 L’actuació Estadística de l’ocupació assalariada i autònoma segons afiliació a la Seguretat Social ha quedat paralitzada, 

per part de l’Observatori del Treball i Model Productiu en els resultats del 3T 2021. Des de llavors, s’està treballant per 
recuperar la informació i l’Idescat n’ha de ser l’organisme responsable. Per això, en aquests moments, des de l’Institut s’ 
estant facilitant les dades tot i que no amb el mateix nivell de detall i aplicant amb més el secret estadístic, amb la qual 
cosa  ens trobem amb que en molts casos no coincideix el total que dona per branques d’activitat amb el sumatori total.   

Any Gravetat

Index d'incidència 

accidents en 

jornada de treball 

amb baixa

Lleu 2.675,79

Greu 26,09

Mortal 6,87

Lleu 2.543,38

Greu 13,09

Mortal 3,14

* Dades de 2021 provisionals, calculades amb les dades d'afiliació a desembre de 2021

2020

2021*
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GRÀFIC 13. EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’EMPRESES I POBLACIÓ OCUPADA (ASSALARIADA I 
AUTÒNOMA) 

 

Font. Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu 

 
TAULA 20. EVOLUCIÓ POBLACIÓ ASSALARIADA I AUTÒNOMA I EMPRESES AL VALLÈS ORIENTAL 
(dades anuals*) 

 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’INSS 
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Per branques d’activitat podem observar, l’any 2021, la recuperació dels tres components 
de l’estructura productiva, que tant en termes d’ocupació com en xifres de centres de 
cotització (empreses), mostren taxes de creixement positives, especialment pel que fa a la 
població assalariada.  Es constata com la recuperació de les xifres afecta a totes les activitats, 
amb una especial  bonança del sector de la construcció, les acitivats terciàries vinculades 
com ara les administratives i auxiliars, el sector de les activitats immobiliaràries i el de la 
informaicó i les comunicacions així com  

La indústria vallesana 

 
Si analitzem el VAB  comarcal per  branques d’activitat, podem veure com, dins del sector 
industrial les que més hi aporten són  els subsectors de la química i cautxú, alimentació, 
textil, així com la metal·lúrgica i maquinària, branques que suposen més del 60% del VAB 
industrial comarcal- 

Fa cinc anys, al 2017, el sector concentrava el 32 % dels assalariats de la comarca, xifra que 
s’ha mantingut pràcticament similar, tot i anar dibuixant una lleugera tendencia al descens: 
així l’any 2021 la población assalariada del sector industrial suposaven el 33,07% del total de 
la comarca:  un punt percentual per sobre a fa 5 anys. En termes d’empreses o comptes de 
cotització el percentatge es va mantener al voltant del 17% fins l’any 2019. L’impacte de la 
pandèmia l’any 2020 es veu clarament en la pèrdua, en 1 percentual del total d’empres. De 
fet les dades de l’any 2021 mostren que encara no s’ha recuperat, en termes de xifra 
d’empreses, el percentatge d’empreses de fa 4-5 anys  

 

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

 

 
 

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

 
El sector industrial es compon de: les indústries extractives, les indústries manufactureres, 
el subministrament d’energia elèctrica i gas i, finalment, el subministrament d’aigua i 
tractament de residus. De les quatre, 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. 

2017 2018 2019 2020 2021

Empreses 17,37% 17,32% 17,17% 16,27% 15,95%

Assalariats 32,01% 32,79% 33,08% 33,49% 33,07%
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A l’informe passat, on analitzàvem les dades corresponents a l’any 2020, dèiem que 
globalment, la indústria va ser un dels sectors que millor va aguantar l’any passat, un cop 
recuperades les cadenes de subministrament. Si veiem l’evolució de les dades l’any 2021 
veiem que en termes generals el sector va registrar un creixement, lleuger però important, 
especialment centrat en la recuperació de la població assalariada, que va créixer un 3,1% 
respecte les dades de l’any 2020. Les empreses van registrar un creixement molt petit, del 
0,1% i entre la població autònoma veiem un lleugeríssim descens. 

Si analitzem amb detall el teixit empresarial industrial, tradicionalment, els sectors ndustrials 
potents al Vallès Oriental són:  

- L’activitat de productes metàl·lics (excepte maquinària) suposa 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 d’ocupació ha registrat un creixement del 
3,86% de la població assalariada, tot i que alhora la població autónoma ha caigut en un -
1,6%. Pel que fa a la xifra de centres de cotització també s’ha registrat un creixement 
important, del 2,125 

L’activitat de cautxú i plàstic suposa, com ja vèiem en anys anteriors,  el 12% dels llocs de 
treball de la comarca, i el 8% de les empreses, i en termes d’ocupació també ha registrat una 
evolució similar al que vèiem abans, és a dir, es constata un creixement de la població 
assalariada (+3,33%) i en canvi el descens entre la població que treballa de forma autónoma 
és més  notable, del -2,7%. El percetatge d’empreses també creix en un 0,16% 

L’activitat de maquinària i equips manté el seu pes respecte al total del sector industrial de 
la comarca, suposant el 7% dels llocs de treball dels sector industrial, tot i que creix el 
percentatge respecte al conjunt d’empreses industrials de la comarca, passant de suposar el 
6% que vèiem l’any passat a superar el 8% amb les xifres del 2021.  Pel que fa a l’evolució de 
l’ocupació, és un sector que ha registrat un creixement de la població assalariada important 
(del 6,7%) , tot i registrar alhora, un descens de població autònoma (-2,7%) i una lleugera 
pèrdua pel que fa a la xifra de centres de cotització (-0,33%). 

