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“L’home es descobreix quan es medeix amb un obstacle”

—BERTOLT BRECHT (1898 – 1956). 
Dramaturg i poeta alemany, creador 

del denominat teatre èpic
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La crisi sanitària derivada de la pandèmia de la COVID-19 irromp al món de forma generalitzada el mes de
març de 2020, pel que el seu efecte no es podrà observar, en alguns casos, amb dades reals fins passat un
temps que, en el cas dels registres comptables no estaran disponibles fins el primer trimestre de l’any
2022. En aquest cas, s’ha fet un exercici d’estimació quantitativa tenint en consideració les dades
publicades a l’informe Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona 1,
que ofereix una aproximació a la disminució de la facturació de les empreses amb seu a la demarcació de
Barcelona l’any 2020, també amb una perspectiva comarcal.

Per valorar el grau d’impacte en la facturació de les empreses hem tingut en compte la publicació
Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona 2 que analitza la informació del Registre Mercantil i
ofereix una imatge fidedigna del teixit empresarial a partir de la informació comptable de les empreses, i
l’estudi elaborat per l’AQR-Lab de la Universitat de Barcelona, Previsió impacte econòmic sobre el PIB de la
província de Barcelona, derivada de la crisi originada per la COVID-19 3. Per tot això no cal dir que els
càlculs tenen un cert grau d’incertesa que, en el cas de l’impacte d’una pandèmia, encara és més gran.

INTRODUCCIÓ
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1. Text Impacte COVID-19 E2B 2020x (diba.cat)
2. Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona (diba.cat)
3. Impacte econòmic i social... (diba.cat)

https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Estudi_Impacte+COVID-19+Estructura+empresarial+2020.pdf/cd81316e-0b71-4b00-807d-db8242afe930
https://www.diba.cat/documents/36150622/102079687/EstudiEstructuraEmpresarialDemBcn_edicio2018_web.pdf/05678a70-d85d-4dcd-8400-31fa839c93fb
https://www.diba.cat/documents/36150622/312037101/Informe+sist+urbans+provi%CC%81ncia DEFINITIU+%2811%29.pdf/5ba0bfbc-bcb3-452a-9247-3d9cb80bfc8e
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No obstant això, hi ha altres dades que sí estan publicades de forma oficial i que són objecte d’anàlisi en el
present estudi, com ara l’impacte en la població activa i la variació d’empreses abans i durant la pandèmia.

L’objectiu d’aquest estudi és que els resultats, tant quantitatius com qualitatius, han de servir per tenir una
visió general sobre l’impacte que la COVID-19 ha pogut tenir en el teixit empresarial de la Comarca del
Vallès Oriental, posant el focus en els sectors del metall, automoció, logístic i d’altres afins. Així mateix,
s’aborden altres aspectes que estan relacionats com són la situació de la dona a la indústria i la situació
actual i necessitats sorgides de la COVID-19 per a la indústria 4.0.

INTRODUCCIÓ
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Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració de l’Observatori d’Estudis del Vallès Oriental, amb la Núria
Maynou com a interlocutora que ha aportat les dades necessàries per a la descripció dels sectors.

També volem agrair l’inestimable ajuda de Ramon Culleré i Josep Maria Canals, autors de l’esmentat
estudi Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona, que ens han cedit
les dades necessàries del Registre Mercantil per les facturacions i les seves estimacions en les empreses
del Vallès.

Els tècnics dels ajuntaments del Vallès Oriental que ens han ajudat a fer arribar l’enquesta a les empreses
de cada municipi.

La coordinadora de l’Observatori de la Igualtat de Gènere, Clara Torras, per apropar-nos a les publicacions
sobre perspectiva de gènere i impacte de la COVID-19.

També als sindicats CCOO i UGT, a la patronal PIMEC, la Unió Empresarial Intersectorial i el Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya i el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

INTRODUCCIÓ
Agraïments

7



Projecte cofinançat per:

L’estudi presentat en el present informe es divideix en 2 blocs principals.

El primer bloc, Context sociodemogràfic i socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental, aporta una
visió general de la comarca des d’una perspectiva demogràfica i socioeconòmica i s’ha realitzat, en la
mesura del possible, una comparativa amb la demarcació de Barcelona.

El segon bloc, Els sectors del metall, la logística i afins, aporta una visió focalitzada en els sectors
esmentats i la seva evolució abans i durant el període de la COVID-19. S’analitza la variació en el nombre
d’empreses a les diferents branques d’activitats, les seves facturacions, assalariats, autònoms,
contractacions i atur registrat i Expedients de regulació de l’ocupació.

Per fer les anàlisis quantitatives, hem consultat les següents fonts: Registre Mercantil, Institut Nacional de
la Seguretat Social (INSS), Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), Observatori del Treball i Model
productiu, Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, l’Informe Estructura
empresarial a la Demarcació de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, i l’estudi Anuari Econòmic
Comarcal BBVA 2020 4 .
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4. Anuari Econòmic Comarcal 2020 (bbva.com)

https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2020/11/Anuari-Comarcal-BBVA-CAT.pdf
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L’univers definit ha estat el format per empreses amb seu social als municipis del Vallès oriental i que formen part
de les activitats econòmiques CCAE següents: 24-Metal·lúrgia, 25-Fabricació de productes metàl·lics, 26-
Fabricació de productes informàtics, 27-Fabricació de materials i equips elèctrics, 28-Fabricació de maquinària i
equips ncaa, 29-Fabricació de vehicles motor, 30-Fabricació de altres materials de transport, 49-Transport
terrestre, 50-Transport marítim, 51-Transport aeri i 52-Emmagatzematge.

Aquests dos blocs principals es complementen amb un estudi quantitatiu i qualitatiu a partir d’enquestes a 64
empreses dels sectors esmentats, amb un nivell de confiança estadística del 90% que ens permet analitzar en
profunditat els següents apartats: Indústria 4.0: situació actual i necessitats sorgides de la COVID-19; Situació de la
dona a la indústria durant l’estat d’alarma i la nova normalitat; i Mercat laboral: sortides professionals, perfils i
competències necessàries actuals i futures.

Els gràfics, quan no diuen el contrari, analitzen la informació comparativa entre els 3rs trimestres de 2019 i 2020,
atès que a tancament d’aquest informe, moltes dades del 4t trimestre de 2020 encara no s’havien publicat.
Tanmateix, en aquells punts en que sí ha estat possible comptar amb les dades del darrer trimestre, s’han inclòs i
s’han comparat amb el 4t trimestre del 2019.

Quan les comparacions s’han realitzat entre els anys 2018 i 2019, sempre s’ha tingut en compte els 4ts trimestres.

INTRODUCCIÓ
Consideracions metodològiques
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Context sociodemogràfic i socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental
Els sectors del metall, la logística i afins
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Context sociodemogràfic i 
socioeconòmic de la comarca 

del Vallès Oriental
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La comarca del Vallès Oriental té una superfície de gairebé 735 km2, el 9,5% de la superfície de la
demarcació de Barcelona i el 2,3% de la superfície de Catalunya. Ocupa l’extrem nord-oriental del país, en
plena depressió prelitoral catalana i està integrada per 39 municipis, sent Granollers la capital.

Respecte a la població, té 414.570 habitants l’any 2020, mantenint-se com la cinquena comarca més
poblada de Catalunya, aplegant el 5,33% de la població catalana. En el darrer any, la comarca ha crescut un
1,2% en població, confirmant així, la tendència de creixement dels últims anys.

La proporció de població estrangera a la comarca és del 8,86%, per sota de la mitjana provincial (14,2%), i
amb un augment del 5,9% l’any 2019 *. Per continents cal destacar que el col·lectiu més nombrós són
l’africà (39,98%) i l’americà (26,46%).

L’edat mitjana de la població és de 41 anys.
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CONTEXT SOCIODEMOGRÀFIC DE LA COMARCA

* L’any 2019 és l’ últim del que es tenen dades de població estrangera



Projecte cofinançat per:

CONTEXT SOCIODEMOGRÀFIC DE LA COMARCA
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Homes Dones Tendència

Com es pot comprovar en la gràfica, en el 2020
es manté la tendència positiva de creixement de
la població que inicia el 2016. També s’observa
per segon any consecutiu un creixement més alt
en els homes que en les dones, contràriament al
que es venia produint en anys anteriors, en que
el creixement femení era superior al masculí.

Durant el 2020, el creixement en el número
d’homes ha estat del 1,3% i el de les dones, un
1,2%.

En els darrers 10 anys, el creixement poblacional
femení ha estat del 4,5% mentre que el masculí
ha estat d’un 2,9%.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa HERMES – Diputació de Barcelona
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JUPITER is a gas giant and the 
biggest planet in our Solar System

VENUS has a beautiful name and is 
the second planet from the Sun

MERCURY is the smallest planet in 
our Solar System

CONTEXT SOCIODEMOGRÀFIC DE LA COMARCA
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Nacionalitat 
Espanyola; 

91,14%

Estrangers; 
8,86%

Percentatge de població estrangera (2019)

Resta UE; 1,70%

Resta Europa; 
0,49%

Àfrica; 3,54%

Amèrica del 
Nord i Central; 

0,55%

Amèrica del 
Sud; 1,79%

Àsia i Oceania; 
0,78%

Distribució de la població estrangera per continents

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa HERMES – Diputació de Barcelona
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Dones Homes

Podem observar que la tendència poblacional del
Vallès és cap a una piràmide inversa, evidenciant un
envelliment progressiu de la població, degut a la
disminució de gent jove i a l’augment de gent més
gran.

Tanmateix, podem comprovar que el creixement de la
població al Vallès es deu a l’augment de l’esperança
de vida i de la migració sense fills i no a l’augment
per naixements.

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

2019

Creixement natural. Saldo 98

Creixement migratori total. Saldo 4.671

Correccions estadístiques -4

Creixement total 4.765
Font: Idescat. Estimacions de població.
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El Vallès Oriental està integrat per un total de 11.611 empreses, que representen el 6,8% de la demarcació de
Barcelona. D’aquestes, 1.879, el16,2% formen el teixit industrial i logístic de la comarca, i representen l’11,7%
del sector a la demarcació de Barcelona, més de dos punts per sobre de la mitjana barcelonina que és del
9,3%.

Aquesta dada és indicativa de la forta industrialització de la comarca dintre de la demarcació.
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Empreses

Barcelona
Vallès 

Oriental
6,8%

Teixit empresarial

Indústria
16,2%

Vallès 
Oriental

Indústria Vallès Oriental

9,3%

16,2%

Barcelona Vallès Oriental

Pes del sector industrialTeixit empresarial
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Empreses

Una altra dada significativa en l’anàlisi objecte d’aquest estudi és que el 91% de les empreses del sector
industrial a la comarca corresponen a empreses de grandària micro (1 a 10 treballadors) i petita (de 6 a 50
treballadors).

Com veurem en l’anàlisi, aquestes són les empreses que més s’han vist afectades per l’impacte de la
COVID-19.

Micro
65,57%

Petita
25,49%

Mitjana
8,09%

Gran
0,85%

Distribució de les empreses sel sector industrial del Vallès per grandària

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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El teixit productiu del Vallès Oriental està format per
empreses de menys de 50 treballadors (que
representen el 96,85%), centrant-se principalment en
les de menys de 10 treballadors, amb un 82,83%

18
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Trams

1. Micro – d’1 a 10 treballadors · 3. Mitjana – de 51 a 250 treballadors 

2. Petita – d’11 a 50 treballadors · 4. Gran – Més de 251 treballadors

1- Micro
82,83%

2- Petita
14,02%

3- Mitjana
2,85%

4- Gran
0,30%

Tots els sectors

Micro
65,57%

Petita
25,49%

Mitjana
8,09%

Gran
0,85%

Sector Indústria

En el sector industrial, les proporcions varíen
sensiblement, però la tendencia és la mateixa.
Un 65,57% de les empreses són Micro, mentre que
el 91,1% tenen menys de 50 treballadors.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per L’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental 
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Enquesta

Els resultats de la nostra enquesta
també està representada, en la seva
majoria per empreses de tipus micro i
petita, amb un 85,8% de
representativitat.
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El 3r trimestre de 2020, el Vallès Oriental registra un total de 145.532 persones, entre assalariades i
autònomes. El 33% corresponen al sector industrial i logístic, amb 47.994 persones.
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Assalariats i autònoms

Indústria i 
logística

33,0%

Vallès Oriental

Aquesta dada implica que el Vallès Oriental té una
massa crítica de generació de llocs de treball amb
una forta dependència dels sectors industrial i
logístic.

Comparant aquesta dada amb el pes en número
d’empreses (16,2%), es confirma que són uns
sectors amb una generació de llocs de treball molt
alta.

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per L’Observatori 
Centre d’estudis Vallès Oriental 
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Per analitzar el context socioeconòmic de la comarca del Vallès Oriental
aquest estudi es basa en el Valor afegit Brut (VAB).

El VAB és una macromagnitud econòmica que calcula el valor afegit generat
per un conjunt de productors d’un àrea econòmica, recollint els valors que
agreguen als bens i serveis en les diferents etapes productives restant els
impostos indirectes i els consums intermedis.

Un augment del VAB ens indica un creixement de valor de la economia del
sector, tant a nivell de producció i el seu valor en el mercat.

Per realitzar el nostre anàlisi, ens hem basat en la publicació Anuari Econòmic
Comarcal BBVA 2020. Es tracta d’una publicació anual dirigida pel catedràtic
d’economia aplicada Josep Oliver i que recull les dades econòmiques a nivell
comarcal fent una aproximació al Valor Afegit Brut (VAB) de les 42 comarques
catalanes.
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Valor Afegit Brut
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Valor Afegit Brut

Segons l’estimació que efectua l’Anuari Econòmic Comarcal 2020 del BBVA, el VAB de la comarca del Vallès
Oriental experimenta en el 2019 un increment lleu de l’1%, un registre inferior a la mitjana de la demarcació de
Barcelona, la qual es situa en un 2,2%. Tot i aquest registre inferior a nivell general, cal destacar que al sector
industrial, el Vallès reflecteix un increment (1,2%) mentre que a la demarcació de Barcelona pateix una reducció
del -0,8%. Aquest increment en el Vallès és el segon més important, darrera de la construcció (2,5%) i per davant
dels serveis (0,8%), mentre que el primari cau (-9,8%).

Són resultats que reflecteixen una moderació industrial, en una branca que genera el 37% del VAB comarcal,
recolzada en els serveis (57,5%).

L'augment del VAB industrial del Vallès Oriental el 2019 es veu impulsat per l‘avenç dels productes farmacèutics
(10,4%), que contraresta en gran manera els increments més febles de maquinària i equipament mecànic (4,8%), la
metal·lúrgia i productes metàl·lics (1,9%), cautxú i plàstics (1,4%) i les davallades de la química (-1,0%) i paper i
arts gràfiques (-9,3%).
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Valor Afegit Brut

Catalunya; -3,1 Catalunya; -0,3 

Catalunya; 2,3 Catalunya; 2,7 Catalunya; 2,1 

Barcelona; -2,1 Barcelona; -0,8

Barcelona; 2,2

Barcelona; 3 Barcelona; 2,2

Vallès Oriental; -9,8

Vallès Oriental; 1,2

Vallès Oriental; 2,5

Vallès Oriental; 0,8 Vallès Oriental; 1

Primari Indústria Construcció Serveis Total

VAB PB per components de l'oferta (Taxes de variació interanual en %. Revisió 2019)

Font: Anuari Econòmic Comarcal 2020 BBVA. Estimació BBVA
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El sector primari mostra una gran recessió a tota
Catalunya, també a la província de Barcelona, però en
especial al Vallès Oriental, on disminueix un 9,8%
respecte l’any anterior. D’altra banda, el sector
serveis a la comarca creix molt per sota que la
mitjana de la província de Barcelona i de Catalunya.

Aquests dos factors afegits expliquen que el
creixement del VAB al Vallès sigui significativament
inferior.

