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Situació actual de les estratègies de 

desenvolupament econòmic al Vallès Oriental i 

oportunitats de futur:  

una aproximació subcomarcal  

  

 

La finalitat del treball és determinar les oportunitats de desenvolupament econòmic de la 

comarca i valorar les estratègies i polítiques implementades els darrers anys en base a un estudi 

que interrelacioni diferents factors, que són:  

 

 les externalitats i els avantatges competitius que ofereix la comarca a les empreses que s’hi 

localitzen,  

 

 la identificació i caracterització de les especialitzacions productives territorials existents i el 

seu potencial futur i  

 

 

 l’anàlisi de les estratègies i instruments de desenvolupament local desplegats, així com el 

context de les estratègies catalana i europea de foment de la competitivitat i la innovació. 
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1 Antecedents i justificació 

La comarca està conformada per un total de 43 municipis que presenten dinàmiques territorials 

amb característiques força diferenciades. Des de la perspectiva de l’anàlisi econòmica, la dimensió 

del municipi no permet recollir la totalitat de l’abast de les forces d’aglomeració que expliquen la 

concentració territorial de les activitats econòmiques i que es poden estendre, segons treballs 

recents, fins a vint o trenta kilòmetres. Al mateix temps, la divisió territorial comarcal no sempre 

és l’adequada per a respondre a les problemàtiques i polítiques a emprendre, atès que s’incorre 

en biaxos d’agregació en les dades i informacions proporcionades davant l’heterogeneïtat de 

situacions, fet que comporta que sovint no es comparteixin les diagnosis i no es resolguin amb 

eficàcia els problemes particulars de cadascuna de les realitats subcomarcals. Així, la determinació 

dels diferents àmbits territorials existents a la 

comarca com a unitat d’anàlisi de la realitat 

socioeconòmica esdevé un element clau per al 

disseny i desplegament de les estratègies de 

desenvolupament local. Una part del treball, per 

tant, se centra en identificar quins són aquests 

espais territorials, ja sia perquè comparteixen una 

especialització productiva (conformen un districte 

industrial o clúster regional 1 ) o bé perquè 

comparteixen un mateix mercat de treball 

(conformen mercats locals de treball). Aquest 

treball pretén mitjançant l’ús de la ciència 

econòmica identificar, mesurar i ajudar a 

comprendre el paper que el territori juga en la 

competitivitat empresarial i, d’altra banda, 

aconseguir que aquesta millor comprensió ajudi a 

dissenyar polítiques laborals i econòmiques més fonamentades i efectives. 

Els darrers anys i arran de la crisi econòmica, han emergit un conjunt d’iniciatives supramunicipals 

en l’àmbit del desenvolupament local, en són exemples la Catalonia Innovation Triangle (CIT) que 

es constitueix l’any 2008 com a Consorci de Promoció de la B30, format pels ajuntaments de Sant 

Cugat del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Rubí, o la creació el mes de juny de 2014 de l’Associació 

de Municipis de l'Eix de la Riera de Caldes conformat per sis municipis del Vallès Oriental i 

Occidental. També recent és la constitució a principis del 2013 de l'Associació Àmbit B30, que a 

més de configurar-se com una agrupació de 23 municipis de tres comarques diferents: Baix 

Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, alineats tots al voltant d'aquest tram de via, la B-30, 

agrupa 55 organismes entre organitzacions empresarials i sindicals, universitats i centres 

tecnològics. En darrer lloc, cal fer esment de la xarxa C-17, que neix a finals del 2013 amb la 

                                                           
1 També es denominen sistemes productius locals. 

El treball plantejat es basa principalment 
en l’anàlisi de dades socioeconòmiques i la 
utilització de tècniques quantitatives, 
d’una banda, i de l’anàlisi de la 
documentació existent en relació a les 
estratègies de desenvolupament econòmic 
actualment vigents, de l’altra.  

Amb tot, també inclou una sèrie de 

reunions de treball amb els agents 

econòmics i socials per tal d’aprofundir en 

alguns aspectes i valorar els resultats 

obtinguts i fer-ne difusió. 
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participació de 15 alcaldes, la majoria del Vallès Oriental, però també d’Osona, Garrotxa, Ripollès 

i la Cerdanya, amb l’objecte d’impulsar conjuntament estratègies de competitivitat i 

desenvolupament econòmic. A juny de 2014 ja en formen part 30 ajuntaments i es treballa per la 

constitució de l’associació, on també està previst que s’hi integrin empreses i organitzacions 

econòmiques. 

Aquest procés té l’origen en la necessitat de sumar esforços i de configurar una massa crítica 

suficient per tal d’abordar problemàtiques i necessitats compartides que individualment són 

escassament abastables. Les administracions municipals s’han vist obligades a reduir molts dels 

serveis en els àmbits que no són competències pròpies, entre els quals hi ha la promoció 

econòmica, l’ocupació i el desenvolupament local. Així les coses, un bon nombre de municipis de 

la comarca no disposen de servei d’atenció a l’empresa o de serveis d’ocupació. Davant aquesta 

situació, el Consell Comarcal - en representació dels municipis- i la Diputació de Barcelona, estan 

duent a terme un procés d’ordenació dels serveis d’atenció a l’empresa amb el doble objectiu de 

racionalitzar els recursos i de garantir la cobertura territorial completa de servei a totes les 

iniciatives i projectes empresarials i de desenvolupament local que ho requereixin (actualment 12 

municipis disposen d’aquest servei amb major o menor grau de desplegament de serveis). En 

aquest procés és important tenir identificades les realitats territorials a les que han de donar 

cobertura i les estratègies i projectes de desenvolupament local als que han de donar suport. El 

resultat d’aquest treball, per tant, vol ser de gran ajuda en la definició de l’abast territorial de 

cadascun dels punts de servei que finalment es configurin i en la definició de les seves prioritats i 

els àmbits sectorials d’actuació. 

De forma complementària a la determinació dels àmbits geogràfics adients per a l’aplicació de les 

diferents polítiques, es duu a terme una anàlisi més general de les externalitats que ofereix la 

comarca des de la perspectiva empresarial en base a uns models quantitatius desenvolupats per 

Actíva Prospect i adoptats per la Diputació de Barcelona (Moreno 2014a i 2014b), que analitzen les 

condicions territorials per a la competitivitat i fa un balanç del sistema d’innovació comarcal en 

termes comparatius respecte el conjunt de 41 comarques catalanes. En base aquests models 

s’identifiquen les fortaleses i debilitats de la comarca en les diferents dimensions analitzades. La 

finalitat és poder identificar clarament els avantatges competitius i les febleses, i determinar 

aquells punts on s’han de produir millores. La informació recollida per aquests models s’ha 

complementat amb l’anàlisi documental i contrastat en base a les entrevistes i reunions de treball 

realitzades. 

Per acabar de donar una visió completa, al llarg del treball es documenten les experiències de 

concertació territorial, inicialment concebudes en l’àmbit de les polítiques d’ocupació (pactes 

territorials) però que en els darrers anys, com ja s’ha apuntat amb anterioritat, s’han orientat més 

clarament en l’impuls de la competitivitat territorial i el reforçament de les externalitats, àmbit on 

es circumscriuen les polítiques industrials/sectorials, que també es detallen al llarg del document. 

En aquest punt cal assenyalar que la comarca del Vallès Oriental és l’única comarca de la província 

de Barcelona que no disposa d’un Pla estratègic comarcal que orienti les polítiques de 

desenvolupament local i marqui unes pautes comunes i estratègies comunes pel conjunt de 

municipis que la integren. Tot i que no es disposa d’aquest marc d’actuació, en els darrers anys 
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s’ha produït un augment important dels processos de planificació a nivell municipal, aquests han 

estat analitzats per tal de conèixer quines estratègies poden ser compartides. 

En conjunt, amb les informacions i valoracions recollides al llarg d’aquest treball es vol aportar el 

coneixement i criteri necessari per a l’establiment de prioritats comarcals i subcomarcals pel que 

fa a les vocacions productives i les línies de treball futures per tal de millorar l’entorn territorial, 

algunes de les quals han d’esdevenir apostes territorials en el marc de l’estratègia catalana 

RIS3CAT. 

Al llarg de tot el procés, iniciat a finals d’octubre de 2014 i finalitzat a finals de febrer, s’han dut a 

terme dues presentacions per tal de contrastar els resultats. En aquestes sessions, realitzades l’11 

de desembre i el 4 de febrer, han estat convidats tots els ajuntaments de la comarca i una 

representació dels agents econòmics i socials.  

El document s’estructura en quatre grans apartats. En el primer es duu a terme una radiografia 

general de quina ha estat l’evolució recent de l’economia comarcal i quin ha estat l’impacte de la 

crisi econòmica en termes generals i en relació als sectors econòmics. També s’analitza l’estructura 

productiva tant des del punt de vista de valor de la producció com en termes d’ocupació, amb 

l’objectiu d’identificar aquells sectors més rellevants de l’economia comarcal. En el segon apartat 

s’analitzen les externalitats que ofereix la comarca. És a dir, aquells elements que representen un 

avantatge competitiu per a les empreses que es localitzen a la comarca respecte altres indrets de 

Catalunya i aquells que frenen la seva competitivitat. En el tercer apartat, amb l’objectiu de fer 

més efectives les polítiques de desenvolupament local, es proposen en base a criteris econòmics, 

diferents espais de concertació territorial i es contrasten amb els existents. També s’identifiquen 

aquelles agrupacions d’activitats i territorials on té sentit impulsar polítiques industrials perquè 

mantenen relacions importants i conformen districtes industrials on es produeixen externalitats 

específiques per a les empreses que s’hi localitzen. Per acabar, l’últim apartat aprofundeix sobre 

la realitat dels diferents sectors econòmics identificats en l’apartat anterior, tant pel que fa al 

context comarcal com el regional, aportant informacions sobre la seva evolució i perspectives de 

futur, així com detallant les polítiques locals de suport impulsades els darrers anys.  
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2 Trets rellevants de l’economia comarcal 

Evolució de l’economia comarcal 

Amb un valor estimat de la producció de 10.868,0 milions d’euros, el Vallès Oriental és la quarta 

economia comarcal catalana. La 5à en capacitat de renda i població. 

En l’etapa expansiva de l’economia 2001-2008 el creixement del PIB ha estat menor al Vallès 

Oriental que al conjunt de Catalunya: 53,1% 

front el 56,9%, 3,8 punts percentuals menys. 

La crisi econòmica ha estat més intensa a la 

comarca que al conjunt de Catalunya i l’àmbit 

provincial. El PIB comarcal cau entre 2008 i 2013 

el 6,5% front el 4,3% del conjunt de Catalunya. 

És un dels pitjors registres comarcals, només 

quatre de les 41 comarques catalanes han 

registrat una major contracció de la seva 

economia. 

Durant el 2013 s’observa una recuperació de 

l’economia catalana que també es trasllada a 

l’economia comarcal. 

La importància de la Indústria en l’economia 

comarcal és cabdal: el 35,8% del Valor Afegit 

Brut (VAB). Supera en escreix la mitjana catalana 

del 20,2%, el 24,8% del Baix Llobregat o el 27,0% 

del Vallès Occidental. 

En la darrera etapa recessiva, excepte el sector 

primari que ha registrat un millor 

comportament que al conjunt de Catalunya, 

tant la indústria, com la construcció com el 

sector serveis la comarca ha registrat un 

comportament pitjor que el conjunt del 

Principat. 

  

Gràfic 1 Variació interanual del PIB pm, Vallès 
Oriental. 2009-2013 

 

Gràfic 2 Variació del VAB per sectors, 2008-
2013 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades de l’Idescat i de 
l’Anuari Econòmic Comarcal de CatalunyaCaixa. 
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Estructura productiva 

En termes econòmics els 

sectors més relle-vants 

de l’economia comarcal 

són els ser-veis 

empresarials i 

immobiliaris, el comerç i 

la química. Tots tres 

sectors representen el 

70,8% del Valor Afegit 

Brut comarcal. A la 

indústria també cal 

destacar el paper de l 

subsector del metall 

(sobretot de la fabri-

cació de productes 

metàl·lics) i del sub-

sector de l’alimen-tació. 

Juntament amb la 

química tots tres 

representen el 54,3% del VAB industrial. 

 

En termes d’ocupació els 

principals subsectors industrials 

són la indústria química i la 

metal·lúrgia i fabricació de 

productes metàl·lics. Un de cada 

tres llocs de treball localitzats a la 

comarca són d’aquests sectors. 

Així, el sector del metall genera el 

doble d’ocupació que el sector 

químic en relació el seu VAB. El 

mateix succeeix amb el subsector 

de cautxú i plàstic, que té major 

capacitat de creació d’ocupació 

que el sector Alimentació.  

 

 

  

Gràfic 3 Estimació del VAB per sectors (milions €), 2013 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades de l’Idescat i de l’Anuari Econòmic Comarcal 
de CatalunyaCaixa. 

Gràfic 4 Llocs de treball localitzats a la indústria per 
subsectors, Vallès Oriental. 2014 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i 
Ocupació.  

Nota: Mitjanes anuals, afiliats al Registre General de la Seguretat Social i al 
Registre de treballadors autònoms. 
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L’evolució més negativa en la darrera etapa recessiva dels subsectors industrials correspon als 

sectors del metall i el cautxú i plàstic, mentre que subsectors com l’alimentació o la química han 

mantingut els nivells d’ocupació i estan jugant un paper important en la recuperació iniciada el 

2014. Aquesta recuperació o canvi de tendència, s’observa en la majoria de sectors industrials, 

excepte en el tèxtil, confecció i cuir, cautxú i plàstic i el Paper, edició i arts gràfiques, que mantenen 

la tendència negativa durant el 2014.  

 

Gràfic 5 Evolució dels llocs de treball localitzats a la indústria per subsectors, Vallès 
Oriental. 2008-2014 (2008=100) 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. Mitjanes anuals, 
INSS+RETA. 

Nota: L’ordre dels subsectors és de major a menor grau d’ocupació. 
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3 Factors territorials de competitivitat 

Elevada disponibilitat i reserva de sòl i d’espais per a l’activitat econòmica, malgrat s’apunta un 

pèrdua de protagonisme els darrers anys respecte altres localitzacions i un dèficit important en 

la dotació de serveis de valor afegit, en part degut a l’atomització existent, que afecta a la 

competitivitat d’aquests espais 

Diversos treballs de diagnosi estratègica realitzats en l’etapa expansiva anterior apuntaven la 

disponibilitat de sòl industrial al Vallès Oriental com un factor important per l’atracció d’activitat 

econòmica, només superada pel Vallès Occidental en capacitat (Diputació de Barcelona, 2004; 

Garcia, 2003). Els principals avantatges assenyalats respecte a d’altres territoris metropolitans 

eren, d’una banda, l’elevada quantitat de sòl urbanitzable i, per tant, la possibilitat de 

desenvolupar més sòl industrial i, de l’altra, una oferta amb preus comparativament més baixos. 

Aquests treballs, realitzats abans de la crisi, mostraven que entre el 70-80% del sòl industrial 

disponible estava ja ocupat, situació que pot haver canviat significativament els darrers anys a 

causa del deteriorament econòmic. Un altre factor que també s’ha modificat és la reserva de sòl 

de que disposa la comarca, que ha passat de les 4.763 hectàrees de sòl urbanitzable a les 3.404 ha. 

de l’any 2012. Així, la comarca de situar-se en 2a posició passa a ocupar la 5a, i comarques com el 

Baix Llobregat, la Selva, Vallès Occidental o Tarragonès presenten una major disponibilitat 

(Moreno, 2014b). 

A la comarca es comptabilitzen 166 polígons repartits en 34 municipis, els quals presenten una 

bona provisió de serveis urbans bàsics (com pavimentació, sanejament, aigua, gas, electricitat, 

telefonia, xarxa contra incendis), encara que només la meitat dels municipis amb polígons tenen 

serveis d’acceptable qualitat ambiental (zones verdes, arbrats). Amb tot, s’assenyala la menor 

competitivitat d’aquests espais degut a la manca de serveis avançats. Aquest es considera un 

aspecte clau si es vol afavorir la localització a la comarca d’activitats de major valor afegit i 

contingut tecnològic, ja que es considera que cal apostar per un nou sòl industrial ben dotat de 

serveis encara que els preus, en conseqüència, pugin. (Diputació de Barcelona, 2004). Un altre 

element apuntat en les entrevistes és la necessitat de replantejar els usos i l’oferta d’espais per a 

l’activitat industrial, per tal d’adaptar-los a la demanda actual. Els usos i dimensions dels solars i 

naus disponibles d’alguns polígons desenvolupats als anys 80 i 90, quan Espanya rebia moltes 

inversions de la UE, no s’adeqüen a la situació actual, en la que les localitzacions empresarials son 

predominantment de PIME i amb un major protagonisme del terciari, molt més exigent en termes 

de qualitat de l’entorn i de serveis (sobretot de mobilitat), que la indústria. 

Un treball recent posa de manifest que bona part dels polígons de la comarca són adjacents a 

d’altres polígons (el 46%), alguns de municipis veïns (Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2014). 

L’excessiva atomització d’aquests espais i les delimitacions administratives dificulten la provisió 

serveis (com és el cas de les telecomunicacions), atès que no es genera una demanda agregada 

suficient. En aquest sentit, s’apunta que seria convenient una reorganització dels polígons que 

facilités l’establiment d’estratègies compartides i la realització d’accions de millora i promoció en 

el seu conjunt.  
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Gràfic 6 Distribució del número de PAE segons 
la seva dimensió, Vallès Oriental i Província de 
Barcelona. 

Gràfic 7 Distribució de la superfície dels PAE 
segons la seva dimensió, Vallès Oriental i 
Província de Barcelona. 

  

Font: Actíva Prospect, a partir de dades de l’ICC. 

 

Bona posició geoestratègica vers el mercat català, estatal i europeu i en relació als principals 

eixos de transport de mercaderies  

El Vallès Oriental ocupa una situació geogràfica privilegiada a l’entorn metropolità de Barcelona, 

el principal mercat de Catalunya. En termes comparatius i respecte el conjunt del mercat català, el 

Vallès Oriental és la 4a comarca amb una distància mitjana menor per darrera del Barcelonès, Baix 

Llobregat i el Vallès Occidental (Moreno, 2014b). Aquesta distància mesura el temps de recorregut 

de distribuir mercaderies i serveis a tot el territori català tenint en compte la població de cada 

comarca. També presenta externalitats importants pel que fa al mercat europeu, peninsular i 

regional ja que l’autopista AP-7 que connecta amb aquests mercats travessa la comarca d’un 

extrem a l’altre, sent una localització idònia per aquelles activitats productives orientades a 

aquests mercats.  

Bona dotació d’infraestructures viàries i de transport públic per carretera, tot i que la connexió 

amb les principals infraestructures logístiques li resta competitivitat respecte altres 

localitzacions dins l’àmbit metropolità 

En relació al mercat no europeu, la situació del Vallès Oriental no és tan positiva en comparació a 

la resta de comarques de l’àmbit metropolità. Això és degut a la seva menor proximitat a les 

infraestructures logístiques que abasten aquests mercats, ports i aeroports. La connexió amb 

aquestes infraestructures és bàsica per a determinats sectors, i el fet d’haver de rodejar la ciutat 

de Barcelona per tal d’accedir-hi des de la comarca redueix la seva posició de competitivitat 

respecte altres localitzacions. En relació a aquest punt, alguns treballs anteriors apunten la 

necessitat de millorar les connexions ferroviàries amb connexions directes entre les zones 

industrials i els ports de càrrega. Aquesta situació es preveu que millori en el futur, quan es posi en 

marxa l’estació intermodal de mercaderies de La Llagosta. Infraestructura que es considera 

estratègica pel desenvolupament econòmic de la comarca (Diputació de Barcelona, 2004). 
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El corredor del Mediterrani i el paper de l’estació intermodal de La Llagosta i el CIM 
Vallès 
 

El corredor del Mediterrani és un una de les 10 infraestructures transnacionals que conformen el mapa 
europeu d’infraestructures en l’horitzó 2030. La seva posada en marxa representarà una millora 
considerable de les relacions comercials internacionals, sobretot amb Europa i l’Àfrica, i esdevé un element 
clau per al creixement de les empreses exportadores.  

Part d’aquest corredor ja està en funcionament, en un tercer carril d’ample europeu entre Castellbisbal i 
Mollet del Vallès. Tanmateix, l’anunci de la construcció d’una gran estació intermodal a La Llagosta és el 
que representa una fita important pel que fa a la competitivitat del teixit industrial de la zona. Aquesta 
infraestructura juntament amb el CIM Vallès, a Santa Perpètua de Mogoda, situen aquest espai com un 
dels pols principals de la logística a Catalunya que complementa al port i l’aeroport de Barcelona.  

Actualment el sector logístic ja està molt present a la zona, atès la important vocació exportadora del teixit 
empresarial existent i la presència del CIM Vallès. Amb la posada en marxa de l’estació intermodal s’obra 
l’oportunitat d’esdevenir un important clúster logístic. Tot i que l’activitat sovint és vista com de baix valor 
afegit, és molt estratègica dins la cadena de valor de les empreses ja que pot representar un element clau 
de la seva competitivitat i la seva tecnificació els darrers anys n’ha augmentat el valor per a l’economia i 
els processos productius.  

     

Font: Cambra de Sabadell. El corredor mediterrani al Vallès, un nou pol logístic a la comarca. 

 

Dèficits de capital humà importants i en l’oferta formativa professionalitzadora 

La comarca presenta dèficits importants en l’àmbit de la qualificació de població i els recursos per 

la formació professional que es vénen arrossegant des de fa temps com ja es ve apuntant en 

diversos treballs realitzats amb anterioritat a aquest (Cambra de Comerç de Barcelona, 2006 i 

Diputació de Barcelona, 2004). És una de les principals debilitats de la comarca en comparació amb 

la resta de l’entorn provincial. Malgrat s’han produït avenços importants els darrers anys en 

diversos àmbits, els esforços encara es mostren insuficients i la situació actual es manté 

comparativament pitjor. En un treball recent d’anàlisi del sistema d’innovació comarcal s’apunten 

les següents febleses (Moreno, 2014a):  

Qualificació de la població i demanda productiva: 

 Menor presència de població amb estudis postobligatoris (professionalitzadors) i amb estudis 

universitaris. 

 Escassa presència de joves matriculats en la formació professional i en la formació universitària 

(sobretot en ciències, tecnologies i enginyeries). 

 Menor proporció de població que domina llengües estrangeres. 
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Oferta d’estudis i formació professional: 

 Menor desenvolupament dels serveis educatius/formatius. 

 Oferta de títols de formació professional poc diversificada. 

 Escassa (quasi nul·la) oferta en l’àmbit dels estudis superiors universitaris. 

 

Taula 1Oferta de títols universitaris segons 
durada i comarca, curs 2013-2014 

Taula 2 Oferta de títols diferents de formació 
professional segons tipus, curs 2012-2013 

Comarca Grau Màster Total  % col 

Alt Penedès 0 0 0 0,0 

Anoia 2 1 3 0,4 

Bages 12 2 14 1,7 

Baix Llobregat 9 6 15 1,8 

Barcelonès 196 315 511 62,7 

Berguedà 0 0 0 0,0 

Garraf 5 1 6 0,7 

Maresme 10 2 12 1,5 

Osona 24 8 32 3,9 

Vallès Occidental 97 125 222 27,2 

Vallès Oriental 0 0 0 0,0 

Total  província 355 460 815 100,0 
 

Comarca CFPM CFPS Total  

Alt Penedès 9 9 18 

Anoia 11 13 24 

Bages 22 22 44 

Baix Llobregat 30 45 75 

Barcelonès 40 70 110 

Berguedà 7 4 11 

Garraf 10 9 19 

Maresme 19 21 40 

Osona 19 24 43 

Vallés Occidental 30 45 75 

Vallés Oriental 18 26 44 
 

Font: Diputació de Barcelona (2014). Els sistemes d’innovació comarcals a la província de Barcelona. Actíva Prospect. 

 

Alguns indicadors comparatius... 
 

 Població adulta amb estudis postobligatoris (37,3% front el 41,2% de Catalunya). Posició comarcal 
21/41. 

 Percentatge titulats superiors (20,1% front el 25,5% de Catalunya). Posició comarcal 26/41. 

 Alumnes matriculats en CFGS i CFGM sobre població 17-20 anys,18a i 21a posició respectivament en 
el rànquing comarcal. 

 Estudiants universitaris matriculats en humanitats i ciències socials sobre població 20-29 anys (18a) i 
ciències, tecnologies i enginyeries (25a). 

 

Font: Moreno, 2014a 

 

Oferta d’estudis universitaris 
 

L’oferta d’estudis universitaris a la comarca es circumscriu a les pràctiques de medicina que es 
desenvolupen a l’Hospital de Granollers en conveni amb la UIC, a l’oferta de l’Institut Universitari de 
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Ciència i Tecnologia, SA (IUCT) de Mollet que ofereix un Màster Oficial en Prevenció de Riscos Laborals a 
través de la Universitat de Vic i a un conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per a realitzar 
els crèdits de lliure elecció i també doctorat interuniversitari de química sostenible amb set universitats i 
centres de recerca més.  

 

El Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG) 

Constituït el 2002, el Consorci del Centre Tecnològic i Universitari de Granollers (CTUG), és una iniciativa 
de l’Ajuntament de Granollers i de Caixa Manlleu, la Fundació Politècnica de Catalunya, la Universitat 
Oberta de Catalunya i la Cambra de Comerç, que té per finalitat facilitar l’accés a les noves tecnologies de 
la informació i la comunicació i reduir l’escletxa digital, la formació als professionals de la comarca per 
afrontar els nous requeriments del desenvolupament econòmic i tecnològic i la nova organització del 
treball, i emprendre la formació universitària a Granollers, sobretot en el camp dels estudis 
postuniversitaris. A 1 de gener de 2013 es va formalitzar la dissolució del consorci però l’Ajuntament en va 
prendre el relleu de les actuacions i continua funcionant, principalment en els àmbits de societat del 
coneixement, relacions amb universitats i formació relacionada amb l'audiovisual. En l’àmbit universitari 
ha signat convenis específics de col·laboració per tal de dur a terme la validació i acreditació de cursos i 
manté altres convenis amb col·legis professionals per tal d’oferir cursos d’actualització. És la seu de la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) al Vallès Oriental. Disposa d’instal·lacions preparades per a dur a 
termes activitats de formació, trobades, reunions, etc.i s’integra dins l’espai Roca Umbert Fàbrica de les 
Arts. 

 

Parc del coneixement de Bell-lloc i Universitat Corporativa de Telefònica (La Roca del Vallès) 

L’any 2007 l’empresa Santa & Cole (dedicada al disseny de mobiliari exterior) promou un projecte per 
recuperar l’activitat formativa als terrenys de 
l’antiga escola Bell-lloc, que preveu diversos 
equipaments d’entitats públiques i privades 
que fomentin la innovació, entre els quals hi ha 
en funcionament la Universitat Corporativa de 
Telefònica (un altre projecte previst era l’Escola 
de disseny de la mateix empresa, que ha quedat 
posposat). En el plantejament inicial del 
projecte de Parc del coneixement es vol 
fusionar la formació amb aspectes com la 
cultura de projecte (disseny, arquitectura, 
urbanisme i paisatgisme), tecnologies 
industrials, dret (sobretot el vinculat a la 
propietat intel·lectual i industrial) i la gestió. El campus es preveu que ocupi 100.000 metres quadrats, dels 
quals 18.000 es destinarien a sales de treball i 44.000 a zones exteriors i esportives.  

La Universitat Corporativa està en funcionament des de 2009 i actualment ja està a ple rendiment formant 
a 6.000 directius d'aquesta companyia cada any. Amb 18 mil m2 conté 28 sales, dos amfiteatres, cinc sales 
plenàries, vint sales de reunió, un centre de negocis. I residència amb 180 habitacions per a l’allotjament. 