La indústria química suposa el 13% de la població ocupada en el sector industrial, 
percentatge que manté respecte anys anteriors. En termes d’ocupació ha augmentat amb 
força, de fet és un sector que ha registrat un important increment de la població autònoma 
(+7,2%)  i el 2,61% de l’assalariada. I malgrat registrar una lleugera pèrdua pel que fa a 
centres de cotització, aquest descens ha estat molt petit, tot just del -0,89%. 
 
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 va ser un sector que l’any 
passat va créixer d’una manera excepcional en termes de població assalariada, que registra 
un incrment del 2,81%. La població autónoma no és significativa en aquest sector, però en 
tot cas, en termes de població  ocupada la indústria farmacéutica ocupa el 8% del total de 
persones treballdores del sector industrial. 
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Finalment, cal destacar que per branques d’activitat, els millors comportaments els trobem 
als subsectors següents: 

 27 - Fabricació de materials i equips elèctrics 
 10 - Indústries de productes alimentaris 
 13 - Indústries tèxtils 
 35 - Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 
 24 - Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro 

 

TAULA 20. EVOLUCIÓ PER SUBSECTORS DE LA INDÚSTRIA. POBLACIÓ ASSALARIADA, AUTÒNOMA I 
EMPRESES. ANYS 2020-2021  

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

 
 

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms

05 - Extracció d'antracita, hulla i lignit 0 0 2 0 0 0 - - -

06 - Extracció de petroli brut i de gas natural 0 0 0 0 0 0 - - -

07 - Extracció de minerals metàl·lics 0 0 1 0 0 0 - - -

08 - Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics 10 112 17 10 115 20 0,00% 2,46% 14,7%

09 - Activitats de suport a les indústries extractives 0 0 1 0 0 0 - - -100,0%

10 - Indústries de productes alimentaris 159 2.817 170 167 3.033 173 4,71% 7,65% 1,6%

11 - Fabricació de begudes 10 54 12 10 53 11 -5,00% -0,47% -6,4%

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

13 - Indústries tèxtils 62 1.467 81 62 1.505 83 0,40% 2,61% 2,5%

14 - Confecció de peces de vestir 42 557 114 37 585 118 -12,05% 5,03% 3,7%

15 - Indústria del cuir i del calçat 2 133 7 0 150 7 -100,00% 12,20% 0,0%

16 - Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 62 350 157 58 313 158 -6,43% -10,44% 0,2%

17 - Indústries del paper 33 976 19 33 970 19 -0,76% -0,61% 0,0%

18 - Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 109 1.608 254 105 1.616 252 -3,45% 0,47% -0,8%

19 - Coqueries i refinació del petroli 0 0 0 0 0 0 - - -

20 - Indústries químiques 113 5.341 59 112 5.480 63 -0,89% 2,61% 7,2%

21 - Fabricació de productes farmacèutics 24 3.260 0 23 3.352 0 -4,12% 2,81% -100,0%

22 - Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 156 4.707 128 157 4.864 124 0,16% 3,33% -2,7%

23 - Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 60 756 88 61 757 85 1,26% 0,17% -3,4%

24 - Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 31 664 80 32 736 74 4,03% 10,93% -7,8%

25 - Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 436 5.238 630 445 5.440 620 2,12% 3,86% -1,6%

26 - Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 30 1.241 39 30 1.258 39 1,68% 1,37% -1,9%

27 - Fabricació de materials i equips elèctrics 41 1.027 35 45 1.152 38 9,09% 12,23% 7,1%

28 - Fabricació de maquinària i equips ncaa 151 2.422 229 150 2.585 223 -0,33% 6,75% -2,7%

29 - Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 51 1.860 34 48 1.750 34 -5,94% -5,88% 1,5%

30 - Fabricació d'altres materials de transport 11 441 19 10 459 19 -6,98% 4,14% -2,6%

31 - Fabricació de mobles 73 637 168 74 572 165 1,37% -10,28% -1,8%

32 - Indústries manufactureres diverses 62 993 96 59 1.006 96 -6,02% 1,26% 0,5%

33 - Reparació i instal·lació de maquinària i equips 98 749 418 99 769 439 1,54% 2,74% 5,1%

35 - Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 9 140 11 10 164 10 20,59% 17,53% -4,8%

36 - Captació, potabilització i distribució d'aigua 6 20 6 6 20 5 0,00% 0,00% -25,0%

37 - Recollida i tractament d'aigües residuals 5 101 2 6 104 0 15,00% 2,48% -100,0%

38 - Activitats de recollida, tractament i eliminació de residus; activitats de valorització32 736 13 32 767 13 0,79% 4,32% 6,0%

39 - Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus 2 18 2 0 27 0 -100,00% 47,22% -100,0%

 INDÚSTRIA 1.877 38.419 2.889 1.878 39.598 2.884 0,1% 3,1% -0,2%

2020 2021 Variació anual
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El sector industrial segons el seu  contingut tecnològic15 
Les activitats productives també es poden analitzar des d’un altre punt de vista, tenint en 
compte el valor afegit que aporten al conjunt de l’activitat económica. El canvi tecnològic 
comporta una transformació de la majoria dels llocs de treball i, potencialment, de la qualitat 
de l’ocupació. És evident que la tecnologia pot millorar la qualitat de l’ocupació si 
complementa la tasca les persones treballadores i n’augmenta la productivitat. 