Això és indicatiu d’una clara tendència a la
industrialització de la comarca, la qual creix un 1,2%,
mentre que a Catalunya i la demarcació de Barcelona
disminueix. Tot i així, el creixement del sector
industrial no pot compensar del tot el decreixement
del sector primari i el creixement molt més pausat
del sector serveis.
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Valor Afegit Brut

El creixement de l’1,2% del VAB al sector industrial de la comarca es deu a un procés d’especialització del
mateix, tal i com es veurà més endavant.

Tal i com indica l’estudi realitzat pel BBVA, el Vallès Oriental va tenir una recuperació de la crisi del 2008
centrada en el sector industrial i la construcció, per sobre del sector serveis (en especial el turisme), al
contrari que a la província de Barcelona. És per aquest motiu que aquesta recuperació va ser més lenta.

No obstant, aquest fet ha permès poder sostenir millor l’impacte de la COVID-19, donat que ha afectat
principalment al sector serveis, com ara la restauració i el turisme, i no tan pronunciadament al sector
industrial, com veurem a continuació.
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Valor Afegit Brut
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Pesos 2018 s/ 
total

VAB nominal

1

Creixement real VAB 2019
Canvi acumulat (%)

2013 - 2019

Creixement
2

Contribució
3=1*2/100

VAB Afiliació

A. Grans sectors

PRIMARI 0,6 -9,8 -0,1 -29,0 -5,4

INDÚSTRIA 36,7 1,2 0,5 28,6 16,3

CONSTRUCCIÓ 5,2 2,5 0,1 28,6 28,9

SERVEIS (PRIVATS I 
COL·LECTIUS) 57,5 0,8 0,5 16,9 26,2

VAB Total 100 1,0 1,0 21,1 23,2

Creixement del VAB i l'afiliació a la comarca del Vallès Oriental. 2013-2019
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2020 BBVA

Al Vallès Oriental, els sectors que fan créixer el VAB
són principalment la indústria (amb un 50% del
creixement) i els serveis privats i col·lectius (amb un
altre 50%). No obstant, donat que el pes del sector
industrial és menor que el de serveis (36,7% vs.
57,5%), la contribució de la indústria esdevé més
alta.

Tot i que hi ha una forta baixada del VAB en el sector
primari, donat que el seu pes relatiu és només del
0,6% té poc impacte en el creixement global del VAB.

El mateix succeeix amb la construcció, que
representa només el 5,2% del total del VAB de la
comarca pel que l’efecte del seu creixement és poc
significatiu.
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Pesos 2018 s/ 
total

VAB nominal

1

Creixement real VAB 2019
Canvi acumulat (%)

2013 - 2019

Creixement
2

Contribució
3=1*2/100

VAB Afiliació

A. Grans sectors

PRIMARI 0,6 -9,8 -0,1 -29,0 -5,4

INDÚSTRIA 36,7 1,2 0,5 28,6 16,3

CONSTRUCCIÓ 5,2 2,5 0,1 28,6 28,9

SERVEIS (PRIVATS I 
COL·LECTIUS) 57,5 0,8 0,5 16,9 26,2

VAB Total 100 1,0 1,0 21,1 23,2

Creixement del VAB i l'afiliació a la comarca del Vallès Oriental. 2013-2019
Font: Anuari Econòmic Comarcal 2020 BBVA

Aquest creixement del VAB va en línia amb el de
l’afiliació de treballadors, on podem observar
una tendència positiva en tots el sector a
excepció del primari.

Tot i així, podem observar que els sectors que
creen més afiliacions a mida que creix el seu
VAB son, per ordre:

1. Serveis, amb un 1,55% de creixement
d’afiliacions per cada 1% del seu VAB (en
termes acumulats).

2. Construcció amb un 1,01% de creixement
d’afiliacions per cada 1% de VAB.

3. Indústria, amb un 0,57% de creixement
d’afiliacions per cada 1% del VAB.
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Valor Afegit Brut

Com ja s’ha explicat, el Vallès Oriental, és una comarca de serveis, al igual que la resta de la
demarcació de Barcelona, tot i que la seva dependència es menor: 76,7% pes VAB a BCN i 57,5%
al Vallès, degut a la seva alta taxa d’industrialització. Tant és així que, si ampliem l’evolució del
VAB des del 2013 al 2019 podem observar una clara tendència de:
o Eliminació del sector primari.
o Industrialització molt marcada.
o Creixement progressiu i menys fort dels serveis.
o Fort creixement del sector construcció, però que donat que el seu pes específic és molt inferior als

serveis i la indústria, encara no se li pot considerar un sector clau.

En definitiva, observem una clara tendència positiva de creixement del VAB, amb un sector
primari en clara recessió vers un reforçament del sector indústria i serveis i amb un creixement
significatiu i progressiu de la construcció.

D’igual manera, s’observa una tendència a l’alça de les afiliacions, essent el principal motor de
creixement la construcció i serveis, seguits per la indústria.
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Respecte a la facturació, s’estima que al Vallès Oriental l’any 2019 aquesta sigui de 18.355,5 M€, un 1% 
més que l’any 2018.

Respecte als sectors del metall i logístic, la facturació estimada és de 3.858,1 M€ a la comarca, el que 
representa un 21,02% de la facturació total i un increment de l’1,03% respecte a l’any 2018.
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Metall i 
Logístic
21,02%

Vallès 
Oriental

Representació de la facturació  dels sectors metall i 
logístic a la Comarca
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Facturació

Facturació 2018 Facturació 2019 Previsió impacte 
COVID en facturació Estimació 2020 Variació 

2019-2020

Demarcació Barcelona 277.302,3 M€ 283.403,0 M€ -28.623,7 M€ 254.779,3 M€ -10,10%

Vallès Oriental 18.173,7 M€ 18.355,5 M€ -2.019,1 M€ 16.336,4 M€ -11,00%

Tant a la demarcació de Barcelona com a la comarca del Vallès, s’espera un augment de la facturació al 2019, respecte al 
2018. Aquesta previsió s’obté de les previsions de creixement de VAB publicat per l’Idescat i també per l’estudi del BBVA. 

D’altra banda, segons l’estudi Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona, realitzat per la 
Diputació de Barcelona, s’estima un decreixement en la facturació d’un -10,10% a la província i un impacte superior a la 
comarca (-11%).

Amb aquestes dades, podem realitzar una estimació de quin serà la facturació de l’any 2020. En el cas del Vallès, aquesta 
disminució seria de -2.019,1 milions d’euros.
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Respecte a la variació en el número d’empreses, La COVID-19 ha generat un impacte similar tant a la comarca com
a la província de Barcelona a nivell de destrucció d’empreses industrials, tot i que al Vallès l’impacte ha sigut
superior, com podem observar a la següent gràfica.

D’altra banda, observem que l’impacte al sector industrial ha estat molt més pronunciat que en el global del teixit
empresarial, en especial en el Vallès, on la diferència és de més de 3 punts percentuals.

També podem observar que des del segon trimestre de 2019 ja s’estava patint un degoteig en la destrucció
d’empreses el qual s’incrementa amb l’arribada del COVID. Tenint en compte que el gran tancament d’empreses es
dona durant el primer trimestre de l’any i que les primeres mesures de confinament es donen durant l’última
quinzena del trimestre, s’evidencia que l’arribada del COVID precipita una situació que estava latent i evidencia un
escenari previ de precarietat per a les empreses del sector que troben com a única sortida el tancament.

Tant a la demarcació de Barcelona com al Vallès s’observa un petit procés de recuperació durant els següents 
trimestres que no es reflecteix de la mateixa en el sector industrial.
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Variació empreses 2019 / 2020 – BCN – Vallès 
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Variació empreses 2019 / 2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Variació empreses 2018 / 2020

Si analitzem l’evolució amb una perspectiva interanual
per trimestres, es confirma que al 2019, a cada
trimestre s’ha anat perdent teixit empresarial al sector
industrial.

Podem concloure que tot i que el COVID no ha estat el
detonant, sí que ha potenciat i accelerat una situació
que es venia donant anteriorment de forma més
discreta.

0,4%

-1,1% -1,3%-1,5% -1,6%
-2,1%

1T
2018 - 2019

2T
2018 - 2019

3T
2018 - 2019

Evolució interanual per trimestres 2018 – 2019 del número 
d'empreses al sector industrial. Comparativa Vallès – Dem. BCN

Vallès Oriental Demarcació Barcelona

-13,9%

-12,4%
-11,7%

-12,9%
-13,3%

-11,9%

1T
2019-2020

2T
2019-2020

3T
2019-2020

Evolució interanual per trimestres 2019 – 2020 del número 
d'empreses al sector industrial. Comparativa Vallès – Dem. BCN

Vallès Oriental Demarcació Barcelona

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Variació empreses 2019 / 2020
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Micro
1 - 10 treballadors

Petita
11 - 50 treballadors

Mitjana
51 - 250 treballadors

Gran
+ 251 treballadors Total

Relatiu Absolut Relatiu Absolut Relatiu Absolut Relatiu Absolut Relatiu Absolut

Agricultura 4,88% 4 -25,00% -1 0,00% 0 0,00% 0 3,49% 3

Construcció -4,01% -47 -0,74% -1 7,69% 1 0,00% 0 -3,56% -47

Indústria -15,03% -218 -5,15% -26 -3,80% -6 14,29% 2 -11,66% -248

Serveis -6,14% -469 -0,10% -1 -4,07% -7 0,00% 0 -5,39% -477

Tots sectors -7,06% -730 -1,75% -29 -3,50% -12 6,06% 2 -6,21% -769

El sector més afectat amb la crisi del COVID-19
respecte del teixit empresarial del Vallès ha estat
l’industrial, amb especial èmfasi a les empreses
micro i petita. Aquest impacte es veu dissimulat en
part per l’arribada a la comarca de dues empreses
grans (+ 251 treballadors) que absorbeixen un volum
superior a 500 treballadors i sostenen una possible
caiguda del VAB.

Si ens basem en el número total d’empreses
afectades, donat que el sector serveis representa el
72% del total del teixit empresarial, l’afectació en
números absoluts es el més gran i pot resultar el que
més crida l’atenció, però si posem el focus en
l’afectació relativa, observem que és el sector
industrial qui pateix una major davallada (11,66% vs.
5,39%).

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Variació empreses 2019 / 2020
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-15,03%

-5,15% -3,80%

14,29%

-11,66%

-5,75%

-0,26%
-3,24%

0,00%

-5,08%

Micro
1 - 10 treballadors

Petita
11 - 50 treballadors

Mitjana
51 - 250 treballadors

Gran
+ 251 treballadors

Total

Variació d'empreses al sector industrial del Vallès per grandària
3T 2019 - 2020

Indústria Resta de sectors

Han estat les empreses micro i petites les més
afectades en el tancament d’empreses, sobre tot
en el sector industrial, mentre que les grans han
crescut.

Les empreses de menys de 50 treballadors han
sofert un gran cop en l’últim any, amb una
variació negativa de més de 10 punts percentuals
que la resta dels sectors, en el cas de les micros
(-15,03% industria i -5,75% a la resta) i de cinc en
el cas de les petites (-5,15% vs. -0,26%)

D’altra banda, les empreses grans només han
crescut en el sector industrial mentre que a la
resta de sectors no ha variat.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental



Projecte cofinançat per:

CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Variació Empreses
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-0,43%
-1,49%

1,37%

-10,12%

1,18% 0,82%

-0,76%

-2,59%

-1,27%
-2,44%

1,00% 0,99%
2,06%

-0,87% -0,87% -0,59%

-3,85%

1,85%

-5,88%

3,13%

0%

3,03%

-2,94%

6,06%

-0,42%
-1,61%

0,95%

-8,82%

0,99% 0,89%

2T 3T 4T 1T 2T 3T

2019 2020

Variació trimestral d’empreses per grandària

Micro Petita Mitjana Gran Total General

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Variació Empreses
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-2,02%
-0,55%

1,86%

-17,54%

0,41% 0,74%

-1,52%
-2,51%

-0,59%

-2,79%

0%

-1,84%

1,95%
0,64%

-1,90%

0,65%

-1,28% -1,30%

0%

7,69%

0%

7,14%

0%

6,67%

-1,60% -0,89%

0,99%

-12,62%

0,16%

-0,05%

2T 3T 4T 1T 2T 3T

2019 2020

Variació trimestral d’empreses sector indústria per grandària

Micro Petita Mitjana Gran Total General

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Resumint les dades analitzades fins ara, observem que el teixit industrial del Vallès:

• Ve d’un procés de destrucció d’empreses micro i petites anterior al COVID-19
• Hi ha un procés de creixement en el nombre d’empreses grans, de més de 251 treballadors.
• El VAB industrial del 2019 es manté positiu (1,2%)

Amb totes aquestes dades, podem concloure que el teixit industrial del Vallès s’està atomitzant en
empreses grans que són les que estan contribuint al creixement sectorial. Tanmateix, s’està destruint el
teixit del petit empresari.

Tenint en compte la distribució del VAB i el volum d’empreses per grans sectors, podem concloure que
cada empresa del sector industrial genera més Valor Afegit Brut, però alhora menys llocs de treball que,
per exemple, el sector serveis.

Com veurem en l’anàlisi sectorial, el VAB no es reparteix de forma homogènia dintre de les diferents
activitats econòmiques dels sectors metall i logístic, la qual cosa indica un procés d’especialització
progressiu en algunes activitats.
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En el 3r trimestre de 2020, la comarca del Vallès Oriental registra un total de 116.291 assalariats, un -1,52% respecte al 3r
trimestre del 2019. En el cas dels autònoms, registra un total de 29.241 autònoms, un -0,62%.

En el sector industrial, la disminució al Vallès ha estat més pronunciada. S’ha perdut un -2,24% d’assalariats i un -2,90%
d’autònoms.
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La disminució d’assalariats en el sector industrial és
molt més accentuada, en comparació a la mitjana de la
resta de sectors. En el cas dels autònoms, la davallada
és encara més gran.

En comparació amb la demarcació de Barcelona, el
sector industrial també ha sofert més disminució a la
comarca, però no així en la resta de sectors.

En el cas dels autònoms, el Vallès ha patit més reducció
en ambdós casos, però és significatiu la diferència en
l’impacte, donat que observem que el sector industrial
s’ha vist molt més afectat que la resta de sectors.

-2,24%

-1,35%

-2,90% -2,81%

-1,16%

-3,04%

-0,36%
-0,12%

Vallès Barcelona Vallès Barcelona

Assalariats Autònoms

Variació assalariats i autònoms – 2019 - 2020 
Comparativa Vallès – Barcelona

Sector Indústria Resta de sectors
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Assalariats
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2,3%

-2,5%

-0,2%

2,9%

0,2%

-0,7% -0,6%

-2,8%

-0,6%

2,6%

1,6%

0,0%
0,4%

1,5%

0,8%

-1,2%

0,9%

-3,7%

-1,6%

1,7%

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Comparativa evolució trimestral dels llocs de treball assalariats. 
Vallès Oriental - Demarcació de Barcelona

Assaliariats Vallès Assaliariats BCN

Trimestralment, veiem que aquesta tendència al
Vallès segueix la mateixa dinàmica que a tota la
demarcació de Barcelona, però com podem
veure, a la nostre comarca, l’impacte de la COVID-
19 ha sigut menys remarcada en comparativa
amb la província i també ha començat un procés
de recuperació més accentuat (degut
principalment a que l’economia de la comarca no
està tant sostinguda pel sector serveis).

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Assalariats

Pel que respecte als assalariats, hem pogut observar que es maximitza una tendència de destrucció de
llocs de treball a la comarca i que s’acumula una progressió de 4 trimestres de disminució, repuntant
només en positiu en l’últim trimestre.

Aquesta recuperació en l'últim trimestre no ha estat suficient per compensar la destrucció generada en
els últims mesos, amb un balanç de -1,52% entre el 3r trimestre del 2019 i 3r trimestre del 2020, tenint en
compte l’efecte de la COVID-19.