 

Reduïda presència de centres de suport a la innovació, així com de l’activitat innovadora a les 

empreses 

El Vallès Oriental presenta una mancança important pel que fa als centres de suport a la innovació, 

així com els centres universitaris d’investigació i d’altres punts de referència en aquests àmbits 
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(sobretot públics), dèficit que sorprèn si es compara amb l’oferta d’altres comarques de la 

demarcació amb menys pes econòmic i poblacional. Aquesta situació també contrasta amb el fet 

que la comarca presenta una elevada concentració i especialització empresarial en diversos sectors 

de l’economia, a diferència del que passa a d’altres economies comarcals. Tanmateix, aquesta 

elevada diversificació és un dels factors que ha dificultat l’aposta estratègica per alguna d’aquestes 

infraestructures. D’altra banda, la concentració d’aquest tipus de serveis i infraestructures existent 

a la comarca veïna del Vallès Occidental (campus universitaris, centres de transferència 

tecnològica, centres de recerca i parcs científics i tecnològics) també ha incidit en negatiu. En 

aquest sentit, la percepció que es té des del territori és que s’arriba tard i que en el context actual, 

les possibilitats de donar suport a l’impuls d’aquest tipus d’iniciatives amb èxit són menors. 

Tanmateix, tant en les percepcions com en els 

indicadors sobre l’activitat innovadora de les 

empreses la situació és comparativament 

negativa en relació a les comarques que 

presenten un major desplegament aquest tipus 

d’infraestructures i serveis, igual que passa en 

l’àmbit de la formació universitària i l’impacte 

en els nivells d’estudis de la població. Així, es 

registra una baixa activitat en la protecció de les 

invencions 2 , sobretot en l’àmbit industrial 

(Moreno, 2014b). En d’altres treballs anteriors 

ja s’apuntava que a la comarca no es generen 

inversions d’elevat contingut tecnològic, 

situació que confirmaria aquest extrem 

(Diputació de Barcelona, 2004). D’altra banda, 

en diversos treballs d’anàlisi sobre la 

competitivitat i la millora de la productivitat a 

les empreses catalanes s’ha evidenciat que 

l’existència d’aquests centres d’innovació i 

transferència tecnològica són clau per a petites 

i mitjanes empreses.  

Malgrat aquest balanç negatiu respecte a les 

iniciatives públiques en el camp de la innovació 

i la transferència tecnològica, a la comarca s’hi localitzen diverses institucions d’iniciativa privada 

que són referents, alguns a nivell internacional, en els seus àmbits d’especialització. És el cas de 

l’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia (IUCT) en el sector farmaco-químic o de l’IRTA en 

sector agroalimentari. També és el cas del Centre Tecnològic Giro en l’àmbit del tractament i gestió 

dels residus orgànics o el Centre de Recerca i Desenvolupament "Pujol i Tarragó", que té els seus 

inicis a la comarca. No obstant això, s’assenyala que aquestes infraestructures tenen més aviat poc 

                                                           
2 Registrada a partir de l’activitat en l’Oficina Espanyola de Patents i Marques en les diferents modalitats de protecció: patents, models 
d’utilitat i dissenys. 

Taula 3 Infraestructures 
cientificotecnològiques existents a la província 
de Barcelona d’àmbit públic 

Comarca / 
Infraestructura 

Centres 
de 

recerca 

Centres 
TECNIO 

Parcs 
científics i 

tecnològics 

Total 

Alt Penedès     

Anoia 2 1   3 

Bages   2 2 4 

Baix Llobregat 3   2 5 

Barcelonès 67 33 9 109 

Berguedà     

Garraf   1 1 2 

Maresme   1 1 2 

Osona   1   1 

Vallès 
Occidental 

25 26 6 57 

Vallès Oriental   1   1 

Total 97 66 21 184 
 

Font: Diputació de Barcelona (2014). Els sistemes 
d’innovació comarcals a la província de Barcelona. Actíva 
Prospect. 

Nota: S’ha comptabilitat el centre GIRO – Gestió Integral 
de Residus Orgànics de Mollet, tot i que actualment no 
figura a la xarxa TECNIO. 
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impacte en el teixit productiu i social comarcal, excepte en el cas de l’IUCT que manté projectes de 

col·laboració amb algunes administracions locals. Amb tot, es té la percepció que això no és degut 

a una manca d’interès d’aquestes institucions pel territori, sinó que més aviat ha estat per una 

manca d’apropament des dels agents locals.  

 

Recursos cientificotecnològics  
 

Institut Universitari de Ciència i Tecnologia, SA - IUCT (Mollet del Vallès) 

L’Institut Universitari de Ciència i Tecnologia és un 
centre tecnològic de caràcter empresarial creat 
l’any 1997. L’objecte de la institució és utilitzar els 
seus coneixements, experiència i capacitats per tal 
de generar noves tecnologies, productes i processos 
per a la seva aplicació industrial en el sectors Químic 
i Farmacèutic i medi ambiental. Un altre dels seus 
objectius és la creació i desenvolupament de 
projectes de investigació, programes de formació 
altament especialitzats, serveis tecnològics i 
activitats de transferència de coneixement. Des de 
la seva creació, IUCT ha signat uns 300 contractes 
amb empreses per a projectes d’I+D, serveis tècnics 
i consultoria. Organitza i participa en conferències i congressos internacionals amb les seves aportacions 
científiques.  

 

Centre de Recerca i Desenvolupament "Pujol i Tarragó" (Mollet del Vallès) 

L’any 2004 s’inaugura el Centre de Recerca i Desenvolupament "Pujol i Tarragó" del Grup Ficosa, dedicat 
a activitats de Recerca, Desenvolupament i Innovació de nous sistemes i components per a l'automòbil. El 
grup, de capital català i originari de Cardedeu, és líder mundial en el seu segment i compta amb més de 8 
mil treballadors arreu del món en 18 països. El 2011 l’empresa tanca les instal·lacions de Mollet per 
traslladar-se a l’antiga planta de Sony a Viladecavalls (Vallès Occidental).El nou centre s’orienta cap a la 
innovació en el camp de l’electrònica amb l’objectiu de diversificar clients i productes donant suport a la 
transferència de tecnologia cap a sectors com transport, aeroespacial, comunicacions, ferroviari i "health-
tech". Amb 6.000 metres quadrats a la innovació i l'R+D, es converteix en un dels centres tecnològics més 
importants d'Espanya dedicats a aquests sectors. L’any 2014 la multinacional japonesa Panasonic 
adquireix el 49% del grup per tal de millorar la seva posició com a proveïdora del sector de l’automoció en 
productes de confort i seguretat.  

 

Centre Tecnològic GIRO - Gestió Integral de Residus Orgànics (Mollet del Vallès) 

El Centre Tecnològic GIRO es va constituir l’any 2005 per iniciativa de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC), l’Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i l’Ajuntament de Mollet del 
Vallès. Té com objectiu consolidar-se com a referent internacional en l’Àmbit de la Gestió i tractament 
integral de residus orgànics per contribuir al desenvolupament sostenible dels sectors productius i la 
qualitat ambiental del territori. El centre compta amb 3000 m2 equipat amb laboratoris i diferents plantes 
de tractament de residus. A més de la seva activitat formativa, desenvolupa estudis i línies de recerca a 
través de la seva Fundació. El personal docent està format pels mateixos professionals i investigadors del 
centre.  
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Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries IRTA (Torre Marimón, Caldes de Montbui) 

L’IRTA és un institut d’investigació de la Generalitat de Catalunya, adscrit al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. La finalitat del IRTA és contribuir a la modernització, a la 
millora i a l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, 
agroforestal, aqüícola, pesquer i també d’aquell directament o indirectament relacionats amb 
l’aprovisionament d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària i a la 
transformació dels aliments, i en general, a la millora del benestar i la salut de la població. Els seus 
objectius principals són els d’impulsar la investigació i el desenvolupament tecnològic dins de l’àmbit 
agroalimentari, facilitar la transferència dels avenços científics i valorar els avenços tecnològics propis 
sense deixar de procurar la màxima coordinació i col·laboració amb el sector públic i privat. 

 

 

Escàs desenvolupament dels serveis de suport empresarial i de serveis intensius en coneixement, 

tot i que la presència d’empreses líders en els seus sectors configura una demanda sofisticada en 

aquest àmbit 

L’existència d’un oferta prou àmplia i diversificada de serveis avançats és un dels elements clau per 

tal de renovar el model industrial i crear un entorn atractiu per a les noves inversions i fomentar la 

competitivitat del teixit empresarial existent. Es tracta de que hi hagi una provisió suficient i diversa 

de serveis financers, consultoria empresarial, serveis tècnics, publicitat, serveis TIC. La realitat 

comarcal segons els diversos treballs consultats situa al Vallès Oriental en una posició de feblesa 

en relació a aquest punt, amb una presència reduïda i escàs desenvolupament d’aquests serveis 

(Diputació de Barcelona, 2004 i Moreno, 2014b i 2014a). No obstant això, aquests serveis han 

mostrat una gran resistència en els darrers anys de contracció de l’economia en comparació a la 

resta d’activitats. Situació que també s’ha registrat a la comarca, tant des del punt de vista de 

l’ocupació com del teixit empresarial. Fins i tot, en la modalitat de treball autònom s’ha registrat 

un important augment de l’ocupació, configurant-se un àmbit de sortida laboral per a molts 

treballadors altament qualificats que s’havien quedat a l’atur. Aquestes iniciatives d’autocupació 

poden esdevenir si s’acaben consolidant, un engreixament de l’oferta empresarial actual que tanta 

falta fa.  

En l’àmbit de l’exigència dels mercats vers productes innovadors, la comarca presenta alguns 

aspectes que són favorables, en primer lloc, la importància de la mitjana empresa (el 26,6% dels 

llocs de treball localitzats corresponen a empreses d’entre 50-250 treballadors i el 13,1% a 

empreses de més de 251 treballadors). Aquestes empreses ja presenten economies d’escala 

suficients com per afrontar la seva internacionalització i incorporar el procés innovador. En segon 

lloc, també és un indicador de la sofisticació de la demanda el fet que una bona part dels llocs de 

treball són en activitats intensives en coneixement i tecnologia. Cal assenyalar, d’altra banda, la 

presència important a la comarca d’empreses líders en el seu mercat en sectors com l’alimentació, 

la indústria farmacèutica, les tecnologies mèdiques, fabricació de mobiliari urbà, fabricació de 

productes de neteja, etc. 
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Alguns indicadors comparatius... 
 

Serveis intensius en coneixement 

 Llocs de treball intensius en coneixement per 10.000 habitants. Posició comarcal 22/41. 

Serveis de suport al teixit productiu 

 Llocs de treball en serveis financers per 10.000 habitants. Posició comarcal 17/41. 

 Llocs de treball en activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial per 
10.000 habitants. Posició comarcal 21/41. 

 Llocs de treball en serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnique per 10.000 
habitants. Posició comarcal 18/41. 

 Llocs de treball en publicitat i estudis de mercat per 10.000 habitants. Posició comarcal 12/41. 

 Llocs de treball en serveis de tecnologies de la informació per 10.000 habitants. Posició comarcal 
15/41. 

 

Font: Moreno, 2014a 

 

Equipaments de suport al desenvolupament de serveis avançats 
 

Centre de serveis avançats a les empreses de Can 
Muntanyola 

Can Muntanyola és un projecte de cooperació entre la 
Cambra de Comerç de Barcelona i l'Ajuntament de 
Granollers. Situat al polígon Palou Nord de i inaugurat 
el 2012, el centre està especialitzat en la generació i 
transferència de coneixement sobre innovació en la 
gestió, en el foment de l’emprenedoria, en la formació 
de personal directiu de les PIME, i en el suport al 
creixement i a la internacionalització de les empreses. 
Consta de 2.257 m2 on s’hi ubiquen els serveis de 
promoció econòmica (Granollers Mercat), l’oficina de 
turisme i Comerç, i la delegació de la Cambra de 
Barcelona.  
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Roca Umbert Fàbrica de les Arts 

La singularitat d’aquesta iniciativa de l’Ajuntament 
de Granollers prové del fet que aglutina en un mateix 
espai artistes, professionals de la cultura, de la 
comunicació i de les tecnologies de la informació, 
creant un ecosistema favorable a la cooperació i 
l’intercanvi de coneixements i projectes. 
L’equipament consta de 20.000 m² al mateix centre 
de la ciutat i fruit de la transformació d’un espai 
industrial. La finalitat amb que s’impulsa el projecte 
és la de dinamitzar el territori en el qual desenvolupa 
l'activitat per tal que esdevingui un pol d’atracció de 
tasques relacionades amb les indústries de la creativitat.. Entre d’altres, allotja el CTUG i el Centre 
Audiovisual, on hi ha la seu de Granollers Audiovisual SL, de VOTV (Consorci de la Televisió Digital Terrestre 
Local de la demarcació de Granollers), l'ADAG (Arxiu Digital Audiovisual de Granollers), platós i un viver 
d'empreses audiovisuals entre d'altres.  

Menor desplegament de la banda ampla i la fibra òptica en l’entorn residencial, que limita el 

desenvolupament del comerç electrònic i de les activitats intensives en coneixement 

Segons un estudi recent (Moreno, 2014b), amb el 69,2% de les llars de la comarca amb banda 

ampla, el Vallès Oriental se situa per sota de la mitjana catalana (70,9%) i se situa entre les 

comarques amb un menor desplegament (la 34a de 41). L’extensió de l’ús d’aquesta tecnologia 

depèn en bona part dels desplegaments que les operadores fan en el territori i que varia en funció 

de la demanda agregada. Les conseqüències són múltiples, d’una banda es ressent l’activitat 

comercial del teixit productiu, ja que es produeix un menor desenvolupament del comerç 

electrònic. Les xifres ho confirmen, amb el 39,8% de les persones de 16-74 anys que han realitzat 

alguna compra per Internet, on la comarca se situa altre cop al capdavall en la compra per aquest 

mitjà (la 33a). També influeix en el desenvolupament de les activitats intensives en coneixement, 

normalment ubicades en entorns urbans, que depenen d’aquesta infraestructura tecnològica per 

tal d’operar en termes competitius. 

Elevada cobertura de la banda ampla als polígons, tot i que la qualitat és millorable i 

l’empresariat desconeix les solucions que ofereix aquesta tecnologia 

L’estudi sobre la situació de les infraestructures de telecomunicacions als polígons de la comarca 

(Consell Comarcal del Vallès Oriental, 2014), mostra que el 95% del territori dels polígons té 

cobertura dels serveis de banda ampla, ADSL, WIMAX i telefonia mòbil, amb prop d’un 2% dels PAE 

on la situació és molt precària. Malgrat aquesta elevada cobertura, assenyala que existeix una 

percepció generalitzada que el servei prestat pateix deficiències generalitzades tant pel que fa a la 

qualitat com a la seguretat. No obstant això, en el cas de polígons aïllats o llunyans del continu 

urbà (prop del 25%), tot i la disponibilitat teòrica de servei, els costos de contractació per a les 

empreses poden ser molt elevats, dificultant la seva accessibilitat (en el mercat empresarial les 

condicions de contractació són individuals a diferència de l’entorn residencial on hi ha tarifes 

generals). 
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Una enquesta a una mostra d’empreses apunta que un 24% no disposa de banda ampla i es 

connecta mitjançant mòdem (RDSI). El 75% de les connexions de banda ampla corresponen a 

connexions mitjançant ADSL, un 20% disposen de connexió mitjançant fibra òptica i menys d’un 

5% utilitzen solucions com el WIMAX o les connexions via satèl·lit. A banda dels problemes 

relacionats amb la capacitat, la major part d’empreses manifesta que desconeix els serveis i 

tecnologies que tenen a l’abast per tal de donar resposta a les seves necessitats en 

telecomunicacions. És a dir, desconeixen com guanyar competitivitat en base a l’ús de serveis de 

valor afegit d’aquesta infraestructura.  

Manca d’un inventari de l’estat de les infraestructures i dels serveis de telecomunicacions, i 

d’informació, organització i coordinació sobre els desplegaments futurs 

La meitat dels municipis que han participat en l’estudi sobre l’estat de les telecomunicacions als 

polígons, no disposen d’un inventari sobre les infraestructures existents al municipi, un 90% no 

disposa d’un mapa en el que es trobin representades aquestes infraestructures i el 80% no 

disposen d’informació sobre els operadors presents al municipi. 

L’estudi també posa de relleu que una bona part dels polígons són adjacents a d’altres polígons (el 

46%), formant sovint continus industrials que contenen tres i quatre polígons diferents, alguns 

d’ells adjacents a polígons d’altres municipis. Malgrat aquesta situació afavoreix la demanda 

agregada i, per tant, el desplegament d’aquestes infraestructures, el fet de pertànyer a diferents 

municipis fa que no es gestionin conjuntament les accions i estratègies amb els operadors de 

telecomunicacions. 

Elevada diversificació i especialització de l’economia comarcal  

L’economia del Vallès Oriental és la més diversificada de Catalunya. En relació a aquest punt, també 

cal assenyalar que al mateix temps l’economia vallesana presenta una elevada especialització en 

el secundari i en el comerç a l’engròs. Així, hi ha una especialització i concentració empresarial en 

16 activitats diferents que generen el 34,2% dels llocs de treball de la comarca. Aquestes xifres 

només les superen el Baix Llobregat, amb el 34,5% dels llocs, i el Barcelonès amb 17 activitats 

diferents. Es desprèn, doncs, que hi ha un grup important d’activitats molt significatives per 

l’economia comarcal, que presenten una elevada competitivitat i externalitats positives a la 

comarca. Són la fabricació de productes metàl·lics, la fabricació de matèries plàstiques, la química 

(química bàsica, fabricació de productes de neteja, etc.), la fabricació de components i accessoris 

per a vehicles de motor, la fabricació de maquinària i equips, paper i arts gràfiques, per mencionar-

ne les més importants (Moreno, 2014b).  
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Taula 4 Activitats amb elevada especialització i concentració de teixit empresarial i ocupació, 
Vallès Orienta. 2013. 

Activitats econòmiques (CCAE2009) Establi-
ments 

% llocs 
comarcals 

í.especialitzac
ió llocs 

%llocs 
CAT 

Ranq
CAT 

22-Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 175 3,6 4,5 19,3 2 

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

42 0,9 2,6 11,4 2 

31-Fabricació de mobles 86 0,8 3,2 13,7 2 

26-Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 42 1,0 4,5 19,4 3 

46-Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte 
vehicles de motor i motocicletes 

1109 9,1 1,4 5,9 4 

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

470 4,1 2,4 10,4 4 

45-Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes 426 3,2 1,9 8,0 4 

29-Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 57 1,9 1,4 6,0 4 

28-Fabricació de maquinària i equips ncaa 172 1,8 1,8 8,0 4 

18-Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 123 1,7 2,4 10,3 4 

21-Fabricació de productes farmacèutics 27 1,6 2,2 9,7 4 

27-Fabricació de materials i equips elèctrics 34 0,7 1,6 6,7 4 

23-Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 67 0,7 1,7 7,3 4 

32-Indústries manufactureres diverses 47 0,6 2,4 10,5 4 

75-Activitats veterinàries 36 0,2 1,5 6,3 4 

20-Indústries químiques 130 3,2 2,9 12,5 5 

17-Indústries del paper 31 0,8 1,9 8,3 6 
 

Font: Moreno, D. (2014b). La competitivitat de les comarques de la demarcació de Barcelona, a examen. Utilització del 
model adEg i anàlisi dels resultats pel període 2004-2013. Barcelona: Diputació de Barcelona. 

 

La presència d’indústria de mitjana-alta tecnologia es concentra en uns pocs establiments de 

gran dimensió i capital multinacional, en sectors com la química i la fabricació de productes 

farmacèutics 

L’indicador que mesura el grau de desenvolupament de la indústria de mitjana-alta tecnologia, 

situa el Vallès Oriental en la 4a posició amb 243,4 llocs de treball localitzats per cada 10 mil 

habitants. Dins la demarcació barcelonina se situa en 1a posició, lleugerament per sobre de 

comarques també industrials com el Bages, Vallès Occidental i l’Alt Penedès (Moreno, 2014b). No 

obstant això, s’assenyala que aquestes xifres no reflecteixen ben bé el model industrial vigent en 

la major part del teixit productiu, que es considera de baix valor afegit i amb elevada ocupació de 

sòl en relació a l’ocupació generada (Cambra de Comerç de Barcelona, 2006). Així, aquests 

indicadors el que registren és la presència d’establiments molt rellevants en termes d’ocupació de 

sectors com són la química, la indústria farmacèutica o la fabricació de components elèctrics i 

electrònics, conformats per un nombre reduït d’establiments de gran dimensió i capital estranger. 

Contràriament, altres especialitzacions industrials existents a la comarca amb predomini de petita 

i mitjana empresa no han estat capaces de fomentar un gir qualitatiu a les seves activitats i són, en 

gran mesura, força vulnerables al context competitiu del seu sector.  
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El model productiu actual requereix d’una reforma per tal de fer-lo més sostenible socialment 

La crisi econòmica dels darrers anys ha accentuat alguns problemes estructurals, com són la 

insuficient generació d’ocupació i l’elevada incidència de l’atur. De fet, l’elevada especialització 

industrial de la comarca en sectors molt afectats per la contracció del mercat intern, ha comportat 

una destrucció més important de riquesa i d’ocupació que d’altres indrets. D’altra banda, els nivells 

de renda comparativament baixos que es registren a la comarca - la renda familiar disponible és 

de 15,7 mil euros per habitant l’any 2010 segons l’Institut d’Estadística de Catalunya i se situa en 

36è lloc – evidencien que el mercat laboral està centrat sobretot en l’ocupació de baixa qualitat, 

que en definitiva es trasllada en nivells de renda baixos. Contràriament, la productivitat per 

habitant del Vallès Oriental és de les més elevades (la comarca ocupa la 10a posició en termes de 

PIB per habitant). Es pot deduir, en conseqüència, que la productivitat del teixit productiu actual 

es deu més a les economies d’escala (atesa la seva dimensió) i a la utilització del factor tecnològic 

que en la qualitat del factor treball. Aquest és un element de preocupació ja apuntat en els treballs 

realitzats abans d’iniciar-se la crisi econòmica, que es manté estructuralment en les febleses del 

model econòmic comarcal. 
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4 Les unitats territorials de concertació de les polítiques 

de desenvolupament local 

La distribució geogràfica desigual de l’activitat econòmica i l’activitat residencial a la comarca, on 

tres municipis concentren el 32% de la població (Granollers, Mollet i Parets) i els 12 municipis amb 

major població, el 69%; exigeix un aproximació territorial objectiva que defugi de les delimitacions 

administratives, històriques i/o culturals i s’ajusti millor a una divisió del territori en àrees que 

comparteixin realitats comunes i, per tant, es puguin donar solucions més ajustades als problemes 

que es deriven d’aquesta distribució desigual, com són l’accessibilitat als llocs de treball des del 

lloc de residència (solucions en l’àmbit del transport públic), la gestió eficaç de les polítiques 

d’ocupació i d’intermediació laboral o bé 

les polítiques industrials. Aquesta 

ordenació territorial cal fer-la amb visió 

supramunicipal i en relació a les 

comarques veïnes, sobretot quan els 

mercats de treball i les especialitzacions 

productives responen a àmbits 

territorials compartits i superposats que 

superen els límits administratius. 

Diversos treballs d’economia regional 

confirmen aquest punt, ja que s’ha 

comprovat empíricament com les 

economies externes sobrepassen 

clarament l’àmbit municipal i la seva 

influència arriba a les poblacions 

properes amb les quals comparteix un 

mercat de treball comú o bé conformen 

un districte industrial (Miret, 2010). 

D’altres treballs, apunten la manca d’adequació de les estructures administratives existents tant 

per a la planificació urbana (municipis, àrees metropolitanes) com per a les polítiques d’ocupació 

(àrees territorials de les Oficines de Treball) i d’altres espais d’actuació com les comarques o 

mancomunitats basades en delimitacions històriques, ja que els processos urbans i econòmics han 

superat amplament els marcs actuals d’actuació político-administrativa (Salom i Delios; Rubiera-

Morollón, R.; Viñuela, A., 2011). 

En aquest apartat es fa un repàs de les agrupacions o subdivisions territorials més adequades en 

els diferents àmbits de planificació i d’anàlisi de les polítiques de desenvolupament local i 

mitjançant l’ús de tècniques d’economia regional i espacials es proposen unes unitats territorials 

basades en una realitat socioeconòmica compartida i en funció dels objectius de les polítiques que 

es volen desplegar.  

Taula 5 Distribució dels PAE i la seva superfície dels 
municipis que aglutinen el 70% de la superfície total 

Municipi Núm. PAE Superfície 
Ha. 

Superf. 
acum. 
(%) 

Granollers 8 339,73 11,5 

Franqueses del Vallès, les 6 319,42 22,4 

Parets del Vallès 9 296,78 32,5 

Montornès del Vallès 8 276,29 41,9 

Roca del Vallès, la 7 266,67 51,0 

Lliçà de Vall 14 195,49 57,6 

Mollet del Vallès 3 138,68 62,3 

Sant Celoni 16 125,56 66,6 

Garriga, la 8 110,33 70,3 

Total 166 2.941,72 100,0 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades de l’ICC. 
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4.1 Una proposta de delimitació territorial per a l’anàlisi dels mercats de 

treball i la implementació de polítiques d’ocupació i formatives 

La idoneïtat d’utilitzar les àrees de mercat de treball com a unitat territorial respecte a les 

delimitacions comarcals està abastament tractada (Miret, 2010). Així, els mercats de treball locals 

mostren uns nivells de concentració geogràfica de les activitats superiors als registrats a nivell 

municipal i també respecte als resultats comarcals. Aquest fet es produeix principalment en els 

sectors industrials, el que porta a pensar que l’existència d’economies externes és molt més 

important per a l’activitat industrial que per a la resta d’activitats econòmiques. En base a aquest 

plantejament, s’analitzen 

diferents treballs que han 

aprofundit en aquest tema des 

de l’àmbit acadèmic i es proposa 

una divisió sub-comarcal en 

àrees funcionals. 

La utilització dels mercats de 

treball locals com a mètode per 

a dividir el territori 3  gau-deix 

d’una àmplia tradició, sobretot 

al països anglo-saxons, on per 

exemple, als Estats Units la 

mobilitat obligada per raó de 

treball és utilitzada des dels anys 

50 i a la Gran Bretanya s’utilitzen 

com a referència per a articular 

les polítiques de treball, 

industrials, de transport o 

d’habitatge. Progressiva- ment la 

utilització de mètodes analítics 

per a l’ordenació del territori 

s’ha anat estenent a països com Austràlia, Àustria, Suècia, Suïssa, Itàlia, Dinamarca, Alemanya i 

França. De fet, en la majoria de països de l’OCDE s’ha portat a terme una definició de regions 

funcionals, on Espanya esdevé una clara excepció (OCDE, 2002). A l’estat espanyol, els primers 

treballs són dels anys noranta i es circumscriuen a l’àmbit autonòmic amb els treballs de Casado i 

Castañer per a la Comunitat Valenciana i Catalunya respectivament. De fet, és el govern de la 

Generalitat de Catalunya qui encarrega diversos treballs per tal de delimitar territorialment el 

Principat en base a l’anàlisi dels mercats de treballs (Generalitat de Catalunya, 1992 i 1995). 

Aquests, posteriorment seran utilitzats en el principal instrument d’ordenació del territori: el “Pla 

territorial general de Catalunya “; amb l’adopció dels sistemes urbans i sistemes territorials, que 

                                                           
3 Els mercats de treball locals es basen en l’anàlisi dels desplaçaments diaris des del lloc de residència al lloc de treball. El resultat són 
agrupacions municipals en àrees funcionals independents, de forma que els fluxos entre les àrees resultants són poc rellevants. 

Mapa 1 Àmbits del Pla Territorial de Catalunya: els sistemes 
territorials 

 

Font: Actíva Prospect, a partir dels Pla territorial parcial de les comarques 
centrals i Pla territorial metropolità de Barcelona. 
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es fonamenten, entre altres, amb criteris de mobilitat per raó de treball. Així, en els plans 

territorials parcials actualment vigents la comarca és divideix en quatre sistemes territorials: 1) 

Granollers-Congost, 2) Montseny, 3) Riera de Caldes i 4) Tenes-Besòs (veure Mapa 1). 