 

El mercat laboral no ha sigut mai aliè a l’impacte de la transformació tecnológica i a més,  en 
els últims anys, la velocitat de la innovació s’ha accelerat. La irrupció de les tecnologies 
digitals ha implicat un canvi significatiu en la relació entre oferta i demanda d'ocupació, que 
pot generar desajustos i provocar pèrdues de llocs de treball (vacants no cobertes) o 
problemes de concordança entre la formació i la qualificació requerida per al lloc de treball. 
És a dir, les tecnologies digitals són tant un factor de creació d'ocupació com de destrucció, 
en funció de l'adaptació de les empreses i les persones a aquest nou paradigma. 

En aquest apartat farem l’anàlisi de les activitats d’alt valor afegit als diferents sectors 
econòmics de la comarca, per veure’n la situació d’aquest darrer any.  

 

Activitats d’alt valor afegit a la indústria 
 
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 
d’acord a la distribució següent: 
 

 Manufactures de tecnologia alta: grup en què s’inclouen, entre d’altres, 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: hi trobem, entre d’altres, els sectors de la 
indústria química i la fabricació de maquinària i vehicles. 

 Manufactures de tecnologia mitjana-baixa: aquest grup està format principalment 
pels sectors 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. 
 
 

Pel que fa al nivell d’intensitat tecnològica, és el sector industrial de tecnologia mitjana alta 
el que engloba un major nombre d’afiliacions (11.802,25, el 27,783,7% del total de l’afiliació 
del sector), seguit de prop pels serveis de tecnologia baixa (10.881,75 afiliacions; el 25,62% 

                                            
15 Documentos De trabajo Del sti 1997/2 Revisión del sector de alta tecnología y clasificación de producto i  

Agregació Nivells tecnològics Eurostat (Insititut d’Estadística de Catalunya). 



Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriiental. Indicadors anys 2021. Perspectives per al 2022 

P á g i n a  48 | 61 

 

del total industrial). En darrer lloc els sectors industrials de tecnologia alta suposen gairebé 
l’11% del total d’afiliacions (4.647,50) i cal destacar també que aquest darrer any ha crescut 
el pes de la resta de sectors no classificats segons tecnología (on s’inclou industria extractiva, 
aigua, sanejament, etc.), que suposen ja el 3% del total d’afiliacions. 

 
TAULA 21. AFILIACIÓ EN ACTIVITATS INDUSTRIALS SEGONS VALOR AFEGIT. ANY 2021 

 

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

 
 

El sector terciari 

 
El sector serveis ocupa més del 60% de la població ocupada del Vallès Oriental, això significa 
que és un sector al qual es dediquen 6 de cada 10 treballadors, i per tant, la seva evolució és 
clau en termes econòmics. Des del març de 2020 ha estat especialment afectat per l’impacte 
de la pandèmia, especialment, en l’àmbit dels serveis d’atenció a les persones, el turisme així 
com l’àmbit de la restauració i hosteleria. Certament, la terciarització en l’àmbit d eles TIC si 
que ha afavorit el sector i  l’ha enfortit, dotant-lo de major resistència davant l’impacte de la 
pandèmia i orientant-lo més cap als nous hàbits de compra i relacions a través de les xarxes 
socials. 

En elsdarrers anys, quan analitzàvem l’evolució del sector, destacàvem que ha grans trets es 
posava de relleu 

 
 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. 
 

Amb el global de dades de l’any 2021 observem la millora generalitzada del sector,  amb una 
recuperació important de les xifres de població ocupada, que ha registrat un creixement del 
4,76% pel que fa a la població assalariada i el 2,67% pel que fa a la població que treballa per 
compte propi. També la xifra de centres de cotització ha anat a l’alça respecte fa un any, en 
gairebé el 2%. Pel que fa al creixement i la recuperació en termes d’ocupació, destaquen 
especialment els àmbits següents: 
 

2021 %

TECNOLOGIA ALTA 4.647,50 10,94%

TECNOLOGIA MITJANA-ALTA 11.802,25 27,78%

TECNOLOGIA MITJANA-BAIXA 14.384,00 34%

TECNOLOGIA BAIXA 10.881,75 25,62%

Resta 1.243,50 2,93%
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 Activitats vinculades als sectors a les empreses 
 Mediació financera 
 Assegurances i fons d’inversions 
 Activitats auxiliars en l’àmbit de les assegurances i inversions 
 Activitats de recerca i desenvolupament 
 Activitats veterinàries 
 Biblioteques i museus 
 Activitats esportives i d’entreteniment 

 
Taula 22.  EVOLUCIÓ PER SUBSECTORS DEL SERVEIS. ANY 2021  

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

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms

Venda i reparació de vehicles motor 392 3.475 981 396 3.556 979 0,95% 2,27% -0,18%

Comerç engròs, exc. vehicles motor 1.105 11.537 1.960 1.095 11.715 2.011 -0,98% 1,52% 2,52%

Comerç detall, exc. vehicles motor 1.556 8.668 3.850 1.606 8.905 3.930 3,14% 2,67% 2,05%

Transport terrestre i per canonades 459 2.709 2.376 468 2.772 2.367 1,93% 2,27% -0,36%

Transport marítim i per vies interiors 0 0 2 0 0 6 - - 72,73%

Transport aeri 0 25 3 0 27 0 - 6,48% -

Emmagatzematge i afins al transport 111 1.193 96 113 1.483 93 1,33% 19,53% -3,22%

Activitats postals i de correus 27 272 73 31 447 71 14,52% 39,15% -2,84%

Serveis d’allotjament 59 653 77 61 681 76 3,69% 4,11% -0,99%

Serveis de menjar i begudes 1.008 4.413 2.285 1.034 4.381 2.276 2,52% -0,74% -0,40%