Serà fonamental estar atent a si la progressió que es segueix en un futur immediat serà la d’entrar en un
procés de recuperació o si es manté la tendència de desacceleració.
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Atur i assalariats
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-3,04%

29,35%

-1,35%

16,19%

-1,16%

23,35%

-2,24%

16,77%

Assalariats Atur Assalariats Atur

Resta de sectors Industria

Comparativa de la variació d’atur i assalariats al Vallès i Barcelona
Industria vs. Resta de sectors – 2019 - 2020

BCN Vallès

L’afectació a l’atur ha estat similar en el sector
industrial, tant a Barcelona com a la comarca. No
així en la resta de sectors a on hi ha hagut una
major incidència a la província.

Respecte a la disminució d’assalariats, es
destrueixen més llocs d’assalariats en la resta de
sectors a BCN mentre que aquesta situació, al
Vallès es dona al sector industrial.

Aquestes dades ens indiquen, com ja sabíem, que
l’estructura empresarial de BCN i del Vallès són
diferents, pel que caldrien actuacions
diferenciades.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Empreses i assalariats
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1,02%

-1,66%

1,02%
0,93%

-0,42%
-1,61%

0,95%

-8,82%

0,99%
0,89%

2,34%

-2,46%

-0,16%

2,91%

0,21%
-0,72%

-0,64% -2,77% -0,62%

2,58%

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020

Evolució trimestral dels llocs de treball assalariats i dels centres de cotització. 2018 - 2020 
Vallès Oriental

Empreses Assaliariats

Amb l’arribada del COVID-19 s’evidencia una
disminució desigual en la proporció entre empreses
i assalariats el que demostra que l’afectació ha
sigut en les empreses més petites.

La proporció de destrucció d’empreses és molt
diferent a la d’assalariats, essent aquests últims
inferior sobre tot en el 1T de 2020. En el 2T, el
nombre d’empreses torna a créixer però no així el
nombre d’assalariats, tot i que aquesta situació es
reverteix en el 3T, on augmenta l’ocupació
d’assalariats.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Autònoms
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Evolució trimestral dels autònoms. 
2018 - 2020 Vallès Oriental
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Autònoms
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-1,4%

-1,2%

-1,0%

-0,8%

-0,6%

-0,4%

-0,2%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

Comparativa evolució trimestral d’autònoms. 
Vallès Oriental - Demarcació de Barcelona

Autònoms Vallès Autònoms BCN

Igual que en la resta de variables, podem
observar un patró molt similar entre el Vallès i la
província en el comportament dels autònoms.

Al igual que en les dues altres variables, l’impacte
de la COVID-19 es concentra principalment en el
primer trimestre, entrant en una breu tendència
de recuperació en la resta d’any del 2020.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Empreses i autònoms
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1,02%

-1,66%

1,02% 0,93%

-0,42%
-1,61%

0,95%

-8,82%

0,99% 0,89%

0,67%
-0,81%

0,48% 0,04%

0,34%
-0,74%

0,48% -1,24%
-0,03% 0,18%

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020

Evolució trimestral dels autònoms i empreses 
2018 - 2020 Vallès Oriental

Empreses Autònoms

Respecte els autònoms, s’evidencia que
l’impacte de la COVID-19 ha estat molt més
contingut, afectant d’una manera més
significativa durant el primer trimestre de 2020.

Tot i així, no és comparable amb l’impacte sofert
en el teixit empresarial.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Empreses, autònoms i assalariats

1,73%

-1,52%

0,13%

-0,62%-0,17%

-6,21%
2018 - 2019 2019 - 2020

Variació interanual d’assalariats, autònoms i empreses
2018 – 2019 i 2019 – 2020 

Assaliariats Autònoms Empreses

En definitiva es poden observar els signes de desacceleració existent i com la COVID-19 ha reforçat lleument
aquesta tendència de destrucció progressiva també en els autònoms en el nostre teixit productiu.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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En el 4rt trimestre de 2020, la comarca del Vallès Oriental registra un total de 25.946 aturats registrats, 
dels quals el 14,96% correspon al sector industrial, amb 3.812 persones.

A la demarcació de Barcelona, el sector industrial registra un 10,65% d’atur registrat. 
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Atur

Vallès 
Oriental

Sector 
industrial
14,69%

Representació de l’atur registrat a la comarcaDonat que el teixit industrial té molt més pes al Vallès que
a la demarcació de Barcelona, aquest fet podria explicar
que el grau d'atur registrat sigui també superior.

9,3%

16,2%

Barcelona Vallès Oriental

Pes del sector industrial en el teixit 
empresarial
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona
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Evolució mensual atur registrat Vallès Oriental (en milers)

Període COVID  Vallès Oriental Tendència

Taxa atur:
13,02%

L’impacte de la COVID-19 comença en el mes de
març, però pel que fa a l’atur, es veu reflectit amb més
incidència a partir del mes d’abril, on es dispara el
número d’aturats, arribant al punt àlgid durant el mes
de maig. És a partir del mes de setembre que es
produeix un canvi de tendència i comença una lleu
recuperació, tot i que en el mes desembre torna a
repuntar.

Previ a la COVID-19, des del segon semestre de 2019,
s’observa que ja existia una tendència lleu a l’alça de
l’atur, i que la COVID-19 l’ha accelerat.

Cal destacar un increment del 17,54% en el número
d’aturats registrats en tan sols 2 mesos.
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Atur

L’última dada en referència a la taxa d’atur és del mes de setembre, essent del 13,02% 

La distribució per grans sectors és la següent:

La distribució de l’atur és similar al pes específic de cada sector en el teixit empresarial.

Període Agricultura Indústria Construcció Serveis No Ocup Ant Total

2020, Setembre
300 3.829 1.657 18.272 1.721 25.779

1,16% 14,85% 6,43% 70,88% 6,68% 100,00%

Agricultura
0,77%

Indústria
16,18%

Construcció
10,97%

Serveis
72,08%

Distribució empreses per grans sectors al Vallés
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Atur
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4,3%

0,2%
1,9%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

Evolució trimestral atur registrat per sexes al Vallès oriental

 Homes  Dones  Total

A partir del 2n trimestre del 2019, s’observa un
augment progressiu de l’atur registrat, en ambdós
sexes, més pronunciat en els homes.

Amb l’arribada de la COVID-19 aquesta situació
s’incrementa de forma exponencial, arribant a un
repunt del 19% de creixement total en el segon
trimestre.

A partir del tercer trimestre sembla que comença un
procés feble de disminució de l’atur que caldria estar
atent a si es confirma.

L’impacte de la COVID-19 ha sigut més pronunciat
entre els homes, amb un augment del 22% envers el
17% de les dones, el 2n trimestre de 2020.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Atur
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-7,0%

-0,4%

1,2%

-1,0%
-3,6%

1,8% 2,3% 1,2%

14,9%

-1,9% -1,3%

-4,76%

-1,44%

1,60% 1,44%

-3,65%

1,07% 1,89% 2,04%

19,85%

-1,00% -0,18%

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

Evolució trimestral atur registrat al sector industrial del Vallès Oriental
Comparativa amb atur registrat total

 Indústria Resta de sectors

En el sector industrial, l’atur es manté similar a la
mitjana de la comarca fins a l’arribada de la COVID-
19.

Amb la pandèmia, el sector registra un impacte menor
en la creació d’atur, amb gairebé 5 punts percentuals
de diferència.

A partir del 3r trimestre, comença una tènue
recuperació que esdevé més forta en Industria que a
la resta de sectors.

Aquest fet es deu a que l’impacte de la COVID-19 en
l’atur ha sigut més fort en altres sectors, en especial
els serveis.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
Atur
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-7,0%

-0,4%

1,2%

-1,0%
-3,6%

1,8% 2,3%
1,2%

14,9%

-1,9% -1,3%

-5,8%

-2,3%

1,2%

-1,2%

-4,3%

0,6%
3,0%

1,1%

12,6%

-1,0% -1,0%

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2019 2020

Evolució trimestral atur registrat al sector industrial. 
Comparativa Vallès Oriental - Barcelona - 2018/2020

 Vallès Oriental  Dem. Barcelona

L’impacte inicial de la COVID-19 en l’atur del
sector industrial, que es dona en el segon
trimestre de l’any, ha sigut més forta en el Vallès
Oriental que en el total de la província, tanmateix,
el procés de recuperació en el tercer i quart
trimestre també és superior.

Cal remarcar que ja s’observava una tendència
d’augment de l’atur previ a la COVID-19, des del
3r trimestre de 2019, tant a la comarca com a la
demarcació.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del programa Hermes de la Diputació de Barcelona
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En el mes de novembre de 2020 es van gestionar un total de 90.365 expedients de regulació temporal 
d’ocupació (comunicats, no desistits i resolts autoritzats) a la demarcació de Barcelona. 

El 6,47%, a la comarca del Vallès Oriental, amb un total de 5.850 procediments. 

S’han vist afectats un total de 794.222  treballadors a Barcelona i 48.455 al Vallès.
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
ERTOS

Vallès 
Oriental

6.062 Barcelona

Total d'expedients ERTOS 2020

Vallès 
Oriental
49.513

Barcelona

Total Treballadors en ERTOS 2020

Cal ressaltar que la mitjana de treballadors
afectats per ERTO a Barcelona és de 8,79 per
ERTO i al Vallès Oriental de 8,28.

Tenint en compte les dades d’afectació a
empreses micro i petites, aquestes dades podrien
confirmar que les empreses que més han emprat
aquesta eina podrien ser també les d’aquesta
franja.
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CONTEXT SOCIOECONÒMIC DE LA COMARCA
ERTOs

Creixement exponencial en el mesos de març i abril amb un ritme de
creixement menor en els mesos següents. Al llarg de la crisi sanitària, el
número d’ERTOS s’ha mantingut per sobre del que venia essent habitual
abans de la COVID-19.

Per exemple entre el mes de gener i el mes amb menys expedients durant
la pandèmia, la diferència és d’un 600%

Podem observar que el comportament és similar a la demarcació de
Barcelona.

Aquesta tendència també es pot observar en el número de
treballadors afectats, encara que agafant els mateixos mesos de
referència (gener i setembre), el creixement és d’un 3.916%.

A partir del mes d’octubre, s’observa un repunt en el nombre
d’ERTOS. Caldrà observar si es converteix en tendència.

21 16 1.390

63.304

7.139
2.416 951 302 199 1.926

12.701
4.046

2 0 69

4.147

518
174 58 17 12 120

733
212

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

Evolució mensual Expedients regulació temporal ocupació (2020)

Dem. BCN Vallès Oriental

12 0 847

27.153

7.181
4.187 2.018 1.247 470 1.201 4.139

1.058

180 249 28.522 

463.371 

97.470 
49.934 20.328 7.528 4.954 24.473 

97.213 
31.477 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

Evolució mensual Treballadors afectats regulació temporal ocupació (2020)

Vallès Oriental Dem. BCN

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu
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Els sectors del metall, la 
logística i afinsCCAEs Sector Metall CCAEs Sector Logística

24 - Metal·lúrgia 49 - Transport terrestre

25 - Fabricació de productes metàl·lics 50 - Transport marítim

26 - Fabricació de productes informàtics 51 - Transport aeri

27 - Fabricació de materials i equips elèctrics 52 - Emmagatzematge

28 - Fabricació de maquinària i equips ncaa

29 - Fabricació de vehicles motor

30 - Fabricació de altres mat transport
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El sector del metall al Vallès Oriental està integrat per 
un total de 752 empreses, representant el 6,5% del 

total d’empreses de la comarca i el 13,6% del sector 
metall a la demarcació de Barcelona.
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Empreses

6,5%

Representació del sector metall al 
Vallès Oriental

13,6%

Representació del sector metall a 
la demarcació de BCN

5,0%

Representació del sector logístic
al Vallès Oriental

7,8%

Representació del sector 
logístic a la demarcació de 

BCN

D’altra banda, el sector de la logística està 
integrat per un total de 575 empreses a la 

comarca, representant el 5% del total 
d’empreses del Vallès i el 7,8% del sector logístic 

a Barcelona.

Vallès Metall BCN Vallès Logística BCN
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Destaca a la comarca l’especialització en l’activitat de
fabricació de productes metàl·lics que, amb 438 empreses,
té un pes del 58,2% al sector, seguit de fabricació de
maquinària, amb un 152 empreses i un pes del 20,2%
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Empreses

CCAE 24
4,3%

CCAE 25
58,2%

CCAE 26
4,0%CCAE 27

5,3%

CCAE 28
20,2%

CCAE 29
6,5%

CCAE 30
1,5%

Distribució en nombre d'empreses al sector metall

CCAE 49
80,7%

CCAE 50
0,0% CCAE 51

0,3%

CCAE 52
19,0%

Distribució en nombre d'empreses al sector logístic

El sector de la logística està representat gairebé en la seva
totalitat entre l’activitat de Transport terrestre, amb 464
empreses, un 80,7%, del sector i la d’Emmagatzematge, amb
109 empreses i un pes del 19%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Empreses

Activitat econòmica Nombre 
d’empreses

24 - Metal·lúrgia 32

25 - Fabricació de productes metàl·lics 438

26 - Fabricació de productes informàtics 30

27 - Fabricació de materials i equips elèctrics 40

28 - Fabricació de maquinària i equips ncaa 152

29 - Fabricació de vehicles motor 49

30 - Fabricació de altres mat transport 11

49 - Transport terrestre 464

50 - Transport marítim 0

51 - Transport aeri 2

52 - Emmagatzematge 109

Tots dos sectors tenen un pes similar en
l’estructura productiva de la comarca:
6,5% el metall i 5% la logística.

No obstant, tenen un pes molt diferent en
l’estructura de la demarcació, donat que el
Vallès aporta al sector metall el 13,6%,
mentre que al logístic, un 7,8%.

Aquesta dada és indicativa de l’alt grau
d’especialització en el metall que té la
comarca dintre de la província.
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El sector del metall al Vallès Oriental està integrat 
per un total de 1.061 autònoms i 12.778 persones 

assalariades, representant el 3,6% i l’11% 
respectivament del total de la comarca. 

Respecte del sector metall a la demarcació de 
Barcelona, representen el 12,6% i l’11,2%.
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Treballadors/es

3,6%

11,0%

Representació del sector 
metall al Vallès Oriental

Autònoms Assalariats

12,6%
11,2%

Representació del sector 
metall a la demarcació de BCN

Autònoms Assalariats

8,5%
3,40%

Representació del sector 
logístic al Vallès Oriental

Autònoms Assalariats

7,8%

4,38%

Representació del sector 
logístic a la demarcació de 

BCN

Autònoms Assalariats

El sector de la logística al Vallès Oriental està 
integrat per un total de 2.473 autònoms i 3.954
persones assalariades, representant el 8,5% i el

3,4% respectivament del total de la comarca. 
Respecte del sector logístic a la demarcació de 

Barcelona, representen el 7,8% i el 4,38%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Autònoms

60

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental

-8,99%

-5,68%
-4,44%

-7,53%

-1,95%

0,05%
0,68%

-1,40%

0,00% 420,00%

-5,69%

CCAE 24 CCAE 25 CCAE 26 CCAE 27 CCAE 28 CCAE 29 CCAE 30 CCAE 49 CCAE 50 CCAE 51 CCAE 52

Variació interanual  2019 - 2020 d’assalariats sectors metall i logística, per CCAES. En el sector metall hi ha una tendència a la
destrucció de nombre d’assalariats en tots els
CCAEs amb excepció dels 29 i el 30 Fabricació de
vehicles de motor i Altres materials de transport,
que creixen molt lleument. Aquesta davallada
general coincideix amb la davallada en el nombre
d’empreses que es comenta més endavant. En el
cas del CCAE 29, es mantenen els assalariats tot i
que pateix el tancament de 4 empreses, que
representen el 16,9% del subsector.

En el sector logístic, tot i que s’observa un augment
del 420% en el subsector 51 Transport aeri, aquest
increment és tracta només de 21 persones, el que
és significatiu de la poca dimensió que té aquest
subsector.