En aquesta divisió territorial de la comarca no apareix el Moianès, que tot i que consta com a 

sistema en el Pla Territorial de Catalunya, es circumscriu exclusivament als quatre municipis del 

Bages (en l’actualitat el Consorci del Moianès el configuren 10 municipis del Bages, Vallès Oriental 

i Osona). Això és degut a que en la delimitació territorial proposada en els plans parcials s’han 

tingut en compte criteris político-administratius. De fet, s’ha intentat respectar els límits comarcals 

el màxim possible. Una excepció és el cas de la Riera de Caldes, que inclou tant municipis del Vallès 

Oriental com de l’Occidental. En canvi, alguns municipis de La Selva que presenten una relació 

important amb el sistema del Montseny, s’han exclòs perquè pertanyen a una altra demarcació 

provincial.  

Aquesta delimitació funcional del territori ha estat adoptada per l’Oficina Tècnica d'Estratègies per 

al Desenvolupament Econòmic de la Diputació de Barcelona com a unitat d’anàlisi intermèdia 

alternativa a la comarcal, la qual estableix 31 sistemes territorials pel conjunt de la província. 

D’aquesta forma s’assumeix que els mateixos àmbits d’ordenació territorial han de ser d’utilitat 

per a la definició de polítiques de desenvolupament econòmic. En base a aquest fet, la Diputació 

de Barcelona proveeix informació sobre aquestes unitats territorials. És el cas de l’aplicatiu Hermes 

que dóna l’opció d’agregar informació en base a aquestes agrupacions i també és el cas de la 

publicació “Les economies locals a la província de Barcelona. Impacte de la crisi i vocacions 

productives de futur per als territoris” (Diputació de Barcelona, 2013) on es duu a terme una 

descripció detallada de cadascun dels 31sistemes i estableix estratègies de desenvolupament en 

base a característiques que els diferencien. 

 

Elements destacats dels sistemes territorials 

Granollers-Congost 

 Quart sistema amb més ocupació assalariada de la província. 

 Tercer sistema territorial amb major facturació de les seves societats mercantils. 

 Elevada localització dels sectors de la química i la fusta, que apleguen un 7% del total 
provincial de cada sector. 

Montseny 

 Segon sistema territorial amb un major augment relatiu de la població. 

 Quart sistema territorial amb el patró sectorial més diversificat. 

 Quart sistema amb un major percentatge d’ocupació en activitats d’alt contingut 
tecnològic. 

 Elevada localització del sector químic, el segon sector amb major ocupació assalariada 
per darrere del comerç. 
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Riera de Caldes 

 Sistema territorial amb major dimensió empresarial, tercer sistema amb major proporció 
d’ocupació assalariada a la gran empresa i el sistema amb menor proporció d’ocupació 
assalariada a la microempresa. 

 Segon sistema territorial amb un major percentatge d’ocupació assalariada en activitats 
d’alt contingut tecnològic. 

 Tercer sistema territorial amb major percentatge d’empreses que realitzen activitat 
exterior. El primer entre els sistemes amb major facturació. 

 Elevada especialització donada la dimensió demogràfica i econòmica. 

 Localització destacada dels sectors del metall i químic. 

Tenes-Besòs 

 Sistema territorial amb un major percentatge d’ocupació assalariada en activitats d’alt 
contingut tecnològic. 

 Elevada localització dels sectors del metall i químic. 

 Important increment ocupacional del sector de la salut. 

Moianès 

 El sector de l’agroindústria és el més localitzat i el que agrupa més ocupació. 

 Gairebé la meitat dels ocupats treballen en la microempresa. 

 El sector dels serveis socials és el que augmenta més l’ocupació assalariada. 

 

Font: Les economies locals a la província de Barcelona Impacte de la crisi i vocacions productives de futur 
per als territoris. 

Tot i que l’estat espanyol no ha adoptat cap divisió territorial en base a criteris socials i econòmics 

alternativa a les administratives, en els darrers anys han aparegut diversos treballs acadèmics on 

es tracta la qüestió, és el cas dels treballs de Feria (2008) per a la delimitació de les àrees 

metropolitanes d’Espanya i la definició de mercats de treball espanyols de Casado, J.M.; Martínez, 

L. y Flórez, F. (2010). Precisament, els darrers treballs de Casado estan sent utilitzats en el marc del 

Proyecto Movilidad y reconfiguración urbana y metropolitana finançats pel Ministerio de Economía 

y Competitividad, que té com objectiu millorar els procediments per a la delimitació d'àrees 

funcionals (àrees metropolitanes, mercats locals de treball, mercats locals d'habitatge ), rellevants 

tant per a l'anàlisi científica com per al disseny, posada en marxa i avaluació de polítiques 

públiques. 

A Catalunya cal assenyalar el treballs de Royuela, Romaní, Reyes y Suriñach, entre d’altres, que han 

aprofundit en la qüestió, tot i que no han arribat a tenir caràcter oficial. Amb tot, la Secretaria 

d’Indústria de la Generalitat de Catalunya utilitza el concepte d’àrees funcionals per a la seva 

publicació “La Localització geogràfica de la indústria a Catalunya: el paper de les economies 

d’aglomeració” (Viladecans, E.; Jofre, J., 2006) per tal de descriure els processos de concentració i 
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especialització dels diferents subsectors industrials4 en els subàmbits territorials en els que divideix 

Catalunya. En l’àmbit de la planificació estratègica territorial cal fer esment de Pla territorial 

metropolità de Barcelona, on a les bases socioeconòmiques divideix territorialment la regió en 15 

subàmbits a partir, bàsicament, de l’estructura geofísica, però tenint en compte, també, criteris 

demogràfics, econòmics o funcionals. 

 

La Localització geogràfica de la indústria a Catalunya: el paper de les 

economies d’aglomeració  

 

Aquest treball, molt interessant des de la perspectiva que fa una anàlisi per àrees funcionals, resulta poc 
útil per a l’anàlisi de la realitat comarcal. Sobretot pel fet que divideix el territori en quatre àmbits 
funcionals, que excepte el de Sant Celoni, la resta configuren àrees pertanyents majoritàriament a d’altres 
comarques: Moià, Vic i Barcelona. Així, quatre municipis de la comarca es circumscriuen a l’àmbit de Moià, 
tres municipis a Vic i la majoria de municipis de la comarca, un total de 22, a l’àmbit funcional de 
Barcelona. De fet, l’àmbit de Barcelona està conformat per 103 municipis. En l’àmbit de Sant Celoni també 
hi integra sis municipis de La Selva: Breda, Fogars de la Selva, Hostalric, Massanes, Riells i Viabrea i Sant 
Feliu de Buixalleu. 

 

 

Per tal delimitar territorialment 

en àrees petites el Vallès Oriental 

i després d’analitzar diversos 

d’aquests treballs, s’ha considerat 

oportú utilitzar la divisió en 

subsistemes urbans plantejada 

pels treballs de Suriñach, Romaní i 

Artís (2006) per a la província de 

Barcelona (veure Mapa 2). 

Aquesta delimitació, feta a partir 

de les dades del cens 2001, 

estableix les següents àrees dins 

l’àmbit d’influència dels municipis 

de la comarca: 1) Aiguafreda, 2) 

Caldes de Montbui, 3) Granollers, 

4) Moià, 5) Mollet-Parets, 6) Sant 

Celoni i 7) Sabadell. 

                                                           
4 Utilitza una desagregació a 2 dígits de la Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques per tal des descriure la distribució dels sectors 
en àmbits funcionals.  

Mapa 2 Subsistemes urbans segons Suriñach, Romaní i Artís 
(2006) 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de Suriñach, Romaní i Artís (2006). 
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Aquesta proposta tot i que metodològicament s’ha construït tenint en compte els límits comarcals, 

no és tant estricta com l’anterior i com es pot observar en el mapa adjunt, Breda i Riells i Viabrea 

de la comarca de La Selva conformen el subsistema de Sant Celoni. D’altra banda, el subsistema de 

Caldes de Montbui inclou els municipis de Gallifa i Palau-solità i Plegamans del Vallès Occidental. 

També apareixen altres subsistemes com el d’Aiguafreda que el conforma conjuntament amb Sant 

Martí de Centelles (Osona) o el de Moià configurat per cinc municipis del Vallès Oriental, Bages i 

Osona. 

Tanmateix, la utilització d’aquesta divisió territorial basada en criteris exclusivament de mobilitat 

incorre en diversos problemes de cara a la planificació de les polítiques. En primer lloc, el 

subsistema d’Aiguafreda no té prou massa crítica com per constituir-se un espai de planificació i 

de desplegament de polítiques. En segon lloc, la inclusió del municipi de Granera en el subsistema 

urbà de Sabadell genera força problemes ja que es tracta d’un subsistema, que tot i que limita amb 

la comarca, la major part dels municipis que el configuren no són de la comarca. Així les coses, en 

base a aquests plantejaments es proposa una nova divisió comarcal en cinc àmbits funcionals 

(veure mapa a continuació). 

En aquesta modificació 

s’adscriuen a la Riera de Caldes els 

municipis de Sta. Perpètua, 

Polinyà i Sentmenat (del 

subsistema de Sabadell) i La 

Llagosta (del subsistema Mollet-

Parets). Aquesta agru-pació es 

justifica degut a que en l’actualitat 

han impulsat estratègies de 

desenvolupa-ment comunes. En 

segon lloc, el municipi de Granera 

s’adscriu al subsistema de Moià. 

De fet forma part del Consorci del 

Moianès, amb una àmplia 

experiència de concertació en 

l’àmbit de les polítiques de 

desenvolupa-ment local i 

ocupació. Finalment, el municipi 

d’Aigua-freda s’adscriu al subsistema de Granollers i el municipi de Sant Martí de Centelles (Osona) 

deixa de formar part de l’àmbit territorial d’anàlisi i planificació del Vallès Oriental. 

Amb aquesta proposta els límits administratius de la comarca queden superats i es configura un 

espai conformat per 60 municipis, en lloc dels 47 de la comarca, amb una població total de 474.827 

habitants, front els 403.623 habitants que té el Vallès Oriental. 

 

Mapa 3 Proposta d’àmbits funcionals 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de Suriñach, Romaní i Artís (2006). 
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Taula 6 Municipis i dimensió poblacional dels àmbits funcionals proposats 
Granollers-Congost Riera de Caldes Baix Vallès Baix Montseny Moianès 

Aiguafreda Caldes de Montbui Lliçà de Vall Breda Castellcir 

Ametlla del Vallès, l' Gallifa Martorelles Campins Castellterçol 

Bigues i Riells Llagosta, la Mollet del Vallès Fogars de Montclús Collsuspina 

Canovelles Palau-solità i Plegamans Parets del Vallès Gualba Estany, l' 

Cànoves i Samalús Polinyà Sant Fost de Campsentelles Riells i Viabrea Granera 

Cardedeu Sant Feliu de Codines Santa Maria de Martorelles Sant Celoni Moià 

Figaró-Montmany Santa Perpètua de Mogoda   Sant Esteve de Palautordera Sant Quirze Safaja 

Franqueses del Vallès, les Sentmenat   Santa Maria de Palautordera   

Garriga, la     Vallgorguina   

Granollers         

Lliçà d'Amunt         

Llinars del Vallès         

Montmeló         

Montornès del Vallès         

Montseny         

Roca del Vallès, la         

Sant Antoni de Vilamajor         

Sant Pere de Vilamajor         

Santa Eulàlia de Ronçana         

Tagamanent         

Vallromanes         

Vilalba Sasserra         

Vilanova del Vallès         

238.137 93.434 91.106 41.803 10.347 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades de l’Idescat.. Padró municipal d'habitants 2014. 

 

L’anàlisi de l’estructura productiva dels àmbits funcionals resultants (veure Taula 7), mostra com 

en major o menor mesura comparteixen una vocació clarament industrial en relació al conjunt de 

Catalunya, sobretot en els àmbits de Granollers-Congost, Riera de Caldes i Baix Vallès. El Baix 

Montseny comparteix l’especialització en Tèxtil-química i el Metall, mentre que el Moianès 

presenta un perfil diferenciat, amb un pes molt important del sector agroalimentari, que és 7 

vegades el que aquest sector registra en l’economia catalana. Un altre tret destacable és la 

importància del Comerç i la logística en l’àmbit de la Riera de Caldes, que és 1,8 vegades superior 

a la mitjana catalana. En el mateix sentit cal assenyalar l’important desenvolupament dels Serveis 

socials al Moianès (2,5 vegades la mitjana catalana). Per contra, el grau de desenvolupament dels 

Serveis financers és comparativament menor que el que es registra al Principat pel conjunt 

d’àmbits funcionals. A la Riera de Caldes aquesta situació s’estén en la majoria del terciari, sobretot 

en els Serveis empresarials, les TIC, la Salut o els Serveis socials. Una situació similar s’observa en 

el cas del Moianès.  

 



 

Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i Oportunitats Pàg. 27 

  

Taula 7 Coeficients de localització zonal dels principals sectors econòmics 
de cadascun dels àmbits funcionals resultants 

 

Granollers- 

Congost 
Riera de 

Caldes Baix Vallès 
Baix 

Montseny Moianès 

01-Agroindústria 0,9 1,1 0,7 0,9 7,0 

02-Extractives 1,1 0,2 0,5 4,7 0,0 

03-Tèxtil-química 2,5 3,0 2,6 3,0 1,1 

04-Metall 1,8 3,5 3,0 2,0 0,6 

05-Automoció 1,7 1,5 2,0 1,0 1,0 

06-Altres manufactureres 2,4 2,7 1,8 1,1 2,2 

07-Energia, aigua i residus 0,9 0,8 0,4 0,5 0,2 

08-Construcció i immobiliàries 1,2 0,7 1,0 1,4 1,4 

09-Comerç, hosteleria i turisme 0,8 0,9 0,6 0,8 0,9 

10-Comerç a l'engròs i logística 1,2 1,8 1,4 0,7 0,6 

11-Tic 0,9 0,4 0,9 0,6 0,3 

12-Serveis financers 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 

13-Serveis a les empreses 0,5 0,4 0,7 1,3 0,3 

14-Administració pública 0,9 0,5 0,5 0,7 0,9 

15-Educació i recerca 0,7 0,5 0,6 0,8 0,4 

16-Salut 0,8 0,3 1,0 0,9 0,3 

17-Serveis socials 0,8 0,3 0,7 0,3 2,5 

18-Edició, cultura i lleure 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Nota. Es calcula a partir dels llocs de treball localitzats. Un coeficient superior a 1 indica 
especialització relativa superior a la unitat territorial de referència, que en aquest cas és 
Catalunya. 

 

En l’annex es detallen la distribució dels llocs de treball per àmbits. 
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Espais de concertació 
comarcals 

L’experiència de concertació a la 
comarca s’inicia en bona part 
amb els pactes territorials per 
l’ocupació, que se centren 
principalment en les polítiques 
d’ocupació i de formació, però 
també en àmbits com el comerç i 
el turisme. La divisió territorial 
utilitzada per l’Observatori i 
centre d’estudis del Vallès 
Oriental és producte dels 
diferents pactes territorials de la 
comarca , que són: 1) Baix 
Montseny, 2) Baix Vallès, 3) 
Mercat de Granollers (veure 
Mapa 4). A banda d’aquests 
pactes formats exclusivament 
per municipis de la comarca, cal 
afegir el Pacte Territorial d’Osona 
sud-Alt Congost (inclou 
Aiguafreda) i el del Moianès, que 
inclou a quatre municipis de la 
comarca: Castellcir, Castellterçol, 
Granera i Sant Quirze Safaja. 
Tanmateix, el model 
d’organització dels Pactes entren 
en crisi en el moment en que es 
vol anar més enllà de les 
polítiques d’ocupació i promoció 
econòmica impulsant projectes 
de desenvolupament local, ja que 
aquests requereixen una visió de 
conjunt i de major coordinació 
territorial i dels diferents 
instruments utilitzats (serveis 
d’inserció, serveis a l’empresa, 
etc.). D’altra banda, l’experiència 
constata que dins els pactes hi ha 
municipis amb realitats molt 
diferents entre ells amb el que 
dificulta portar a terme projectes 
conjuntament i de facto els 
municipis cerquen complicitats 
amb d’altres que comparteixin 
realitats més similars a les seves fora del marc d’aquests pactes.  

En aquest context, els Pactes perden protagonisme front altres iniciatives més enfocades al 
desenvolupament local, com és el cas del model d’agència de desenvolupament que impulsa de Diputació 

Mapa 4 Àmbits territorials dels Pactes que conformen 
l’Observatori comarcal 

 

Font: Actíva Prospect., a partir de l’Observatori. 

Nota: En vermell els municipis que no queden coberts pels Pactes. 

Mapa 5 Espais de concertació supramunicipals 

 

Font: Actíva Prospect.  
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de Barcelona. És el cas del Pacte Territorial per a l'Ocupació d'Osona sud - Alt Congost que l’any 2008 du 
a terme un procés de reorientació estratègica per tal de constituir-se com a Agència de desenvolupament. 
Aquest procés es planteja des de la perspectiva d’integrar-se a la futura agència de desenvolupament 
d’Osona. A nivell de comarca també s’ha plantejat la possibilitat de crear una agència pròpia en la línia 
del que està succeint en altres entorns (Garraf, Berguedà, Osona, Garrotxa), però aquesta iniciativa no 
acaba de quallar i alternativament s’han anat impulsant iniciatives de concertació en d’altres àmbits 
supramunicipals, és el cas de l’Eix de la Riera de Caldes, la Xarxa C17 i l’àmbit B-30. En paral·lel s’han 
mantingut estructures de concertació anteriors com són la Mancomunitat Intermunicipal de La Vall del 
Tenes i el Consorci del Moianès, sobretot en l’àmbit de l’ocupació però amb un pes cada cop més important 
de les polítiques de desenvolupament local. En el cas del Moianès es podria explicar pel fet que aquest 
espai de concertació sí que respon a una realitat compartida (àrea de mercat de treball comuna). El Mapa 
5 reflecteix aquests espais de concertació supramunicipals, alguns heretats dels Pactes i d’espais de 
concertació històrics (Moianès, Vall del Tenes), però d’altres són de nova generació (Riera de Caldes, C17). 
Alguns d’aquests espais se superposen, com és el cas de la Vall del Tenes i l’Eix C17 (en blau). 
 

Mapa 6 Planificació estratègica a la província de Barcelona 

 

Font: Diputació de Barcelona (2006). Inventari dels plans estratègics de la província de Barcelona 
 

Les experiències de concertació supramunicipal, la majoria impulsades els darrers anys, sorgeixen de la 
necessitat d’ordenar i coordinar entre els municipis de la comarca la creació d’una oferta competitiva 
d’espais per la localització empresarial, de la necessitat de consensuar i reclamar les infraestructures 
necessàries, així com d’impulsar polítiques d’especialització productiva i de millora de la competitivitat 
amb els diferents agents del territori. Elements tots ells que requereixen d’un consens i una massa crítica 
suficient que ho justifiqui. De fet, algunes iniciatives amb caràcter comarcal impulsades des d’alguns 
municipis fruit dels seus processos de planificació, no s’han pogut portar a terme o bé han fracassat per la 
manca de suport institucional del conjunt d’administracions locals i agents econòmics i socials de la 
comarca. Aquesta situació s’ha evidenciat clarament en àmbits com la formació universitària i en els 



 

Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i Oportunitats Pàg. 30 

  

equipaments cientificotecnològics, àmbits on la comarca presenta dèficits importants, i on la manca 
d’escala dels agents impulsors ha estat un factor determinant per no acabar assolint l’objectiu perseguit. 
Això és conseqüència, en bona part, de la inexistència d’instruments de planificació i coordinació a nivell 
comarcal i també de l’escassa experiència en aquest àmbit en el conjunt de la comarca (veure Mapa 6). 
De fet, el Vallès Oriental és l’única comarca de la província que no disposa d’un pla estratègic comarcal 
que estableixi línies de treball conjuntes i ha estat històricament un dels territoris menys abonats a la 
planificació, tal i com es pot observar en el mapa que s’adjunta a continuació (Diputació de Barcelona, 
2006). 

Aquesta situació s’ha intentat corregir darrerament amb l’impuls de plans sectorials comarcals, com el Pla 
d’innovació comarcal del 2009 i el Pla de desenvolupament turístic del 2008, tot just després d’iniciar-se 
la darrera etapa recessiva. En paral·lel, els principals municipis de la comarca han iniciat processos de 
reflexió i planificació estratègica, la majoria dels quals incideixen ben poc en aspectes com les polítiques 
d’especialització productiva i de suport als sectors econòmics i enuncien vagament actuacions de suport a 
l’empresa i de millora dels polígons.  

De l’anàlisi documental d’aquests plans en relació al suport als sectors econòmics (veure Il·lustració 1) es 
desprèn que només els municipis més grans de la comarca, Granollers i Mollet, i Santa Perpètua de l’àmbit 
funcional de la Riera de Caldes, inclouen en la seva planificació estratègica la priorització de sectors 
industrials. Aquest també és un àmbit d’actuació dels espais de concertació supramunicipals recentment 
creats, com és el cas de la Xarxa C17 i de l’Eix de la Riera de Caldes, tot i que només en aquest darrer cas 
s’ha anat més enllà d’apuntar uns determinats sectors i s’han implementat actuacions específiques de 
suport. L’altre àmbit de concertació, l’àmbit B-30, tot just el 2014 va iniciar un procés de reflexió per definir 
la seva política industrial i inicialment s’ha centrat en la priorització d'actuacions en infraestructures i 
serveis de mobilitat del corredor. 

 

Il·lustració 1Planifiació estratègica a la comarca 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de l’anàlisi dels plans estratègics municipals i 
comarcals. 
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Il·lustració 2 Sectors econòmics prioritzats en les estratègies 
territorials 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de l’anàlisi dels plans estratègics municipals i 
comarcals. 

 

 

La manca de concertació no ha estat 
exclusivament en l’àmbit de les 
infraestructures i de la planificació 
estratègica, sinó també en la provisió 
de serveis a les empreses. Com pot 
veure’s al mapa a continuació extret del 
directori 2014 de centres locals de 
serveis a les empreses de la Diputació 
de Barcelona, tot i disposar de 12 punts 
de servei a la comarca, no es dóna 
cobertura a la major part del territori, a 
diferència d’altres comarques on s’ha 
garantit la provisió d’aquests serveis 
com a criteri fonamental. Aquest és un 
punt clau si es volen impulsar polítiques 
industrials, atès que els municipis per si 
sols no garanteixen una massa critica 
empresarial suficient per tal d’impulsar 
aquest tipus d’actuacions, ni tant sols 
els més grans, i cal treballar amb les 
empreses localitzades en el context 
territorial on es produeixen les 
economies aglomeració o, fins i tot, 
amb el conjunt d’empreses de la 
comarca o dels municipis adjacents 
d’altres comarques veïnes.  
 

 
 
 

Mapa 7 Abast territorial dels centres locals de serveis a 
les empreses 

 

Font: Diputació de Barcelona (2014). Centres locals de serveis a les 
empreses. Directori 2014 
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La nova generació d’espais de concertació 

Associació Àmbit B30 

L’associació està formada pels 
alcaldes dels 23 municipis de les 
comarques del Vallès Occidental, 
el Vallès Oriental i el Baix 
Llobregat i els representants dels 
centres de recerca, universitats, 
organitzacions empresarials i 
sindicals del territori (agrupa un 
total de 55 institucions). 
S’organitza en base a diferents 
grups de treball (Territori, 
Coneixement i Innovació) i un pla 
de treball anual. Els seus actius 
principals són la presència en 
aquest entorn territorial de les 
principals infraestructures viàries 
de Catalunya com són l'AP7, la B-
30 o la C-58 i la dotació de sòl 
industrial ben comunicat. Un 
altre actiu important és el teixit 
empresarial, conformat per més 
d’un miler d’empreses industrials 
de nivell tecnològic mig-alt/alt i les infraestructures cientificotecnològiques, amb 46 centres recerca, 5 
universitats i 6 parcs científics. Les seves actuacions van encaminades, d’una banda, a potenciar la 
innovació i la competitivitat organitzant jornades o sessions de debat amb l'objectiu d'aconseguir un 
consens sobre polítiques comunes que permetin mantenir i fomentar la manufactura avançada i, d’altra 
banda, la participació en salons i fires que ajudin a projectar la zona com a espai idoni per a la localització 
empresarial.  

 

Xarxa c17 

Segons els ajuntaments impulsors d’aquesta iniciativa el corredor viari i ferroviari constitueix un dels 
principals eixos de l’activitat productiva de Catalunya. Amb l’impuls de 10 projectes d’estratègia territorial 
centrats en tres àmbits estratègics - el territorial, l’econòmic i el de promoció externa – volen esdevenir un 
dels eixos econòmics que vertebrin el país, corregint el desequilibri territorial actual. Els projectes van des 
del desdoblament de la línia de ferrocarril R3 entre Moncada i Ripoll i la millora fins a Puigcerdà, l’impuls 
de l’autovia orbital que comuniqui el Vallès Oriental, l’Occidental i el Baix Llobregat, l’impuls de l’estació 
de mercaderies de la zona nord metropolitana, el desplegament de plans directors urbanístics a l’entorn 
de la C17 i a l’entorn del Circuit de Catalunya, la millora de la competitivitat dels polígons industrials 
actuals, l’articulació d’una oferta de formació professional i universitària, el desplegament d’una oferta 
de serveis de suport a l’emprenedoria, la innovació i la internacionalització de les PIME i, finalment, 
desplegar mesures per a garantir el subministrament elèctric de qualitat. Pel que fa a polítiques sectorials, 
el focus proposat se centra en la preservació dels espais agraris, la indústria alimentària, la 
químicofarmacèutica i el turisme d’esport i natura entorn als parcs naturals de la zona volcànica de la 
Garrotxa i del Montseny, i els espais d'interès natural de les capçaleres del Ter i el Freser, i de Gallecs. El 
darrer àmbit d’actuació és el de la promoció del territori en base a una marca pròpia. 

Mapa 8 Espais de concertació supracomarcals: l’àmbit B30 

 

Font: Actíva Prospect. 
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L’Associació de municipis de la Riera de Caldes 

És una iniciativa que neix d’una realitat demogràfica i econòmica compartida i de la voluntat de sumar 
esforços per tal de millorar l’eficiència i eficàcia de les actuacions en un escenari de crisi econòmica que 
ha comportat una important destrucció d’ocupació i de teixit 
empresarial, cercant la concertació tant pública com privada. 
Al bell mig de la divisió administrativa entre les dues 
comarques vallesanes, occidental i oriental, constitueix un eix 
essencial de comunicacions entre els dos Vallesos, amb l’àrea 
metropolitana de Barcelona i amb la resta de comarques 
catalanes. Aquesta situació estratègica comporta l'existència 
d'una importantíssima concentració d’activitats industrials. 
Els àmbits principals d’actuació de l’associació són: la millora 
de les infraestructures de comunicació tant interna com 
externa, la millora dels polígons industrials, el suport a 
empreses i a emprenedors, i en l'oferta de formació professional. Tot i que és una iniciativa molt recent, 
l’any 2012 es van iniciar algunes actuacions conjuntes però no ha estat fins el 2014 que s’ha constituït 
l’associació. Des de llavors, s’han impulsat actuacions específiques de prestació de serveis en àmbits com 
el suport al procés d’internacionalització de les empreses, el suport a l’emprenedoria i la posada en marxa 
d’un Observatori que proveeix informació sobre la realitat socioeconòmica d’aquest espai territorial. Al 
mateix temps, ha impulsat dos projectes estratègics, l’impuls del vehicle elèctric amb la posada en marxa 
d’un centre de formació i de serveis de tecnologies de vehicle elèctric lleuger (CREVE), entre d’altres 
actuacions, i el projecte Logis Riera de Caldes, que pretén desenvolupar el sector de la logística com a 
factor de competitivitat del teixit empresarial. L’impuls del Centre de Desenvolupament i d’innovació 
logística (LoginCat) situat al centre de serveis de Can Gavarra (Polinyà), és des d’on es vol donar suport a 
aquest sector estratègic de l’economia.  