Edició 19 56 108 17 50 106 -10,14% -12,63% -1,65%

Cinema i vídeo; enregistrament de so 13 70 111 14 88 132 7,41% 20,00% 15,56%

Ràdio i televisió 6 39 9 0 48 8 - 17,89% -6,25%

Telecomunicacions 16 71 49 19 55 46 16,88% -29,68% -6,01%

Serveis de tecnologies de la informació 84 582 383 90 627 420 6,39% 7,18% 8,86%

Serveis d’informació 20 69 72 21 80 78 4,76% 13,48% 7,40%

Mediació financera 25 96 20 30 111 27 16,95% 13,48% 23,58%

Assegurances i  fons pensions 11 180 27 9 150 30 -19,44% -20,57% 10,00%

Activitats auxiliars mediació financera 96 238 430 99 259 444 3,05% 8,12% 3,26%

Activitats immobiliàries 364 789 375 379 825 407 3,96% 4,28% 7,87%

Activitats jurídiques i de comptabilitat 279 1.418 616 284 1.407 629 1,93% -0,78% 2,15%

Seus centrals i consultoria empresarial 65 228 220 67 259 239 3,73% 11,88% 8,05%

Serveis tècnics arquitectura i enginyeria 130 927 545 135 1.105 577 3,70% 16,09% 5,63%

Recerca i desenvolupament 15 521 126 15 539 142 1,64% 3,34% 10,93%

Publicitat i estudis de mercat 46 202 268 50 243 314 7,58% 16,77% 14,59%

Activitats professionals i tècniques ncaa 52 265 583 56 313 617 6,73% 15,43% 5,43%

Activitats veterinàries 43 156 96 45 191 97 6,08% 18,69% 1,80%

Activitats de lloguer 70 943 123 65 728 113 -7,34% -29,50% -9,33%

Activitats relacionades amb l’ocupació 28 2.638 23 28 4.409 23 0,00% 40,18% 0,00%

Agències viatges i operadors turístics 24 85 134 21 71 130 -15,66% -19,86% -3,08%

Activitats de seguretat i investigació 11 114 16 9 115 14 -13,51% 0,66% -18,18%

Serveis a edificis i de jardineria 230 3.451 416 242 3.418 429 4,76% -0,99% 3,09%

Activitats administratives d'oficina 137 1.351 415 147 1.523 411 6,63% 11,31% -0,97%

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 267 5.732 9 262 5.894 11 -1,81% 2,74% 16,28%

Educació 348 4.480 910 340 4.655 940 -2,20% 3,76% 3,14%

Activitats sanitàries 243 4.108 966 249 4.158 1.067 2,61% 1,21% 9,49%

Serveis socials amb allotjament 61 2.319 28 62 2.396 28 2,01% 3,18% 0,90%

Serveis socials sense allotjament 41 1.192 39 45 1.262 45 8,38% 5,55% 13,41%

Activitats artístiques i d’espectacles 36 177 358 37 183 365 4,03% 3,41% 1,78%

Biblioteques i museus 12 33 9 14 43 11 9,26% 22,94% 11,90%

Jocs d’atzar i apostes 22 79 45 23 78 44 4,40% -0,64% -3,43%

Activitats esportives i d’entreteniment 189 1.591 317 197 1.668 322 4,19% 4,57% 1,71%

Activitats associatives 97 419 22 97 403 18 0,00% -4,03% -21,92%

Reparació ordinadors i efectes personals 47 155 450 46 169 437 -2,20% 8,01% -3,09%

Altres activitats de serveis personals 444 1.685 1.469 446 1.226 1.537 0,34% -37,47% 4,44%

Llars que ocupen personal domèstic 9 14 2 8 9 0 -12,12% -48,65% -

Llars que prod. béns i serveis ús propi 0 0 1 0 0 0 - - -

Organismes extraterritorials 0 0 0 0 0 0 - - -

SERVEIS 8310 69414 21489 8.468 72.716 22.063 1,90% 4,76% 2,67%

Variació anual2020 2021
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Les activitats que encara registren decreixements importants són els sectors més afectats 
pels ERTO, especialment branques lligades a l’oci, l’hostaleria així com activitats vinculades 
al món de l’edició i l’impressió de materials. 
 

 Edició (la pandèmia ha comportat una reducció drástica dels materials editats, 
impressió de documents, etc) 

 Agències de viatges i allotjaments turístics 
 Activitats de lloguer 
 Llars que ocupen personal domestic 
 Activitats associatives 

 
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 no només de la 
nostra comarca sinó en general de totes les societats occidentals. 

 

Els serveis de tecnologia punta suposen el 2,10% del total del sector serveis de la comarca, i 
de fet en els darrers anys va mostrant un creixement relativament baix però sostingut en el 
temps. El setor que més creix és el dels serveis basats en el coneixement, que concentren el 
36,85% del total de la població ocupada en l’àmbit terciari i que ja el 2020 van mostrar un 
creixement de vora l’1% i aquest 2021 ho fan en un 0,77%. Finalment, l’àmbit dels serveis no 
basats en el coneixement tot i mantenir-se com el sector que ocupa gairebé el 60% de les 
perseones que treballen en el sector serveis, presenta un creixement lleugerampent més 
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moderat: aquest sector però és el que l’any passat va registrar un decreixement més 
imporant.  