24. Metal·lúrgia

185,8 M€ 

5,96%

1,02%

32

4,26%

0,28%

668

5,23%

0,57%

80

7,54%

0,27%

Total

% sector

% Vallès

241 - Productes bàsics de ferro, acer i… 147 13 7 19,4 M€
242 - Tubs, canonades, perfils buits, … 13 1 3 5,5 M€
243 - Altres productes de 1ª transf. acer 158 45 7 39,4 M€
244 - Metalls preciosos i d'altres no ferris 219 5 10 44,5 M€
245 - Fosa de metalls 131 16 5 77,1 M€

25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips

947,5 M€ 

30,37%

5,21%

438
58,24%

3,77%

5.169
40,45%
4,44%

629
59,28%

2,15%

Total

% sector

% Vallès

251 - Elements metàl·lics per a la construcció 978 229 116 234,2 M€
252 - Cisternes, grans dipòsits i contenidors metall 327 21 20 24,3 M€
253 - Generadors de vapor, excepte calderes… 0 1 0 4,1 M€
255 - Forja, estampació i embotició de metalls… 1391 46 47 249,5 M€
256 - Tractament i revestiment de metalls... 1356 155 133 141,9 M€
257 - Articles de ganiveteria, eines i ferreteria 397 94 52 46,2 M€
259 - Fabricació d'altres productes metàl·lics 720 83 70 247 M€

26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics

120,9 M€ 

3,88%

0,67%

30
3,99%

0,26%

1.228
9,61%
1,06%

39
3,68%

0,13%

Total

% sector

% Vallès

261 - Components electrònics i circuits… 1047 17 21 72,4 M€
262 - Ordinadors i equips perifèrics 3 2 1 2,5 M€
263 - Equips de telecomunicacions 124 2 4 7,2 M€
264 - Productes electrònics de consum 5 4 2 0,5 M€
265 - Instruments i aparells de mesura, … 46 9 1 37,1 M€
266 - Equips de radiació, electromèdics i… 3 3 1 1 M€
267 - Instruments d'òptica i equips fotogràfics 0 2 0 0,06M€

27. Fabricació de materials i equips elèctrics

398 M€ 

12,76%

2,19%

40

5,32%

0,34%

995

7,79%

0,86%

33

3,11%

0,11%

Total

% sector

% Vallès

271 - Motors, transformadors i generadors… 187 7 8 84 M€
273 - Cables i dispositius de cablatge 184 2 6 171 M€
274 - Llums elèctrics i aparells d'il·luminació 189 11 9 54,5 M€
275 - Fabricació d'aparells domèstics 119 8 8 48,3 M€
279 - Altre tipus de materials i equip elèctric 316 5 9 40 M€



28. Fabricació de maquinària i equips ncaa

405,7 M€ 

13,01%

2,23%

152

20,21%

1,31%

2.418

18,92%

2,08%

228

21,49%

0,78%

Total

% sector

% Vallès

281 - Fabricació de maquinària d'ús general 210 6 18 32,4 M€
282 - Fabricació altre tipus maquinària gral 1.078 60 47 164,4 M€
283 - Fabricació de maq agrària i forestal 106 2 2 0,4 M€
284 - Fabricació de màquines eina … 203 39 11 36 M€
289 - Fabricació altre tipus maq específics 821 121 74 172,4 M€

29. Fabricació de vehicles motor

1.006,2M€ 

32,26%

5,54%

49
6,52%

0,42%

1.855
14,52%
1,60%

33
3,11%

0,11%

Total

% sector

% Vallès

291 - Fabricació de vehicles de motor 55 4 5 N/A

292 - Fabricació de carrosseries i remolcs … 79 3 7 20,4 M€

293 - Fabricació de components, peces i 
accessoris per a vehicles de motor…

1.721 26 37 985,7 M€

30. Fabricació de altres materials transport

55,1 M€ 

1,77%

0,30%

11
1,46%

0,09%

445
3,48%
0,38%

19
1,79%

0,06%

Total

% sector

% Vallès

301 - Construcció naval 0 7 0 N/A
302 - Fabricació de locomotores i material 

ferroviari 335 1 3 40,9 M€

309 - Altres materials de transport ncaa 110 11 8 14,2 M€



49. Transport terrestre; transport per canonades

185,8 M€ 

30,05%

1,17%

464

80,70%

4,00%

2.752

69,60%

2,37%

2.371

95,88%

8,11%

Total

% sector

% Vallès

492 - Transport mercad. ferrocarril 67 0 1 N/A
493 - Altres tipus de transport terrestre de 

passatgers 132 554 54 4,5 M€
494 - Transport de mercaderies per carretera i 

servei de mudances 2.553 1.816 409 207,5 M€

495 - Transport per canonada 0 1 0 N/A

50. Transport marítim i per vies de navegació interiors

N/A M€ 

N/A%

N/A%

0
0,00%

0,00%

0
0,00%
0,00%

1
0,08%

0,01%

Total

% sector

% Vallès

51. Transport aeri

2
0,35%

0,02%

26
0,66%
0,02%

4
0,16%

0,01%

Total

% sector

% Vallès

52. Emmagatzematge i activitats afins al transport

486,9 M€ 

69,95%

2,68%

109

18,96%

0,94%

1.176

29,74%

1,01%

96

3,88%

0,33%

Total

% sector

% Vallès

521 - Dipòsit i emmagatzematge 467 15 38 387,6 M€
522 - Activitats afins al transport 709 81 71 99,3 M€

501 - Transport marítim passatgers 0 1 0 N/A

502 - Transport marítim mercaderies 0 1 0 N/A

503 - Transport passatgers per vies 0 0 0 N/A

504 - Transport mercaderies per vies 0 0 0 N/A

N/A M€ 

N/A%

N/A%

511 - Transport aeri de passatgers 26 4 2 N/A
512 - Transport aeri de mercaderies i transport

espacial 0 0 0 N/A
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Valor Afegit Brut

64

Segons l’estimació del VAB del BBVA, els dos
subsectors que més creixen a la comarca són
precisament els dos més grans en el sector. Això
explica el creixement del sector metall dintre de
la comarca, mentre que a la resta de la província
hi ha una tendència al decreixement (VAB
indústria Vallès 1,2% i VAB Barcelona -0,8%).

1,9

0,0

4,8

1,8

-0,1

-2,7
-1,7 -1,7

1,2

3,7

Vallès Oriental Barcelona

Creixement comarcal del VAB PB industrial i logístic, per activitats econòmiques. 2019

Metal·lúrgia i productes metàl·lics (24 i 25) Maquinària i equipament mecànic (28)
Material de transport Indústries manufactureres diverses. (29 i 30) Productes informàtics, electr, i òptics (26 i 27)
Transports i magatzematge (49 a 53)

Font: Anuari Econòmic Comarcal 2020 BBVA. Estimació BBVA
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Com ja s’ha comentat, als sectors del metall i logístic, la facturació estimada és de 3.858,1 M€, la qual queda distribuïda
entre els CCAEs de la següent manera.
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Facturació

189,3 M€

965,5 M€

510,2 M€
425,3 M€

1.060,3 M€

707,5 M€

CCAE 24 CCAE 25 CCAE 26 - 27 CCAE 28 CCAE 29 - 30 CCAE 49 - 52

Estimació de facturació 2019 als sectors metall i logístic
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Destaquen d’una banda la fabricació de productes
metàl·lics i d’altra, la fabricació de vehicles i altres
materials de transport que representen més de la
meitat (52,5%) de la facturació de tot el sector a la
comarca. D’altra banda, es mantenen pesos
similars de les diferents divisions d’activitat entre
el 2018 i 2019.

Els CCAEs 29 i 30 són els que més facturació
aporten de forma conjunta, tot i que la seva
aportació al sector és relativament baixa (8%),
mentre que el CCAE 25 és el que més pes té al
sector (58,2%) i factura el 25%.

ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Facturació

66

Font: Impacte de la COVID-19 en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona. Diputació de Barcelona

CCAE 24
4,9%

CCAE 25
25,0%

CCAE 26 - 27
13,2%

CCAE 28
11,0%

CCAE 29 - 30
27,5%

CCAE 49 - 52
18,3%

Estimació 2019

CCAE 24
4,9%

CCAE 25
24,8%

CCAE 26 - 27
13,6%

CCAE 28
10,6%

CCAE 29 - 30
27,8%

CCAE 49 -
52…

2018

Distribució de la facturació en els sectors metall i logístic per CCAEs
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La facturació del teixit empresarial és un dels elements clau en la Comarca, donat que és un dels principals indicadors de la
riquesa del territori. Els sectors del metall, logístic i afins són un referent d’aquest teixit empresarial al Vallès, donat que
representen el 21% de la facturació total en els anys 2018 i 2019.

Estimem que l’impacte de la COVID-19 produirà un decreixement d’aquest percentatge fins el 20,79%, que implica una
davallada de més de 450 M€.
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Facturació

18.173,7 M€
18.355,5 M€

16.336,4 M€

R² = 1

Facturación 2018 Facturación 2019 Estimación 2020

Variació de la facturació total estimada al  Vallès
2018 - 2020

3.818,6 M€
3.858,1 M€

3.396,0 M€

R² = 1

Facturación 2018 Facturación 2019 Estimación 2020

Variació de la facturació estimada sectors metall i logístic al  Vallès  
2018 - 2020

-11,00% 
1,00% 

-11,98%

1,03% 



Projecte cofinançat per:

Més de la meitat de les empreses
enquestades estan en línia dels
resultats exposats, afirmant que
preveuen una davallada de la seva
facturació de menys del 25%, mentre
que un 14,3% espera mantenir la
mateixa facturació.

D’altra banda, ressaltem que un 14,5%
dels enquestats esperen augmentar la
seva facturació.
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ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Facturació - Enquesta
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En l’estimació de la facturació
que hem realitzat per al 2020, es
manté la distribució entre els
CCAEs, mantenint-se en primer
lloc les activitats de Fabricació de
vehicles motor i d’altres materials
de transport, mentre que en
segon lloc continua el subsector
Fabricació de productes
metàl·lics.
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Font: Elaboració pròpia
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Previsió 
impacte COVID 
en facturació

Variació 
2019-2020

Demarcació Barcelona -28.623,7 M€ -10,10%

Vallès Oriental -2.019,1 M€ -11,00%

24. Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro, acer i 
ferroaliatges

Demarcació Barcelona -424,7 M€ -11,10%

Vallès Oriental -22,6 M€ -11,94%

25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Demarcació Barcelona -635,6 M€ -11,10%

Vallès Oriental -114,6 M€ -11,87%

26. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
27. Fabricació de materials i equips elèctrics

Demarcació Barcelona -561,2 M€ -11,40%

Vallès Oriental -61,8 M€ -12,11%

28. Fabricació de maquinària i equips ncaa
Demarcació Barcelona -419,2 M€ -11,00%

Vallès Oriental -49,9 M€ -11,74%

29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30. Fabricació d'altres materials de transport

Demarcació Barcelona -1.783,9 M€ -10,30%

Vallès Oriental -124,1 M€ -11,71%
49. Transport terrestre; transport per canonades
50. Transport marítim i per vies de navegació interiors
51. Transport aeri
52. Emmagatzematge i activitats afins al transport

Demarcació Barcelona -2.139,6 M€ -14,50%

Vallès Oriental -89,1 M€ -12,59%

S’aprecia que el sector logístic pateix un major
impacte relatiu en la facturació prevista per a
2020 per sobre del sector metall. Aquest últim
presenta una davallada d’entre -11% i -12%, tant
a la província com a la comarca, mentre que el
logístic varia entre el -12,5% al Vallès i -14,5 a
Barcelona.

Tanmateix, donat l’alt pes que el sector metall i
automoció tenen dintre de la comarca,
l’impacte en números absoluts és molt més
elevat que en el sector logístic (-373,1 M€ vs.
-89,1 M€)

Territorialment, la comarca pateix un major
impacte que la demarcació de Barcelona en
totes les activitats econòmiques d’aquest
estudi.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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0,8% 0,8%
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-0,2%

0,1%
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0,0% 0,4%
1,1%

-1,7%

0,5% 0,5% 0,5%

-1,9%

0,2%

-9,2%

0,4%
1,6%

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2018 2019 2020

Variació d'empreses sectors metall i logistic 
2018 - 2020

Sector Metall Sector Logístic

Tant el sector del metall com el logístic venien
patint una progressiva pèrdua d’empreses abans
de l’arribada de la COVID-19, en especial el sector
metall, que amb la crisi sanitària encara ha vist
com perdia més teixit empresarial.

I es que la COVID-19 no només ha impactat de
forma més pronunciada en la pèrdua d’empreses
del sector metall sinó que a aquest també li està
costant més recuperar-se en el segon i tercer
trimestre de 2020.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental

-2,73%

-0,80%
-1,93%

-11,84%

-7,26%

-9,91%

Sector Metall Sector Logístic Total Sectors Metall i Logístic

Comparativa variació del nombre d’empreses  en els sectors metall i logístic
2018-2019 i 2019-2020

2018-2019 2019-2020

La pèrdua de teixit empresarial en el sectors logístic i
metall és anterior a l’arribada de la pandèmia. En el
cas del sector metall, entre el 2018 i el 2019, pateix
una disminució de 24 empreses, el que representa el
-2,73%. La logística té una disminució més tènue,
amb una variació de 5 empreses (-0,8%)

Podem comprovar que la COVID-19 incrementa la
disminució del teixit empresarial en aquests sectors,
amb una pèrdua, entre el 2019 i el 2020* de 99
empreses del metall i de 45 en la logística, el que a
3rT-2020, significaria una pèrdua del -13,16% i del
-7,83% del teixit empresarial del metall i logístic
respectivament.

* 3r trimestre
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de 
l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Comparativa variació de nombre d’empreses per CCAEs
2018-2019 i 2019-2020

2018-2019 2019-2020

200% Els subsectors que han rebut un major impacte en la
disminució d’empreses són els de Fabricació de
materials i equips elèctrics, Metal·lúrgia i Fabricació
de vehicles motor, amb una disminució del -23%,
-20% i -17% respectivament.

Aquests subsectors tenen un impacte relativament
menor al conjunt del sector, d’entre el 4% i el 6%.
Diferent cas és el del subsector Fabricació de
maquinària i equips ncaa, que té un pes al sector
metall del 20% i ha perdut 26 empreses, una
disminució del -14,6% respecte al 2019.

Aquests 4 subsectors sumen una pèrdua de 56
empreses, que representarien un 7,4% del total
d’empreses a 3r T-2020
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental

3r trimestre Variació
2019 - 2020 Variació %

Pes en el seu
sector 

(3T 2020)2019 2020

CCAE 24 40 32 -8 -20,00% 4,3%

CCAE 25 480 438 -42 -8,75% 58,2%

CCAE 26 33 30 -3 -9,09% 4,0%

CCAE 27 52 40 -12 -23,08% 5,3%

CCAE 28 178 152 -26 -14,61% 20,2%

CCAE 29 59 49 -10 -16,95% 6,5%

CCAE 30 11 11 0 0,00% 1,5%

CCAE 49 500 464 -36 -7,20% 80,7%

CCAE 50 0 0 0 0,00% 0,0%

CCAE 51 2 2 0 0,00% 0,3%

CCAE 52 118 109 -9 -7,63% 19,0%
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental
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Evolució trimestral dels llocs de treball assalariats i dels centres de cotització (empreses) dels sectors metall i logístic. Vallès 
Oriental

Assaliariats Empreses
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Després d’un any 2018 de creixement pel que respecta als llocs de treball, el 2019 esdevé un any de
destrucció, amb una taxa de decreixement del -1,67%.

Els tres primers trimestres de 2020, amb l’afectació de la COVID-19, es perden un total de 528 llocs de
treball en els sectors metall, automoció, logística i sectors afins que representa un -3,06%.

