
L'Observatori  
Centre d'estudis 

Nota d'interès
 

ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL
VALLÈS ORIENTAL. DADES ANY 2020

 

NOVEMBRE| 2022

OBSERVATORI-CENTRE D’ESTUDIS DEL VALLÈS
ORIENTAL
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL

SERVEI DE MILLORA I ESTRATÈGIA

CORPORATIVA

AUTORIA
Núria Maynou i Hernández

Carrer Miquel Ricomà, 46. 08401. Granollers.

observatori@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat 
93 860 07 05
93 860 07 00

AMB EL SUPORT DE: 

mailto:observatori@vallesoriental.cat
http://www.vallesoriental.cat/


1

 

El Vallès Oriental és quarta comarca amb empreses amb
facturació elevada al conjunt de la demarcació de Barcelona.

 
 

L’Informe Estructura empresarial de la demarcació de Barcelona, elaborat per la Diputació
de Barcelona aquest any 2022 proporciona una visió global del teixit productiu i l’activitat

econòmica de les comarques de la demarcació barcelonina a partir dels  comptes anuals que
les empreses amb seu social a la demarcació presenten al Registre Mercantil. 

 
En aquesta Nota us volem oferir una anàlisi de les dades disponibles per a la comarca del

Vallès Oriental d’acord a aquest document.
 
 

L'Informe  posa sobre la taula la informació empresarial de l’any 2020 i, en alguns casos, es fa
la comparativa amb els anys 2019 i 2018, a partir de l’anàlisi de les dades del Registre

Mercantil, un registre que actua com a base de dades amb una molt bona informació del
teixit empresarial d’un territori. Com hem dit, són dades que corresponen a la comptabilitat
de l'exercici 2020 de les societats que han presentant els comptes al Registre Mercantil i per

tant serveixen per fer una anàlisi acurada de l’estructura del teixit productiu d’aquell any,
veure'n l'impacte de la pandèmia i tenir una fotografia de la situació del teixit productiu en

aquell moment.
 
 

 L'operació estadística Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura
els ingressos de què disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a

l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats a la
retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent

brut d'explotació, és a dir, sous), però també està influïda per l'activitat de l'Administració
pública mitjançant els impostos i les prestacions socials (subsidi d'atur, etc). Es calcula com a

saldo del compte de renda de les famílies, és a dir, és la diferència entre el conjunt de
recursos i usos .
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Evolució de la facturació al Vallès Oriental
 

La facturació del teixit empresarial del Vallès Oriental genera un volum de negoci de 18.706
milions d’euros, un 0,3% menys que l’exercici anterior, i ocupa a 83.114 treballadors, que
suposa un increment del 4,3% més que l’exercici anterior.

A la comarca, els municipis que presenten una major facturació, superiora als 100.000 euros són: 
 Parets del Vallès (165.745 euros per habitant), Lliçà de Vall (149.984 euros per habitant) i
Martorelles (120.586 euros per habitant) i Llinars del Vallès

Les empreses petites de la comarca presenten, en conjunt, una menor facturació respecte a la
mitjana de la resta de comarques: així, el 61,9% de les 7.365 empreses (petites)  de la comarca
facturen menys de mig milió d’euros, quan la mitjana de les comarques barcelonines és del
66,7%. En canvi, el Vallès Oriental és la quarta comarca amb empreses de facturació elevada:
així, hi ha 330 empreses (el 4,5% de les empreses de la comarca) que facturen més de deu
milions d’euros. El volum de negoci d’aquestes empreses aplega el 69,6% de la facturació
comarcal. 



Les vint-i-quatre primeres empreses en termes de facturació presenten un volum de negoci
superior als 100 milions d’euros, i entre aquestes empreses acumulen el 25,8% de la
facturació generada per totes les empreses de la comarca. Entre les cinc primeres empreses
per volum de facturació es troben tres societats mercantils del grup GRIFOLS, ubicades a Parets
del Vallès; Marelli España, amb seu a Llinars del Vallès; i Rb Square Holdings Spain, amb seu a
Granollers.

L’impacte de la pandèmia de la covid-19 en termes de facturació al Vallès Oriental ha estat
molt inferior al registrat en el conjunt de la província de Barcelona. De fet, en altres estudis
relatius a l’impacte de la pandèmia al mercat de treball vèiem que el Vallès Oriental havia tingut
una evolució de dades no tant negatives com a altres comarques veïnes. La disminució del
volum de negoci comarcal del 2019 al 2020 ha estat del 0,3%, reducció molt inferior a la
registrada en el conjunt de la província, de l’11,0%. 
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A la imatge adjunta es pot veure l’estimació del
creixement de la facturació de cara al 2021, que pot

arribar a ser un 11,6% superior a la del 2020 i es
situaria en una xifra similar a la del conjunt de la
demarcació de Barcelona, que es preveu que es

situï en l’11,3% 



Distribució de la facturació per activitats econòmiques

La indústria química és el sector que més factura a la comarca, especialment la branca de la
química farmacèutica, que aplega el 14,8% de la facturació total de la comarca, un percentatge
rellevant ja que el sector de la química suposa pràcticament tel 30% de la facturació total de la
indústria comarcal. La indústria del cautxú i plàstic també és un sector clau a la comarca, suposa
el 6% de la facturació però en termes d’activitat, concentra més del 30% de la facturació del sector
a la demarcació de Barcelona.

El sector comerç, que suposa gairebé el 50% de la facturació total de la comarca (un punt
percentual superior al que suposa el conjunt del sector industrial) té com a principal component
en termes de facturació l’activitat del comerç a l’engròs. Aquesta és una activitat preponderant a la
comarca i es caracteritza per generar un elevat volum de negoci per treballador i operar, al mateix
temps, amb uns marges ajustats. En concret, la seva subbranca de comerç a l’engròs i productes
d’ús domèstic suposa el 8,1% del total de la facturació i per tant la segona més important al Vallès
Oriental, seguida d’aprop per la tercera activitat, la que engloba Altres tipus de comerç a l’engròs
(7,7%):  de fet, 

En definitiva, des del punt de vista de l’especialització productiva i respecte al conjunt de la
província de Barcelona i la resta de comarques de l’àmbit, el Vallès Oriental presenta una major
especialització en l’àmbit de: 

-Indústria del cautxú i el plàstic (31,8% de la facturació)
-Indústria de productes metàl·lics excepte maquinària (21% de la facturació )

-Comerç a l’engròs de productes d’us domèstic (8,1% de la facturació)
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