 
TAULA 23.  POBLACIÓ OCUPADA EN ACTIVITATS TERCIÀRIES SEGONS VALOR AFEGIT. ANY 2021   

 

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

 
 

El sector de la construcció 

 
El sector de la construcció va ser el més afectat des de l’esclat de la bombolla immobiliària, 
amb contraccions importants registrades els anys posteriors a la crisi del 2008, especialment 
fins al 2012-2014; a partir de 2016 i fins a 2019 va tornar a registrar taxes de creixement 
elevades. De fet, les dades prèvies a la pandèmia 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 s’apuntava cap a la consolidació en la 
recuperació del sector, 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.  
 
Com apuntàvem ja amb l’anàlisi de l’any passat, davant la crisi de pandèmia actual el sector 
ha mostrat una resistència més bona que respecte la crisi del 2008, segurament pel fet que  
al ser un sector que treball en un termini de temps més ampli (redacció i planificació de 
projectes, etc.) això ha influït en certa resistència davant la situació de crisi generalitzada, 
tot i que certament tot el que fa referencia a obra pública i edificació civil s’ha vist més 
afectat, especialment l’any 2020, on es van patir moltes més aturades i inactivitat a causa 
dels confinaments i les restriccions imposades. D’altra banda però, la propia situación de  
confinament domiciliari ha posat en evidencia l’augment de la demanda interna de les 
famílies a nivel de reparacions, obres de millora de la llar o consum d’articles per a la llar, 
especialment els primers semestres de l’any. També l’augment de les licitacions publiques, 
especialment a l’estiu del 2021 ha potenciat la millora del sector, de fet a nivel de país 
s’evidencia que en aquest àmbit s’ha aconseguit recuperar també la bona dinámica precrisis. 
 

Ara, l’augment dels preus i la menor capacitat adquisitiva de les families pot reduir 
aquestes despeses en obres de millora i consum propi, tot i que la branca dedicada a 

2021 %

SERVEIS DE TECNOLOGIA ALTA O PUNTA 1.189,75 2,10%

SERVEIS BASATS EN EL CONEIXEMENT 34.924,75 36,85%

SERVEIS NO BASATS EN CONEIXEMENT 56.310,00 59%
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la rehabilitació tant d’edificis com manteniment i millora de l’espai públic es manté com a  
elements clau en el pla de recuperació. 

 
Com podem veure a la taula, la construccióés un sector amb un creixement a l’alça 
important, especialment pel que fa a la construcciód’immobles on totes les variables 
relatives al teixit productiu mostren un increment a l’alça considerable, especialment entre 
les persones que hi treballen en règim de població assalariada. 
 
L’única dada negativa que es registra es troba entre la població autónoma, en l’àmbit de la 
construcciód’obres d’enginyeria civil, on s’ha reduït en 1 de cada 10 persones que es 
dedicaven al sector l’any passat. Tot plegat però queda comensat pel bon comportament del 
sector a nivel de centres de cotització (amb un creixement interanual que supera el 6%) i la 
bona xifra en la població assalariada, al voltant del 7%. 
 
Taula 24. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ: EMPRESES, ASSALARIATS I AUTÒNOMS. ANY 2021 
 

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

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. La posada en valor dels productes de proximitat, l’agricultura ecològica i 
l’esforç del sector per dinamitzar les exportacions i fer arribar el producte al client final de la 
manera més fácil posible fa que que les dades a nivell d’activitat económica hagin registrat 
un creixement important.   

Tal i com podem veure a la taula, globalment el sector mostra una dinámica de creixement 
molt important, amb un creixement d’empreses del 5,4% i un creixement de la poblaicó 
assalariada, per sobre del 3,4%. La població autónoma cau llegerament, per la pèrdua que 
registra al subsector de l’agricultura i la ramaderia, però queda força compensada per la 
dinámica de la resta de subsectors i variables. 

 
TAULA 25 . SECTOR PRIMARI. ANY 2021 

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms

Construcció d'immobles 482 1.907 1.177 515 2.107 1.218 7,01% 10,47% 3,53%

Construcció d'obres d'enginyeria civil 29 191 141 31 208 125 9,65% 8,90% -10,85%

Activitats especialitzades de la construcció 749 4.541 3.118 802 4.833 3.187 7,01% 6,44% 2,22%

TOTAL CONSTRUCCIÓ 1.259 6.639 4.435 1.348 7.148 4.531 6,60% 7,12% 2,11%

Variació anual2020 2021



Informe de conjuntura econòmica del Vallès Oriiental. Indicadors anys 2021. Perspectives per al 2022 

P á g i n a  53 | 61 

 

 

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

 

 
Anàlisi monogràfica: 

 

MARCA TERRITORIAL 

 
 
 

 
3... 

 
 

 

  

Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms Empreses Assalariats Autònoms

Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis 

que s'hi relacionen 80 203 449 82 207 444 2,18% 1,85% -1,06%

Silvicultura i explotació forestal 7 49 26 10 54 26 44,44% 10,15% 0,00%

Pesca i aqüicultura 0 0 3 0 0 4 0,00% 0,00% 15,38%

TOTAL SECTOR PRIMARI 87 252 478 92 261 474 5,46% 3,47% -0,73%
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MARC TEÒRIC 
 
 

L’entorn globalitzat en el que vivim obliga a que els territoris tinguin cada cop més presents el 
fet de posicionar-se i, d’alguna manera, crear un relat propi que potencií el desenvolupament 
local i les estratègies de creixement. De fet, moltes de les polítiques  actuals van en aquesta 
línia, el de reforçar el propi caràcter, posicionament, etc. del territori o de l’espai a destacar 
amb la idea d’incidir tant en el creixement en termes econòmics com també la 
l’empoderament i alineament de ciutadania i institucions, vinculant-ho amb la idea de ser un 
territori competitiu, capaç de posicionar-se respecte als altres territoris. 
 