Tal i com podem observar en el 2019 veníem de destruir llocs de treball en els sectors esmentats. La
COVID-19 ha reforçat aquesta tendència, tot i així l’impacte inicial en el primer trimestre és més
pronunciat en les empreses que no pas en els llocs de treball. Aquest fet coincideix amb l’increment
exponencial que es dona en els mesos de març i abril d’expedients de regulació temporal d’ocupació. Això
podria indicar una forta contenció en el tancament d’empreses, que podria haver estat molt superior
sense la posada en marxa dels expedient de regulació temporal.
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Les empreses enquestades en el nostre estudi
afirmen haver realitzat un esforç, bé
mitjançant ERTOS o amb moviments interns
(avançar vacances, jubilacions no cobertes,
etc.) per poder mantenir la plantilla i evitar
acomiadaments.

Com es pot observar, el 65,1% ha pogut
mantenir el mateix número d’assalariats.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental

-2,73%

-0,80%
-1,93%

-11,84%

-7,26%

-9,91%

Sector Metall Sector Logístic Total Sectors Metall i Logístic

Comparativa variació del nombre d’empreses  en els sectors metall i logístic
2018-2019 i 2019-2020

2018-2019 2019-2020

El comportament en la variació dels autònoms és, a
grans trets, més constant i continguda que en el cas
d’assalariats i empreses. En el sector metall,
s’observa un degoteig constant però contingut de
pèrdua de massa d’autònoms. Amb l’arribada de la
COVID-19, el decreixement s’incrementa, però de
forma moderada.

En el cas del sector logístic, es prové d’un any 2019
amb una tendència negativa, a excepció del 4t
trimestre. L’arribada de la COVID-19 no aconsegueix
tenir un impacte tan negatiu, fins al punt que en el
primer trimestre manté un creixement positiu i no és
fins el 3r trimestre que s’observa un decreixement.
Caldria estar atent a la seva evolució.

* 3r trimestre

-0,28%

0,11%

-0,68%
-0,31%

-0,91% -0,98%

0,17%

-0,99%

-2,00%

-4,08%

2,13%

1,04%

0,00%

-1,03%

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2019 2020

Evolució trimestral dels autònoms als sectors del metall i afins.

Autònoms Metall Autònoms Logística
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Centre d’estudis Vallès Oriental

Al igual que en el cas de les empreses, els autònoms
tenen un comportament diferent segons el subsector
d’activitat, amb una tendència més negativa en el
sector metall i més moderada en la logística.

El subsectors més afectats negativament són
Fabricació de materials i equips elèctrics, Fabricació
d’altres materials de transport i Metal·lúrgia.

En contrapartida, tenen un creixement positiu els
subsectors Fabricació de vehicles de motor i
Emmagatzematge.

-6,98%

-2,33%

0,00%

-10,81%

-3,80%

3,13%

-9,52%

-1,50%

0,00% 0,00%

2,13%

CCAE 24 CCAE 25 CCAE 26 CCAE 27 CCAE 28 CCAE 29 CCAE 30 CCAE 49 CCAE 50 CCAE 51 CCAE 52

Variació interanual  2019 - 2020 d’autònoms sectors metall i logística, per CCAES.
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Període COVID

1.601 

1.128 
1.007 

1.209 1.166 

1.029 

1.381 

835 

1.345 

1.192 

971 

705 

1.391 

910 

771 

387 399 

568 

894 

610 

1.151 
1.022 

858 

670 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

2019 2020

Contractació mensual al sector metall (2019 - 2020)

Període COVID Total Metall

Període COVID



Projecte cofinançat per:

ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Contractacions

81

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model productiu
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Pel que respecta a la contractació, el sector metall es veu afectat per una dinàmica estacional,
fet que produeix un augment de la contracció en els mesos de gener, juliol i setembre i una
davallada en els mesos d’agost i desembre. Aquesta tendència es produeix tant abans com
durant la COVID-19.

D’altra banda també s’observa una tènue tendència a la baixa del número de contractacions al
llarg de l’any 2019. Aquesta es veu reforçada amb l’arribada de la COVID-19, on el nombre de
contractacions mensuals es veu molt afectat durant els mesos inicials de la pandèmia, per
exemple, en el mes d’abril hi ha una davallada de 822 contraccions respecte al mateix mes de
l’any anterior.

Degut al fort impacte inicial que es produeix en els primers mesos, es pot observar un creixement
progressiu a partir del mes de maig, però sense arribar al nivell de l’any anterior. Aquest fet fa
que el factor estacional del mes d’agost sigui menys pronunciat.

En definitiva, l’impacte de la COVID-19 ha repercutit en una menor contractació respecte a l’any
anterior, en concret un total de 3.898 contractacions menys.
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Període COVID

-27,6%

5,4%

-14,0%

-54,3%

-8,9%

18,1%

-9,6%

14,3%

22,5%

-10,0%

42,8%
38,6%

gen feb mar abr mai jun jul ago set oct nov des

2020

Variació interanual 2019 – 2020 de la contractació mensual al sector logístic



Projecte cofinançat per:

85

ELS SECTORS DEL METALL, LA LOGÍSTICA I AFINS
Contractacions

A diferència del sector metall, el sector logístic presenta un comportament més constant al llarg de l’any
2019. Amb l’arribada de la COVID-19, sembla que l’impacte és menor i, a més, la recuperació molt més
ràpida, fins el punt que es genera una tendència a augmentar el número de contractacions, superant
algunes cotes prèvies a la pandèmia.

Si tenim una perspectiva interanual mes a mes, podem observar com, a excepció del primer quadrimestre,
que hi ha un impacte negatiu degut a l’efecte de la COVID-19, durant els mesos següents, hi ha una
tendència a créixer.

En números absoluts, durant l’any 2020 s’han realitzat només 23 contractacions menys que durant l’any
2019.
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La COVID-19 accelera i incrementa una tendència que es venia donant des del mes d’octubre de 2019 de
creixement de l’atur registrat, amb un increment del 8,71% entre octubre i febrer. El mes de febrer,
l’anterior al començament de la pandèmia, aquest registre era el més alt en tot el període analitzat pre
COVID-19.

Durant els 3 primers mesos de la crisi sanitària, l’augment és considerable, donant pas a una moderació a
partir del mes de juny, que amb l’habitual repunt en el mes d’agost, continua baixant fins el mes de
novembre. El mes de desembre s’observa un nou repunt en l’atur registrat que fa que el decreixement des
del més de maig es moderi i quedi finalment en un -5,85%.

El saldo entre el mes de febrer i el de desembre queda en un creixement absolut de 184 persones, que
significa un augment del 17,98%

-12,3%

0,0% 0,4%

-9,2%

0,4% 1,6%

T1 T2 T3

2020

Variació d'empreses sectors metall i logistic 2020

Sector Metall Sector Logístic

Aquests moviments del segon i tercer trimestre de 2020 de l’atur
registrat coincideixen amb la moderada recuperació d’empreses en el
sector que s’ha comentat anteriorment.
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Com es pot veure en les següents dues gràfiques, el comportament de l’atur és similar a totes les
activitats econòmiques, amb alguna excepció. El subsector Metal·lúrgia (24) és l’únic que suporta
l’impacte inicial de la pandèmia, tot i que va començar l’any amb increment. També és l’únic que resisteix
pujar les xifres en el mes d’abril, com passa a la resta de subsectors.

El subsector Productes informàtics i electrònics (26), registra un repunt notable d’atur al mes de maig,
molt per sobre que la mitja de la resta de CCAEs, tot i que ho corregeix parcialment al mes de juny.

La segona meitat de l’any es caracteritza per una disminució continuada i sostinguda de l’atur registrat, a
excepció del mes d’agost i desembre, en la majoria de subsectors, amb variacions similars en la majoria
de CCAEs, a excepció de Altres materials de transport (30) que mostra un comportament diferenciat,
disminuint més atur que la mitja en els mesos de setembre i novembre, però augmentant en el mes
d’octubre mentre que la majoria del sector disminuïa.
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En el sector logístic el comportament de l’atur registrat manté una tendència similar a la del metall, però
s’inicia abans i és més pronunciat en termes relatius. S’observa un creixement de l’atur entre el mes de
juny de 2019 i el mes de febrer de 2020 d’un 21,6%. La COVID-19, novament accelera i incrementa
aquesta tendència.

A partir del mes de maig s’inicia un canvi de tendència, disminuint fins el mes de desembre un -9,67%.

El saldo entre el mes de febrer i el de desembre queda en un creixement absolut de 130 persones, que
significa un augment del 21,38%
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Com es pot veure en les següents gràfiques, el comportament de l’atur és similar a totes les activitats
econòmiques, amb l’arribada de la COVID-19, amb un augment generalitzat en els mesos de març i abril, a
excepció del subsector Transport marítim (50).

La segona meitat de l’any es caracteritza per un comportament irregular de l’atur registrat, més particular
de cada subsector. Els sectors Transport marítim i Transport aeri (50 i 51), donat que són els que menys
representació tenen, les seves variacions relatives es veuen més magnificades.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model productiu
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model productiu
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L’informe Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?,
elaborat per la Fundació Europea per a la millora de les condicions de vida i treball
(Eurofound), ha tret a la llum la vulnerabilitat de les dones en el mercat laboral.

Aquest estudi ens indica que la segregació de gènere també es percep en què la presència
femenina es troba "profundament arrelada" en determinats sectors i ocupacions. Per
exemple, les dones de la UE27 es concentren en activitats relacionades amb la salut (75,8%
de l'ocupació total de el sector), l'educació (72,6%) i el comerç al detall (el 62,9%) en 2019, i
en l'àmbit de la feina social i residencial, 8 de cada 10 empleades eren dones.

Aquestes dades són indicatives de que encara queda un llarg camí fins a una plena igualtat
de condicions en el mercat laboral i les dades indiquen que la COVID-19 podria suposar un
obstacle en aquest objectiu.

Com veurem, aquesta situació es dona a casa nostra també a la inversa en els sectors
industrials.
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A Catalunya, el mercat laboral és força igualitari, amb un 52,6% d’ocupació masculina i un 47,4% de femenina. Aquesta dada
canvia significativament en el sector industrial, el qual és un sector força masculinitzat, amb una taxa d’ocupació masculina
del 68,8% mentre que les dones estan representades en un 31,2%, segons l’Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població
activa de l’INE (2019)
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65,3%
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40,4%
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59,6%

60,9%

68,5%
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74,5%
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82,3%
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Sanitat i serveis socials

Activitats culturals i esportives, i altres serveis

Educació

Comerç detall

Activitats immobiliàries, professionals i tècniques

Activitats administratives i serveis auxiliars

Hostaleria

Administració pública

 Informació i comunicacions i Activitats financeres i assegurances

Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques

Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes

Altres indústria

Transport i emmagatzematge

Maquinària, material elèctric i de transport

 Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca

Construcció

Catalunya – Distribució de la població ocupada per sexe i activitat econòmica (en %) · 3r trimestre 
2020 

Dones Homes

Alguns subsectors del metall, aquesta
diferència s'accentua, com per exemple el de
la Maquinària, material elèctric i de transport,
amb una ocupació femenina de només el
23,7%

Segons l’estudi Les dones en el sector
industrial a Catalunya, es suggereix que
probablement, la menor presència femenina a
la indústria respongui més a factors de tipus
cultural i/o històric.

Gràfic elaborat per l’Observatori del Treball i Model Productiu a partir de les 
dades de l’EPA (Idescat i INE)



Projecte cofinançat per:

99

LA SITUACIÓ DE LA DONA A LA INDÚSTRIA DURANT L’ESTAT 
D’ALARMA I LA NOVA NORMALITAT

Aquests percentatges s’han anat mantenint al llarg dels anys i no s’aprecia una tendència clara ni a l’augment ni a
la disminució de la participació femenina a la indústria i s’ha mantingut entre un mínim del 27,2% assolit els anys
2012-2013 i un màxim del 31,8% el 2009.

Gràfic d’elaboració pròpia segons dades d’Idescat, a partir de dades 
de l'Enquesta de població activa de l'INE.
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Dintre del sector industrial, el sector del metall presenta una polarització encara més marcada de l’ocupació masculina, donat
que totes les branques d’activitat, a excepció de Fabricació de productes informàtics tenen una participació masculina més
alta. La mitjana en aquest sector és de 75% homes i 25% dones.

Les branques d’activitat del metall amb una menor participació femenina en l’ocupació són els de Metal·lúrgia (16,9%), i
Fabricació de productes metàl·lics (19,8%), segons dades del Cens de població i habitatges de l'INE 2011.

80,50%
74,20%
76,10%

70,60%
62,80%

80,20%
83,10%

19,50%
25,80%
23,90%

29,40%
37,20%

19,80%
16,90%

30 - Fabricació d'altres material de transport
29 - Fabricació de vehicles de motor

28 - Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.
27 - Fabricació de material i equip elèctric

26 - Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
25 - Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip

24 - Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer

Ocupació per sexe en les branques industrials, en %. Any 2011

Homes Dones

Mitjana Indústria: 69%/31%
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No
31,2%

Sí
68,8%

Sobre aquesta situació s’ha preguntat a les empreses enquestades i a la pregunta Creu que en el seu
sector la dona té poca representació?, el 68,8% ha respost afirmativament.

Aprofundint en les respostes, el 40% explica aquesta dada a
Qüestions culturals i de vocació de la dona.
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El 73,45% de les empreses enquestades per a la realització d’aquest estudi afirma tenir una ocupació de
dones inferior al 25% de la plantilla, mentre que el 18,75% ha indicat que la presència femenina està
representada entre el 26 i el 50%.

Aquesta dada reafirma la situació de segregació de gènere que pateix el sector del metall a la Comarca
del Vallès Oriental, en línia amb els estudis publicats.
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Una altra dada significativa d’aquesta situació de segregació és sobre les posicions que ocupen les dones
en les empreses enquestades. Segons els resultats de l’enquesta, el 38,9% ocupen posicions
d’administració i finances, mentre que les posicions vinculades a Producció o Logística, la representació
és molt més baixa.
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Abans de la COVID-19, la distribució de llocs ocupats per dones era sensiblement diferent. Per exemple,
en el departament d’Administració i Finances, estava ocupat per un 35,7% de dones vs el 38,9% actual i al
departament de Producció, un 11,6% en comptes del 10,3% actual.

Aquelles posicions dedicades a gestió tenen una tendència a mantenir-se o pujar la representació de les
dones, com ara Administració i Finances. En canvi, les posicions dedicades a operativa tenen una
tendència a baixar la representació de les dones.

Això pot ser degut a la frenada que la COVID-19
ha generat en els processos productius de les
empreses.
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Segons l’enquesta anual d’estructura salarial (2018), el sou mitjà de la dona en el sector indústria a Catalunya
ha anat en augment, fins a arribar a 26.123,93 euros anuals, amb un increment des de 2015 d’un 5,25%. D’altra
banda, en els homes l’increment ha sigut sensiblement inferior, un 3,89%.

Respecte al guany mitjà per hora, el de les dones és de 15,76€, mentre que el dels homes es de 19,14€. Això
dóna una bretxa salarial al sector de 17,70%.

24.821,3

31.368,6

24.910,6

31.541,6
25.808,2

31.879,1
26.123,9

32.589,7

Dones Homes

Evolució del sou mig per sexes a sector industrial de Catalunya (2018)

        2015         2016         2017         2018
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El sector del metall al Vallès Oriental ha generat un total de 
9.631 contractacions al llarg del 2020. 

El 30,04% correspon a contractes de dones. Tot i que és una 
dada lluny de la paritat, està per sobre de la mitjana d’ocupació 

femenina al sector que, recordem, se situa en el 25%.
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En el sector de la logística, la dada de contractació de 
dones encara és menor. Dels 15.381 contractes duts a 
terme durant el 2020, només el 24% correspon a dones.