 

Plataforma FEM Vallès 

Aquesta iniciativa és fruit de l’esperit de col·laboració entre les tres patronals del Vallès CIESC, CECOT i la 
UEI , més VIA VALLÈS. Es proposa tenir visió unificada del territori per tal d’esdevenir el primer pol 
industrial, manufacturer i exportador del sud d’Europa. Planteja, fins i tot, la unitat administrativa de les 
dues comarques, però tot i que es comparteix la idea de treballar conjuntament, des de l’àmbit local la 
unificació administrativa te diversos detractors. L’entitat treballa per tal d’establir prioritats compartides 
i amb aquest objectiu l’any 2012 va presentar l’estudi 'El Vallès: motor productiu de Catalunya', en el que 
posa de manifest el paper protagonista de la comarca en el teixit productiu català. D’altra banda, en els 
darrers anys ha treballat en la línia de proposar mesures per tal d'estructurar la mobilitat organitzada en 
funció de sis polaritats que divideix el territori en les tres grans ciutats històriques -Sabadell, Terrassa i 
Granollers- i els tres nuclis emergents- Sant Cugat del Vallès i Rubí, Cerdanyola del Vallès i Mollet del Vallès. 
A més, proposen la creació d'un nou Pla Director Urbanístic que tingui en compte les necessitats de les 
dues comarques. En l’àmbit de la mobilitat, els darrers anys ha estat treballant en una proposa basada en 
quatre grans nodes ferroviaris, amb aquests intercanviadors, les línies del Vallès Occidental i les del Vallès 
Oriental entrarien en relació, quan avui cal anar directament a l’interior de Barcelona per a fer intercanvis. 
A més, plantegen la incorporació de vint noves estacions en llocs estratègics del conjunt de les línies, amb 
la qual cosa el Vallès assoliria una malla de ferrocarril més densa, comparable a altres àrees 
metropolitanes d’Europa i en la qual es podrien prendre tant serveis de rodalia com regionals en les 
direccions de Girona i Tarragona i Lleida. La plataforma també proposa que els dos vallesos s’acabin 
dotant d’instruments de planificació i gestió similars als que actualment disposen els municipis de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
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4.2 Divisions territorials basades en l’existència d’economies 

d’aglomeració: l’espai de concertació de les polítiques industrials  

A finals dels anys 80 Becattini introdueix el concepte de Districte Industrial, que relaciona l’espai i 

l’economia. Becattini parteix del concepte d’economies externes definides per Marshall a finals del 

segle dinou. Així, la concentració d'activitats altament especialitzades en una àrea geogràfica 

reduïda condueix a l'alliberament d'un conjunt de processos acumulatius i rendiments creixents. 

Tals efectes no són causats per l'escala de producció de l'empresa, sinó per les seves interaccions 

amb altres empreses similars dins del seu entorn i l'escala de la indústria (o sector) en la ubicació 

territorial concreta. Per tant, les relacions de les empreses que conviuen en un lloc generen 

rendiments creixents que no es poden explicar des de dins de les pròpies empreses, sinó més aviat 

per la indústria (sector) i la varietat d’empreses similars que es troben en el seu entorn. 

Per tant, el que cerca Becattini amb aquesta aproximació és detectar aquells llocs on la 

concentració espacial de certes activitats generen economies externes marshallianes. La 

metodologia proposada per delimitar els districtes industrials s’estructura en dues etapes. En un 

primer moment, es delimiten els Sistemes de Treball Locals, que és la unitat territorial de 

referència per a l’estudi del districte. Un cop s’han obtingut els Sistemes de Treball Locals, s’utilitza 

un conjunt de coeficients de concentració per tal d’identificar quines d’aquestes unitats territorials 

mostren característiques de districte industrial.  

La identificació de districtes industrials permet l’impuls d’una nova línia de treball en política 

industrial que reconeix en les petites i mitjanes empreses i al territori el paper fonamental per al 

creixement i la millora de la competitivitat. Aquest nou àmbit de treball en les polítiques de 

desenvolupament local ve reforçada per l’experiència italiana en la gestió dels districtes industrials. 

L’apartat aprofundeix en aquesta qüestió i presenta una metodologia per tal de poder identificar 

on existeixen aquestes aglomeracions 5  d’empreses per tal de facilitar i recolzar dinàmiques 

positives de clúster.  

                                                           
5  És important distingir entre una aglomeració i un clúster. Una aglomeració és una simple concentració d'empreses de sectors 
relacionats ubicats en un mateix especio geogràfic, mentre que un clúster va més enllà que una simple aglomeració, ja que reflecteix 
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Mapa 9 Sistemes de Treballs Locals a Espanya  Mapa 10 Districtes industrials a Espanya 

 

 
 

Font: Boix (2005) 

A Catalunya una primera aproximació a la identificació dels districtes industrials és el treball 
realitzat per Hernández  l’any 2005, tot i que la unitat territorial d’anàlisi no són les àrees de mercat 
de treball, ja que utilitza les comarques. 

 

 

Mapa 11 Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya 

 

 

Font: Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya. Papers d’economia industrial (2005) 

                                                           
també el desenvolupament de diferents formes de cooperació (enfront de la competència ) entre les empreses i amb altres agents 
relacionats que formen l'aglomeració . 
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Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya. Papers 

d’economia industrial (Hernández, 2005) 
 

Aquest treball elabora un mapa dels sistemes productius locals de la indústria catalana utilitzant com a 
unitat territorial d’anàlisi la comarca i en base a la distribució territorial dels establiments industrials 
segons la seva activitat econòmica detecta les especialitzacions productives a nivell comarcal6.  

Al Vallès Oriental identifica la presència de sistemes productius locals en 10 activitats manufactureres, que 
són: 

 

 Transformació de pell petita i confecció de peces de vestir de pell 

 Fabricació de moble domèstic 

 Química de consum 

 Productes farmacèutics 

 Transformats plàstics 

 Fabricació de productes metàl·lics 

 Aparellatge elèctric i aparells d’il·luminació 

 Indústria auxiliar de l’automoció 

 Fabricació de motocicletes i ciclomotors 

 Fabricació de material ferroviari 

 

L’estudi assenyala que en la gran majoria de casos –l’excepció la constitueix la fabricació de moble 
domèstic–, el sistema productiu local en què s’insereixen les empreses del Vallès Oriental té una dimensió 
geogràfica més àmplia i abasta també altres comarques de la regió metropolitana de Barcelona (RMB) i/o 
del seu entorn, conseqüència, normalment, del procés d’industrialització difusa que, partint del nucli 
central metropolità, Barcelona i els municipis contigus, des de fa ja algunes dècades s’estén cap als 
territoris veïns. 

 

L’altre treball a nivell del Principat que aborda la qüestió és el ja assenyalat amb anterioritat “La 

Localització geogràfica de la indústria a Catalunya: el paper de les economies d’aglomeració” 

(Viladecans, E.; Jofre, J., 2006). Tanmateix, aquest esdevé poc útil en l’anàlisi del Vallès Oriental, 

atès que incorpora dins l’àmbit funcional metropolità de Barcelona la major part dels municipis 

que concentren l’activitat productiva.  

Els recents desenvolupaments estadístics i de programari permeten modelar millor els efectes 

espacials dels processos econòmics. La disponibilitat de dades georeferenciades permet analitzar 

fins a quin punt influeix la seva disposició territorial en el valor que prenen. Així, alternativament a 

l’ús de les àrees de mercat de treball com a criteri per a la detecció dels Districtes Industrials, es 

poden utilitzar una combinació de tècniques estadístiques i d'anàlisi espacial per tal d’identificar 

                                                           
6 Es considera que es pot estar davant d’un SPL quan l’índex d’especialització en relació a una activitat econòmica (o conjunt d’activitat 
econòmiques ) és superior a 1,25 i el seu pes és superior al 15% del seu negoci a Catalunya o al 0,1% del conjunt de la indústria a 
Catalunya. 
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concentracions territorials d’activitats amb criteris de significació estadística (Escalona, et al., 

2013). És a dir, es tracta d’utilitzar tècniques d’anàlisi d’associació espacial a través de l’ús 

d’estadístiques de distància per tal d’obtenir àrees – conformades per agrupacions de municipis 

veïns -que presenten una elevada correlació en relació a la variable d’anàlisi. Des d’un punt de vista 

intuïtiu, l’autocorrelació espacial implica que els valors de la variable en un territori estan 

parcialment determinats pels valors d’aquesta variable als municipis veïns, donant lloc al sorgiment 

de clústers. Per exemple, municipis amb una elevada especialització en una determinada activitat 

econòmica tendirien a estar a prop d’altres municipis que registren la mateixa especialització. El 

resultat de l’aplicació d’aquestes tècniques pot observar-se en el Mapa 12, en el que s’obtenen 

agregacions de municipis veïns segons la seva especialització funcional en el sector de les activitats 

creatives.  

L’aproximació metodològica adoptada 

permet identificar de forma sistemàtica el 

diferents districtes industrials o 

aglomeracions i establir la seva delimitació 

territorial mitjançant la ubicació precisa en 

el territori (el que s’anomena en anglès 

cluster mapping). Això suposa en una 

primera fase abordar la delimitació sectorial 

d’anàlisi que servirà per aproximar-se a la 

activitat o activitats d’especialització del 

territori.  

Amb aquest objectiu s’han utilitzat les 

classificacions econòmiques oficials al 

màxim nivell de desagregació disponibles7 i 

s’han analitzat les relacions intersectorials 

en aquest nivell de desagregació per tal 

d’obtenir quines activitats presenten una elevada relació, agregant-les en un mateix grup (clúster 

sectorial8) en el cas que es produeixin. El grau de relació de les activitat s’ha establert en base a 

l’anàlisi de l’activitat principal de l’establiment i les secundàries, que es recullen en la base de dades 

del Registre Mercantil9.  

Per a la determinació de quines activitats o conjunt d’activitats han de ser objecte d’interès, s’han 

tingut en compte una sèrie de consideracions. En primer lloc, que ha d’existir una especialització 

                                                           
7 Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques (CCAE) del 2009 a 3 dígits. 
8 L’anàlisi clúster es pot fer des de diferents perspectives:  

1) Industries espacialment concentrades (clúster regional) 
2) Sectors o grups d’activitats relacionades (clúster sectorial) 
3) Cadenes de valor de la producció (clúster de cadenes o xarxes) 

9 S’ha utilitzat la base de dades SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) proporcionada per la Xarxa d’Observatoris de la Diputació 
de Barcelona. 

Mapa 12 Los clusters de actividades creativas en 
las pequeñas ciudades y áreas rurales de España. 
Localización e impacto. 

 

Font: Escalona, et al. (2013) 
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productiva significativa a la comarca o en alguna de les àrees funcionals en les que ha subdividit, 

que han d’existir un nombre mínim d’empreses i han de generar un mínim d’ocupació10.  

Per tal d’identificar aquelles activitats econòmiques que presenten una elevada especialització s’ha 

dut a terme un doble anàlisi. Per una banda, s’ha analitzat la concentració relativa de cadascuna 

de les activitats en termes d’ocupació en relació al conjunt de Catalunya i, de l’altra, s’ha fet el 

mateix en relació al nombre d’establiments. Només es seleccionen aquelles activitats que 

presenten en ambdues unitats una especialització estadísticament significativa. L’indicador 

utilitzat és el Coeficient de Localització Estàndard (SQL). Aquest mètode permet identificar 

concentracions excepcionals en termes estadístics. 

L’aplicació d’aquests criteris dóna com a resultat la taula a continuació, on es pot veure la 

importància de la indústria per l’economia comarcal, atès l’elevat grau d’especialització registrat 

en bona part de les activitats que en formen part. Contràriament, en el terciari només s’hi veuen 

representades un nombre molt reduït d’activitats.  

 

Taula 8 Activitats que presenten una especialització productiva significativa a la comarca o en 
algun dels àmbits funcionals en relació al conjunt de Catalunya, 2014 

Activitats econòmiques (CCAE2009) Establi-
ments 

Llocs de treball 
localitzats 

181 -Arts gràfiques i activitats dels serveis que s'hi relacionen  X 

201 -Fabricació de productes químics bàsics, compostos nitrogenats, fertilitzants, plàstics i 
cautxú sintètic en formes primàries 

X  

204 -Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament; fabricació 
de perfums i productes de cosmètica 

X X 

205 -Fabricació d'altres productes químics X X 

211 -Fabricació de productes farmacèutics de base  X 

222 -Fabricació de productes de matèries plàstiques X X 

255 -Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia X X 

256 -Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica general per compte d'altri X  

257 -Fabricació d'articles de ganiveteria i coberts, eines i ferreteria X  

259 -Fabricació d'altres productes metàl·lics X  

261 -Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats X X 

282 -Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general X  

293 -Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors X X 

302 -Fabricació de locomotores i material ferroviari  X 

310 -Fabricació de mobles X  

451 -Venda de vehicles de motor  X 

453 -Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor X  

467 -Altres tipus de comerç a l'engròs especialitzat X X 

521 -Dipòsit i emmagatzematge X  

782 -Activitats de les empreses de treball temporal  X 

841 -Administració pública i de la política econòmica i social X  

842 -Prestació de serveis a la comunitat en general X  

Núm. total d’activitats econòmiques on hi ha especialització 17 12 
 

Font: Actíva Prospect, elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

                                                           
10 La determinació d’aquests criteris es totalment discrecional i serà determinant en el resultat de procés de mapeig. Quant al nombre 
d’establiments s’ha establert un mínim de 20 i de 500 llocs de treball localitzats per cada àmbit funcional. 
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En base a aquestes activitats s’han analitzat les relacions intersectorials i s’han agrupat aquelles 

que sovint formen part també de l’activitat de l’establiment, tot i que no sigui l’activitat principal. 

En la definició del conglomerat sectorial també s’han exclòs aquelles activitats que tot i formar part 

del mateix epígraf, no presenten relacions amb les activitats identificades. Per exemple, en la 

fabricació de productes metàl·lics (CCAE 25) s’hi troben diverses activitats en les que no hi ha una 

especialització territorial i a més presenten una escassa relació amb les activitats on sí es registra 

una elevada especialització. Per exemple, en la fabricació d’armes i municions (254), la fabricació 

de generadors de vapor (253) o la fabricació de cisternes i contenidors de metall (252). Aquestes 

no formen part del conglomerat sectorial objecte d’anàlisi. En canvi, si que en forma part la 

fabricació d’elements metàl·lics per a la construcció (251), perquè el teixit empresarial local 

combina aquesta activitat amb les que presenten una elevada especialització (de la 255 a la 259).  

Les agrupacions sectorials resultants d’aquest procés són les següents: 

1. Fabricació de components elèctrics i electrònics 

2. Fabricació de mobles i productes de fusta 

3. Fabricació de productes i preparats farmacèutics 

4. Fabricació i venda de components i accessoris motor 

5. Metall 

6. Química-Plàstics 

7. Transport i logística 

Les especialitzacions identificades coincideixen força amb els resultats del Mapa dels sistemes 

productius locals industrials a Catalunya de l’any 2005. No obstant, algunes activitats no han 

complert els criteris de dimensió empresarial i ocupació definits, és el cas de la Transformació de 

pell petita i confecció de peces de vestir de pell i de la Fabricació de material ferroviari. 
 

Pell petita i Fabricació de material ferroviari 
 

Els sistemes productius locals de la transformació de la pell petita a Catalunya són al Vallès Oriental i a 
Osona. En el cas del Vallès Oriental, els establiments principals són als municipis de la Garriga, Montmeló, 
Mollet i Caldes de Montbui, i tenen una dimensió relativament alta segons els estàndards de l’activitat, 
com és el cas d’Acabados del Vallès i Curtidos Doma, i són de capital íntegrament autòcton. També és 
remarcable la presència a la comarca d’empreses que desenvolupen la fase següent del procés, la 
fabricació de peces de vestir de pell, i que són principalment a Caldes de Montbui i Sant Celoni. La pell 
petita l’any 2005 estava formada per 28 establiments i uns 1.918 llocs de treball i presentava una elevada 
capacitat exportadora, amb el 65% de la seva xifra de negocis. 

L’activitat de material ferroviari el Vallès Oriental comparteix el Sistema Productiu Local amb el 
Barcelonès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Aquí el nombre d’empreses que aporta la comarca 
també és reduït, i les principals, Temoinsa i Fainsa, són a Granollers i Martorelles, respectivament 
.Temoinsa va cessar l’activitat el 2010 i Fainsa11 acaba de ser adquirida per una empresa del sector de 

                                                           
11 Fainsa està especialitzada en seients per a trens i és proveïdor de fabricants com CAF , Talgo o Siemens , i també produeix butaques 
per a autobusos. 
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capital francès. A aquestes empreses cal afegir una de les líders del sector, ALSTOM amb fàbrica a Santa 
Perpètua de Mogoda, que també forma part de l’àmbit de mercat de treball de la comarca. 
 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona, 2006., en base al treball del Mapa dels sistemes productius locals 
industrials a Catalunya. S’han actualitzat algunes dades respecte a les empreses citades. 

El detall sobre quines activitats queden incloses en cada conglomerat sectorial i quines no es 

detalla a continuació:  
 

Taula 9 Definició de conglomerats sectorials resultants 

 

 

Font: Actíva Prospect. 

Nota: En verd les activitats que formen part del conglomerat sectorial. 
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El conjunt dels set conglomerats sectorials generen 32.071llocs de treball localitzats en la modalitat 

de treball assalariat, el 25,0% del total de l’àmbit territorial analitzat. És a dir, un de cada quatre 

llocs de treball assalariats és en una de les activitats d’especialització productiva identificades. En 

relació al conjunt d’establiment, formen part dels conglomerats sectorials identificats 2.215 

establiments, el 15,5% del total. 

En termes d’ocupació el principal conglomerat sectorial és el conformat per la Química i la 

Fabricació de productes plàstics, amb més de 10 mil llocs de treball localitzats. Amb quasi sis mil 

llocs de treball trobem la Fabricació de productes metàl·lics i el Transport i la logística. Aquests tres 

conglomerats sectorials també es distribueixen la major part del teixit empresarial, tot i que l’ordre 

s’inverteix. Així, el sector del Transport i la logística i la Fabricació de productes metàl·lics 

representen la major part del teixit empresarial, com a conseqüència de la seva elevada 

atomització, i la Química i fabricació de productes plàstics es concentra en un nombre menor 

d’empreses de major dimensió. No obstant, aquests tres conglomerats representen el gruix 

important de l’ocupació i del teixit empresarial de les activitats que presenten una elevada 

especialització productiva.  

 

Gràfic 8 Pes de les diferents especialitzacions 
productives: assalariats 

Gràfic 9 Pes de les diferents especialitzacions 
productives: centres de cotització 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, elaboració a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

El conglomerat sectorial que presenta un major grau d’especialització territorial és el de la 

Química-plàstics, amb un pes en l’ocupació quatre vegades superior al de la mitjana catalana 

(veure Taula 10). L’àmbit territorial definit també presenta una elevada especialització en la 

Fabricació i venda de components i accessoris de motor i en la Fabricació de components elèctrics 

i electrònics, tres vegades la mitjana catalana. On hi ha una menor especialització, tot i que 

significativament important, és en el Transport i la logística, amb l’1,6 vegades la mitjana catalana. 
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Pel que fa a la dimensió del teixit empresarial, el conglomerat que presenta una dimensió mitjana 

més elevada dels seus establiments és el de la Fabricació de productes i preparats farmacèutics, 

amb 68,5 llocs de treball per establiment de mitjana. El segueixen els conglomerats de la Fabricació 

i venda de components i accessoris del motor, la Fabricació de components elèctrics i electrònics i 

la Química-plàstics amb una mitjana al voltant dels 30 llocs de treball per establiment. Així, aquests 

conglomerats estan conformats principalment per empreses de mitjana-gran dimensió. 

Contràriament, la Fabricació de productes metàl·lics i la Fabricació de mobles i productes de fusta 

està format per micro i petites empreses.  

 

Taula 10 Grau d’especialització respecte a la 
mitjana catalana de cadascun dels 
conglomerats sectorials identificats 

Taula 11 Dimensió mitjana dels establiments en 
cadascun dels conglomerats sectorials identificats 

Conglomerat sectorial Especia-
lització 

Química-Plàstics 4,0 

Fab. i venda de components i accessoris 
motor 

3,0 

Fab. components elèctrics i electrònics 3,0 

Fab. de productes metàl·lics 2,8 

Fab. de mobles i productes de fusta 2,6 

Fab. de productes i preparats farmacèutics 2,4 

Transport i logística 1,6 
 

Conglomerat sectorial Mitjana 
assalariats 

Fab. de productes i preparats farmacèutics 68,5 

Fab. i venda de components i accessoris 
motor 

32,4 

Fab. components elèctrics i electrònics 27,2 

Química-Plàstics 26,3 

Fab. de productes metàl·lics 9,3 

Total 9,0 

Fab. de mobles i productes de fusta 7,7 

Transport i logística 7,6 
 

Font: Actíva Prospect, elaboració a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

 

Un cop determinades les agrupacions sectorials es construeixen les agrupacions territorials 

mitjançant la utilització d’indicadors locals d’associació espacial. A tal efecte es calcula l’índex 

d’especialització per a cada municipi que forma part del àmbits funcionals identificats en el capítol 

anterior en cadascun dels clústers sectorials obtinguts. En paral·lel es construeix una matriu amb 

els temps de recorregut per carretera entre els 60 municipis que conformen l’espai territorial 

d’anàlisi. El criteri de veïnatge es defineix segons el temps de recorregut entre cada parell de 

municipis, que s’estableix en un màxim de 15 minuts. Com la relació de veïnatge no s’estableix en 

funció del contacte en els límits geogràfics o a partir de la distància geogràfica entre els municipis, 

que és l’habitual, el resultat dóna aglomeracions menys compactes, en la que municipis que estan 

en eixos de comunicació ràpida presenten majors relacions de veïnatge i també apareixen alguns 

buits en el cas de municipis més mal comunicats. Tanmateix, l’aplicació d’aquest criteri és el que 

millor respon a l’objectiu que es busca, identificar aquells espais que presenten majors 

externalitats per a les empreses d’aquell conglomerat sectorial. Aquest llindar dels 15 minuts és el 

que múltiples treballs acadèmics estableixen com espais on les relacions empresarials es donen en 

major intensitat. El detall d’aquestes tècniques es pot veure a l’apartat Aspectes metodològics. 
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El resultat de l’aplicació d’aquestes tècniques per cadascun dels conglomerats sectorials 

identificats es pot observar en els mapes a continuació: 

 

Mapa 13 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació de 

productes i preparats farmacèutics 

Mapa 14 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació i venda 

de components i accessoris motor 

 
 

Mapa 15 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació de 

productes metàl·lics 

Mapa 16 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Química-plàstics 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació i Google Maps. 

Nota: s’ha aplicat una tècnica d’estadística espacial que agrupa els municipis veïns que presenten una especialització 

estadísticament significativa en el conglomerat sectorial. S’agrupen aquells municipis que presenten una 

especialització elevada i al mateix temps estan rodejats per municipis que també presenten una elevada especialització. 

Es considera que dos municipis són veïns quan el temps per recórrer per carretera els dos nuclis és inferior a 15 minuts. 

L’objectiu és identificar agrupacions territorials on el sector presenti una especialització estadísticament significativa. 

Aquestes agrupacions es presenten en un color més fosc. La resta de municipis colorejats responen a municipis que 

presenten una especialització significativa però de forma aïllada. 
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Mapa 17 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Transport i 

logística 

Mapa 18 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació de 

components elèctrics i electrònics 

 
 

Mapa 19 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació de 

mobles i productes de fusta 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació i Google Maps. 

Nota: s’ha aplicat una tècnica d’estadística espacial que agrupa els municipis veïns que presenten una especialització 

estadísticament significativa en el conglomerat sectorial. S’agrupen aquells municipis que presenten una 

especialització elevada i al mateix temps estan rodejats per municipis que també presenten una elevada especialització. 

Es considera que dos municipis són veïns quan el temps per recórrer per carretera els dos nuclis és inferior a 15 minuts. 

L’objectiu és identificar agrupacions territorials on el sector presenti una especialització estadísticament significativa. 

Aquestes agrupacions es presenten en un color més fosc. La resta de municipis colorejats responen a municipis que 

presenten una especialització significativa però de forma aïllada. 

 

  



 

Especialitzacions productives al Vallès Oriental: Estratègies i Oportunitats Pàg. 45 

  

 

Les polítiques de clúster a la comarca i Catalunya 
 

El Pla d’innovació del Vallès Oriental 

El Pla d'Innovació del Vallès Oriental va ser una iniciativa conjunta entre ACCIÓ, el Consell Comarcal del 
Vallès Oriental i l'Ajuntament de Granollers per impulsar la innovació a les empreses de la comarca 
mitjançant la dinamització de clústers. El projecte neix amb l’objectiu d’establir quins són els sectors 
estratègics claus, de futur i amb suficient especificitat territorial a nivell de Catalunya. En una primera fase 
es va portar a terme una diagnosi del sistema d’innovació comarcal en base a l’anàlisi dels sectors 
empresarials més destacats tant pel què fa a la massa crítica, però sobretot pel que fa al seu potencial 
innovador i la implicació dels agents més significatius (sota el concepte de clúster). La detecció dels clústers 
es realitza a partir de l’anàlisi de les empreses que facturen més de 3 milions d’euros, entrevistes a agents 
i empreses clau de la comarca. En aquest procés s’investiguen individualment fins a un total de gairebé 
mil empreses i s’elabora un mapa de negocis en funció dels mercats finals pels quals desenvolupen 
l’activitat . Ressalta la idea de no entendre l'economia de la comarca des dels sectors tradicionals, sinó des 
de les línies de negoci. Al final del procés s’identifiquen cinc àmbits de treball en base al valor que poden 
aportar a la comarca, que són: 

 

1. La indústria alimentària, on el gran gruix són els fabricants de productes alimentaris, però que va 
des de la producció agrícola fins el retail o el “food service” abastant tota la cadena de valor, 
indústria de packaging, logística especialitzada, fabricació d’aromes, additius, etc. Les estratègies 
tanmateix se centren en el reforç de la producció ecològica, el suport a les empreses de producte 
final “foodservice” i producte “gourmet” i al manteniment d’espais de trobada entre els agents 
del sector. El clúster compta amb un total de 120 empreses. 

2. El clúster habitat que inclou empreses fabricants de 
mobiliari interior, exterior, cuines, banys, sanitaris, 
aixetes, il·luminació, domòtica, tèxtil llar, etc.. Les 
estratègies es fonamenten en la comercialització i 
l’obertura de nous mercats, així com en el 
desenvolupament de producte conjunt, la 
contractació conjunta de dissenyadors i la 
visualització del clúster . El clúster habitat comarcal 
consta d’una seixantena d’empreses. 

3. El tercer clúster identificat és el de la salut que inclou la indústria farmacèutica, la indústria de les 
tecnologies mèdiques, els centres hospitalaris i el centre de recerca IUCT. En el cas del clúster 
salut es destaca el pes la indústria farmacèutica i de les tecnologies mèdiques a la zona, amb 
presència d'empreses 'clarament líders a escala mundial'. El principal repte en aquest sector és la 
posada en contacte dels diferents agents i empreses que en formen part. 

4. El quart clúster és el de productes de neteja, amb una dotzena d’empreses, quatre d’elles líders 
de mercat a Espanya. L’IUCT també representa un element clau del sistema de valor en relació a 
la seva línia de recerca en l’àmbit de la química verda. 

5. Finalment, dins el sistema de valor s’inclou el Circuit de Catalunya degut al seu impacte i en ser 
un actiu clarament diferenciador tant a escala regional com estatal .  

 

D’aquests es consideren que tres tenen un elevat potencial de creixement: l’alimentari, l’habitat i el de la 
salut. Durant els anys 2010 i 2011 es va començar a treballar en el pla d'accions de dinamització del clúster 
de l'alimentació i indústria auxiliar de l'alimentació (per part de l’Ajuntament de Granollers) i en el clúster 
de l'habitat (per part del Consell Comarcal), visitant empreses, organitzant jornades, tallers i grups de 
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treball amb empresaris de la comarca i col·laborant amb altres iniciatives de clúster que s'estaven 
desenvolupant a la resta de Catalunya dins dels àmbits prioritzats. 