A nivell teòric, el discurs al voltant de la competitivitat, arrenca a la dècada dels 90 del segle 
passat, de la mà del geògraf Michel Porter16 , que va escriure “La competitivitat de les 
nacions”. En aquest llibre, l’autor parlava de que existeixen quatre atributs en una nació (o 
territori) que són bàsics per establir el seu potencial competitiu, com són: 
 

- Les condicions dels factors, és a dir la situació del territori en relació als factors de 
producció, la mà d’obra especialitzada o l’existència de les infraestructures necessàries 
per compatir en sectors o espais determinats 

- Les condicions de la demana, com poden ser l’entorn geogràfic, la demanda de 
productes o serveis determinats en el propi mercat del territori 

- Els sectors auxiliars, en la mesura que existeixin o no sectors proveïdors i que puguin 
ser internacionalment competitius 

- L’estratègia, estructura i rivalitat de les empreses, és a dir, com es creen les empreses 
del país, com s’organitzen, gestionen i relacionen tant amb altres empreses del propi 
territori com fora d’aquest. 

 
Més endavant, Simon Anholt  (2004) va incorporar una visió menys “comercial” o 
economicista del terme, incorporant el concepte del place branding17, entès com l’aplicació 
d’una estratègia de marca on s’incorporava la visió més territorial del terme amb l’objectiu 
d’orientar-les cap al desenvolupament econòmic, polític i cultural de les ciutats, regions i 
països”. Respecte aquesta visió, l’autor presenta sis components que cal que estiguin 
connectats entre si: turisme, mercat, política, inversió, cultura i públic. 
 
Aquesta reflexió al voltant de la competitivitat i importància del territori per tal de treballar el 
seu potencial ha anat derivant, amb el temps, a posar en valor la importància de treballar la 
pròpia identificació amb l’espai on es viu, treballa, etc;, posicionar-lo competitivament i 
destacar les particularitats en un entorn o el context cada cop la globalitat tendeix o pot tenir 
a perdre les especificitats. Així, “als territoris —tal com passa amb les persones— sovint no els 

                                            
16 Michael Porter ( 1991): La ventaja competitiva de las naciones., amb aquesta obra va ser el primer en estructurar i 
sistematzar el concepte de competitivitat, dotant-lo també de la seva vessant territorial, més enllà de l’anàlisi purament 
econòmic, plantejant així el tema de la competitivitat entre territoris  

  
17 Simon Anholt (2004) Competitive Identity. The new brand management for nations, cities and regions.  
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resulta fàcil adonar-se dels valors que tenen i, sobretot, passar a l’acció per tal de projectar-
los cap a l’exterior. Per aconseguir-ho cal engegar un procés de reflexió estratègica que 
involucri  tots els agents i que permeti fer emergir la identitat i els valors del territori, que 
marqui  les bases de la imatge que es vol projectar i que defineixi el model a seguir.”18. 
 
En els últims anys han proliferat un gran nombre d’estratègies de territori basades en la 
creació i promoció de marques territorials. Utilitzant el concepte anglès, parlem de branding 
territorial, o conjunt d’estratègies en base a les quals els territoris pretenen posicionar-se a 
partir d’una identitat singular i competitiva, i despertar l’interès de diferents sectors de la 
societat a través d’un relat que convenci i emocioni els públics als quals va destinada la marca. 
És important aquests conceptes de convèncer i emocionar, perquè aquestes marques les hem 
d’entendre com una manera d’atreure talent, de promocionar el territori i també com una 
manera de cohesionar la població, potenciar que s’identifiqui amb l’espai on viu i valori 
aspectes concrets d’aquest territori. 
 
Per tant, quan pensem en marca territorial pensem en una marca, entesa com a manera de 
treballar: 
 

○ - una identitat específica del territori 
○ - millorar la posició competitiva d’un territori 
○ - facilitar, en termes generals el seu  desenvolupament econòmic, social i 

territorial. 
 

És important visualitzar el concepte de marca més enllà d’un tema estrictament de reclam 
més comercial o estrictament econòmic; com hem anat explicant, la marca territorial pot 
suposar un treball d’identificació/posar en valor la comarca per part de tots els agents 
participants i de cara a la pròpia ciutadania 
 

Però...què és una marca 

 
Quan parlem de marques ens ve el cap pensar en símbols o identitats gràfiques que 
representen un determinat producte, servei, lloc o persona, és un concepte que relacionem 
amb un àmbit molt comunicatiu  i publicitari. Però, en realitat, és molt més que això: és 
evident que una marca, que les marques,  han servit des dels seus inicis com l’estratègia de 
diferenciació de productes, serveis o persones, aconseguint ser una eina comunica i que té un 
component relacional basat en l’emoció i l’experiència molt important. De fet, una marca no 
es limita als elements que permeten distingir-la i protegir-la (trademark, en anglès), sinó que 

                                            

18 Romero-Lengua, Jordi i alt (2019): Guia de bràndig territorial per a ens locals. Estratègia de marca 
territori. Diputació de Barcelona. Sèrie Economia i Treball 
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més enllà d’això, sobretot fa referència als  significats que els hi associem mentalment, que 
ens fan sentir (brand, en anglès). 
Així, la marca és més que un simple nom, logotip o eslògan. És, de fet, un conjunt 
d’associacions al voltant d’aquests nom, logotip.. que adquireixen valor només si desperten 
en els receptors un conjunt de significats. 
 