Homes
11.691 
76,01%

Dones
3.690 

23,99%

Contractació per sexes al sector logístic (2020)

Homes
6.738 

69,96%

Dones
2.893 

30,04%

Contractació per sexes al sector metall (2020)
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2866 49,37%
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1311
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329
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728
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274 23,03%

808
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Contractació per sexes al sector del metall (2020)

Homes  Dones

94,04%
3.675 

100,00%
9 100,00%

8.000 

5,96%
233 

0
0,00%
3.457 

CCAE 49 CCAE 50 - 51 CCAE 52

Contractació per sexes al sector logístic (2020)

Homes  Dones

Per branques d’activitat, al metall, només la Fabricació de productes informàtics i Fabricació de material elèctric assoleixen, de
forma conjunta la paritat en la contractació per gèneres.
En el sector logístic, la contractació està molt més polaritzada. Més enllà dels subsectors 50 i 51, Transport aeri i Transport
marítim que el 100% de les contractacions han estat homes, però que el pes relatiu és molt baix, amb només 9 contractacions,
destaca l’alta segregació en el subsector Transport terrestre que, amb el 25% de les contractacions de la logística, el 94%
corresponen a homes.
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En un sector a on hi ha més ocupació masculina que femenina i, a més, està més vinculada als
departaments operatius i de producció, es justifica que l’impacte de la COVID-19 en l’atur registrat es
centri més en els homes que en les dones.
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Home Dona

Això és el que podem observar a la
gràfica, un augment de l’afectació
de l’atur en els homes durant el
2020.

Al llarg del 2019, la mitjana mensual
d'atur entre els homes va ser del
54% contra un 46% de dones,
mentre que al 2020, aquesta dada
va pujar fins el 58,5% en el cas dels
homes.
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L’impacte es dóna principalment en el mes d’abril i afecta molt més pronunciadament en els homes que en les
dones, degut segurament a l’aturada de la producció, on l’ocupació masculina és superior. L’atur en el cas de les
dones durant els mesos de març a maig es dóna de forma més continguda però alhora més sostinguda.
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Variació mensual atur registrat per sexes setor metall 2020

Home Dona

A partir del mes de juny baixa l’atur en
ambdós sexes, amb un petit repunt al
mes d’agost per part dels homes. Al
mes de desembre, tots dos es veuen
afectats per un nou increment que
afecta més als homes però que a les
dones significa el major repunt des
del mes de maig.

Període COVID
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Variació mensual i proporció atur registrat per sexes i per CCAEs metall 2020

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu
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Variació mensual i proporció atur registrat per sexes i per CCAEs metall 2020

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu
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A l’igual que en el sector metall, però encara de forma més polaritzada, el sector logístic pateix una
afectació en l’atur molt més pronunciada en els homes, degut a l’alta taxa de segregació de sexes.

Aquesta afectació es mostra de forma
molt estable tant durant el 2019 com el
2020 i sembla que l’impacte de la COVID-
19 no ha tingut un especial efecte en
aquest sentit.
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L’impacte es dóna principalment en el mes d’abril i afecta molt més pronunciadament en els homes que en les
dones, però la recuperació també és més ràpida. La variació d’atur en les dones és més sostingut i augmenta
durant els mesos de setembre, octubre i desembre, mentre que la dels homes es mostra més variable, depenent
dels mesos.

Període COVID

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i Model 
Productiu
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Una altra dada indicativa de la baixa paritat de gènere que tenen els sectors del metall i la logística al
Vallès Oriental, és l’afectació dels expedients de regulació de l’ocupació en homes i dones.

El 84,4% dels enquestats han contestat que menys del 20% de les persones treballadores afectades eren
dones.
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Des d’abans de l’arribada de la COVID-19 ens trobem en un procés de canvi tecnològic, el qual afecta a
tots els sectors i que està produint l’anomenada quarta revolució industrial, la qual es caracteritza per la
utilització de tota una sèrie de tecnologies que potencien les interaccions entre el món físic i el digital.
Aquest fenomen s’anomena Indústria 4.0.

Indústria 4.0 és un terme que va ser utilitzat per primer cop pel govern alemany i que descriu una
organització dels processos de producció basada en la tecnologia i en dispositius que es comuniquen
entre ells de forma autònoma al llarg de la cadena de valor (Smit et al., 2016).

Els sectors metall i logístic no es troben fora d’aquesta nova realitat i són claus i pioners en la
implementació de la tecnologia 4.0. A Catalunya, tal i com s’indica a l’estudi L’impacte laboral de la
indústria 4.0 a Catalunya es troba en un procés incipient d’industrialització 4.0 però, degut a la arribada
de la COVID-19 molts sectors s’han vist abocats a un procés de canvi accelerat en què la tecnologia ha
adquirit un paper primordial.
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El teixit empresarial tecnològic a Catalunya disposa d’un potencial de creixement i ofereix una base amb
garanties per poder desenvolupar el procés d’industrialització 4.0. En concret, es disposa de 365
empreses que ofereixen tecnologies directament lligades a la indústria 4.0 i que tenen la solidesa d’una
facturació conjunta de més de 1.200 milions d’euros (ACCIÓ, 2017).

Segons l’enquesta realitzada per la Cambra de comerç de Barcelona i l’Idescat a 554 empreses
industrials, 1 de cada 6 empreses industrials ha iniciat processos d’industrialització tecnològica 4.0. A
més, els resultats d’aquesta enquesta ens evoquen un panorama positiu sobre la perspectiva de l’impacte
laboral, ja que el 27% de les empreses creu que inicialment es destruiran llocs de treball però que a mig
termini serà compensat amb la creació de llocs de treball qualificats. Aquesta afirmació la comparteixen
parcialment un 63,2% d’empreses.

L’empresa catalana enquestada destaca que les principals limitacions per avançar en aquest procés són
les barreres d’entrada a les tecnologies 4.0 que tenen les pimes, degut al cost i a la necessitat de
personalització, i a la manca de treballadors amb perfils tecnològics.
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A Catalunya ens trobem en un procés de decalatge entre la oferta formativa necessària i la demanda. Per
exemple, la formació professional s’ha revalorat en termes generals i s’ha vist reflectit en un augment del
nombre de places i de matriculacions. No obstant, els cicles formatius relacionats amb la indústria
(electricitat i electrònica, fabricació mecànica, etc.) es troben en un procés de manteniment o de disminució
de les matriculacions. Aquesta situació contrasta amb el fet que les empreses a Catalunya demanen, cada
vegada més, especialistes amb coneixements en tecnologies de la indústria 4.0.

Aquest no és un fet aïllat de la formació professional. Segons l’estudi Randstad Research (2016), la
digitalització generarà a Espanya 1,25 milions de llocs de treball fins el 2022, dels quals 390.000 seran llocs
de treball relacionats amb formació universitària de ciències, tecnologies, enginyeria i matemàtiques. En
contraprestació s’ha abaixat en més de 65.000 els professionals en els últims set anys venen d’aquestes
especialitzacions.

En definitiva, es calcula que faltaran 3.500 graduats a l’any sobre aquestes especialitats per poder cobrir la
demanda laboral.
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Els principals avantatges que aporta les tecnologies 4.0 segons l’estudi Reptes i oportunitats de les
pimes catalanes en la indústria 4.0 són:

• Augment de la velocitat de producció.
• Disminució d’errors en la producció de productes.
• Millora de la qualitat final del producte.
• Reducció de costos operatius.
• Noves experiències d’interacció amb el client.
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Aquest desenvolupament tecnològic involucra diferents tecnologies que es poden implementar dintre del
nostre teixit productiu. Aquestes tecnologies són:

• Big data & analytics: Sistemes informàtics amb capacitat d’emmagatzemar grans volums de dades i
processar-les a gran velocitat. Permeten elaborar models predictius per la presa de decisions.

• Robots autònoms: Sirkin (2015) de Boston Consulting Group, s’estima que durant els pròxims anys els
preus dels robots tindran una baixada del 20% i que creixerà la seva venda un 10% anual.

• Simuladors: Tecnologia que permet reproduir el món físic en un model virtual per facilitar la realització
de proves en espais virtuals.

• Integració horitzontal i vertical de sistemes: Integració dels sistemes informàtics entre els clients,
proveïdors i fabricants i així augmentar la cadena de valor i facilitar la coordinació i automatització de
processos.
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• Internet de les coses: Dispositius dotats d’informació encastada i connectat per tecnologies estàndard.
Això permet la seva comunicació i interacció entre ells i amb els controladors centrals.

• Ciberseguretat: Tecnologies enfocades a potenciar la protecció dels sistemes tecnològics davant
amenaces informàtiques.

• Núvol: Eines de gestió de la informació que proporcionen serveis d’emmagatzematge, computació i
accessibilitat. Afavoreixen la reducció de temps de reacció i els processos de descentralització dintre
de les empreses.

• Fabricació additiva i impressió 3D: Impressions en tres dimensions a través de dispositius que
permeten replicar models digitals.

• Realitat augmentada i tecnologies de visió: Tecnologia que permetrà aplicar noves metodologies per
formar al client o al personal, realitzar mostres o resultats de projectes a distància, implementar nous
mètodes de protecció a operaris, etc.
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INDÚSTRIA 4.0 AL VALLÈS ORIENTAL

De les 64 empreses enquestades, ens trobem un desconeixement sobre què és la indústria 4.0 i dels
beneficis que els hi poden aportar.

En total, el 54,7% dels enquestats no saben res o mínimament què és la indústria 4.0.



Projecte cofinançat per:

124

INDÚSTRIA 4.0: SITUACIÓ ACTUAL I NECESSITATS 
SORGIDES DE LA COVID-19 I LA NOVA NORMALITAT

INDÚSTRIA 4.0 AL VALLÈS ORIENTAL

Aquest fet produeix que hi hagi disparitat de
percepcions sobre la importància de la
tecnologia ens els sectors metall i logístic. Tant
és així que el 39,1% de les empreses considera
que la industrialització 4.0 és poc diferenciador
respecte el seus competidors i la nota mitja de
tots els enquestats és d’un 6, és a dir, es
considera important però no imprescindible ni
molt important per diferenciar-se del mercat.

En canvi, només un 7,8% de les empreses
considera que és un factor clau per diferenciar-
se i aportar valor.
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INDÚSTRIA 4.0 AL VALLÈS ORIENTAL

El teixit industrial del metall, automoció,
logística i sectors afins del Vallès Oriental
utilitza de manera dispar les diferents
tecnologies disponibles.

En l’actualitat, el 32,7% de les empreses utilitza
eines d’integració global de sistemes i
programes de gestió (ERP, CRM...). D’altra
banda, no s’utilitzen eines de realitat
augmentada o virtual i tenen un ús
d'automatització dels seus processos amb
robòtica de manera residual, només el 9,3% de
les empreses tenen implementades solucions
robòtiques.
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INDÚSTRIA 4.0 AL VALLÈS ORIENTAL

En definitiva, podem observar com l'ús tecnològic que fan les empreses de les 4.0 són aquelles enfocades a facilitar
i millorar la gestió diària i no tant de tecnologies més especialitzades per processos operatius (simulació 3D, per
exemple) o de desenvolupament de productes. Aquest factor ens indica que hi ha un gran camí per endavant amb
l’objectiu potenciar la millora de la competitivitat de les empreses del sector metall, automoció, afins i logística.

La COVID-19 ha posat de relleu la importància de la tecnologia en molts sectors. El 30,3% de les empreses
enquestades, considera que la COVID-19 el ha fet sorgir necessitats noves a nivell de tecnologies aplicades al
teletreball, sobretot el treball en remot, videoconfèrencia, etc. També, el 18,8% tenen necessitat de cercar solucions
que els hi permeti digitalitzar processos de gestió i la integració global de sistemes i programes de gestió.

No obstant això, hi ha un 34,85% que considera que la COVID-19 no ha impactat en les seves necessitats
tecnològiques 4.0 i que o no en tenen cap o les que tenen són les mateixes que venien tenint abans de la pandèmia.

Altres necessitats que ha fet sorgir la pandèmia, però d’una manera menys significativa són les de ciberseguretat,
realitat augmentada i esdeveniments digitals, núvol, Big Data i tecnologies enfocades a internet i a la relació amb el
client (només entre un 1,5% i un 3% dels enquestats afirmen tenir necessitats enfocades amb aquestes tecnologies).
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INDÚSTRIA 4.0 AL VALLÈS ORIENTAL

Els principals motius que han produït les dues grans necessitats tecnològiques han estat:

• La recerca de solucions per poder seguir treballant, tenint en compte la realitat de la pandèmia. (Per
exemple treballar des de casa o poder oferir formació a distància als seus clients).

• Fomentar la seguretat entre els treballadors.

• Millorar la gestió i facilitar la redistribució de tasques tenint en compte que els treballadors no són a
l’oficina.

• Disminuir errors i temps en la feina a distància.

El principal motiu que han verbalitzat respecte a no tenir noves necessitats tecnològiques ha estat:

• La tipologia de feina i tasques que tenen en el seu dia a dia obliga que sigui de manera presencial.
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INDÚSTRIA 4.0 AL VALLÈS ORIENTAL

Les empreses consideren que l’aplicació de la
indústria 4.0 no és clau en tots els departaments.
En línia amb l’ús principal que fan servir les
tecnologies actualment, podem observar que el
22,4% dels enquestats consideren que el
departament clau és administració, seguit amb un
21,8% producció.

En definitiva, veiem com les empreses consideren
que els principals departaments on tenen que
utilitzar la tecnologia són aquells enfocats en la
gestió empresarial, la operativa i la venta, deixant
altres departaments com a secundaris.



Projecte cofinançat per:

MERCAT LABORAL: 
SORTIDES PROFESSIONALS, 
PERFILS I COMPETÈNCIES 
NECESSÀRIES ACTUALS I 
FUTURES

05



Projecte cofinançat per:

130

MERCAT LABORAL: SORTIDES PROFESSIONALS, PERFILS I 
COMPETÈNCIES NECESSÀRIES ACTUALS I FUTURES

Tal i com acabem de veure, en l’informe de l’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya es destaca
que en el sector industrial es mostra en un procés creixent de necessitats de perfils laborals amb
coneixements de la indústria 4.0. Aquesta necessitat no es preveu que es pugui cobrir amb l’oferta actual
de professionals formats, bàsicament per dos motius:

• Per una disminució de la demanda d’estudiants interessats en les formacions professionals
enfocades en la indústria.

• Per falta d’un procés d’adequació de l’oferta de titulacions a les noves demandes professionals que
genera la indústria, donat que ens trobem en un procés de modificació de les formes de producció,
interacció i de distribució més automatitzada i descentralitzada, fet que obliga a una reformulació i
definició dels llocs de treball.
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Aquesta nova realitat porta a desenvolupar nous models de competències que permeten adaptar-se a les
noves realitats, encara més amb l’arribada de la pandèmia. Per exemple, tal i com ens indica l’estudi
Competències i necessitats formatives del sector de l’automoció a Catalunya, les competències claus que
coincideixen tots els models nous de desenvolupament de competències tenint en compte la nova realitat
de l'industria 4.0 són:

• Presa de decisions,
• Treball en equips multidisciplinaris
• Fonaments de les TIC
• Comprensió tecnològica

• Resolució de problemes
• Capacitat analítica
• Autoaprentatge continu
• Creativitat i innovació.
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Complementàriament, segons informe Aprofundiment de l’economia metropolitana sobre el futur del
treball, les competències a desenvolupar en les empreses de Catalunya per adaptar-se a la Indústria 4.0
són:

• Capacitats cognitives: intel·ligència reflexiva, gestió de la carga cognitiva i mentalitat de
disseny.

• Noves tecnologies: Domini de Big Data i pensament computacional.

• Capacitat relacional: Intel·ligència social i mobilitat i competències interculturals.

• Adaptabilitat: Pensament innovador i Transdisciplinarietat.
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En definitiva, les noves sortides professionals necessiten desenvolupar, tant en l’actualitat com en el
futur, una sèrie de competències i coneixements tècnics especialitzats a les tasques del lloc de treball
però, a més, una sèrie de coneixements i competències enfocades a l’ús de les tecnologies i la capacitat
d’adaptar-se els canvis continus i el treball amb persones amb altres competències i coneixements.

