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Resum executiu  

 

L’impacte i expansió del coronavirus ha suposat el xoc econòmic més gran 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. 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 

ja que presenten una forta dependència 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 símptomes 

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 nivell 

de renda de les famílies, 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 

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

per part de la ciutadania. 

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

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

l’energia, el conflicte bèl·lic a Ucraïna i la incertesa davant de l’impacte dels fons Next 

Generation (NGEU) són elements, especialment els derivats de la guerra, que 

probablement modificaran a la baixa aquestes expectatives . 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 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 dècada del 2000, quan el PIB per habitant sempre 

va oscil·lar entre els 20.000 i 24.000 €. 

 

A Catalunya, l’economia catalana va créixer un 5,8% el 2021 . 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. 

 

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 mantenir 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 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. Aquest primer trimestre de 



2022 les dades indiquen que l’economia catalana ha crescut un 6,4%, però l’evolució 

de futur està estretament lligada a la situació geopolítica actual i de futur. 

 

IMATGE 1 

 

 

 

A l’àmbit català i comarcal, 

L’anàlisi de les grans magnituds econòmiques que defineixen l’economia comarcal 

indiquen que els resultats de l’exercici del 2020 (el darrer disponible  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 %).  

 

 

 

 

 

 

 



IMATGE 2 

 

A l’estructura productiva del Vallès Oriental, hi veiem 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%).  

 

L’evolució de l’ocupació  per grans sectors ens serveix per veure la situació del teixit 

productiu de la comarca i el seu entorn. Les dades d’ocupació de l’any 2021 mostren 

la generalitzada recuperació de l’activitat  

 

 

 



TAULA 4. EVOLUCIÓ DE L’OCUPACIÓ A LES COMARQUES METROPOLITANES. VARIACIÓ 

ANUAL. 

 

Font: Departament d'Empresa i Ocupació. 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, mantenir i fer créixer el sector. 

 

 

IMATGE 3  

L’Índex FEGP de competitivitat territorial , ens permet conèixer els principals canvis en 

els factors de competitivitat de totes les comarques catalanes, establint un rànquing 

que analitza quines són les que tenen més avantatges competitius. Aquesta anàlisi en 

termes de competitivitat 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. 



 

 

El Vallès Oriental conserva la 7ena posició en el rànquing comarcal de comarques més 

competitives i alhora veiem que a nivell d’índex ha registrat un augment del 0,8%, el segon 

més elevat (després del Garraf), dins del conjunt de comarques més competitives 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. 

 

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.  

 

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 important de 

Catalunya, la qual cosa s’ha de ressaltar per posar en valor la posició estratègica de la 

comarca. 

 

TRANSPARÈNCIA 5 

 

 

Les dades d’atur l’any 2021 ja van començar a registrar des de bon inici una tendència al 

descens i al retorn als valors “prepandèmics” 

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%).  

  

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. 

 

TRANSPARÈNCIA 6 

 

 

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.  

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%). 

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 característiques 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. 



 TRANSPARÈNCIA 8 

 

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 .  

 

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.  

 

 

 

 



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 