A aquest conjunt d’associacions i com treballem per construir la marca se l’anomena brànding, 
que es pot entendre com el desenvolupament i l’articulació d’un conjunt d’atributs i valors 
propis d’una marca que volem que el públic a qui ens adrecem reconegui com una identitat. 
 

 
Per tant, fer brànding consisteix a construir valor de marca a través d’una planificació 
estratègica, amb un treball previ i unes propostes que volem traslladar, volem fer arribar a 
algú per tal d’impactar-hi.  El brànding treballa també en el conjunt d’accions necessàries, no 
només per crear i tirar endavant una marca determinada, sinó també en tot el procés de 
construcció i generar valor que porta associat.  
 
Per tant, les persones implicades en la seva creació i gestió han d’assegurar-se que la marca 
compleix una sèrie de requisits.  
 
• Transmet eficaçment l’estratègia corporativa i de màrqueting prevista 
• Connecta amb els desitjos, expectatives i motivacions dels seus públics. 
• Té la capacitat i el recorregut per perdurar en el temps. 
• Genera valor econòmic. 

 

Com construïm una marca territorial 

 
 
La construcció d’una marca territorial no parteix de zero, ja que tot territori ja ha construït 
una imatge pròpia o s’identifica amb certs valors, noms, etc. Per tant, un dels reptes o el repte 
principal per construir una marca territorial és saber abstreure o identificar quins són els 
valors/atributs tant tangibles com no que són propis i que volem posar en valor i que ens 
identifiquin. 
 
El branding territorial ha de fer-se, des del punt de vista empíric i estratègic, per dotar de valor 
a uns determinats espais a partir de la implementació d’un procés continuat de millora i 
reforçament de la pròpia imatge, que es vinculi amb una  nova forma d’administrar el territori 
a partir de la governança. 
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La marca ha de servir de base per a marcar els territoris en benefici de la diferenciació, per 
poder així destacar les diferències antropològiques i culturals, transcendint la seva inicial 
dimensió, estrictament econòmica19. 
 

Com construïm la marca territorial del Vallès Oriental 

 
 

 
La construcció d’una marca a la nostra comarca no parteix de cero. De fet, ja  fa uns anys, el 
Consell Comarcal del Vallès Oriental va començar a tirar endavant els treballs i espais de 
participació i coordinació per elaborar el Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i 
l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025).  

 
Aquest Pla ha servit i serveix per  definir el full de ruta del territori durant tot aquest període, 
de manera concertada amb agents i ciutadania. En el seu moment, el Pla es va plantejar per 
ser una eina de dinamització social basada en el consens del tot el territori i en la participació 
de les administracions, empreses i la ciutadania en favor del desenvolupament econòmic i 
l’ocupació a la comarca. 
 
El Pla contempla cinc objectius específics de treball 
 

 Obtenir una diagnosi socioeconòmica del territori. 

 Identificar els principals reptes i oportunitats que ha d’afrontar la comarca. 

 Definir i consensuar el seu model de creixement. 

 Articular un pla d’acció a partir de l’objectiu i les línies estratègiques. 

 Implicar als agents del territori i la ciutadania. 
 
Com es diu al propi document, “La planificació estratègica pretén ajudar a governar la 
incertesa, desenvolupant una visió, i una sèrie de projectes i accions construïdes 
necessàriament a partir del consens, tenint en compte la voluntat futura dels actors implicats. 
A diferència d’altres plans, com els urbanístics, aquest no són legalment vinculants; per això, 
un pla estratègic avui ha de comportar també una proposta de gestió concertada del territori” 
 
En el marc d’aquesta estratègia i visió concertada, un dels reptes del Pla ha estat definir un 
model territorial de desenvolupament econòmic de la comarca que integri les especificitats 
territorials. Ha permès que agents polítics, socials i econòmics, hagin participat en identificar 
aquelles accions necessàries per la transformació del territori i la millora de la qualitat de vida 
a partir de la definició de l’escenari de futur al qual es pretén arribar en el mig i llar termini.  

 

                                            
19 De-San-Eugenio, Jordi; Ginesta, Xavier (2020): “El branding territorial ante los nuevos desafíos de la sociedad: redefinición 

teórica y análisis de los factores que contribuyen a su implementación exitosa”. A Comunicación y diversidad. Selección de 
comunicaciones del VII Congreso Internacional de la Asociación  Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC). 
Valencia. 
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Aquest Pla Estratègic s’articula en base a sis línies estratègiques de treball 
 

LE1, la formació clau per a l’ocupació, inclusió i el desenvolupament 
LE2, Tecnologia, coneixement i innovació. Vallès oriental, espai de coneixement 
LE3, El Vallès oriental, pol industrial de referència 
LE4, Territori accessible, connectat i sostenible 
LE5, Suport al teixit empresarial i a l’emprenedoria 
LE6, Promoció del Vallès Oriental 

 
Aquesta promoció del territori contemplada a la línia 6 del Pla implica també  l’establiment 
d’una marca territorial  com a manera de tirar endavant una estratègia de desenvolupament 
local del territori. 
 
Imatge 1. Relacions entre identitat, brànding i imatge percebuda 
(inserir) 
 

 
 
Font: Romero-Lengua, Jordi i alt (2019): Guia de bràndig territorial per a ens locals. Estratègia 
de marca territori 
Diputació de Barcelona. Sèrie Economia i Treball  
 

Proposta de treball 

 
 
De cara l’any 2022 es proposa començar a treballar en la creació i construcció de la marca 
territorial, que ha de permetre associar l'esperit industrial, la innovació, els espais 
d'oportunitats i la qualitat de vida del territori del Vallès Oriental .  
 