A partir del 2012 la continuïtat d'aquestes accions són assumides des d'ACCIÓ, l'agència per a la 
competitivitat de l'empresa de la Generalitat de Catalunya, que emprèn una estratègia de racionalització 
del mapa d'associacions clústers a nivell de Catalunya i crea el Programa Catalunya clústers. 

 

El nou enfocament sobre la política de clústers de la Generalitat 

L’any 2011 ACCIO duu a terme un canvi de plantejament respecte la política de suport als clústers. En 
l’anterior enfocament les actuacions han anat adreçades a clústers de dimensió reduïda i de concentració 
geogràfica molt local. A Catalunya es considera que hi ha uns 42 sistemes d'aquestes característiques. Són 
nuclis en què cadascun té unes poques desenes d'empreses amb un volum de negoci agregat que oscil·la 
entre els 200 i els 300 milions d'euros. Entitats molt petites tenint en compte que el conjunt de la indústria 
catalana factura uns 150.000 milions d'euros. El principal problema és, doncs, que són actuacions poc 
visibles. 

Els nous clústers de Catalunya perden el gentilici i la característica unisectorial i passen a identificar-se 
sobre una estratègia comuna o un mateix mercat. Entre els més recents està el Kidscluster, en què les 
companyies que el formen pertanyen a activitats econòmiques diferents i estan repartides per tot el 
territori però tenen en comú el client: l'infant. Dos clústers més d'èxit són el de l'esport i el de productes de 
gurmet. 

Les noves agrupacions assoleixen ja un volum de negoci sensiblement superior: uns 3.000 milions d'euros. 
A aquesta escala les polítiques són més efectives ja que amb aquesta dimensió, hi ha més possibilitats de 
cercar la cooperació internacional, que és una de les intencions de la Comissió Europea, que treballa 
perquè hi pugui haver cooperació entre agrupacions de diferents estats. Un altre dels motors d'aquest 
canvi de plantejament de la Generalitat ha estat el canvi de model de la indústria. L'anomenada nova 
indústria és el resultat de la desaparició de les fronteres entre els sectors secundari i terciari, després de 
l'externalització de diverses tasques i que la mateixa indústria s'ha fet més complexa. 

 

Font: Hernández, J.M; Pezzi, A., Soy, A. (2010) Clústers i competitivitat : el cas de Catalunya (1993-2010). 

 

 

Experiències de concertació en matèria de política industrial a la 

comarca 
 

Consell Industrial de Parets del Vallès 

El Consell Industrial de Parets sorgeix arran del Pla Estratègic de Parets 2010-2025 com a instrument de 
cooperació entre l’Ajuntament, el teixit industrial i els agents econòmics. És un òrgan de participació que 
té la finalitat de definir les estratègies a curt, mig i llarg termini en matèria de desenvolupament econòmic 
i foment de l’ocupació. El seu àmbit d’intervenció se centra, principalment, en els sectors industrials, tant 
els consolidats com els emergents; així com aquells serveis vinculats a la indústria (logística, sector terciari 
avançat, TIC…).Les seves funcions són les de generar un marc per a generar i atraure projectes d’inversió 
empresarial estratègics, afavorir el debat, el diàleg i la col·laboració públic-privada per promoure les 
estratègies de promoció i dinamització del teixit empresarial i de millora de la ocupació, afavorir la 
racionalització dels processos administratius, proposar millores pels sectors industrials i l’adequació dels 
espais que donen suport a l’activitat. En una primera fase es va realitzar una diagnosi i un detallar un pla 
d’acció on es concreten les actuacions. El Ple del Consell es reuneix com a mínim dues vegades l’any i es 
dota de subcomissions que treballen els següents temes: 1) Territori i Medi Ambient, 2) Promoció 
econòmica, 3) Formació i foment de l’ocupació i 4) Seguretat ciutadana. Alguns exemples d’accions 
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concretes han estat el projecte ‘Una idea per a Freudenberg’ on els alumnes d’un institut coneixen el procés 
productiu i fan propostes de millora, el premi DSM Coating Resins Spain per estudiants de química per una 
estada a empreses del grup, els ajuts a la contractació a la que es van acollir 47 empreses, les jornades 
Getting Contacts Industrial i Speed Talent Meetings Parets o el cicle de jornades empresarials tècniques, 
entre d’altres. També s’han materialitzat acords amb l’empresa Grífols, com la cessió d’una masia que 
l’empresa ha rehabilitat i ha convertit en un centre de formació de referència o bé la provisió d’oferta 
formativa per part dels serveis locals per tal de cobrir les candidatures de l’empresa la validació per l’ 
Institut Català de Qualificacions Professionals de la formació, coneixements i competències dels 
treballadors de l’empresa. En l’àmbit de la innovació i la transferència tecnològica cal assenyalar els acords 
amb la UPC per afavorir una major relació entre el conjunt del teixit productiu del municipi i la Universitat 
a partir de l’intercanvi d’experiències innovadores, informació sobre convocatòries de subvencions, 
jornades tècniques, bones pràctiques i taules rodones, entre d’altres accions. 

 

Projecte Baula: Mediació entre l’Empresa i el Sistema de Formació Professional i Superior per a la millora 
de la inserció laboral dels joves  

És un projecte que sorgeix del II Pla estratègic de Granollers. El projecte tracta de posar en relació la 
empresa i el teixit empresarial amb el sistema educatiu, en l’àmbit de la formació professional, de manera 
que aplicant un model d’interrelació entre ambdues s’incentivi la inserció laboral dels joves. Es materialitza 
a través de fórmules com la Formació dual, el Contracte de formació i aprenentatge o la Formació en 
alternança. S’inicia com a prova pilot l’any 2013 en el sector de l’automoció per tal d’estendre’l a d’altres 
sectors. Consisteix en una sèrie de reunions i jornades de treball entre centres formatius i empreses, en la 
que els centres presenten la seva proposta formativa davant d’un nombre d’empreses interessades. Amb 
aquesta modalitat de formació els alumnes estudien i aprenen en el lloc de treball al mateix temps, 
obtenint la titulació i el reconeixement de l’experiència adquirida. Així, els alumnes surten del sistema 
educatiu amb les competències que requereix el sector. En el marc del projecte també es realitzen anàlisis 
de les necessitats formatives de les empreses dels diferents sectors presents a la comarca (per exemple, la 
Química i l’Alimentació). Aquest enfoc sectorial es complementa amb projectes específics centrats en 
l’àmbit del Comerç Internacional i el Màrqueting, i l’àmbit d’Administració i Finances. 

 

 

En l’àmbit de les polítiques de suport al teixit productiu sovint es posa l’èmfasi en aquells sectors 

que o bé generen més llocs de treball o ofereixen majors oportunitats de desenvolupament futur, 

o bé presenten una elevada especialització. Tanmateix, el sector agroalimentari de proximitat té 

una importància rellevant, a l’igual que el turisme, per tots aquells municipis i àmbits territorials 

més perifèrics de la comarca, és a dir, que presenten una situació geogràfica més allunyada dels 

pols d’activitat industrial i residencials més importants. El quadre següent fa una breu síntesi de la 

importància d’aquestes activitats per a la comarca i repassa les principals actuacions realitzades.  
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La indústria alimentaria i les polítiques de dinamització del sector 
 

La comarca presenta una especialització territorial significativa en termes d’ocupació en dos àmbits 
principals, la indústria de la farina i derivats12 i la Indústria làctica i del cacau13. De fet, en l’àmbit de la 
fabricació de productes alimentaris de farina i derivats la comarca és líder en termes d’ocupació a 
Catalunya, amb 4.410 llocs de treball localitzats 14  (Mollet impulsa, 2013). El Barcelonès seria la 2a 
comarca amb major ocupació amb 2.855 llocs i el Vallès Occidental la 3a amb 2.639 llocs. El subsector està 
format per 34 empreses, amb una dimensió molt superior a la de la resta de comarques analitzades (129 
llocs de mitjana per establiment, front els 43 o 51 llocs del Barcelonès i Vallès Occidental). Les empreses 
més significatives són Bimbo (originaria de Granollers), Sara Lee Barkery, Kraft Galletas i Kraft Foods . Pel 
que fa a l’elaboració de productes alimentaris, derivats làctics, cacau i sucres manté una situació d’empat 
en termes d’ocupació amb el Barcelonès, amb aproximadament uns 1.400 llocs de treball. De fet, l’activitat 
a la demarcació es concentra principalment en aquestes dues comarques, que representen gairebé tres 
mil dels tres mil cinc-cents llocs de treball de la província. Les empreses més representatives en termes 
d’ocupació són Danone i Nutrexpa. Pel que fa a la dimensió del teixit empresarial, altre cop la comarca 
presenta una dimensió molt superior a la del conjunt de comarques de la província, amb uns 200 llocs de 
treball per establiment, molt superior a la del Barcelonès, on és de 143 llocs. A la resta de comarques de 
la demarcació la dimensió mitjana és inferior als 30 llocs (empresa petita). De fet, els 1.400 llocs de treball 
de la comarca es concentren en només 7 empreses.  

 

Projecte Rururbal i Xarxa de productes de la terra 

Rururbal és un projecte de cooperació transnacional europea, desenvolupat en el marc del Programa MED, 
que pretén dissenyar una estratègia de governança per al desenvolupament local sostenible i equilibrat 
dels territoris periurbans, a través de la valorització, comercialització i promoció al consum dels recursos 
agroalimentaris locals. A Espanya el projecte s’ha desenvolupat al Vallès Oriental, entre el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona i el Departament 
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu del projecte és 
desenvolupar una metodologia per gestionar els espais agraris periurbans, mitjançant el suport a 
l’activitat agrària i la promoció de l’agricultura de proximitat. El resultat del projecte ha estat una Carta 
Europea de Governança Territorial i Alimentària. Aquesta carta pretén ser un punt d'inflexió per a la 
construcció d'una estratègia territorial conjunta en matèria alimentària, que posi en valor els productes 
agroalimentaris locals, que connecti els actors i els projectes d'alimentació local existents i que defineixi 
àmbits d'actuació per tal de reforçar les xarxes de proximitat mitjançant l'alimentació territorial. 

En acabar el projecte el Consell Comarcal ha continuat treballant en la dinamització del sistema 
agroalimentari local mitjançant la participació en la xarxa de Productes de la Terra de la Diputació de 
Barcelona a través del qual obté recursos tècnics i financers per tal de desenvolupar les activitats. Les 
funcions de dinamització inclouen els següents punts: 

 Millorar el sector de l’artesania alimentària. 

 Millorar la promoció i venda dels productes agroalimentaris. 

 Dur a terme accions formatives dirigides als productors i elaboradors per millorar el sector 
agroalimentari. 

                                                           
12 inclou la fabricació de pa i productes de forneria, galetes i derivats i pastes alimentàries. 
13 Inclou la fabricació de gelats, formatges, producte làctics, fabricació del cacau, xocolata i confitura.. 
14  Aquest treball utilitza uns factors de correcció de les dades proporcionades pels registres d’afiliació, atès que no sempre els 
corresponen els centres de cotització amb els establiments localitzats a la comarca, sobretot quan pertanyen a un grup empresarial amb 
seu en una altra comarca de la demarcació. 
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 Promoure els circuits curts de comercialització i la venda directa dels productes de proximitat. 

 Donar l’oportunitat al productor perquè expliqui el mètode d’elaboració al consumidor directament. 

 Actualitzar el cens local d’empreses del sector agroalimentari. 

 Promoure la cooperació entre les empreses del sector agroalimentari. 

 Promoure la recuperació de productes autòctons de molta qualitat. 

 Crear mecanismes de comunicació continus entre el sector primari i l’Administració local, i establir 
vincles de col·laboració. 

 Promoure punts de trobada i reflexió per als diferents col·lectius de productors. 

 

 

El turisme 
 

Segons un estudi recent, l’impacte del turisme a la comarca en termes d’ocupació és d’uns 1.400 llocs de treball, el 
que representa al voltant de l’1,4% del total de l’ocupació i en termes econòmics és d’uns 986 milions d’euros, l’1,05% 
del PIB comarcal. Tot i que el pes relatiu és molt baix, degut a la importància d’altres sectors com la indústria, la seva 
funció és molt important atès que representa un complement per a les activitats industrials i terciàries que generen 
un cert nombre de visites de negocis, dóna varietat a l’estructura productiva de la comarca i permet posar en valor el 
patrimoni natural, cultural de què disposa (Cambra de Comerç de Barcelona, 2013). Els principals actius de la comarca 
en aquest àmbit són: 

  

 Termalisme: Balnearis i hotels a l’entorn a La Garriga i Caldes de Montbui 

 Actius diferencials en l’àmbit de la natura (1 parc natural i 2 parcs) 

 Concentració important de camps de golf 

 Circuit de Catalunya 

 Roca Village 

 

Cal assenyalar que a la comarca hi ha quatre dels sis destins turístics més visitats de la província, que són: la Roca Village que ocupa 
el 1r lloc amb uns 3.800.000 visitants anuals, un 60% dels quals són estrangers, el Circuit de Barcelona-Catalunya que ocupa el 3r 
destí amb una mica més de 620 mil visitants anuals (una quarta part estrangers, un 30% de la resta d’Espanya, dels quals el 15% 
pernocta a la comarca)i els parcs dels Montseny (uns 196 mil) i de Sant Llorenç de Munt i l’Obac (amb 169 mi), aquests dos últims 
destins compartits amb d’altres comarques.  

En l’anàlisi de l’impacte del turisme abans comentat no s’ha tingut en compte la Roca Village per la dificultat de valorar els efectes 
territorials indirectes sobre l’activitat productiva local. Atès que la majoria de productes que es comercialitzen han estat fabricats en 
d’altres indrets i es desconeix quina part del personal i dels serveis auxiliars es proveeixen des de la comarca. Amb tot, es considera 
que els efectes sobre altres activitats i destins turístics de la comarca són més aviat escassos.  
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5 Mapeig de les aglomeracions industrials 

identificades 

Per tal de tenir un major coneixement de la realitat de cadascuna de les aglomeracions industrials 
identificades en el capítol anterior, a continuació es porta a terme una descripció, eminentment 
quantitativa, amb l’objectiu que serveixi com a recurs per a l’establiment d’estratègies i 
d’actuacions de dinamització - en clau clúster- d’aquestes concentracions empresarials en les que 
la comarca presenta una especialització i concentració significativa. Es proporcionen informacions 
relatives a aquests quatre aspectes: 

 L’especialització sectorial, en la que es descriu la composició de cadascuna de les 

agrupacions sectorials utilitzades i s’analitza la importància relativa que presenten les 

activitats a la comarca respecte el conjunt de les activitat a Catalunya. 

 L’especialització i concentració territorial, en la que es mostren les aglomeracions 

d’especialització productiva i els municipis que presenten una elevada especialització de 

forma aïllada, així com els municipis que acumulen el 70% dels establiments empresarials. 

La informació es proporciona pel conjunt dels cinc àmbits funcionals identificats en el 

capítol anterior i que configuren l’àmbit de mercat de treball dels residents a la comarca. 

 Les empreses tractores i la dimensió empresarial, en la que es proveeix informació de la 

dimensió dels establiments de la comarca segons segment empresarial (microempresa, 

empresa petita, mitjana i gran). També s’identifiquen les empreses tractores en les 

aglomeracions sectorials identificades en l’apartat anterior que operen en l’espai 

determinat pels àmbits funcionals. Aquesta informació es proveeix a mode informatiu i 

l’origen és a partir de registres administratius. Tanmateix, aquests ni estan prou 

actualitzats com per reproduir la situació a dia d’avui, ni són prou exhaustius com per 

recollir els establiments que, tot i tenir un establiment, la seu social està en una altre 

comarca catalana o regió d’Espanya. Amb tot, serveix com a punt de partida per tenir una 

idea de la capacitat tractora del teixit empresarial existent en cadascun dels sectors 

analitzats i a partir del coneixement de territori dels agents locals es pot completar i 

mantenir actualitzat.  

 L’evolució recent del sector i les perspectives futures, en la que es fa una anàlisi del 

comportament del sector en relació a la seva ocupació a partir de les afiliacions al regim 

general de la Seguretat Social i al règim de treball autònom. Les dades es proporcionen pel 

conjunt de la comarca i sectorialment agregades degut a la dificultat d’obtenir aquesta 

informació a un nivell de desagregació similar a l’utilitzat per a determinar les 

aglomeracions sectorials tractades en el capítol anterior. D’altra banda, cal assenyalar el 

canvi de classificació de la activitats econòmiques introduït l’any 2009, que provoca un 

trencament de les sèries. No obstant això, s’han aplicat unes tècniques d’estimació15 per 

tal de reconstruir les sèries. Amb tot, com el trencament coincideix precisament amb l’any 

2009, any en el que es produeix la contracció més important de l’activitat, és difícil valorar 

quina part es deguda al canvi en la classificació i quin a l’efecte crisi. 

                                                           
15 1 El detall es pot consultar a l’Annex  Aspectes metodològics 
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5.1 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 

mecànics 

5.1.1 Especialització sectorial 

El sector es divideix en set activitats diferents, segons l’estadística oficial, on destaca 

l’especialització comarcal en Forja, estampació i embotició de metalls; pulverimetal·lúrgia (CCAE 

255) que presenta una concentració 3,7 vegades superior a la mitjana catalana, el 15,4% de 

l’ocupació total de l’activitat a Catalunya. El més significatiu és, però, que en l’espai territorial que 

agrupa els municipis que formen part de l’àrea de mercat comarcal, l’especialització és encara més 

elevada, del 4,2 i l’ocupació representa el 23,3% de l’activitat a Catalunya. L’altra activitat en el que 

la comarca està especialitzada és el Tractament i revestiment de metalls; enginyeria mecànica 

general per compte d'altri (CCAE 256), 2,5 vegades la mitjana catalana i el 10,2% de l’ocupació 

total. 

L’aglomerat sectorial que representa l’àmbit d’especialització territorial el formen cinc activitats, 

les quals representen el 95,3% de l’ocupació total del sector, sent molt poc significatives les 

activitats de Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall (CCAE 252)i Fabricació 

de generadors de vapor, excepte calderes per a calefacció central (CCAE 253). 

 

Gràfic 10 Distribució de l’ocupació assalariada 
per activitats de la Fabricació de productes 
metàl·lics, excepte maquinària i equips, Vallès 
Oriental 

Gràfic 11 Activitats que conformen 
l’aglomeració sectorial Fabricació de productes 
metàl·lics, excepte maquinària i equips 
mecànics 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: El color i la dimensió dels polígons determina la magnitud en termes d’ocupació, com més fosc i més gran és el 
polígon més important és en termes d’ocupació. En blanc, els sectors que registren poca o gens ocupació. 

 

255 -Forja, 
estampació i 
embotició de 

metalls; 
pulverimetal·lúrgia

256 -Tractament i 
revestiment de 

metalls; 
enginyeria 

mecànica general 
per compte d'altri

257 -Fabricació 
d'articles de 
ganiveteria i 

coberts, eines i 
ferreteria

259 -Fabricació 
d'altres productes 

metàl·lics

251 -Fabricació 
d'elements 

metàl·lics per a la 
construcció
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5.1.2 Especialització i concentració territorial 

Mapa 20 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació de 

productes metàl·lics 

Taula 12 Municipis que presenten un entorn 
d’especialització productiva en la Fabricació 
de productes metàl·lics 

 

 

 

Municipi Àmbit funcional Tipologia 

Martorelles Baix Vallès 1 

Mollet del Vallès Baix Vallès 1 

Parets del Vallès Baix Vallès 1 

Sant Fost de Campsentelles Baix Vallès 1 

Santa Maria de Martorelles Baix Vallès 1 

Canovelles Granollers-Congost 1 

Granollers Granollers-Congost 1 

Lliçà d'Amunt Granollers-Congost 1 

Montmeló Granollers-Congost 1 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 1 

Vallromanes Granollers-Congost 1 

Vilanova del Vallès Granollers-Congost 1 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 1 

Llagosta, la Riera de Caldes 1 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 1 

Polinyà Riera de Caldes 1 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 1 

Sentmenat Riera de Caldes 1 

Gualba Baix Montseny 2 

Vallgorguina Baix Montseny 2 

Breda Baix Montseny 2 

Lliçà de Vall Baix Vallès 2 

Cardedeu Granollers-Congost 2 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 2 

Sant Antoni de Vilamajor Granollers-Congost 2 

Santa Eulàlia de Ronçana Granollers-Congost 2 

Calders Moianès 2 
 

 

Font: Actíva Prospect. Nota: La tipologia 1 indica que conforma un conglomerat territorial, 2 que presenta una elevada 

especialització de forma aïllada.  

Taula 13 Municipis que concentren el 70% del teixit 
empresarial en la Fabricació de productes metàl·lics Des de la perspectiva territorial, es 

configura un espai territorial d’elevada 

especialització productiva a la zona 

conformada per la Riera de Caldes, el Baix 

Vallès i la part de l’àmbit funcional de 

Granollers-Congost més propera aquests 

dos espais. 

El teixit empresarial està repartit en un 

nombre important de municipis, on 

destaquen quatre municipis que 

concentren entre el 7% i el 10% dels 

establiments. Són Granollers, Santa 

Perpètua, Polinyà i Palau-solità i 

Plegamans que conjuntament són un terç 

del teixit empresarial.  

 

Municipi Àmbit funcional Núm.  
establiments 

% 
acum. 

Granollers Granollers-Congost 61 9,7 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 59 19,0 

Polinyà Riera de Caldes 49 26,7 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 44 33,7 

Lliçà de Vall Baix Vallès 34 39,1 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 30 43,8 

Mollet del Vallès Baix Vallès 28 48,3 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 28 52,7 

Llagosta, la Riera de Caldes 26 56,8 

Martorelles Baix Vallès 26 60,9 

Parets del Vallès Baix Vallès 26 65,0 

Sentmenat Riera de Caldes 26 69,1 

Cardedeu Granollers-Congost 22 72,6 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 

d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 
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Taula 14 Llocs de treball assalariats i establiments 
en la Fabricació de productes metàl·lics segons 
àmbit funcional 

 

 

Àmbit funcional Núm.  
Establi- 
ments 

Llocs de  
treball  
assalariats 

%  
Establi- 
ments 

%  
llocs de  
treball 

Granollers-Congost 241 2.214 38,3 37,9 

Baix Vallès 224 2.038 35,6 34,9 

Riera de Caldes 131 1.386 20,8 23,7 

Baix Montseny 31 197 4,9 3,4 

Moianès 3 11 0,5 0,2 

Total 630 5.846 100,0 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 

d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 
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5.1.3 Empreses tractores i dimensió empresarial 

Es tracta d’un teixit empresarial de 

micro y petita empresa, formada 

per firmes i tallers de petita 

grandària: la mitjana de llocs de 

treball per establiment és de 9,2 

(lleugerament per sobre de la 

mitjana catalana de 8,7). Es donen 

algunes excepcions, com és el cas 

de l’especialitat d’estampació, 

vinculada majoritàriament al sector 

de l’automòbil on la grandària 

mitjana en l’àmbit territorial és 

d’uns 50 treballadors.  

L’ocupació es concentra en la petita 

empresa d’entre 10 i 50 

treballadors, amb el 44,6% del 

total. La microempresa, que 

representa el 78,2% dels 

establiments tant sols ocupa el 

28,5% del total, xifra similar a 

l’ocupació que generen els 12 

establiments de mitjana dimensió 

registrats.  

Les dues empreses més importants 

de la zona compten amb uns 400 

treballadors. Les més significatives 

són: SANDVIK ESPAÑOLA SA, 

FLEXNGATE ESPAÑA SL, LINDE Y 

WIEMANN SA, A BIANCHINI 

INGENIERO, SA, WITTE Y SOLA SA. 

  

Taula 15 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a la Fabricació de productes metàl·lics, 
Vallès Oriental 

 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 1.219 362 28,5 78,2 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 1.906 89 44,6 19,2 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 1.151 12 26,9 2,6 

Empresa gran: més de 250 treballadors 0 0 0,0 0,0 

Total 4.276 463 100,0 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i 

Ocupació, 2n trim 2014. 

Taula 16 Mitjana i gran empresa 
 

Raó Social Municipi 

CUCHILLAS Y DERIVADOS DE ACEROS ESPECIALES SA Caldes de Montbui 

RECAM LASER SL Caldes de Montbui 

AGUILAR Y SALAS SA Franqueses del Vallès, les 

CTT STRONGHOLD SA  Franqueses del Vallès, les 

FLEXNGATE ESPAÑA SL Franqueses del Vallès, les 

LINDE Y WIEMANN SA Garriga, la 

ARTICULOS METALICOS SA Granollers 

HAARSLEV INDUSTRIES SA Granollers 

INDUSTRIAS DE ESTAMPACION DEL CORTE FINO SL Lliçà de Vall 

RIVISA INDUSTRIAL DE CERRAMIENTOS METALICOS SA Lliçà de Vall 

FIVENT SA  Llinars del Vallès 

REJILLAS CALIBRADAS S.L. Martorelles 

SANDVIK ESPAÑOLA SA Martorelles 

THYSSENKRUPP MATERIALS IBERICA SA  Martorelles 

FRANKE ESPAÑA, SAU Mollet del Vallès 

A BIANCHINI INGENIERO, SA Montornès del Vallès 

ESSA PALAU SA Palau-solità i Plegamans 

HYDRO BUILDING SYSTEMS, SL  Parets del Vallès 

SISTEMAS TECNICOS DE ENCOFRADOS SA Parets del Vallès 

TEKNIA BARCELONA SL  Parets del Vallès 

LASER GODED SL Polinyà 

METALAST SA Polinyà 

FERRIMAX SA Sant Fost de Campsentelles 

WITTE Y SOLA SA Sant Fost de Campsentelles 
 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del SABI i REIC. 
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5.1.4 Evolució recent del sector i perspectives de futur 

En l’etapa expansiva 

anterior, l’ocupació al 

sector es va mantenir 

estable, amb alguns 

períodes curts de creació 

d’ocupació cap al final de 

l’etapa. Iniciada la crisi, 

durant el 2009 registra 

una important contracció, 

per sobre dels 25% 

interanuals. Amb tot, es 

modera dràsticament la 

caiguda de l’ocupació 

durant els anys 2010 i 

2011i el 2012 s’inicia una 

nova recessió en el sector 

en paral·lel a la que 

s’observa al conjunt de 

l’economia. De nou, l’any 

2013 representa un canvi de tendència i el 2014 es registren increments positius en l’ocupació, tot 

i que molt moderats (de l’1,2% interanual el 2n trimestre de 2014). 

L’evolució del sector a la comarca ha estat força similar a la que ha registrat al conjunt de 

Catalunya, a destacar la major intensitat en que es viuen els cicles negatius i positiu, on els màxims 

i mínims prenen valors més elevats a la comarca. 

  

Gràfic 12 Evolució dels llocs de treball localitzats al sector de la 
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips, 
Vallès Oriental i Catalunya. 2001-2014 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 
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5.2 Fabricació de components elèctrics i electrònics 

5.2.1 Especialització sectorial 

El sector compren dos grans grups, la Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 

(CCAE 26) i la Fabricació de materials i equips elèctrics (CCAE 27). Dins d’aquests, es divideix en 11 

activitats diferents, de les que només quatre formen una aglomeració sectorial amb elevada 

especialització a la comarca. Aquestes quatre activitats representen el 74,0% de l’ocupació 

assalariada total.  

El més significatiu en relació a aquestes activitats és l’elevada especialització comarcal que 

presenta l’activitat de Fabricació de components electrònics i circuits impresos acoblats (CCAE 

261), quasi vuit vegades la mitjana catalana (7,9), en la que el Vallès Oriental representa el 32,5 % 

de l’ocupació assalariada. 

També és el cas de la Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació (CCAE 274), tot i que és 

menys significativa, 3,2 vegades la mitjana catalana i el 13,2% del sector a Catalunya. 