Però, depenent de si el lloc de treball està més en l’operativa o en la gestió marcarà un desenvolupament
diferent sobre les tecnologies, coneixements tècnics i competències a desenvolupar. Tot i així, segons
l’informe d’aprofundiment de l’economia metropolitana sobre el futur del treball i l’estudi realitzat per
CaixaBank amb la metodologia de la universitat d’Oxford, s’estima que el 54% dels llocs de treball actual
d’Espanya tenen un risc elevat (superior al 66%) de ser automatitzats a mig termini mentre que la resta
tenen un risc mitjà. Aquest fet ens indica que l’evolució dels llocs de treball dels secors metall, logístic,
automoció i afins es troben en un procés de canvi per l’automatització progressiva de les empreses i que
farà que cada vegada més puguin desaparèixer llocs de treball més operatius però en creïn de nous amb
una major càrrega tecnològica. En l’estudi, es pot observar com els llocs de treball qualificats del sector
indústria i logística tenen més d’un 60% de risc ser automatitzats.
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La realitat tecnològica de la indústria catalana, el nivell educatiu dels seus treballadors i la reduïda
dimensió de les seves empreses, pot fer que la reducció de l’ocupació prevista fins a l’any 2030 sigui
superior als 12.200 llocs de treball previstos per l’estudi, esdevenint necessària la col·laboració entre els
diferents actors del territori per fer front a aquest repte de futur.

En definitiva, el mercat laboral industrial a Catalunya es troba en un procés de transformació i canvi
progressiu degut a la recerca de la competitivitat, la implementació de la indústria 4.0 i a l’arribada de la
pandèmia. Un repte, al qual el teixit industrial del Vallès Oriental no pot obviar.
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Perfils laborals actuals i futurs al Vallès Oriental

El teixit laboral de les empreses industrials del Vallès
Oriental que formen part dels sector metall, automoció,
afins i logística disposa d’una població relativament
envellida.

El 39,4% dels treballadors tenen entre 46 i 65 anys i
només el 8,4% dels treballadors es situa entre els 16 i els
25.

Aquest factor ens pot conduir a un procés d’envelliment i
de dificultat de substituir el personal que es va jubilant
amb només incorporacions.
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Perfils laborals actuals i futurs al Vallès Oriental

Segons l’enquesta realitzada en aquest estudi, els llocs
de treball més habituals en el sector serien el personal
tècnic especialitzat en l’ofici del metall, automoció i
logística (per exemple torner, fresador...) i personal
d’administració i gestió.

En canvi, l’estructura laboral de les empreses del Vallès
no disposa de representació interna de personal
informàtic ni personal d’investigació.
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Perfils laborals actuals i futurs al Vallès Oriental

En concret, els llocs de treball més habituals en els sectors estudiats són, classificats de més a menys
representació en les empreses segons els enquestats:

• Operaris no qualificats: el 26,56% de les empreses.
• Operaris i personal especialitzat: Soldadors, electricistes, muntadors de maquinària, torners,

fresadors, rectificadors, electroerosió, tècnics de refrigeració, matricers, controladors CNC. El
31,25% de les empreses.

• Personal administratius i comptable: 26,56% de les empreses.
• Delineants, dissenyadors, qualitat i personal tècnic: el 18,75% de les empreses.
• Comercials i comercials tècnics: 12,5% de les empreses.
• Mosso de magatzem, conductors de carretons, pont grua i altres tasques de magatzem: 12,5% de

les empreses.
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Perfils laborals actuals i futurs al Vallès Oriental
(continua)

• Enginyers i personal amb titulació universitària: 10,94% de les empreses.
• Conductors i xofers: 10,94% de les empreses.
• Caps de departament: taller, finances, qualitat, administració i tràfic: 7,81% de les empreses.
• Pintors industrials: 4,69 de les empreses.
• Recursos humans, màrqueting i altres departaments de suport a la operativa: 3,13% de les

empreses.
• Operadors de tràfic: 3,13% de les empreses.
• Atenció al client i post-venda: 3,13%.
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Actualment, només el 28,1% es troben en la recerca de
personal per les seves empreses, pel que podem concloure
que estan en una situació de poc creixement de llocs de
treball.
Tot i així, el perfil amb més demanda dintre dels sectors
metall, automoció, logística i sectors afins actualment
segueix sent el personal tècnic especialitzat (torners,
fresadors, muntadors, instal·ladors...). El 47,3% manifesta
que són els perfils professional del que en tenen més
necessitat).
En canvi, pràcticament no hi ha necessitats a nivell de
personal d’investigador i informàtic. Això ens indica que el
procés d’industrialització 4.0 al Vallès Oriental es troba en
una situació molt incipient.
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En concret, els perfils que més demanden actualment les empreses dels sectors són:

• Comercials. 
• Peons especialitzats. 
• Enginyers, SAT i personal amb estudis universitaris.  
• Mecànic ajustador.
• Caps de taller.
• Project Manager.
• Gestors de aduanes.
• Informàtics.
• Conductors amb permís C+E.
• Ajustador de motlles.
• Conductor TIR.
• Preparador c.n.c i centre de menanitzat.

• Soldadors i tubers.
• Personal no qualificat.
• Fresadors.
• Projectistes.
• Personal administratiu i de suport en la operativa 

(Recursos humans, finances...)
• Pintors industrials.
• Caps d’equip.
• Conductor mecànic.
• Torner.
• Preparadors.
• Operaris de taller.

Els llocs de treball més demandats són els relacionats amb la operativa del sector (tant personal especialitzat com
no especialitzat i tècnic), seguit de llocs d’administració i de gestió i per últim els llocs de treball relacionats amb la
comercialització.
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El 28,4% dels enquestats considera clau el coneixement
tècnic del seu personal, el 26,4%, competències
transversals com la capacitat d’aprenentatge,
adaptabilitat, autonomia, entre d’altres, i el 23%, les
competències relacionals que fomenten el treball en
equip, comunicació, gestió emocional.

Com es pot observar, aquestes competències van molt
alineades amb els estudis anteriors esmentats però
amb una gran diferència, no es valoren les
competències tecnològiques relacionades amb el seu
sector. Aquest factor pot ser conseqüència de la poca
industrialització 4.0 que té el sector en el Vallès
Oriental.
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El principal problema que ens trobem quan es tracta
de recerca de professionals és la mancança d’oferta
especialitzada amb l’experiència i/o formació
necessària.

En definitiva, i en línia amb els resultats dels estudis
anteriors, les empreses del sector destaquen la falta
de personal format i amb experiència relacionat amb
les funcions i operacions de més valor, no sent clau
encara l’adaptació i els coneixements que aporta la
indústria 4.0.
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SERVEIS EXTERNALITZATS

Tal i com hem vist en aquest informe, l’estructura
industrial del Vallès Oriental destaca per estar formada
per empreses micro o petita. Aquest fet facilita que
alguns dels processos de gestió o de negoci s’acabin
externalitzant.

El 31,4% de les empreses enquestades externalitza els
serveis administratius i de gestió, el 25,4% serveis
informàtics, el 21,2% el transport, el 11,9% recursos
humans i el 5,1% serveis de màrqueting.

Aquesta situació afavoreix el fet que la recerca de
personal es centralitzi en els llocs de treball lligats a la
gestió interna i operativa de l’activitat empresarial.
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NIVELL FORMATIU DE LA PLANTILLA

L’estructura de personal existent dintre dels sectors
metall, automoció, afins i logística destaca per tenir
una formació centrada en la operativa i
especialitzada en les tasques.

En l’actualitat, el nivell formatiu que més destaca és
el personal amb estudis primaris (el 38,6% de les
empreses disposen de personal amb aquest nivell
formatiu), seguit de personal amb formació
professional (en el 21,2% de les empreses). Només
el 15,4% de les empreses disposen de personal amb
formació universitària o superior.
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NIVELL FORMATIU DE LA PLANTILLA

Cal ressaltar que no a totes les empreses
enquestades existeix la cultura de potenciar la seva
formació. Tant és així que el 54,7% manifesta que
més del 60% de la seva plantilla no ha augmentat la
seva formació sectorial i només un 10,9% de les
empreses té actualitzada entre un 81 i 100% de la
seva plantilla amb formació específica a les seves
necessitats.
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Existeixen tres branques formatives molt marcades
dintre dels sectors estudiats on les empreses
verbalitzen que és necessari desenvolupar els seus
equips:

• El 24,2% dels enquestats considera que la formació en
competències transversals, com per exemple treball en
equip, lideratge, gestió del temps, comunicació...

• El 23,3% consideren que necessiten potenciar el seu
coneixement tècnic per a la producció i muntatge.

• El 15,8% en noves tecnologies relacionades amb la
indústria 4.0
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EL FUTUR DEL MERCAT LABORAL EN EL SECTOR

A diferència de les competències que valoren
actualment en el mercat, el teixit industrial dels sectors
estudiats consideren que les competències clau
seguiran sent les mateixes però amb una gran
diferència, un augment significatiu d’importància de les
competències tecnològiques, passant del 2,7% en el
moment actual al 13,8% en el futur.

Aquest factor ens indica que, encara que actualment
no és una realitat, el sector comença a prendre
consciència del progressiu camí cap a la
industrialització 4.0
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EL FUTUR DEL MERCAT LABORAL EN EL SECTOR

Després de l’impacte de la COVID-19, és de ressaltar la
visió positiva de futur de les empreses enquestades, ja
que el 70,3% de les empreses considera que en 2021
mantindrà la seva plantilla i un 23,4% considera que
l’augmentaran entre el 1 i un10%.

Només un 3,1% del teixit enquestat considera que tindrà
que seguir disminuint la plantilla, encara que molt
sostingudament, menys d’un 10%.
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EL FUTUR DEL MERCAT LABORAL EN EL SECTOR

Els resultats anteriors prenen més consistència si ho
analitzem conjuntament amb la previsió del tancament
d’any que han tingut pel 2020. El 52,4% dels enquestats
valora que tindrà una baixada de la facturació menor del
25%.

Un 25,4% valora que mantindrà la mateixa facturació o
bé augmentarà fins a un 25%.

En definitiva, aquestes dades estan alineades amb les
xifres macroeconòmiques presentades en el present
informe.
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EL FUTUR DEL MERCAT LABORAL EN EL SECTOR

S’observa una progressiva tendència en els propers 5 anys a introduir-se en els sectors estudiats perfils
relacionats amb la industrialització 4.0, tot i que es té la visió de seguir necessitant els mateixos
professionals que actualment: Personal tècnic, operaris especialistes (fresadors de CNC, torners,
mecànics, soldadors...).

Serveixi com a exemple el que algunes de les empreses enquestades (poques) considera que
necessitaran tècnics de robòtica, programadors, analistes d’ERP, especialistes en processos de
digitalització i programació i centres de mecanitzats.

És una carrera encara molt incipient a la que haurem d’estar molt atents a com es desenvolupa.
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Si hi ha un terme que resumeix clarament l’impacte que està tenint la COVID-19 en la societat en general
és INCERTESA.

La pandèmia provocada per la COVID-19 ha provocat una emergència de salut pública sense precedents
que afecta tots els sectors econòmics. Els models de demanda estan canviant i les empreses hauran
d'adaptar-se contínuament a les noves i incertes condicions de mercat.

En l’enquesta que hem dut a terme hem pogut identificar les principals fortaleses i debilitats que perceben
les empreses dels sectors que són subjectes d’aquest estudi.
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Tal i com hem pogut observar, les
empreses del metall, automoció, logística
i afins, valoren positivament les relacions
i fidelització que tenen amb els clients, el
coneixement que disposen del mercat i la
diferenciació que tenen respecte a la
competència.

Tot i així, podem observar una gran
disparitat d’opinió respecte als punts
forts que disposen.
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Respecte a les mancances, les empreses
enquestades destaquen el grau
d’internacionalització, la seva situació
financera, la innovació interna i les
aliances tecnològiques.
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Aquestes debilitats estan alineades amb tot el que hem pogut observar en l’estudi, ja que:

• Ens trobem en un mercat dominat per empreses micro i petites.

• Un dels efectes més evidents de la pandèmia de la COVID-19 és l’impacte en el Valor Afegit Brut de la
comarca, el qual manté una correlació directa amb el volum de negoci registrat. En el cas del Vallès Oriental,
aquest es redueix en un -11%, el que representa -2.051 milions d’euros.

En el cas dels sectors del metall, logístic i afins, l’impacte és encara més gran, arribant a -11,98%, el qual
representa -462,2 milions d’euros, el 23% de la comarca. Tot això coincideix amb una de les debilitats que
destaquen en el sector: la seva situació financera.

• Hi ha una tendència a tenir com a debilitat la manca d’innovació i tecnologia, fet que coincideix amb els
perfils professionals i les formacions actuals dels treballadors del sector.

En definitiva, podem observar que la percepció respecte a la competitivitat que mostren les empreses
enquestades està alineada amb la situació del sector.
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A continuació presentem les conclusions en format DAFO, ressaltant les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i
Oportunitats dels sectors metall, automoció, logística i afins. Cadascun dels factors els hem agrupat en els
següents apartats:

• Dades econòmiques i COVID

• Situació de la dona

• Tecnologia i Industria 4.0

• Mercat Laboral



Projecte cofinançat per:

157

CONCLUSIONS DE L’ESTUDI

DADES ECONÒMIQUES I COVID

DEBILITATS Sector altament atomitzat en una alta representació d’empreses micro (1 a 10 
treballadors) i petita (de 6 a 50 treballadors). 

Degut a la COVID-19 hi ha un alt nivell de tancament d’empreses, en especial micro i 
petites. Aquest procés ja es venia donant abans de la COVID-19.

El sector ja patia una desacceleració abans de l’arribada de la COVID-19 que la 
pandèmia ha intensificat. 

Situació prèvia de destrucció de llocs de treball que la COVID-19 ha intensificat en tots 
els CCAE estudiats, en especial el 24 i el 27

Fort creixement de l’atur degut a la COVID-19
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SITUACIÓ DE LA DONA

DEBILITATS Sectors amb clara segregació de gènere, en especial el sector logístic

Tendència a mantenir la mateixa distribució  per gènere en les noves contractacions 
(més homes que dones).

Les dones no tenen la mateixa representació a tots els departaments, centrant-se 
principalment en aquells que no estan relacionats directament amb producció.

A més, les posicions que solen ocupar les dones tenen una menor remuneració.

Bretxa salarial pronunciada.
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TECNOLOGIA I INDUSTRIA 4.0

DEBILITATS Poca industrialització 4.0 en el sectors del metall, logística i afins.

Poca percepció de que la Industria 4.0 sigui un factor de valor diferencial respecte a la competència.

Les formacions tècniques actuals no disposen del coneixement tecnològic 4.0 per adaptar-se a les
noves implementacions.

Les tecnologies 4.0 que es fan servir en el teixit industrial actual estan focalitzades en integració
horitzontal i vertical de sistemes però hi ha poca implementació d’altres tecnologies.

La part operativa del sector està poc robotitzada, pel que es genera una alta dependència de la ma
d’obra.

Sector afectat econòmicament actualment per la COVID-19 que no permet fer front a inversions en
tecnologia.
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MERCAT LABORAL

DEBILITATS Gran part dels treballadors disposen de formació bàsica.

Poca cultura a actualitzar-se i formar-se dintre de la companyia.

Perfils laborals centrats en llocs administratius i operaris especialitzats

Poca oferta de personal laboral amb formació i/o experiència en el sector.

Baixa demanda de noves contractacions i tampoc es preveu creixement pel proper 
any.
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DADES ECONÒMIQUES I COVID

AMENACES La Comarca té una alta dependencia a l’evolución dels sectors industrials i de serveis.

Es preveu un major impacte de la COVID-19 tant a la comarca com en el sector respecta a la resta de la 
província.

Incertesa de l’evolució de la pandèmia per l’any 2021.

Procés progressiu de destrucció del teixit industrial petit i micro.

Les últimes dades de desembre de 2020 sembla apuntar a un empitjorament de les dades, fet que demostra 
el risc si s’allarga la situació actual i que acabi afectant a les empreses d’una manera encara més marcada. 