 
Per ara s’ha treballat amb la marca de turisme (Turisme valles) i s’està començant a treballar 
en l’àmbit de marca dels Poligons d’Activitat Econòmica, mancant la feina de treballar en la 
marca la marca paraigua que aglutini tot el territori i les seves activitats. 
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Aquest treball implica una implicació i governança claus i un treball de consens en el qual cal 
implicar diferents sectors 
 

 Responsables polítics 

 Responsables tècnics 

 Agents socials i representants del teixit productiu i/o entitats (àmbit social) 
 
La implicació de tots els agents ha de ser una tasca transversal i continuada en el disseny, 
planificació i gestió d’una marca territorial, que ha de conduir a obtenir un triple consens per 
compartir un relat comú i representatiu que reforci el procés. Aquest triple consens (polític, 
tècnic i social) és imprescindible per a la solidesa i continuïtat de la marca.  
 
El posicionament d’una marca territori l’aconseguirem a partir de la identificació dels atributs 
i els beneficis funcionals que pot aportar aquell territori als públics als quals es dirigeix. Per 
facilitar aquesta identificació, que en molts casos pot ser complicada, ens podem orientar a 
partir de la classificació de tipus de valors següents: 
 
 • Territorials. Es tracta de valors que tenen a veure amb els factors de desenvolupament 
del territori com són  
 

o la connectivitat, és a dir, localització i l’accessibilitat 
o la complexitat, també relacionada amb la diversitat d’usos urbanístics) 
o la dotació de sòl perquè es desenvolupin espais d’activitat econòmica 
o la sostenibilitat ambiental. 

• Econòmics. Un territori tindrà valors econòmics destacables que poden conformar la 
seva identitat si disposa d’una bona estructura econòmica, com pot ser 
 

o  l’especialització en certes activitats i/o diversificació; 
o  de cultura empresarial, relacionada amb la iniciativa empresarial, 

l’emprenedoria i la dinàmica de les activitats empresarials existents 
o disponibilitat de recursos financers així com el crèdit disponible per a la inversió 

• Socials. Aquests valors fan referència a l’educació i el coneixement; a la diversitat 
cultural, i a la cohesió social, que cal tenir en compte especialment en un context de 
desigualtats econòmiques i diversitat cultural. 
• Polítics. La governança és un valor clau de qualsevol territori i pot atorgar-li una 
identitat forta sobre la qual construir la marca i també té molt a veure amb la participació 
comunitària i com des de les institucions s’estimula/propicia aquesta participació. 
 
Més enllà d’aquest plantejament, també podem utilitzar altres enfocaments per identificar els 
valors del territori, com poden ser 
 
• Naturals i ecològics. Fan referència als factors o elements que determinen la qualitat 
del medi natural 
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• Estètics. Es relacionen amb la capacitat que té un territori per transmetre un 
determinat sentiment de bellesa, en funció del significat i l’apreciació cultural que ha adquirit 
al llarg de la història: determinats paisatges, etc. 
• Productius. Relacionats amb la capacitat del territori de proporcionar beneficis 
econòmics.  
• Històrics. Corresponen a les empremtes més rellevants que l’ésser humà ha anat 
deixant en el territori, així com el relat que s’ha anat creant al llarg de la història. 
• Socials. Es relaciona amb l’ús que fa un individu o un determinat col·lectiu d’un territori 
amb diferents objectius: moure’s, relacionar-se, etc., i la projecció que fa del tipus d’entorn 
que vol per viure-hi i desenvolupar-s’hi. 
• Simbòlics i identitaris. Aquests valors es corresponen amb la identificació que un 
determinat col·lectiu sent amb un determinat territori. .Aquests valors poden estar motivats 
tant per elements físics (muntanyes, façana litoral, paisatges agroforestals, etc.) com per 
elements intangibles (històries i llegendes). 
• Religiosos i espirituals. Corresponen a elements del territori en el seu conjunt que es 
relacionen amb pràctiques i creences religioses i espirituals. 
 
Més enllà d’aquests tipus de valors, que poden servir de referència, des del propi grup de 
treball de la marca caldrà fer el propi procés d’identificació dels valors del territori que serviran 
per definir la identitat que volem potenciar a través de l’estratègia de brànding 
 

Metodologia 

 
1. Constituir Grup de treball 

• Es preguntarà mitjançant correu electrònic quines persones/entitats d’entre els 
actuals  membres de la TVOA volen formar part del grup.  

• El GT tindrà una persona que el coordinarà i es proposa també disposar d’un 
assessorament extern (implica recerca de finançament)  

• De forma puntual, i si es considera adient per part de les persones membres del GT, es 
podrà convidar a participar altres persones o entitats que puguin aportar  propostes 
en temes determinats o en moments concrets. 

• Proposar una planificació reunions 2022 i calendari de l’actuació 
 

2. Punt de partida 
• El marc de treball serà Pla Estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació 

del Vallès Oriental (2018-2025).  
• La persona que coordina el grup facilitarà l’estat de la qüestió sobre el tema: que s’ha 

fet, quina documentació ens serveix per començar a treballar 
 

3. Resultats 
• Elevar a la Comissió Executiva i al Plenari de la TVOA elements de reflexió i traslladar 

la informació relativa a com avança el GT 

• Acció comunicativa  
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