 

Gràfic 13 Distribució de l’ocupació assalariada 
per activitats de la Fabricació de productes 
informàtics, electrònics i òptics i la Fabricació 
de materials i equips elèctrics, Vallès Oriental 

Gràfic 14 Activitats que conformen 
l’aglomeració sectorial Fabricació de 
components elèctrics i electrònics 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: El color i la dimensió dels polígons determina la magnitud en termes d’ocupació, com més fosc i més gran és el 
polígon més important és en termes d’ocupació. En blanc, els sectors que registren poca o gens ocupació. 

261 -Fab. de 
components electrònics 

i circuits impresos 
acoblats

265 -Fab. 
d'instrumen
ts i aparells 
de mesura, 
verificació i 
navegació; 
fabricació 

de rellotges

279 -Fab. d'altres tipus 
de materials i equips 

elèctrics

271 -Fab. 
de motors, 
transforma

dors i 
generadors 
elèctrics, i 
d'aparells 

de 
distribució i 

control 
elèctrics
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5.2.2 Especialització i concentració territorial 

Mapa 21 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació de 

components elèctrics i electrònics 

Taula 17 Municipis que presenten un entorn 
d’especialització productiva en la Fabricació 
de components elèctrics i electrònics 

 

 

 

Municipi Àmbit funcional Tipologia 

Parets del Vallès Baix Vallès 1 

Canovelles Granollers-Congost 1 

Granollers Granollers-Congost 1 

Montseny Granollers-Congost 1 

Vilalba Sasserra Granollers-Congost 1 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 1 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 1 

Santa Maria de Palautordera Baix Montseny 2 

Lliçà de Vall Baix Vallès 2 

Martorelles Baix Vallès 2 

Aiguafreda Granollers-Congost 2 

Llinars del Vallès Granollers-Congost 2 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 2 

Roca del Vallès, la Granollers-Congost 2 

Santa Eulàlia de Ronçana Granollers-Congost 2 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 2 
 

 

Font: Actíva Prospect. Nota: La tipologia 1 indica que conforma un conglomerat territorial, 2 que presenta una elevada 

especialització de forma aïllada.  

Taula 18 Municipis que concentren el 70% del teixit 
empresarial en la Fabricació de components elèctrics 
i electrònics 

L’activitat presenta una elevada 

concentració del teixit empresarial al 

municipi de Santa Perpètua de Mogoda 

amb el 20,3% dels establiments. De fet, 

l’activitat es concentra en uns pocs 

municipis, vuit en total. 

L’especialització territorial també és molt 

concentrada, definint dos pols principals, 

el conformat, d’una banda, per Caldes i 

Palau-solità a la Riera de Caldes, i el de 

Granollers i Canovelles, per l’altre. 

 

Municipi Àmbit funcional Núm.  
establiments 

% 
acum. 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 14 20,3 

Lliçà de Vall Baix Vallès 8 31,9 

Granollers Granollers-Congost 6 40,6 

Llinars del Vallès Granollers-Congost 5 47,8 

Santa Maria de Palautordera Baix Montseny 5 55,1 

Cardedeu Granollers-Congost 4 60,9 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 4 66,7 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 3 71,0 
 

 

Taula 19 Llocs de treball assalariats i establiments en 
la Fabricació de components elèctrics i electrònics 
segons àmbit funcional 
 

Àmbit funcional Núm.  
Establi- 
ments 

Llocs de  
treball  
assalariats 

%  
Establi- 
ments 

%  
llocs de  
treball 

Granollers-Congost 31 869 44,9 46,3 

Baix Vallès 13 430 18,8 22,9 

Riera de Caldes 20 362 29,0 19,3 

Baix Montseny 5 214 7,2 11,4 

Moianès 0 0 0,0 0,0 

Total 69 1.875 100,0 100,0 
 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 

d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 
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5.2.3 Empreses tractores i dimensió empresarial 

Es tracta d’un sector amb una 

dimensió empresarial relativament 

important, on la microempresa té 

un paper poc rellevant en termes 

d’ocupació i la capacitat productiva 

es concentra principalment en les 

empreses mitjanes i grans. La 

dimensió mitjana de l’establiment 

és de 24,5 llocs de treball, xifra 

lleugerament per sobre de la 

catalana (21,8). Dos terceres parts 

del teixit empresarial està 

conformat per establiments de 

menys de 10 treballadors, que tan 

sols representen el 8,4% dels llocs 

de treball. Són les empreses 

mitjanes les que concentren la 

major part de l’ocupació, un total 

de vuit establiments s’anoten el 

48,9% de l’ocupació i 2 

establiments de més de 250 

treballadors, el 23,2%.  

Les empreses més rellevants en 

termes d’ocupació són KOSTAL 

ELECTRICA SA, E G O APPLIANCE 

CONTROLS SL, J. FELIU DE LA PENYA 

SL, MAGNETI MARELLI ESPAÑA SA i 

SALICRU SA. 

  

Taula 20 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a la Fabricació de components elèctrics i 
electrònics, Vallès Oriental 

 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 173 58 8,4 69,0 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 403 16 19,6 19,0 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 1.006 8 48,9 9,5 

Empresa gran: més de 250 treballadors 477 2 23,2 2,4 

Total 2.059 84 100,0 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i 

Ocupació, 2n trim 2014. 

Taula 21 Mitjana i gran empresa a la Fabricació de 
components elèctrics i electrònics 

 

Raó Social Municipi 

BACKER FACSA SL Aiguafreda 

SERVICIO INDUSTRIAL ELECTRONICA SA Ametlla del Vallès, l' 

J. FELIU DE LA PENYA SL Canovelles 

FENOPLASTICA SA Cardedeu 

MIER COMUNICACIONES SA  Garriga, la 

PFISTERER UPRESA SAU Granollers 

CLAVED SA Lliçà de Vall 

E G O APPLIANCE CONTROLS SL Lliçà de Vall 

MAGNETI MARELLI ESPAÑA SA Llinars del Vallès 

C&G CARANDINI SA Martorelles 

SIMON CONNECT SL Martorelles 

ESPECIALIDADES ELECTRICAS DAGA SA Mollet del Vallès 

ITRON SOLUCIONES DE MEDIDA ESPAÑA SL Montornès del Vallès 

GAVE ELECTRO SA Roca del Vallès, la 

HAGER INDUSTRIAL DE ENVOLVENTES SA Roca del Vallès, la 

LAB CIRCUITS SA Santa Maria de Palautordera 

SALICRU SA Santa Maria de Palautordera 

INTERNATIONAL CAPACITORS SA Santa Perpètua de Mogoda 

KOSTAL ELECTRICA SA Sentmenat 
 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del SABI i REIC. 
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5.2.4 Evolució recent del sector i perspectives de futur 

El sector ve destruint 

ocupació des de l’etapa 

expansiva de l’economia 

anterior a 2008. Durant 

tot el període analitzat 

només es registren 

augments positius en 

l’ocupació durant el 

2008, durant el 2011 i el 

més important, durant 

el darrer trimestre de 

2014 analitzat ja s’ha 

registrat un increment 

del 2,1% interanual. 

Aquesta situació té 

major significació si es 

té en compte que al 

conjunt de Catalunya el 

sector es manté encara 

en xifres negatives. De 

fet, pot observar-se com la comarca ha registrat un millor comportament que el conjunt de 

Catalunya durant tota l’etapa recessiva. 

 

  

Gràfic 15 Evolució dels llocs de treball localitzats al sector de la 
Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics i la Fabricació 
de materials i equips elèctrics, Vallès Oriental i Catalunya. 2001-2014 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 
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5.3 Fabricació de mobles i productes de fusta 

5.3.1 Especialització sectorial 

El sector està format per tres activitats, de les quals només dues estan presents a la comarca i 

presenten una especialització important, la Fabricació de mobles (CCAE 310) i la Fabricació de 

productes de fusta, suro, cistelleria i esparteria (CCAE 162). D’aquestes dues, la Fabricació de 

mobles és la que presenta una major especialització respecte al conjunt de Catalunya, 3,5 vegades 

superior i el 14,5% de l’ocupació assalariada total en aquesta activitat. De fet, el gruix principal del 

sector és la fabricació de mobles, amb el 69,6% dels assalariats totals. 

 

Gràfic 16 Distribució de l’ocupació assalariada 
per activitats de la Indústria de la fusta i del 
suro i la Fabricació de mobles, Vallès Oriental 

Gràfic 17 Activitats que conformen 
l’aglomeració sectorial Fabricació de mobles i 
productes de fusta 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: El color i la dimensió dels polígons determina la magnitud en termes d’ocupació, com més fosc i més gran és el 
polígon més important és en termes d’ocupació. En blanc, els sectors que registren poca o gens ocupació. 

310 -Fabricació 
de mobles

162 -Fabricació 
de productes de 

fusta, suro, 
cistelleria i 
esparteria
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5.3.2 Especialització i concentració territorial 
Mapa 22 Aglomeracions territorials 
d’especialització productiva: Fabricació de 
mobles i productes de fusta 

Taula 22 Municipis que presenten un entorn 
d’especialització productiva en la Fabricació 
de mobles i productes de fusta 

 

 

Font: Actíva Prospect. Nota: La tipologia 1 indica que 
conforma un conglomerat territorial, 2 que presenta una 
elevada especialització de forma aïllada. 

 

Municipi Àmbit funcional Tipologia 

Lliçà de Vall Baix Vallès 1 

Aiguafreda Granollers-Congost 1 

Ametlla del Vallès, l' Granollers-Congost 1 

Canovelles Granollers-Congost 1 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 1 

Garriga, la Granollers-Congost 1 

Lliçà d'Amunt Granollers-Congost 1 

Santa Eulàlia de Ronçana Granollers-Congost 1 

Tagamanent Granollers-Congost 1 

Santa Maria de Palautordera Baix Montseny 2 

Bigues i Riells Granollers-Congost 2 

Figaró-Montmany Granollers-Congost 2 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 2 

Vilalba Sasserra Granollers-Congost 2 

Moià Moianès 2 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 2 

Sant Feliu de Codines Riera de Caldes 2 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 2 

Sentmenat Riera de Caldes 2 
 

 

Taula 23 Municipis que concentren el 70% del teixit 
empresarial en la Fabricació de mobles i productes 
de fusta 

Els municipis de la Garriga i Sentmenat són 

els que concentren un major nombre 

d’establiments amb el 22,1% del total. 

Amb tot, són els municipis que s’articulen 

al voltant de la C17 els que configuren un 

espai territorial idoni per a la localització 

d’aquestes activitats i els que presenten 

majors externalitats. En menor grau cal 

afegir-hi també l’entorn de la Riera de 

Caldes. 

 

Municipi Àmbit funcional Núm.  
establiments 

% 
acum. 

Garriga, la Granollers-Congost 24 12,6 

Sentmenat Riera de Caldes 18 22,1 

Granollers Granollers-Congost 13 28,9 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 11 34,7 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 11 40,5 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 10 45,8 

Canovelles Granollers-Congost 9 50,5 

Lliçà de Vall Baix Vallès 9 55,3 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 8 59,5 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 8 63,7 

Mollet del Vallès Baix Vallès 6 66,8 

Ametlla del Vallès, l' Granollers-Congost 5 69,5 

Parets del Vallès Baix Vallès 5 72,1 
 

 

Taula 24 Llocs de treball assalariats i establiments 
en la Fabricació de mobles i productes de fusta 
segons àmbit funcional 
 

Àmbit funcional Núm.  
Establi- 
ments 

Llocs de  
treball  
assalariats 

%  
Establi- 
ments 

%  
llocs de  
treball 

Granollers-Congost 90 651 47,4 44,5 

Baix Vallès 62 609 32,6 41,6 

Riera de Caldes 22 147 11,6 10,0 

Baix Montseny 9 29 4,7 2,0 

Moianès 7 27 3,7 1,8 

Total 190 1.463 100,0 100,0 
 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 
d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 
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5.3.3 Empreses tractores i dimensió empresarial 

Es tracta d’un sector format 

predominantment per empreses de 

menys de 10 treballadors, el 85,1% 

del teixit empresarial correspon a 

aquesta dimensió. La mitjana és de 

7,7 llocs de treball per establiment, 

lleugerament superior a la catalana 

de 5,8. Tanmateix, l’ocupació la 

concentren majoritàriament quatre 

establiments de mitjana dimensió, 

amb el 36,0% dels llocs. En canvi, 

els 120 establiments de menys de 

10 treballadors tan sols generen 

372 llocs de treball localitzats.  

Les empreses més rellevants en 

termes d’ocupació són FIGUERAS 

INTERNATIONAL SEA-TING SL 

(butaques per espais públics), ZEDIS 

SL (mobiliari comercial) i ARLEX 

DESIGN SL (mobiliari llar i oficina). 

  

Taula 25 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a la Fabricació de mobles i productes de 
fusta, Vallès Oriental 

 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 372 120 34,4 85,1 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 321 17 29,7 12,1 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 389 4 36,0 2,8 

Empresa gran: més de 250 treballadors 0 0 0,0 0,0 

Total 1.082 141 100,0 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i 

Ocupació, 2n trim 2014. 

Taula 26 Mitjana i gran empresa a la Fabricació de mobles i 
productes de fusta 

 

Raó Social Municipi 

ARLEX DESIGN SL Aiguafreda 

MOLDURAS HERGON SA Canovelles 

FACIL MOBEL SA Cardedeu 

ESTANTERIAS BOPE SA Lliçà de Vall 

EUROFUSTA SL Lliçà de Vall 

DISEÑOS Y MOLDURAS, S.A. (DYMSA) Martorelles 

LEVESTA SA Montornès del Vallès 

FIGUERAS INTERNATIONAL SEATING SL Roca del Vallès, la 

J. FARRES PALOMERAS, S.A. Roca del Vallès, la 

ZEDIS SL Santa Maria de Palautordera 

JUAN ANTONIO IBAÑEZ SA Santa Perpètua de Mogoda 

MUEBLES PIFERRER SA  Sentmenat 
 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del SABI i REIC. 
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5.3.4 Evolució recent del sector i perspectives de futur 

El sector ve destruint 

ocupació a ritmes força 

importants des d fa 

molts anys, 

intensificant-se durant 

l’etapa recessiva 

iniciada l’any 2008. 

L’evolució de l’ocupació 

indica que s’ha vist 

afectat per diversos 

moments econòmics 

(cicles) amb un efecte 

cada cop més negatiu, 

s’amplifiquen els 

intervals entre els 

moments i, de fet, en 

cap període dels 13 anys 

analitzats ha aconseguit 

registrar un increment 

interanual en 

l’ocupació. La crisi iniciada l’any 2009 ha tingut efectes molt significatius, amb ritmes de destrucció 

d’ocupació interanuals propers al 30%, molt superiors a les registrades al conjunt de l’economia. 

Com en d’altres sectors, també es va produir una moderació en la destrucció de l’ocupació durant 

el 2011 per després iniciar-se un altre període recessiu que s’acaba l’any 2013, any on s’inicia una 

recuperació força intensa, que si es manté els propers trimestres podria acabar en positiu i creant 

ocupació a la comarca. L’evolució de l’ocupació a la comarca ha estat molt similar a la catalana, el 

més destacable és durant el període d’expansió econòmica, en que la comarca registrava una 

major sensibilitat al s cicles econòmics, mentre a Catalunya les pèrdues d’ocupació eren més 

moderades. 

 

Polítiques sectorials 
 

L’any 2008, coincidint amb l’inici de la crisi econòmica i juntament amb d’altres iniciatives de suport al 
teixit productiu, des de l’Ajuntament de La Garriga i el CIDEM s’impulsa el Pla de dinamització del sector 
del moble al Vallès Oriental, en el que hi participen l’Escola Municipal d'Art i IES Vil·la Romana de la 
Garriga, la Unió empresarial de la Garriga, altres ajuntaments de la comarca interessats en la dinamització 
d'aquest sector i el Consell Comarcal.  

Un dels eixos principals del treball era el d’organitzar el teixit empresarial, que presenta una concentració 
territorial extraordinària, sota la fórmula d’una Associació Empresarial Innovadora (AEI) per tal que 
funcionés com en una dinàmica clúster. Altres actuacions previstes anaven en la línia de reforçar la 

Gràfic 18 Evolució dels llocs de treball localitzats al sector de la 
Indústria de la fusta i del suro i la Fabricació de mobles, Vallès 
Oriental i Catalunya. 2001-2014 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 
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comercialització, amb la promoció de la Fira del Moble i la creació d’un Show-room permanent. Una altra 
línia de treball formulada era en l’àmbit de la formació professional i la formació directiva. 

El resultat del treball iniciat el 2008 és la constitució del Clúster AMIC Agrupació Moble Innovador de 
Catalunya que es reparteix territorialment amb La Sènia, que és on està el Centre de Difusió Tecnològica 
de la Fusta i el Moble de Catalunya (CENFIM).  

Posteriorment, arran del Pla d’Innovació comarcal l’any 2009, la dinamització del sector del moble 
s’integra en el que és denomina Clúster Habitat, que inclou a d’altres activitats que comparteixen el mercat 
i cadena de valor. La dinamització del clúster es realitza a través del Consell Comarcal fins el 2013. A finals 
de 2014 es constitueix el clúster habitat de Catalunya, que pren el relleu en clau regional. De fet, aquesta 
integració és resultat del canvi d’orientació d’ACCIO que desincentiva les iniciatives de caire més local per 
tal que s’integrin en clúster amb una major massa crítica i amb majors possibilitats de projecció.  
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5.4 Fabricació de productes i preparats farmacèutics 

5.4.1 Especialització sectorial 

El sector comprèn dues activitats, la Fabricació de productes farmacèutics de base (CCAE 211) i la 

Fabricació de preparats farmacèutics i altres productes farmacèutics d'ús medicinal (CCAE 212). A 

la comarca ambdues activitats presenten importants relacions, de forma que sovint les empreses 

del sector realitzen la seva activitat en una o l’altra indistintament. Amb tot, l’àmbit 

d’especialització més important es troba en la Fabricació de productes farmacèutics de base, on 

l’activitat és 4,7 vegades superior a la mitjana catalana i en la que el Vallès Oriental concentra el 

19,4% de l’ocupació assalariada de Catalunya. Aquesta activitat, a més, representa el 55,6% del 

total del sector. 

 

Gràfic 19 Distribució de l’ocupació assalariada 
per activitats de la Fabricació de productes 
farmacèutics, Vallès Oriental 

Gràfic 20 Activitats que conformen 
l’aglomeració sectorial Fabricació de productes 
i preparats farmacèutics 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: El color i la dimensió dels polígons determina la magnitud en termes d’ocupació, com més fosc i més gran és el 
polígon més important és en termes d’ocupació. En blanc, els sectors que registren poca o gens ocupació. 

211 -Fabricació 
de productes 

farmacèutics de 
base

212 -Fabricació 
de preparats 

farmacèutics i 
altres productes 

farmacèutics 
d'ús medicinal
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5.4.2 Especialització i concentració territorial 

Mapa 23 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació de 

productes i preparats farmacèutics 

Taula 27 Municipis que presenten un entorn 
d’especialització productiva en la Fabricació 
de productes i preparats farmacèutics 

 

 
Font: Actíva Prospect. Nota: La tipologia 1 indica que 
conforma un conglomerat territorial, 2 que presenta una 
elevada especialització de forma aïllada. 

 

Municipi Àmbit funcional Tipologia 

Gualba Baix Montseny 1 

Breda Baix Montseny 1 

Ametlla del Vallès, l' Granollers-Congost 1 

Garriga, la Granollers-Congost 1 

Granollers Granollers-Congost 1 

Lliçà d'Amunt Granollers-Congost 1 

Ametlla del Vallès, l' Granollers-Congost 1 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 1 

Sentmenat Riera de Caldes 1 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 1 

Riells i Viabrea Baix Montseny 2 

Lliçà de Vall Baix Vallès 2 

Mollet del Vallès Baix Vallès 2 

Parets del Vallès Baix Vallès 2 

Bigues i Riells Granollers-Congost 2 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 2 

Montmeló Granollers-Congost 2 

Bigues i Riells Granollers-Congost 2 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 2 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 2 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 2 
 

 

Taula 28 Municipis que concentren el 70% del teixit 
empresarial en Fabricació de productes i preparats 
farmacèutics 

El teixit empresarial presenta una elevada 

concentració en uns pocs municipis, on 

destaca Les Franqueses del Vallès i Parets 

del Vallès amb el 41,5% dels establiments. 

Un total de cinc municipis concentren més 

del 70% dels establiments de l’àmbit. 

Des de la perspectiva territorial, es 

configuren dos pols ben diferenciats, el 

més important és el que es configura entre 

els àmbits de Granollers-Congost i la Riera 

de Caldes. L’altre, de menor extensió se 

situa a l’àmbit del Baix Montseny, en els 

municipis de Gualba, Breda i Riells i 

Viabrea. 

 

Municipi Àmbit funcional Núm.  
establiments 

% 
acum. 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 9 22,0 

Parets del Vallès Baix Vallès 8 41,5 

Lliçà de Vall Baix Vallès 6 56,1 

Mollet del Vallès Baix Vallès 3 63,4 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 3 70,7 
 

 

Taula 29 Llocs de treball assalariats i establiments 
en la Fabricació de productes i preparats 
farmacèutics segons àmbit funcional 
 

Àmbit funcional Núm.  
Establi- 
ments 

Llocs de  
treball  
assalariats 

%  
Establi- 
ments 

%  
llocs de  
treball 

Granollers-Congost 13 1.005 31,7 35,8 

Baix Vallès 17 919 41,5 32,7 

Riera de Caldes 8 649 19,5 23,1 

Baix Montseny 3 236 7,3 8,4 

Moianès 0 0 0,0 0,0 

Total 41 2.809 100,0 100,0 
 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 

d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 
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5.4.3 Empreses tractores i dimensió empresarial 

Es tracta d’un sector amb una 

dimensió empresarial relativament 

important, on la microempresa té 

un paper poc rellevant i la capacitat 

productiva es concentra 

principalment en les empreses 

mitjanes i grans. La dimensió 

mitjana de l’establiment és de 61,8 

llocs de treball, xifra lleugerament 

per sota de la catalana (72,3). La 

meitat de l’ocupació es concentra 

en empreses de mitjana dimensió i 

una tercera part en empreses de 

més de 250 treballadors, que se’n 

comptabilitzen dues, tot i que pot 

haver-hi alguna més que s’hi 

aproximi.  

Les empreses més rellevants en 

termes d’ocupació són INSTITUTO 

GRIFOLS SA, LABORATORIOS DR. 

ESTEVE, SA, LABORATORIOS INIBSA 

SA, MERCK SL, SANDOZ INDUSTRIAL 

PRODUCTS SA, BIOKIT SAU i J 

URIACH Y COMPAÑIA SA. 

  

Taula 30 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a la Fabricació de productes i preparats 
farmacèutics, Vallès Oriental 

 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 37 14 1,9 43,8 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 209 8 10,6 25,0 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 1.059 8 53,5 25,0 

Empresa gran: més de 250 treballadors 673 2 34,0 6,3 

Total 1.978 32 100,0 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i 

Ocupació, 2n trim 2014. 

Taula 31 Mitjana i gran empresa a la Fabricació de 
productes i preparats farmacèutics 

 

Raó Social Municipi 

LABORATORIOS CALIER SA Franqueses del Vallès, les 

SANDOZ INDUSTRIAL PRODUCTS SA Franqueses del Vallès, les 

BIOKIT SAU Lliçà d'Amunt 

SEID SA Lliçà de Vall 

LABORATORIOS INIBSA SA Lliçà de Vall 

UNION QUIMICO FARMACEUTICA SA Lliçà de Vall i Sant Celoni 

LABORATORIOS DR. ESTEVE, SA Martorelles 

EUROMED SA Mollet del Vallès 

MERCK SL Mollet del Vallès 

FARMHISPANIA SA Montmeló 

J URIACH Y COMPAÑIA SA Palau-solità i Plegamans 

URQUIMA SA Palau-solità i Plegamans 

INSTITUTO GRIFOLS SA Parets del Vallès 

RECIPHARM PARETS SL Parets del Vallès 

DSM SINOCHEM PHARMACEUTICALS SPAIN SA. Santa Perpètua de Mogoda 
 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del SABI i REIC. 
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5.4.4 Evolució recent del sector i perspectives de futur 

El sector ha registrat 

una tendència negativa 

en l’ocupació des de 

2001, amb algunes 

excepcions, que molt 

probablement es deuen 

a processos de 

deslocalització i de 

recepció de noves 

inversions a la comarca 

en moments puntuals, 

tal i com es pot observar 

en els salts abruptes que 

fa la sèrie en moments 

puntuals. En un sector 

on predomina la mitjana 

i gran empresa, aquests 

processos tenen un 

efecte molt significatiu 

en l’evolució de 

l’ocupació en el sector. Amb tot, l’inici de la crisi també es percep de forma significativa, amb una 

caiguda important de l’ocupació durant el 2009, ja iniciada de forma anticipada a principis de 2007. 

Sorprèn que en aquest moment a Catalunya es registra un increment molt significatiu de 

l’ocupació. Com en d’altres sectors de l’economia, a partir de 2013 s’observa una recuperació i des 

de principis de 2014 els increments interanuals són positius (de l’1,4% el 2n trim 2014), però 

inferiors als que es registren en el sector al conjunt de Catalunya (del 4,3%). 

 

Polítiques sectorials 
 

L’any 2008 el Consell Comarcal i els municipis de Sant Celoni, Granollers, Mollet del Vallès juntament amb 
les organitzacions sindicals (UGT, CCOO), el SOC  i el CIDEM (Generalitat de Catalunya) impulsen un estudi 
per tal de disposar d’una diagnosi sobre la situació del sector davant les potencialitats territorials existents 
identificades en diversos treballs, on la comarca concentra una bona part de l’activitat i on s’hi localitzen 
una part important de les empreses més significatives. L’estudi persegueix quatre objectius: 1) Definir un 
pla d’actuació de suport a les empreses, 2) Crear espais de trobada i intercanvi empresarial, 3) Impulsar la 
creació i consolidació d’una oferta de formació ajustada a la demanda empresarial, 4) Potenciar la creació 
d’una associació empresarial innovadora (AEI).Aquest treball es va dur en paral·lel al del sector del moble, 
on aquest darrer punt es va materialitzar amb la constitució del clúster del moble.  

Al voltant d’aquesta idea de constituir una entitat de tipus clúster territorial de suport al sector hi ha anat 
treballant diverses administracions locals, conjuntament amb algunes empreses destacades, entre les 

Gràfic 21 Evolució dels llocs de treball localitzats al sector de la 
Fabricació de productes farmacèutics, Vallès Oriental i Catalunya. 
2001-2014 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 
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iniciatives més significatives hi ha les de Parets (2008) i de Mollet (2013), totes dues conjugant els sectors 
químic, el farmacèutic i la biotecnologia sota el paraigua de clúster de ciències de la vida o de pol de la 
salut. En paral·lel l’ajuntament de Sant Celoni també ha impulsat recentment algunes iniciatives en l’àmbit 
de la prevenció de riscos i la formació professional, en aquest darrer punt reforçant les relacions amb l’IUCT 
i l’escola Sant Gervasi de Mollet. Per tant, les iniciatives en el sector, algunes molt destacables i 
interessants, han estat parcialment cobertes en àmbits territorials molt concrets però no s’han 
desenvolupat estratègies territorials a nivell comarcal tal i com proposava el treball realitzat el 2008.  
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5.5 Fabricació i venda de components i accessoris motor 

5.5.1 Especialització sectorial 

L’agrupació sectorial proposada conté, d’una banda, la Fabricació de vehicles de motor, remolcs i 

semiremolcs (CCAE 29) i la Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes (CCAE 45). 

Aquests dos grans sectors el composen al seu torn un total de set activitats diferents, de les quals 

la més representativa és la Fabricació de components, peces i accessoris per a vehicles de motor i 

els seus motors (CCAE 293) que presenta una especialització 2,7 vegades superior a la mitjana 

catalana i representa l’11,0% de l’ocupació assalariada d’aquesta activitat a Catalunya. Respecte el 

conjunt de l’agrupació sectorial, és l’activitat més significativa amb el 41,3% de l’ocupació total.  

Aquesta activitat,  junt amb la Venda de recanvis i accessoris de vehicles de motor  (CCAE 453) 

conformen l’aglomerat sectorial on la comarca presenta una elevada especialització. 