Alta acumulació d’aturats en la comarca i en el sector i manca de capacitat per tornar a absorbir aquests 
aturats en el món laboral a llarg termini. 

Alta dependència dels ERTOS per part de les petites empreses, fet que les posa en una situació de 
precarietat i alt risc de tancament davant un empitjorament de la situació general. 
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SITUACIÓ DE LA DONA

AMENACES Existeix una resistència a disminuir la bretxa salarial.

Cultura molt arrelada sobre el paper de la dona en els sectors metall, logístic, 
automoció i afins.

Falta de dones en estudis relacionats amb el sector, el que produeix que acabin 
executant tasques administratives o relacionades, a on el salari és inferior.
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TECNOLOGIA I INDUSTRIA 4.0

AMENACES Alta probabilitat a la creació d’aturats de llarga durada donat que entren persones amb poc coneixement i/o 
formació sobre les necessitats futures en el sector (tecnologies 4.0)

Les dones no tenen la mateixa representació a tots els departaments, centrant-se principalment en aquells 
que no estan relacionats amb producció.

Es generen més llocs de treball amb requisits de tecnología que el mercat laboral no pot satisfer degut a que 
hi ha una manca d’estudiants d’aquestes matèries.

Poc coneixement en el sector sobre les tecnologies 4.0

Costos d’implementació de tecnologia 4.0 molt elevats, difícils d'assumir per les empreses micro i petites, 
que són les que copen el mercat a la comarca.

La falta d’introducció de tecnologies 4.0 en el procés productiu pot afectar la competitivitat i la productivitat i 
posar en risc el teixit productiu industrial de la comarca
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MERCAT LABORAL

AMENACES Poc interès en formacions professionals relacionades amb la indústria.

Falta d’adaptació de l’oferta de titulacions a les noves demandes professionals.

Destrucció de llocs de treball a curt termini degut a processos d’industrialització 4.0

Teixit laboral amb una edat avançada i poc interès per part de la gent més jove.

Mercat laboral poc preparat davant una possible demanda de perfils professionals relacionats amb la 
industria 4.0

Risc de tancament de cicles formatius relacionats amb la formació professional, 
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DADES ECONÒMIQUES I COVID

FORTALESES Comarca referent a la província de Barcelona en la seva estructura industrial, entre elles les referents al
metall i automoció.

Tendència del creixement del VAB en el sectors estudiats, sobretot en alguns dels subsectors.

Els autònoms dels sectors estudiats s’han vist poc afectat a nivell de tancament, a excepció dels CCAE 24,
27 i 30.

Contenció de la destrucció d’assalariats tenint en compte el número d’empreses tancada.

Risc de tancament d’empreses degut a l’alta especialització i creixement d’alguns subsectors.

Inici de procés de recuperació en creació d’empreses a partir del segon trimestre del 2020.

La logística, després del primer impacte, es manté més sostinguda en la creació de contractació i sosté
millor l’impacte en l’atur.
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SITUACIÓ DE LA DONA

FORTALESES Les dones estan millor formades que la mitjana del homes. 

Menor impacte de la COVID-19 en destrucció de llocs de treball de dones, degut als 
llocs de treball que ocupen (gestió i administració). 

Les empreses són conscients que la dona està poc representada. 
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TECNOLOGIA I INDUSTRIA 4.0

FORTALESES L’impacte de la COVID-19 ha activat la necessitat de posar en marxa tecnologies que 
permeten al personal d’oficina treballar des de casa la qual cosa ha permès, en una part del 
sector, posar en marxa accions de implementació de tecnologia.

Consciència de que en un futur proper es necessitaran professionals amb coneixements de 
tecnologia 4.0.

Es disposa d’una base d’empreses que ja ha començat processos d’industrialització 4.0 a 
través de la millora de la tecnologia de gestió. 
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MERCAT LABORAL

FORTALESES Hi ha interès en formar al personal del sector en competències tècniques, tecnològiques i 
transversals.

Arribada d’empreses grans que poden assegurar la demanda de llocs de treball per les 
persones. 

Visió que en un futur proper els perfils tècnics seguiran sent necessaris en el mercat laboral 
de la comarca. 

Diversificació de necessitats futures de llocs de treball, tant per personal amb poca 
qualificació com amb formació especialitzada. 
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DADES ECONÒMIQUES I COVID

OPORTUNITATS Atracció d’empreses grans relacionades amb els sectors estudiats. 

El sector logístic és un sector que, encara que a nivell de facturació s’ha vist afectat, la seva tendència en 
creació de llocs de treball està consolidada. 

S’observa una tendència progressiva a pal·liar la baixada de contractacions en el sector metall. Depenent de 
les ajudes o de l’evolució de la pandèmia es pot fomentar tornar a nivells similars a abans de la COVID-19. 

El sector logística es un motor de contractacions després de la COVID-19
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SITUACIÓ DE LA DONA

OPORTUNITATS Les principals causes que es detecten en la falta de paritat de gènere són de 
caràcter cultural, el que permet dissenyar una estratègia per fer-hi front 
(conscienciació, sensibilització, etc.) 

Existeix consciència en el sector de que la dona està poc representada.
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TECNOLOGIA I INDUSTRIA 4.0

OPORTUNITATS Consciència de que en un termini de 5 anys la tecnologia 4.0 podrà començar a aportar més valor. 

A Catalunya existeix un teixit tecnològic 4.0 que pot afrontar el procés d’acompanyar a la indústria 
en el seu procés. 

L’entrada progressiva de la indústria 4.0 pot millorar la productivitat i la competitivitat de la 
comarca. 
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MERCAT LABORAL

OPORTUNITATS Creació de nous llocs de treball a mig termini, més qualificats, sobretot amb processos de la
indústria 4.0

Es valora cada vegada més les competències enfocades en la gestió de persones i competències
transversals.

Consciència que en un futur proper les competències tecnològiques seran importants.

En un futur proper hi haurà una demanda de persones que tindran que cobrir llocs de treball per
jubilació.

Existeix una consciència de l’evolució progressiva cap a la tecnologia 4.0 de llocs de treball.
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Un cop vistes les conclusions a mode diagnosi de situació - DAFO, a continuació proposem quines són les línies generals,
a mode d’objectius estratègics, que s’haurien de tenir en compte per poder corregir les debilitats, aprofitar les
oportunitats, mantenir les fortaleses i afrontar les amenaces:

1. Cal aturar la destrucció d’empreses petites i micro i assegurar la seva viabilitat en la comarca més enllà de
l’impacte de la COVID-19, donat que formen el teixit empresarial més important del sector.

2. Potenciar la creació de llocs de treball qualificats en el sector, atenent a les necessitats actuals i futures.
3. Potenciar la implementació de la indústria 4.0 en el sectors dintre de la comarca, més enllà de les tecnologies

actuals, facilitant-hi a les empreses micro i petites.
4. Potenciar la igualtat d’oportunitats entre gèneres en els sectors ampliant la representació de la dona a tots els

departaments.
5. Disminuir la bretxa salarial entre gèneres.
6. Potenciar la formació tècnica, en competències transversals i tecnològiques tant pels treballadors com pels

aturats dintre del sector.
7. Fomentar el relleu generacional atenent a les necessitats de futur.
8. Dissenyar una oferta formativa adaptada a la nova realitat del sector i que faciliti l’adaptació a les tecnologies 4.0 i

fomenti la igualtat d’oportunitats entre gèneres.
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Per poder dur a terme amb èxit els objectius plantejats, cal que es prenguin accions concretes adreçades a
assolir els esmentats objectius.

Un dels objectes d’aquest informe és proposar accions que ajudin el sector a assolir els objectius sorgits de la
diagnosi anterior, identificant solucions de caire tecnològic i no tecnològic que es poden emprar per atendre les
necessitats del sector.

A continuació detallarem quines acciones poden plantejar-se executar per assolir els objectius proposats.
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1. Cal aturar la destrucció d’empreses petites i micro i assegurar la seva viabilitat en la comarca més enllà de
l’impacte de la COVID-19, donat que formen el teixit empresarial més important del sector.

ACCIONS Potenciar la competitivitat de les empreses a través de l’accés a 
tecnologies 4.0

Facilitar la creació de conglomerats i associacions 
tecnològiques que permetin l’intercanvi de tecnologia i el 
desenvolupament conjunt entre empreses.

Fomentar la creació de sinèrgies amb altres zones geogràfiques (tant 
altres comarques com fora de Catalunya) per potenciar l’accés a nous 
clients i mercats (tant nacionals com internacionals).  

Assessorar a les empreses en el procés d’internacionalització i 
d’expansió en nous mercats. 

Facilitar o condonar el pagament d’impostos en el temps de duri la 
pandèmia. 

Facilitar l’accés a finançament per invertir en tecnologies i/o 
reestructurar el seu negoci a la nova situació. 

Posar en marxa accions d’economia col·laborativa per potenciar 
aliances entre empreses del mateix sector i poder afrontar la situació 
actual, dirigit principalment a les empreses més petites. 
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2. Potenciar la creació de llocs de treball qualificats en el sector, atenent a les necessitats actuals i futures.

ACCIONS Facilitar línies de subvencions que permetin la contractació de persones. 

Potenciar la competitivitat de les empreses del sector.  

Disseny de catàlegs formatius adequats a les necessitats actuals i futures del sector
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3. Potenciar la implementació de la indústria 4.0 en el sectors dintre de la comarca, més enllà de les tecnologies
actuals, facilitant-hi a les empreses micro i petites.

ACCIONS Fomentar el coneixement a les empreses de la comarca sobre que és la indústria 4.0, quines tecnologies existeixen i els beneficis 
que poden aportar, mitjançant, per exemple de la realització de jornades de sensibilització i de coneixement.

Facilitar la creació d’un HUB tecnològic que fomenti les aliances empresarials a la comarca per desenvolupar tecnologia 4.0 per 
aplicar en el sector, sobretot enfocat a la petita i micro empresa. 

Crear accions formatives sobre les tecnologies 4.0 tant pels treballadors en actiu com per les persones aturades. 

Realitzar un estudi en la comarca sobre quines són les tecnologies 4.0 més importants per implementar i que tinguin major difusió 
en tots el sectors. 

Assessorar a les empreses en les noves tecnologies 4.0 i els potencials models de negoci que poden sortir de la seva aplicació. 

Crear un catàleg de proveïdors tecnològics 4.0 validats per l’administració i que puguin accedir les empreses de la comarca  en 
condicions més competitives. 
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4. Potenciar la igualtat d’oportunitats entre gèneres en els sectors ampliant la representació de la dona a tots els
departaments.

ACCIONS Realitzar accions de sensibilització i presa de consciència per fomentar el canvi de percepció 
cultural entre els empresaris, els treballadors i les dones. 

Posar en marxa accions formatives especialitzades en el sector enfocades a les dones que volen 
entrar a treballar en llocs de treball especialitzats en el sector metall, automoció, logístic i afins. 

Concretar paquets d’ajudes dirigits a la contractació de dones en llocs de treball no tant 
representats. 

Potenciar el coneixement i la implantació de plans d’igualtat dintre de les empreses micro i petites 
del sector. 

Proposar accions dirigides a la conciliació laboral entre homes i dones, tenint en compte la situació 
de la COVID-19.
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5. Disminuir la bretxa salarial entre gèneres.

ACCIONS Formació i sensibilització sobre la igualtat de gènere. 

Posar en marxa formacions tècniques especialitzades per a dones que volen potenciar la seva carrera 
professional dintre del sector. 

Fomentar la contractació mitjançant Curriculum cec

Assessorament a les empreses perquè puguin emprendre mesures dirigides a la igualtat de gènere, como 
ara la definició de llocs de treball segons competències tècniques, variables salarials segons productivitat, 
etc.
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6. Potenciar la formació tècnica, en competències transversals i tecnològiques tant pels treballadors com pels
aturats dintre del sector.

ACCIONS Realitzar una detecció exhaustiva sobre les necessitats formatives tècniques especialitzades que necessiten 
els sectors i crear itineraris formatius aprofitant els recursos formatius de la comarca. 

Dissenyar i posar a disposició un catàleg formatiu específic a les empreses del sector i posar en marxa un procés de 
promoció de la formació. 

Coordinar amb diferents actors de la formació reglada, en especial la formació professionalitzadora, a la comarca la 
modernització i adaptació de la formació a la indústria 4.0. 

Fomentar la col·laboració entre empreses privades i centres formatius de formació professional i universitats per 
desenvolupar accions formatives més adaptades a les necessitats del mercat i que els potencials nous treballadors 
disposin de formació teòric i pràctica. 

Dissenyar una oferta formativa adaptada a la nova realitat del sector i que fomenti la igualtat d’oportunitats entre 
gèneres
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7. Fomentar el relleu generacional atenent a les necessitats de futur.

ACCIONS Estudiar les causes de la disminució de demanda dels cursos formatius professionalitzadors dels 
sectors i dissenyar un pla d’acció amb l’objectiu de fomentar l’interès en aquestes formacions.

Posar en marxa accions per modernitzar i adaptar els programes formatius a les demandes del 
sector i als interessos dels potencials alumnes. 

Executar accions de comunicació per fomentar l’interès de les formacions del sector. 

Realitzar una previsió del procés de relleu generacional del sector per evitar un potencial conflicte 
de falta de personal capacitat i assegurar la qualitat del procés.
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A continuació proposem diferents accions, tant a nivell tecnològic com no tecnològic per fomentar la indústria 4.0.
A nivell no tecnològic:

• Dissenyar un pla estratègic i d’acció sobre el desenvolupament de la Industria 4.0 a la comarca i identificar
les necessitats tecnològiques de les empreses i poder alinear recursos que facilitin la seva implementació.

• Realitzar jornades de sensibilització i de coneixement de la indústria 4.0 i els seus beneficis.
• Realització d’un estudi sectorial per detectar les tecnologies clau a implementar en el procés indústria 4.0 en

el sector.
• Posar en marxa la creació d’un HUB tecnològic sectorial que fomenti la col·laboració entre les empreses

micro i petites per desenvolupar tecnologia de manera conjunta.
• Facilitar l’accés a línies de finançament que permetin la posada en marxa de tecnologia enfocada a indústria

4.0.
• Realitzar assessorament a les empreses per detectar les tecnologies 4.0 que poden aplicar en la seva

organització i estimar el cost d’inversió.
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Les propostes que realitzem a nivell tecnològic s’haurien de planificar dintre del pla estratègic esmentat en el punt
anterior.
 Per potenciar la productivitat en el sector és clau la implementació de la robòtica en els processos

productius.
 Per millorar la gestió diària de la companyia és clau fomentar la utilització en totes les empreses dels

sectors de sistemes d’integració horitzontal i vertical.
 Desenvolupar noves experiències i productes a través de la implementació de la internet de les coses en

productes i solucions adreçats als seus clients.
 Implementació de servidors i sistemes informàtics al núvol.
 Treballar per la implementació d’impressió 3D en els seus processos productius i així oferir solucions

personalitzables i adaptables als seus clients.
 Internet de les coses aplicada a processos d’automatització i de cooperació robòtica en les empreses.
 BIG-DATA per elaborar models predictius que permetin millorar la presa de decisions en la companyia.
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Per finalitzar les conclusions d’aquest estudi, identifiquem quines són les principals necessitats en l’àmbit
formatiu dels sectors metall, automoció, logístic i afins a la comarca del Vallès Oriental.
 Formacions professionalitzadores tècniques especialitzades en el sector metall, automoció, logístic i afins,

en especial torner, fresador, electroerosió, tècnics de refrigeració, soldadura (MAG, TIG, MIG...) matricers i
controladors CNC.

 Potenciar la formació a nivell universitari tècnic, enfocada al sector i a l’aplicació de la indústria 4.0.
 Formació en sensibilització i presa de consciència de la importància de la indústria 4.0
 Formació en sensibilització en la igualtat de gènere, assetjament sexual i per raons de sexe, etc.
 Formació en competències transversals (lideratge, treball en equip, comunicació, etc.)
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