L’especialització en aquest cas és del 2,5 i l’ocupació el 10,4% de l’activitat a Catalunya. 

Totes dues activitats representen el 52,3% de l’ocupació total de l’agrupació sectorial. L’altra 

activitat que ocupa a una part important del sector és el Manteniment i reparació de vehicles de 

motor (CCAE 452), un 32,5%. Les activitats de Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; 

fabricació de remolcs i semiremolcs (CCAE 292), Fabricació de vehicles de motor (CCAE 291) i 

Venda, manteniment i reparació de motocicletes, i dels seus recanvis i accessoris (CCAE 454) 

registren una molt baixa ocupació a la comarca. 

Gràfic 22 Distribució de l’ocupació assalariada 
per activitats de la Fabricació de vehicles de 
motor, remolcs i semiremolcs i la Venda i 
reparació de vehicles de motor i motocicletes, 
Vallès Oriental 

Gràfic 23 Activitats que conformen 
l’aglomeració sectorial Fabricació i venda de 
components i accessoris motor 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: El color i la dimensió dels polígons determina la magnitud en termes d’ocupació, com més fosc i més gran és el 
polígon més important és en termes d’ocupació. En blanc, els sectors que registren poca o gens ocupació. 

293 -Fabricació de 
components, peces 
i accessoris per a 

vehicles de motor i 
els seus motors

453 -Venda de 
recanvis i 

accessoris de 
vehicles de motor
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5.5.2 Especialització i concentració territorial 

Mapa 24 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Fabricació i venda 

de components i accessoris del motor 

Taula 32 Municipis que presenten un entorn 
d’especialització productiva en la Fabricació i 
venda de components i accessoris del motor 

 

 

Font: Actíva Prospect. Nota: La tipologia 1 indica que 
conforma un conglomerat territorial, 2 que presenta una 
elevada especialització de forma aïllada. 

 

Municipi Àmbit funcional Tipologia 

Lliçà de Vall Baix Vallès 1 

Martorelles Baix Vallès 1 

Mollet del Vallès Baix Vallès 1 

Parets del Vallès Baix Vallès 1 

Sant Fost de Campsentelles Baix Vallès 1 

Santa Maria de Martorelles Baix Vallès 1 

Canovelles Granollers-Congost 1 

Granollers Granollers-Congost 1 

Lliçà d'Amunt Granollers-Congost 1 

Montmeló Granollers-Congost 1 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 1 

Roca del Vallès, la Granollers-Congost 1 

Vallromanes Granollers-Congost 1 

Vilanova del Vallès Granollers-Congost 1 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 1 

Llagosta, la Riera de Caldes 1 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 1 

Polinyà Riera de Caldes 1 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 1 

Santa Maria de Palautordera Baix Montseny 2 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 2 
 

Taula 33 Municipis que concentren el 70% del 
teixit empresarial en Fabricació i venda de 
components i accessoris del motor 

Es configura un espai territorial molt 

compacte d’especialització productiva en 

relació a aquestes activitats formant un 

continu que engloba en la seva totalitat els 

àmbits funcionals del Baix Vallès, la Riera de 

Caldes i part annexa de l’àmbit Granollers-

Congost.  

El municipi amb una presència més 

important de teixit empresarial és 

Granollers (amb el 22,7% del total 

d’establiments). Aquest municipi, 

conjuntament amb Parets del Vallès, 

Polinyà, Palau-solità i Plegamans i Mollet 

del Vallès agrupen a més de la meitat dels 

establiment de l’àmbit. 

 

Municipi Àmbit funcional Núm.  
establiments 

% 
acum. 

Granollers Granollers-Congost 29 22,7 

Parets del Vallès Baix Vallès 12 32,0 

Polinyà Riera de Caldes 10 39,8 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 9 46,9 

Mollet del Vallès Baix Vallès 8 53,1 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 7 58,6 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 7 64,1 

Canovelles Granollers-Congost 4 67,2 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 4 70,3 
 

 

Taula 34 Llocs de treball assalariats i establiments 
en la Fabricació i venda de components i 
accessoris del motor segons àmbit funcional 
 

Àmbit funcional Núm.  
Establi- 
ments 

Llocs de  
treball  
assalariats 

%  
Establi- 
ments 

%  
llocs de  
treball 

Granollers-Congost 62 1.787 48,4 43,1 

Baix Vallès 34 1.499 26,6 36,1 

Riera de Caldes 26 763 20,3 18,4 

Baix Montseny 5 89 3,9 2,1 

Moianès 1 9 0,8 0,2 

Total 128 4.147 100,0 100,0 
 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 

d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 
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5.5.3 Empreses tractores i dimensió empresarial 

Vuit establiments del subsector de 

la Fabricació de vehicles a motor 

concentren el 70% de l’ocupació, 

tres d’ells representen el 41,6% de 

l’ocupació total. Per tant, els 

establiments presenten una 

dimensió mitjana força elevada en 

comparació al conjunt del teixit 

empresarial. Amb tot, aquesta 

mitjana - de 38,3 llocs per 

establiment - és relativament baixa 

si es compara amb la mitjana 

catalana, de 92,9 llocs. En 

conseqüència, un tret característic 

del teixit empresarial local és que 

presenta una menor dimensió que 

al conjunt de Catalunya. 

Contràriament, el subsector de la 

Venda i reparació de vehicles de 

motor està format principalment 

per empreses de menys de 10 

treballadors, sent aquest segment 

empresarial el que registra el major 

nombre d’ocupats/des. Les 

empreses petites també 

representen una part significativa 

del teixit, amb el 10,5% dels 

establiments i el 33,6% de 

l’ocupació. En canvi, hi ha poques 

empreses de dimensió mitjana i 

gran i el seu pes en l’ocupació és 

menor. La dimensió mitjana per 

establiment se situa en 6,7 llocs, 

lleugerament per sobre de la 

mitjana catalana (de 5,3).  

Les empreses més rellevants en 

termes d’ocupació són MAGNETI 

MARELLI ESPAÑA SA, TI GROUP 

AUTOMOTIVE SYSTEMS SA, 

Taula 35 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a la Fabricació de vehicles de motor, 
remolcs i semiremolcs, Vallès Oriental 

 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 101 30 4,5 51,7 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 524 20 23,6 34,5 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 672 5 30,3 8,6 

Empresa gran: més de 250 treballadors 923 3 41,6 5,2 

Total 2.220 58 100,0 100,0 
 

 

Taula 36 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a la Venda i reparació de vehicles motor, 
Vallès Oriental 
 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 986 378 34,0 87,9 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 974 45 33,6 10,5 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 629 6 21,7 1,4 

Empresa gran: més de 250 treballadors 310 1 10,7 0,2 

Total 2.899 430 100,0 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i 

Ocupació, 2n trim 2014. 

Taula 37 Mitjana i gran empresa a la Fabricació i venda de 
components i accessoris motor 

 

Raó Social Municipi 

FLEXNGATE ESPAÑA SA - Canovelles i  
Les Franqueses del Vallès 

AD MARINA AUTOMOCIO SL Franqueses del Vallès, les 

DERIVADOS DEL AUTOMOVIL EN FLEJE ESTAMPADO SL Franqueses del Vallès, les 

ARTICULOS METALICOS SA (ARMESA) Granollers 

AUTOLIV KLE SA Granollers 

BOSCH SISTEMAS DE FRENADO SL Lliçà d'Amunt 

MAGNETI MARELLI ESPAÑA SA Llinars del Vallès 

FABRICACION ASIENTOS VEHICULOS 
 INDUSTRIALES SA (FAINSA) 

Martorelles 

SHOWA EUROPE SA Martorelles 

VALEO CLIMATIZACION SA Martorelles 

FICOMIRRORS SA Mollet del Vallès i  
Lliçà de Munt 

PRODUCTOS EATON LIVIA, SL Montornès del Vallès 

TI GROUP AUTOMOTIVE SYSTEMS SA Montornès del Vallès 

GONTRAILER SL Parets del Vallès 

ZANINI AUTO GRUP SA Parets del Vallès 

MAGNA MIRRORS ESPAÑA, SA Polinyà 

PINO COMPONENTES SL Polinyà 

SAMVARDHANA MOTHERSON  
PEGUFORM BARCELONA SLU 

Polinyà 

BALDOMERO VENTURA SL Roca del Vallès, la 

INTEVA PRODUCTS ESPAÑA SA Santa Maria de Palautordera 

MAVILOR MOTORS SA Santa Perpètua de Mogoda 
 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del SABI i REIC. 
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AUTOLIV KLE SA, VALEO CLIMATIZACION SA, SAMVARDHANA MOTHERSON PEGUFORM 

BARCELONA SLU, SHOWA EUROPE SA, BOSCH SISTEMAS DE FRENADO SL i MAGNA MIRRORS 

ESPAÑA, SA. 

5.5.4 Evolució recent del sector i perspectives de futur 

Durant l’etapa 

expansiva anterior el 

sector ha anat alternant 

períodes curts de 

creació i destrucció 

d’ocupació que ha 

mantingut en uns nivells 

més o menys estables 

l’ocupació. Amb l’inici 

de la crisi econòmica el 

2008, aquest 

comportament es 

trenca i s’inicia una 

progressiva destrucció 

d’ocupació, tot i que a 

ritmes molt més 

moderats que el conjunt 

de la indústria. Només 

durant el 2009 

s’intensifiquen 

significativament per 

després recuperar la moderació. La doble recessió en aquest sector no s’ha produït l’any 2011, sinó 

que s’ha traslladat a l’any 2013. Amb tot, els darrers trimestres del 2013 i els primers de 2014 

mostren una important recuperació i el sector ja crea ocupació durant el 2n trimestre de 2014 

(2,1% interanual), ritme superior al registrat al conjunt de Catalunya. 

  

Gràfic 24 Evolució dels llocs de treball localitzats al sector de la 
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs i la Venda i 
reparació de vehicles de motor i motocicletes, Vallès Oriental i 
Catalunya. 2001-2014 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 
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5.6 Química-Plàstics 

5.6.1 Especialització sectorial 

L’agrupació sectorial comprèn dos sectors, les Indústries químiques (CCAE 20) i la Fabricació de 

productes de cautxú i matèries plàstiques (CCAE 22). De les set activitats que configuren 

l’agrupació, quatre conformen una aglomeració sectorial en la que la comarca presenta una 

elevada especialització. De fet, aquestes representen conjuntament el 88,6% de l’ocupació 

assalariada total. La més important en termes d’ocupació és la Fabricació de productes de matèries 

plàstiques (CCAE 222) amb quasi bé la meitat de l’ocupació (44,6%). L’especialització de la comarca 

respecte a Catalunya en aquesta activitat és de 4,5 vegades i el Vallès Oriental concentra el 18,7 

del total de l’ocupació. També és molt significativa l’especialització registrada en la Fabricació 

d'altres productes químics (CCAE 205)16, amb un rati de 5,8 vegades i el 23,8% de l’ocupació total 

a Catalunya. 

 

Gràfic 25 Distribució de l’ocupació assalariada 
per activitats de la Indústries químiques i la 
Fabricació de productes de cautxú i matèries 
plàstiques, Vallès Oriental 

Gràfic 26 Activitats que conformen 
l’aglomeració sectorial Química-Plàstics 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: El color i la dimensió dels polígons determina la magnitud en termes d’ocupació, com més fosc i més gran és el 
polígon més important és en termes d’ocupació. En blanc, els sectors que registren poca o gens ocupació. 

                                                           
16 Inclou la Fabricació d'explosius, de coles, d'olis essencials, de preparats químics per a usos fotogràfics, de gelatina i els seus derivats, 
olis i greixos modificats químicament, productes utilitzats en l'acabament de productes tèxtils i cuir, preparats per al decapatge de 
metalls, entre d’altres. 

201 -Fab. de prod. 
químics bàsics, 

compostos nitrogenats, 
fertilitzants, plàstics i 

cautxú sintèti
204 -Fab. 

de sabons, 
detergents i 

altres 
articles de 

neteja i 
abrillantam

ent; 
fabricació 

de perfums 
i productes 

de 
cosmètica

205 -Fabricació d'altres 
productes químics

222 -
Fabricació 

de 
productes 

de matèries 
plàstiques
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5.6.2 Especialització i concentració territorial 

Mapa 25 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Química-plàstics 

Taula 38 Municipis que presenten un entorn 
d’especialització productiva en la Química-
plàstics 

 

 

Font: Actíva Prospect. Nota: La tipologia 1 indica que 
conforma un conglomerat territorial, 2 que presenta una 
elevada especialització de forma aïllada. 

 

Municipi Àmbit funcional Tipologia 

Lliçà de Vall Baix Vallès 1 

Martorelles Baix Vallès 1 

Mollet del Vallès Baix Vallès 1 

Parets del Vallès Baix Vallès 1 

Sant Fost de Campsentelles Baix Vallès 1 

Santa Maria de Martorelles Baix Vallès 1 

Ametlla del Vallès, l' Granollers-Congost 1 

Bigues i Riells Granollers-Congost 1 

Canovelles Granollers-Congost 1 

Granollers Granollers-Congost 1 

Lliçà d'Amunt Granollers-Congost 1 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 1 

Roca del Vallès, la Granollers-Congost 1 

Vilanova del Vallès Granollers-Congost 1 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 1 

Llagosta, la Riera de Caldes 1 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 1 

Polinyà Riera de Caldes 1 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 1 

Sentmenat Riera de Caldes 1 

Gualba Baix Montseny 2 

Sant Celoni Baix Montseny 2 

Aiguafreda Granollers-Congost 2 

Cardedeu Granollers-Congost 2 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 2 

Llinars del Vallès Granollers-Congost 2 

Montmeló Granollers-Congost 2 

Sant Pere de Vilamajor Granollers-Congost 2 

Santa Eulàlia de Ronçana Granollers-Congost 2 

Santa Maria d'Oló Moianès 2 
 

 

Taula 39 Municipis que concentren el 70% del teixit 
empresarial en Química-plàstics És el conglomerat sectorial que presenta 

una cobertura territorial més extensa en 

l’àmbit supracomarcal analitzat. Es 

desplega completament en els àmbits 

funcionals del Baix Vallès i la Riera de 

Caldes i ocupa la major part de l’àmbit de 

Granollers-Congost. D’altra banda, es 

configura un pol al voltant del municipi de 

Sant Celoni (juntament amb Gualba), tot i 

que no s’estén als municipis veïns. La 

distribució d’establiments es força 

equilibrada entre els municipis que acullen 

la major concentració d’activitat.  

 

Municipi Àmbit funcional Núm.  
establiments 

% 
acum. 

Granollers Granollers-Congost 34 8,9 

Lliçà de Vall Baix Vallès 31 16,9 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 30 24,7 

Polinyà Riera de Caldes 27 31,8 

Parets del Vallès Baix Vallès 25 38,3 

Canovelles Granollers-Congost 23 44,3 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 22 50,0 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 20 55,2 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 17 59,6 

Sentmenat Riera de Caldes 17 64,1 

Llinars del Vallès Granollers-Congost 16 68,2 

Roca del Vallès, la Granollers-Congost 14 71,9 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 

d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 
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Taula 40 Llocs de treball assalariats i establiments 
en Química-plàstics segons àmbit funcional 

 

 

Àmbit funcional Núm.  
Establi- 
ments 

Llocs de  
treball  
assalariats 

%  
Establi- 
ments 

%  
llocs de  
treball 

Granollers-Congost 171 4.428 44,6 44,3 

Baix Vallès 118 3.294 30,8 33,0 

Riera de Caldes 77 1.433 20,1 14,3 

Baix Montseny 16 829 4,2 8,3 

Moianès 1 4 0,3 0,0 

Total 383 9.988 100,0 100,0 
 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 

d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 

 

5.6.3 Empreses tractores i dimensió empresarial 

 Tant en la indústria química com 

en la fabricació de cautxú i plàstic 

l’ocupació es concentra en les 

empreses de dimensió mitjana, on 

hi ha més del 50% de l’ocupació. La 

dimensió mitjana empresarial a la 

comarca és lleugerament superior a 

la catalana en la fabricació de 

cautxú i plàstics i inferior en la 

indústria química. Tant la 

microempresa com la gran empresa 

tenen un pes molt poc significatiu 

en termes d’ocupació, tot i que en 

el cas de les microempreses, 

aquestes representen més de la 

meitat del teixit empresarial.  

Les empreses més rellevants en 

termes d’ocupació són pel que fa la 

indústria química ARKEMA QUIMICA SA, COTYASTOR SA, HENKEL IBERICA SA, INDUSTRIAS 

MURTRA SA, LUCTA SA, MATERIS PAINTS ESPAÑA SL, RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL i pel que fa al 

subsector del Cautxú i plàstics són ALPLA IBERICA, S.A., INTERMAS NETS SA, RENOLIT IBERICA SA, 

SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBERICA SL., ITW ESPAÑA SA i GEMALTO SP SA. 

 

 

Taula 41 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a les Indústries químiques, Vallès Oriental 

 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 192 69 4,8 48,9 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 1.095 48 27,1 34,0 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 2.483 23 61,5 16,3 

Empresa gran: més de 250 treballadors 270 1 6,7 0,7 

Total 4.040 141 100,0 100,0 
 

 

Taula 42 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a Cautxú i plàstic, Vallès Oriental 
 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 358 105 8,8 57,7 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 1.250 60 30,9 33,0 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 2.178 16 53,8 8,8 

Empresa gran: més de 250 treballadors 261 1 6,4 0,5 

Total 4.047 182 100,0 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i 

Ocupació, 2n trim 2014. 
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Taula 43 Mitjana i gran empresa a la Química-plàstics 
 

Raó Social Municipi 

CEYS SA Bigues i Riells 

INDUSTRIAS COSMIC SA Caldes de Montbui 

CHEMETALL SA Canovelles 

KH LLOREDA SA Canovelles 

PETRONAS LUBRICANTS SPAIN SL Canovelles 

SAPLEX SA Canovelles 

ALPLA IBERICA SA Franqueses del Vallès, 
les 

DERYPOL SA  Franqueses del Vallès, 
les 

ITW ESPAÑA SA Franqueses del Vallès, 
les 

MATERIS PAINTS ESPAÑA SL Franqueses del Vallès, 
les 

CEPEX SA Granollers 

COTYASTOR SA  Granollers 

EVONIK DEGUSSA IBERICA SA Granollers 

INDUSTRIAS MURTRA SA  Granollers 

RECKITT BENCKISER ESPAÑA SL Granollers 

HEBRON SA Llagosta, la 

LEKUE SL Llagosta, la 

SYNTHECOAT SL Llagosta, la 

LABORATORIOS COSMETICOS 
 LAMARVI SA 

Lliçà de Vall 

EDV PACKAGING SOLUTIONS SA Llinars del Vallès 

INTERMAS NETS SA Llinars del Vallès 

OLLEARIS SA Martorelles 

ARKEMA QUIMICA SA Mollet del Vallès 

INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES SA Mollet del Vallès 

KAO CORPORATION SA Mollet del Vallès 

MERQUINSA MERCADOS QUIMICOS SL  Montmeló 

PURAC BIOQUIMICA SA Montmeló 

CLORACIONES Y DERIVADOS SA  Montornès del Vallès 

HENKEL IBERICA SA Montornès del Vallès 

LUCTA, SA Montornès del Vallès 

PLASTICOS TA TAY SAU. Montornès del Vallès 

SOLVAY BENVIC EUROPE - IBERICA SA Montornès del Vallès 

SUMITOMO BAKELITE EUROPE 
(BARCELONA) SLU 

Montornès del Vallès 

APLICACION Y SUMINISTROS TEXTILES SA Palau-solità i 
Plegamans 

KAUTEX TEXTRON IBERICA SL Palau-solità i 
Plegamans 

SCHOELLER ALLIBERT SAU Palau-solità i 
Plegamans 

 

 

 

Raó Social Municipi 

DSM COATING RESINS SPAIN SL. Parets del Vallès 

GEMALTO SP SA Parets del Vallès 

KLUBER LUBRICATION GMBH IBERICA  
SOCIEDAD EN COMANDITA 

Parets del Vallès 

STAHL IBERICA SL Parets del Vallès 

SYMRISE IBERICA SL Parets del Vallès 

COMERCIO DE PRIMERAS MATERIAS SLU. Polinyà 

INDUSTRIE ILPEA ESPAÑA SA Polinyà 

INQUIDE SA Polinyà 

MONDI CONSUMER PACKAGING IBERICA 
SA. 

Polinyà 

NUDEC SA Polinyà 

NUPIK INTERNACIONAL SL Polinyà 

SA DE PRODUCTOS DETERGENTES 
REUNIDOS 

Polinyà 

SMP AUTOMOTIVE TECHNOLOGY IBERICA 
SL. 

Polinyà 

BERICAP SA Roca del Vallès, la 

ARKEMA QUIMICA SA Sant Celoni 

DELTACOLOR SA Sant Celoni 

GIVAUDAN IBERICA SA Sant Celoni 

LABORATORIS FELTOR SA Sant Celoni 

OXIRIS CHEMICALS SA Sant Celoni 

RENOLIT IBERICA SA Sant Celoni 

URQUIMA SA Sant Fost de 
Campsentelles 

BLUESTAR SILICONAS ESPAÑA SA Santa Perpètua de 
Mogoda 

ESPIROFLEX SA Santa Perpètua de 
Mogoda 

IBERMAPEI SA Santa Perpètua de 
Mogoda 

LABORATORIO BONIQUET SAU Santa Perpètua de 
Mogoda 

RECTICEL IBERICA SL Santa Perpètua de 
Mogoda 

WAFA SPAIN SA Santa Perpètua de 
Mogoda 

CERABELLA SL Sentmenat 

FLINT GROUP IBERIA, S.A. Vilanova del Vallès 
 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del SABI i REIC.  
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5.6.4 Evolució recent del sector i perspectives de futur 

De tots els sectors 

analitzats, aquest és el 

que mostra una major 

estabilitat en l’ocupació, 

tot i que la tendència és 

moderadament 

negativa des de 2009. 

Com pot observar-se a 

la gràfica, els ritmes de 

destrucció d’ocupació 

se situen al voltant del 

0%, en positiu i en 

negatiu en funció dels 

diferents cicles 

econòmics pels que 

passa el sector i 

l’economia. Només 

destaquen molt 

significativament la 

contracció del sector 

registrat el 2009, amb tot es queda al voltant del 5%, xifra molt baixa si es compara amb d’altres 

sectors de l’economia. En el repunt del 2011 el sector se situa en positiu, el mateix que està passant 

en l’actual recuperació, on la comarca supera a la mitjana catalana. 

  

Gràfic 27 Evolució dels llocs de treball localitzats al sector de les 
Indústries químiques i la Fabricació de productes de cautxú i matèries 
plàstiques, Vallès Oriental i Catalunya. 2001-2014 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 
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5.7 Transport i logística 

5.7.1 Especialització sectorial 

L’agrupació sectorial comprèn dues activitats principals, el Transport terrestre i per canonades 

(CCAE 49), d’una banda, i l’Emmagatzematge i afins al transport (CCAE 52), de l’altra. Aquestes al 

seu torn es divideixen en cinc activitats de les que només dues presenten un volum d’ocupació 

significativa. És tracta de les activitats de Transport de mercaderies per carretera i servei de 

mudances (CCAE 494) i les de Dipòsit i emmagatzematge (CCAE 521). La primera representa el 

60,6% de l’ocupació assalariada conjunta, i entre les dues conformen el 82,2% del total de 

l’agrupació. Precisament és en aquestes activitats on hi ha una certa especialització territorial i 

representen el nucli de l’aglomeració sectorial analitzada. 

De les altres tres activitats, només les Activitats afins al transport (CCAE 522), que inclou la 

manipulació de mercaderies,  registra una certa ocupació. Contràriament, les de transport de 

passatgers i transport de mercaderies per ferrocarril, són quasi insignificants.  

 

Gràfic 28 Distribució de l’ocupació assalariada 
per activitats de la Transport terrestre i per 
canonades i Emmagatzematge i afins al 
transport, Vallès Oriental 

Gràfic 29 Activitats que conformen 
l’aglomeració sectorial Transport i logística 

 

 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 

Nota: El color i la dimensió dels polígons determina la magnitud en termes d’ocupació, com més fosc i més gran és el 
polígon més important és en termes d’ocupació. En blanc, els sectors que registren poca o gens ocupació. 

522 -Activitats afins 
al transport

494 -Transport 
de mercaderies 
per carretera i 

servei de 
mudances

521 -Dipòsit i 
emmagatzemat

ge
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5.7.2 Especialització i concentració territorial de l’activitat 

Mapa 26 Aglomeracions territorials 

d’especialització productiva: Transport i 

logística 

Taula 44 Municipis que presenten un entorn 
d’especialització productiva en Transport i 
logística 

 

 

 

Municipi Àmbit funcional Tipologia 

Breda Baix Montseny 1 

Martorelles Baix Vallès 1 

Mollet del Vallès Baix Vallès 1 

Parets del Vallès Baix Vallès 1 

Montmeló Granollers-Congost 1 

Vilanova del Vallès Granollers-Congost 1 

Monistrol de Calders Moianès 1 

Castellterçol Moianès 1 

Gualba Baix Montseny 2 

Lliçà de Vall Baix Vallès 2 

Cànoves i Samalús Granollers-Congost 2 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 2 

Roca del Vallès, la Granollers-Congost 2 

Vilalba Sasserra Granollers-Congost 2 

Granera Moianès 2 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 2 
 

 

Font: Actíva Prospect. Nota: La tipologia 1 indica que conforma un conglomerat territorial, 2 que presenta una elevada 

especialització de forma aïllada.  

Taula 45 Municipis que concentren el 70% del teixit 
empresarial en Transport i logística L’activitat es concentra principalment en 

el municipi de Santa Perpètua de Mogoda 

amb 119 establiments i el 15,4% del total. 

Juntament amb els municipis de l’entorn, 

Mollet i Parets del Vallès i Martorelles 

configuren un pol territorial. Un altre pol, 

de menor rellevància, es configura a 

l’entorn de Granollers, conformat pels 

municipis de Montmeló, Vilanova del 

Vallès, La Roca i Les Franqueses. 

Finalment, cal assenyalar l’àmbit 

territorial d’especialització conformat pels 

municipis de Monistrol de Calders i 

Castellterçol, al Moianès, tot i que en 

termes globals es poc significativa.  

 

Municipi Àmbit funcional Núm.  
establiments 

% 
acum. 

Santa Perpètua de Mogoda Riera de Caldes 119 15,4 

Granollers Granollers-Congost 79 25,7 

Palau-solità i Plegamans Riera de Caldes 47 31,8 

Mollet del Vallès Baix Vallès 45 37,6 

Franqueses del Vallès, les Granollers-Congost 37 42,4 

Parets del Vallès Baix Vallès 35 47,0 

Lliçà d'Amunt Granollers-Congost 32 51,1 

Lliçà de Vall Baix Vallès 30 55,0 

Garriga, la Granollers-Congost 28 58,6 

Polinyà Riera de Caldes 27 62,1 

Roca del Vallès, la Granollers-Congost 23 65,1 

Montornès del Vallès Granollers-Congost 21 67,8 

Caldes de Montbui Riera de Caldes 20 70,4 
 

 

Taula 46 Llocs de treball assalariats i establiments 
en Transport i logística segons àmbit funcional 
 

Àmbit funcional Núm.  
Establi- 
ments 

Llocs de  
treball  
assalariats 

%  
Establi- 
ments 

%  
llocs de  
treball 

Granollers-Congost 243 2.801 31,6 47,9 

Baix Vallès 345 1.870 44,8 32,0 

Riera de Caldes 126 1.004 16,4 17,2 

Baix Montseny 49 135 6,4 2,3 

Moianès 7 33 0,9 0,6 

Total 770 5.843 100,0 100,0 
 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament 

d’Empresa i Ocupació, 2n trim 2014. 
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5.7.3 Empreses tractores i dimensió empresarial 

Tant en l’àmbit del transport com 

en l’emmagatzematge la dimensió 

empresarial mitjana de la comarca 

és lleugerament inferior a la 

catalana. 

Les activitats de transport terrestre 

presenten un teixit empresarial 

molt atomitzat amb un nombre 

molt significatiu d’empreses de 

menys de 10 treballadors, el 90,4% 

del total. Aquestes són les 

principals generadores d’ocupació, 

amb el 46,1%. Entre 11 i 50 

treballadors hi ha un 9,1% 

d’empreses amb el 38,2% de 

l’ocupació. Només 3 empreses 

superen els 50 treballadors 

assalariats. 

Pel que fa als serveis 

d’emmagatzematge i afins, la 

dimensió empresarial més rellevant 

en termes d’ocupació és l’empresa 

mitjana, amb el 44,2% de 

l’ocupació, i a continuació les 

empreses petites, amb un 30,2%. 

En canvi, les microempreses tenen 

un menor pes, amb el 25,6%. La 

dimensió mitjana empresarial a la 

comarca és d’11,1 llocs de treball per establiment, lleugerament per sota del 15,9 de mitjana a 

Catalunya. 

Les empreses més rellevants en termes d’ocupació són DHL EXPRESS BARCELONA SPAIN SL i 

PICKING FARMA SA 

  

Taula 47 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a Transport terrestre i per canonades, 
Vallès Oriental 

 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 1.023 459 46,1 90,4 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 847 46 38,2 9,1 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 350 3 15,8 0,6 

Empresa gran: més de 250 treballadors 0 0 0,0 0,0 

Total 2.220 508 100,0 100,0 
 

 

Taula 48 Afiliació i centres de cotització segons dimensió 
de l’establiment a Emmagatzematge i afins al transport, 
Vallès Oriental 
 

  Núm. % col 

  Afiliació Centres Afiliació Centres 

Microempresa: D’1 a 10 treballadors 292 81 25,6 78,6 

Empresa petita: d’11 a 50 treballadors 344 18 30,2 17,5 

Empresa mitjana: de 51 a 250 treballadors 503 4 44,2 3,9 

Empresa gran: més de 250 treballadors 0 0 0,0 0,0 

Total 1.139 103 100,0 100,0 
 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i 

Ocupació, 2n trim 2014. 

Taula 49 Mitjana i gran empresa a Transport i logística 
 

Raó Social Municipi 

SAMAT ESPAÑA TRANSPORTES QUIMICOS SA Canovelles 

INTERALIMENT, SA. Montornès del Vallès 

PICKING FARMA SA Parets del Vallès 

DHL EXPRESS BARCELONA SPAIN SL Santa Perpètua de Mogoda 

GENERAL LOGISTICS SYSTEMS SPAIN SL Santa Perpètua de Mogoda 

SEITRANS SA Santa Perpètua de Mogoda 
 

 

Font: Actíva Prospect a partir de dades del SABI i REIC. 
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5.7.4 Evolució recent del sector i perspectives de futur 

Les dades d’evolució del 

sector mostren dos 

grans cicles econò-mics, 

l’etapa expan-siva que 

es registra des de 2001 

fins a 2008 i la recessiva 

que arriba fins a 2013. 

De fet, és aquest darrer 

comportament de la 

sèrie el que cobra major 

interès, davant el canvi 

de tendència que 

s’apunta i que mostra 

una elevada intensitat 

en la recuperació de 

l’ocupació. Pel que fa al 

balanç en l’etapa que va 

de 2009 a 2013, 

s’observa que la 

comarca va registrar 

una dinàmica més negativa que el conjunt del sector a Catalunya. Amb tot, cal apuntar que la 

recuperació també s’està registrant a ritmes més elevats.  

 

 

Logística avançada. Projecte LOGIN.CAT a la Riera de Caldes 

 

L'aposta per la logística és una de les claus de futur per a l'associació de municipis de La Riera de Caldes. 
La projecció a la Llagosta d'una central intermodal de mercaderies del corredor mediterrani genera moltes 
expectatives a la zona. En la perspectiva d’acollir aquesta infraestructura, que serà estratègica pel 
desenvolupament del territori i la millora de la competitivitat de les empreses, des de l’associació s’estan 
duent a terme una sèrie d’estudis, debats estratègics i actuacions per tal de posicionar a la logística com 
un dels eixos centrals del desenvolupament de la zona. Amb aquesta finalitat s’ha dut a terme un estudi 
d’impacte de l’activitat a la zona, una detecció de necessitat formatives i un pla d’acció, s’han iniciat 
treballs per tal d’establir una xarxa de col·laboració público-privada, s’han analitzat les oportunitats de 
negoci al voltant de la Central Intermodal i s’ha establert un pla operatiu per tal de donar suport a les pime 
en els seus processos logístics. Una peça important del suport al sector és la posada en marxa del centre 
Login – Centre de Desenvolupament i d'Innovació Logística » Logincat a Polinyà, des del que es proveeixen 
serveis especialitzats al sector de la logística i des del qual es vol impulsar la innovació en la logística. 

 

 

Gràfic 30 Evolució dels llocs de treball localitzats al sector del 
Transport terrestre i per canonades i Emmagatzematge i afins al 
transport, Vallès Oriental i Catalunya. 2001-2014 

 

 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d'Empresa i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya. 
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6 Conclusions 

 La competència respecte altres comarques de l’entorn per tal d’atraure noves localitzacions 

empresarials (sobretot per part de la comarca veïna de la Selva i d’altres comarques de l’àmbit 

metropolità), exigeix, millores en el capítol de les infraestructures logístiques i de mobilitat, i 

en la dotació i millora dels polígons actuals.  

 

 Pel que fa a aquest darrer punt, la destrucció de teixit empresarial registrada els darrers anys 

porta a deduir que l’elevada ocupació apuntada per diversos treballs abans de la crisi no és 

segurament la situació actual, tot i que en alguns àmbits concrets es pugui produir. Tot i 

aquesta disponibilitat, tot fa pensar que en bona mesura han variat les condicions pel 

creixement de l’anterior etapa expansiva, ja que es basaven en bona mesura en el procés de 

deslocalització de l’activitat econòmica que va experimentar la ciutat de Barcelona i el seu 

entorn més proper cap a d’altres comarques més perifèriques, i de la disponibilitat de sòl de la 

comarca. 

 

 L’estratègia de millorar la situació de competitivitat dels polígons actuals, d’altra banda, 

dotaria al territori de major atractivitat per aquelles activitats de major valor afegit, revertint 

en una millora en les condicions laborals i dels nivells de renda i afavorint, en definitiva, la 

sostenibilitat del model econòmic, que vist el comportament de l’economia comarcal en 

l’etapa recessiva que just acabem de passar, cal posar com a prioritat. 

 

 L’evolució de la indústria a la comarca tant en l’etapa expansiva con a la darrera crisi evidencia 

que els processos d’especialització productiva de l’economia mundial i d’obertura de mercats, 

configuren un entorn de creixent competència que augmenten els riscos de deslocalització de 

les empreses industrials ja instal·lades. Amb el que es reforça la necessitat d’abordar el canvi 

de model productiu a la comarca. 

 

 Al mateix temps, cal seguir insistint en el que ja es ve plantejant en treballs anteriors: la 

necessitat d’iniciar un procés de definició del model de com es distribueixen els nous 

creixements i en les condicions en que s’ofereix aquest sòl al mercat, per això caldrà coordinar 

i concertar entre els municipis, la ubicació i les característiques de les noves ofertes de sòl 

industrial. En aquest punt, caldrà també decidir si ha de ser una oferta consumidora de sòl o 

bé una oferta de major qualitat, que sigui atractiva per aquelles activitats que generen més 

valor afegit per unitat de superfície i més ocupació.  

 

 Tot i que l’ordenació i la millora de l’oferta de sòl és un punt important de l’estratègia de 

competitivitat territorial de la comarca, la posada en marxa de la central intermodal de La 

Llagosta pot ser un factor clau pel futur desenvolupament dels dos vallessos, ja que 

augmentarà la seva atractivitat vers futures localitzacions industrials, sobretot d’aquelles 

activitats orientades als mercats internacionals.  
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 El procés de transformació de l’estructura productiva i de la millora de la competitivitat del 

teixit productiu actual requereix de la innovació tecnològica, la qualificació de la mà d’obra i la 

provisió de serveis avançats. Àmbits, tots tres, en els que el Vallès Oriental presenta debilitats 

importants. Respecte a la innovació, tot i la proximitat a les principals infraestructures 

cientificotecnològiques (la dotació d’aquestes infraestructures és quasi nul·la a la comarca), es 

constata una insuficient activitat empresarial en l’àmbit de l’R+D+i. Cal fomentar els processos 

d’innovació dins el teixit empresarial i millorar la transferència de tecnologia entre els centres 

tecnològics i les empreses de la comarca, posant èmfasi en les pime i en els sectors on la 

comarca presenta una especialització important. Aquest procés cal dur-lo a terme en paral·lel 

a l’adaptació de la mà d’obra existent per tal que pugui adoptar aquestes innovacions i 

tecnologies i fomentant el talent i la formació professionalitzadora. En aquest punt, l’èmfasi 

s’ha de posar en l’adequació de l’oferta de formació professional a les necessitats del teixit 

productiu (es detecten àmbits d’especialització productiva sense oferta o insuficient) i també 

en una major diversificació d’aquesta. D’altra banda, s’ha de millorar la connexió entre el 

sistema de formació professional i els requeriments empresarials, així l’extensió a d’altres 

centres educatius i empreses de la comarca d’experiències com el Projecte Baula de foment 

de la formació dual, hauria de ser una estratègia compartida. També ho ha de ser el 

reforçament de les relacions entre el teixit empresarial i els ens locals, en la línia de la tasca 

que està realitzant el Consell Industrial de Parets, com a mecanisme d’articulació d’aquestes 

necessitats i de col·laboració en matèria d’ocupació i formació entre l’àmbit privat i el públic. 

Pel que fa a la formació universitària, cal revertir el baix seguiment dels joves en aquest tipus 

d’estudis, sobretot en les enginyeries i estudis tecnològics. Davant la manca d’oferta actual i la 

falta d’estratègies efectives en aquest àmbit a la comarca, una bona opció seria la constitució 

d’un òrgan consultiu a nivell comarcal que esdevingui la plataforma que permeti establir i 

treballar la política de promoció universitària. Aquesta, en bona part, es pot fonamentar en 

l’existència d’equipaments com Roca Humbert i la universitat Corporativa de Telefònica, per 

crear una oferta de formació universitària i postuniversitària, sense haver de fer inversions i 

apostes alienades del context econòmic actual. 

 

 Malgrat la manca d’infraestructures cientificotecnològiques, l’elevada diversificació i 

especialització de l’economia del Vallès Oriental configura un ecosistema favorable a les 

iniciatives empresarials i la innovació arran de la interacció entre diferents sectors econòmics. 

Aquesta situació no és comú en el conjunt d’economies comarcals, ja que tan sols es dóna amb 

major intensitat al Barcelonès i al Baix Llobregat. De fet, en els darrers anys s’han impulsat 

algunes actuacions que han generat economies de varietat relacionada en base a aquestes 

especialitzacions, és el cas de l’impuls del vehicle elèctric en l’espai de concertació 

intermunicipal de la Riera de Caldes, aquest es produeix com a resultat de la sinèrgia entre les 

activitats de Fabricació de components elèctrics i electrònics, la Fabricació de components, 

peces i accessoris per a vehicles de motor i els seus motors i la Fabricació de productes 

metàl·lics, que presenten en aquest àmbit territorial una concentració i especialització 

empresarial important. En conseqüència, aquest és un àmbit amb força recorregut, que des 

dels agents del territori s’hauria de potenciar en el futur. 
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 L’elevada diversificació econòmica, tanmateix, sovint dificulta la identificació territorial amb 

un determinat sector o activitat. Aquest és rellevant com a factor de localització empresarial, 

però també a l’hora de concretar les apostes i el model econòmic per part d’administracions i 

agents ja que dificulta la seva priorització. En diversos treballs i estudis realitzats amb 

anterioritat a aquest, s’identifiquen els àmbits d’especialització productiva de la comarca i 

també les empreses i projectes tractors(Cambra de Comerç de Barcelona, 2006; Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, 2009). En base a aquests s’han implementat algunes iniciatives a 

nivell comarcal (és el cas del sector de l’alimentació, el del clúster Habitat i el de la Salut) i 

d’altres liderades per municipis individualment, que amb posterioritat han cercat la complicitat 

dels municipis veïns. Tanmateix, s’evidencia la dificultat existent per portar a terme de forma 

continuada polítiques industrials (més enllà d’una subvenció determinada) en àmbits 

territorials que o bé són massa extensos o bé massa reduïts, degut, d’una banda, a que no tots 

els municipis de la comarca mostren interès per a aquestes iniciatives i, de l’altra, per la manca 

de massa crítica per portar-les a terme, en el cas dels projectes liderats per un sol municipi. No 

obstant això, l’experiència de concertació a la Riera de Caldes no respon a aquest patró. De 

fet, es configura dins un espai econòmic i social cohesionat que comparteixen un mateix 

mercat de treball i especialitzacions productives tal i com apunta aquest treball. A banda 

d’aquest fet, s’han establert uns concerts i uns instruments de gestió conjunta que els ha 

permès impulsar de forma sostinguda estratègies de desenvolupament econòmic 

compartides. Sembla doncs, que aquest pot ser un model a replicar en d’altres àmbits 

territorials de la comarca i la determinació dels àmbits funcionals resultant d’aquest treball pot 

ser un bon punt de partida per començar a establir els consensos territorials necessaris. Un 

altre element a reforçar és el posicionament de la comarca en relació als microclusters o 

ecosistemes territorials identificats, detallant els actius principals i sensibilitzant tant a la 

ciutadania en la seva orientació professional com a l’empresariat en relació a les externalitats 

que se’n deriven per a les noves localitzacions i iniciatives empresarials. 

 

 Els espais de concertació impulsats recentment com els de la Riera de Caldes, de l’Àmbit B30 i 

de la l’Eix C17, serveixen d’exemple de com els marcs d’actuació político-administratius s’han 

anat adaptant a la realitat de les dinàmiques urbanes i econòmiques. Les aglomeracions 

territorials d’especialització productiva resultants d’aquest treball, reflecteixen aquestes 

dinàmiques i mostren com la localització de l’activitat i les externalitats sovint s’estenen més 

enllà de les àrees de mercat de treball. Per tant, la potenciació de les economies externes i el 

suport als entorns especialitzats requereixen d’actuacions i estratègies territorials més àmplies 

que s’han de fomentar en contraposició a les iniciatives més localistes. A més, aquests 

enfocaments disposen d’instruments de suport per part de les administracions superiors (el 

suport als clústers i districtes està contemplat al Pla de Política Industrial de Catalunya 2010-

2020, així com la política d’AEI: Asociaciones de Empresas Innovadoras) del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio), en els que s’haurien d’emmarcar, tot i que amb un enfocament 

més centrat en les pime. De fet, per a que aquests ecosistemes aconsegueixin assolir l’estadi 

de clústers, caldrà implementar polítiques de suport que vagin més enllà de la capacitat 

d’incidència local (establint relacions amb d’altres aglomeracions territorials existents a 

Catalunya) i que hauran de provenir també d’altres administracions i requeriran de la 
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implicació i la cooperació dels agents de cada sector. El cas del sector del metall n’és un 

exemple, on tot i la importància que té el sector pel desenvolupament i la competitivitat de 

l’activitat industrial més finalista, no existeix cap iniciativa en clau clúster que promogui la 

innovació del seu teixit empresarial, degut a que és un sector altament atomitzat i escassament 

internacionalitzat que proveeix principalment al sector industrial local o com a molt regional. 

El focus per tant s’ha de centrar en estructurar les relacions entre les empreses que hi 

pertanyen, i l’establiment d’interlocutors sectorials representatius de cara a contribuir a la 

definició de les polítiques de suport. Així, des de les associacions empresarials en lloc d’actuar 

com a representació dels interessos empresarials, han de posar el focus en impulsar 

determinat tipus de serveis o de relacions de cooperació productiva entre els seus associats. 

 

 Els espais de concertació plantejats en aquest treball, per la seva dimensió i massa crítica, són 

els adequats per establir els criteris d’ordenació territorial i de necessitats d’infraestructures 

que poden afectar a la competitivitat territorial. De fet, aquesta és la finalitat d’iniciatives com 

el FemVallès i l’Àmbit B30. La manca d’oferta de formació universitària o d’infraestructures 

cientificotecnològiques i el fracàs d’algunes de les iniciatives impulsades en aquest àmbit, es 

consideren el resultat de la descoordinació entre els diferents agents de la comarca, tant 

públics com privats, i de la feblesa en la seva representació, degut a les divisions i a la manca 

d’un lideratge indiscutible. El fet que es produeixi una cocapitalitat de facto entre Mollet i 

Granollers, que es replica en l’àmbit de la representació empresarial, tampoc ajuda. En 

moments com l’actual, s’han de potenciar els sectors productius i la innovació, però també tot 

allò referit a la dimensió social i institucional del desenvolupament: l’estratègia, el capital 

relacional, el lideratge, la geoestratègia i els serveis. Respecte a aquest darrer punt, cal 

fomentar l’ordenació dels serveis de promoció econòmica, com a instrument d’intervenció, 

per tal de garantir una cobertura territorial que doni servei a tot el teixit empresarial i al mateix 

temps proveeixi una atenció professionalitzada en els àmbits d’especialització productiva 

prioritzats. L’existència d’un major grau de concertació i de planificació en d’altres comarques 

de la demarcació pot restar competitivitat al Vallès Oriental, si aquesta major coordinació no 

s’acaba produint a curt termini. Assenyalar en relació a aquest punt, el procés de 

racionalització i de concertació que s’està duent a terme dels serveis de promoció econòmica 

que representa un pas en aquesta direcció. 

 

 A l’hora de prioritzar els sectors i clústers identificats, no s’ha d’oblidar que el gruix de la 

innovació a Catalunya es genera en petites empreses, moltes de les quals estan localitzades en 

entorns territorials especialitzats. Per tant, és important que en aquest àmbit de les polítiques 

públiques se seleccionin sectors i clústers formats predominantment per pime, i es deixin en 

segon terme aquelles activitats conformades per grans industries (amb les que es poden 

arribar a acords en matèria d’ocupació i de formació i a les quals s’ha d’incentivar que participin 

en les polítiques de clúster liderades per ACCIO a nivell regional). És el cas de la indústria 

farmacèutica i amb menor grau de la fabricació de components i accessoris de motor i de la 

química. En canvi, es prioritzi el suport a sectors com la fabricació de productes metàl·lics, la 

fabricació de mobles o el transport i la logística. Cal ser plenament conscients, que les 

economies d’escala permet a les empreses més grans portar a terme inversions en innovació i 
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en la internacionalització, mentre que la pime depèn en bona part de les externalitats que es 

generin en el territori. El reconeixement específic de les condicions que porten a l’absorció, la 

generació i la difusió d’innovacions en aquests entorns, així com el seu foment, resulta 

essencial i sense el suport de la petita empresa no es poden assolir els objectius d’innovació 

territorials fixats. Un clar exemple d’èxit d’aquest tipus d’iniciatives a escala comarcal són els 

projectes rururbal i productes de la terra, en els que s’ha aconseguit dinamitzar i impulsar 

iniciatives empresarials en la cadena de valor del sector agroalimentari.  

 

 Les economies d’urbanització derivades de la dimensió urbana són també un element clau en 

la generació d’innovacions industrials. Tant pel que fa a les estructures i infraestructures de 

suport, com ara els centres de recerca i les universitats, però també en relació al seu principal 

actiu, el capital humà. En aquest sentit, cal lligar la creativitat existent a les ciutats amb la 

capacitat de manufactura del territori i els espais industrials. Així, les iniciatives urbanes en 

l’àmbit del foment de la creació, el disseny i les noves tecnologies s’han de relacionar amb 

l’àmbit productiu. En aquest punt, iniciatives com la reconversió de l’espai industrial Roca 

Humbert a Granollers en un espai de coneixement i de creativitat, representen una oportunitat 

estratègica per a reforçar el nou model productiu. Una possible vocació del centre podria ser 

en l’impuls del disseny en el sector del moble i/o el disseny industrial, àmbit on l’Escola d'Art i 

Disseny de La Garriga compta una dilatada experiència i amb la qual s’hauria de comptar. 

 

 Aquestes economies d’urbanització també són claus pel desenvolupament d’activitats 

intensives en coneixement proveïdores de serveis empresarials. Aquest és un apartat on la 

comarca presenta resultats comparativament negatius. Val a dir, que aquest tipus d’activitats 

s’ubiquen principalment en zones centrals i no perifèriques i que només espais com la ciutat 

de Barcelona o el que configuren conjuntament Terrassa-Sabadell i el seu entorn, generen prou 

economies d’urbanització com per que aquestes activitats esdevinguin especialitzacions 

importants. D’aquí que, en bona part, es mantingui la forta dependència en la provisió actual 

d’aquests tipus de serveis en relació a aquests espais de referència. Aquesta dependència 

també s’explica pel fet que una part del teixit industrial de la comarca és conseqüència dels 

processos de relocalització interns, amb origen a l’àrea metropolitana. Malgrat tot, el 

comportament de l’ocupació d’aquest tipus d’activitats a la comarca durant la crisi ha estat 

positiu, fet que posa de relleu la importància de mantenir una estratègia de suport a les 

iniciatives locals en aquests àmbits (moltes en la fórmula de l’autoocupació), sobretot basades 

en el suport al creixement i l’ampliació dels seus mercats territorials actuals (excessivament 

locals). En aquest sentit és clau identificar quins són aquests proveïdors i posar-los en relació 

al teixit empresarial. Aquesta és una iniciativa que es pot dur a traves de les associacions 

empresarials i els centres de suport a l’empresa, però que hauria de fer-se de forma coordinada 

entre tots els agents comarcals. En paral·lel cal garantir que el mercat proveeix d’espais en 

condicions de competitivitat, amb les infraestructures de telecomunicacions d’alta capacitat 

que algunes d’aquestes activitats requereixen i en espais que fomentin la col·laboració i 

l’intercanvi de coneixements. 
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7 Annexos 

7.1  Aspectes metodològics 

Tècnica d’associació espacial 

Un criteri de clusterització és l'agrupament espacial, establert a través de l'índex Getis i Ord (Gi*), que permet reconèixer si els municipis 

formen part d'agrupaments espacials estadísticament significatius, és a dir, no aleatoris. La seva finalitat és precisament identificar 

clústers espacials estadísticament significatius de valors alts, o baixos, d’especialitzacions productives. La seva equació és la següent: 

 

 
 X: 

mitjana aritmètica  

  

On : xj és el valor de l'atribut - nombre d'ocupats en activitats creatives- del municipi j ; wi,j, 

és la distància entre aquest municipi j i altra municipi i; n és el nombre total de municipis. 

L'equació s'expressa en termes formals un procediment senzill consistent en comparar els valors d'una àrea local amb els valors de la 

mitjana general. L'estadístic índex Gi * està normalitzat (és un valor z; z = (XI X) / s) pel que no es requereix altres càlculs per transformar 

a una escala comuna. L'índex Gi (z) * obtingut per a cada municipi estudiat mesura la probabilitat que l'àrea local de la qual forma part 

sigui aleatòria. Per tant, cada valor de Gi (z) * porta associada una probabilitat d'ocurrència per atzar. Els valors d'aquestes probabilitats 

formen una distribució normal, de manera que quan el valor de Gi (z) * en una entitat és molt alt (per exemple, més gran que 2) o molt 

baix o negatiu (com ara -2) hi ha una probabilitat molt alta (major del 95%) que formi part d'agrupaments espacials no aleatoris. Amb 

valors de Gi (z) * alts, l'agrupació la formarien entitats amb una elevada especialització en l’activitat analitzada i al revés. 

Cada àrea local es construeix mitjançant els municipis situats a una distància donada de cada municipi (15 kms). En els tres casos s'ha 

considerat que formaven part de clústers espacials els municipis amb Gi * (z)> 1,65. 

Estimació dels valors de la sèrie pel període anterior al 2009 

Per tal d’obtenir la sèrie retrospectiva anterior al 2009 s’apliquen uns coeficients proporcionats per l’Instuto Nacional de Estadístca 

(INE), en la que cada activitat de la classificació del 1993 té la seva correspondència amb la classificació del 2009 amb els coeficients 

corresponents. 
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7.2 Llocs de treball localitzats en relació als principals sectors econòmics 

i àmbit s funcionals 

 

Taula 50 Llocs de treball localitzats en relació als principals sectors econòmics i àmbit s 
funcionals 

 Granollers-
Congost 

Riera de 
Caldes 

Baix Vallès Baix 
Montseny 

Moianès Total 

01-Agroindústria 2.509 1.828 744 356 797 6.234 

02-Extractives 69 8 13 42 0 132 

03-Tèxtil-química 6.650 4.677 2.636 1.075 112 15.150 

04-Metall 5.365 6.192 3.433 818 72 15.880 

05-Automoció 3.826 2.016 1.763 308 88 8.001 

06-Altres manufactureres 1.476 983 435 98 53 3.045 

07-Energia, aigua i residus 706 342 105 49 7 1.209 

08-Construcció i immobiliàries 7.226 2.619 2.382 1.230 354 13.811 

09-Comerç, hosteleria i 
turisme 

12.670 7.763 3.434 1.634 554 26.055 

10-Comerç a l'engròs i 
logística 

10.502 8.927 4.607 808 204 25.048 

11-Tic 1.805 418 649 168 20 3.060 

12-Serveis financers 606 139 147 50 15 957 

13-Serveis a les empreses 4.704 1.986 2.273 1.527 86 10.576 

14-Administració pública 3.884 1.217 914 449 157 6.621 

15-Educació i recerca 2.676 1.165 927 440 61 5.269 

16-Salut 3.931 974 1.973 635 53 7.566 

17-Serveis socials 1.655 409 597 92 213 2.966 

18-Edició, cultura i lleure 5.201 2.679 1.893 600 146 10.519 

Total 75.461 44.342 28.925 10.379 2.992 162.099 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Nota. Inclou el Règim General de la Seguretat Social (assalariats) i el Règim Especial de Treball Autònom. 
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Taula 51 Distribució dels llocs de treball localitzats en relació als principals sectors 
econòmics i àmbits funcionals 

 
Granollers

-Congost 
Riera de 

Caldes Baix Vallès 
Baix 

Montseny Moianès Total 

01-Agroindústria 40,2 29,3 11,9 5,7 12,8 100,0 

02-Extractives 52,3 6,1 9,8 31,8 0,0 100,0 

03-Tèxtil-química 43,9 30,9 17,4 7,1 0,7 100,0 

04-Metall 33,8 39,0 21,6 5,2 0,5 100,0 

05-Automoció 47,8 25,2 22,0 3,8 1,1 100,0 

06-Altres manufactureres 48,5 32,3 14,3 3,2 1,7 100,0 

07-Energia, aigua i residus 58,4 28,3 8,7 4,1 0,6 100,0 

08-Construcció i immobiliàries 52,3 19,0 17,2 8,9 2,6 100,0 

09-Comerç, hosteleria i turisme 48,6 29,8 13,2 6,3 2,1 100,0 

10-Comerç a l'engròs i logística 41,9 35,6 18,4 3,2 0,8 100,0 

11-Tic 59,0 13,7 21,2 5,5 0,7 100,0 

12-Serveis financers 63,3 14,5 15,4 5,2 1,6 100,0 

13-Serveis a les empreses 44,5 18,8 21,5 14,4 0,8 100,0 

14-Administració pública 58,7 18,4 13,8 6,8 2,4 100,0 

15-Educació i recerca 50,8 22,1 17,6 8,4 1,2 100,0 

16-Salut 52,0 12,9 26,1 8,4 0,7 100,0 

17-Serveis socials 55,8 13,8 20,1 3,1 7,2 100,0 

18-Edició, cultura i lleure 49,4 25,5 18,0 5,7 1,4 100,0 

Total 46,6 27,4 17,8 6,4 1,8 100,0 
 

Font: Actíva Prospect, a partir de dades del Departament d’Empresa i Ocupació. 

Nota. Es coloreja en funció de si està per sobre del pes que té l’àmbit en relació al conjunt. En vermell 
per sota i en verd per sobre. 
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