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L 'any  2019  la  indústria  química  del

Vallès  Oriental  va  facturar  el  2019

3 .653M€. De  les  25  empreses  que  més

van  facturar ,  el  55% són  del  sector

químic .

3.653M€
A  març  de  2020  el  Vallès  Oriental

registra  1 .122  ofertes  de  naus  i  solars

als  PAE .  Suposa  un  42% menys

d 'ofertes  que  l 'abril  de  2019 .    

1.122
OFERTES 

El  Vallès  Oriental  disposa  de  2 .812

hectàrees  de  PAE .  La  tercerca  comarca

de  Catalunya  amb  més  superfície

industrial .  

2.812HA.
La  majoria  d 'ajuntaments  del  Vallès

Oriental  ja  han  aprovat  mesures  per

mitigar  els  efectes  deL  COVID-19  en  el

teixit  econòmic .  En  total  s 'han

aprovat  138 .

138
MESURES

GLOBAL GEOMETRY YEAR 2018
EL TRIMESTRE EN QUATRE DADES T1 / 2020  
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El Vallès Oriental disposa de 2.812Ha
dedicades a Polígons d'Activitat Econòmica

El Vallès Oriental és la segona
comarca de Catalunya amb
més PAE i la tercera en
superfície industrial.

El Vallès Oriental disposa actualment d'un total de 127

polígons d'activitat econòmica que ocupen una

superfície total de 2.812 hectàrees. De mitjana tenen

una superfície de 22,14Ha. La gran majoria de PAE, el

62%, tenen unes dimensions inferiors a 20Ha, amb un

pes important de micro polígons, de menys de 5Ha. Per

contra, els PAE amb gran extensió, superiors a les

40Ha, suposen un 19% del total.

Més de la meitat de superfície industrial es concentra

en 5 dels 39 municipis de la comarca. El gran pol

industrial se situa a Granollers i municipis del voltant. 

En nombre de PAE els que compten amb major

quantitat són Sant Celoni, Parets, Montornès i Lliçà de

Vall. S'observa clarament doncs, que el nombre de

PAE no presenta una correlació amb la superfície de

sòl industrial dels municipis. Així, destaca el cas de

Sant Celoni, és el municipi amb més PAE de la

comarca, però el novè en superfície. 

 

 

ELS PAE DEL VALLÈS ORIENTAL

Comparativament amb la resta de Catalunya, el Vallès

Oriental és dels territoris amb més pes industrial. És la

segona comarca en nombre de PAE, per darrere del

Vallès Occidental. Pel que fa superfície és la tercera

comarca, darrere el Vallès Occidental i el Baix Llobregat.

Aquest fet mostra que els PAE del Vallès Oriental tenen

unes dimensions inferiors que les altres dues comarques.

La dimensió mitjana dels PAE del Vallès Occidental és de

36,15Ha, i al Baix Llobregat 25,93Ha. 

Cal tenir en compte que la font de referència de totes les

dades principals dels PAE és el Sistema de Informació

dels Polígons d'Activitats Econòmica de Catalunya

(SIPAE), el registre pertanyent a la Generalitat de

Catalunya. Actualment hi consten 30 dels 33 municipis de

la comarca que disposen de PAE. Gualba, Bigues i Riells i

Sant Antoni de Vilamajor no han finalitzat el seu registre.
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Font: Elaboració pròpia a partir del SIPAE

https://drive.google.com/open?id=1ZrSA3MJjmpVVlL99yN6_fkiUTaIQvgZT
https://drive.google.com/open?id=1lh2hWHplfBw56PMx0cOrL5432qKpqdC3


L'anàlisi dels PAE del Vallès Oriental segons any de

creació ens mostra clarament una comarca històricament

industrialitzada. El 30,9% de la superfície industrial de la

comarca correspon a PAE d'abans de 1979. Segons

l'estudi del SIPAE realitzat l'any 2019 per la Diputació de

Barcelona, aquella dècada més del 15% dels PAE de la

província es trobaven al Vallès Oriental.

Passada la dècada dels 70, el fort creixement de PAE a la

comarca es produeix entre els 90 i els 2000.  Entre el 1990

i inicis dels 2000 es construeixen prop del 45% dels

polígons de la comarca. A partir de l' any 2010 s'observa

clarament l'impacte de la crisi econòmica de 2008, es

construeixen només 8 PAE. 

S'observen també canvis històrics pel que fa la dimensió

dels polígons construïts. Els PAE previs al 1980 són els

que tenen una dimensió mitjana més gran, 27,19Ha. Del

1980 al 1990, s'observa una tendència a construir PAE

més petits (17Ha de mitjana), i un repunt en els anys

posteriors (21,4Ha del 2000 al 2009; 24,87Ha del 2000 al

2009). Els PAE construïts després del 2009, degut a la

crisi, són els més petits, 15,23Ha de mitjana.   
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EVOLUCIÓ HISTÒRICA DELS PAE 

El fort creixement de la
superfície industrial del Vallès
Oriental es produeix en la
dècada dels 90 i els 2000
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Font: Elaboració pròpia a partir del SIPAE

https://drive.google.com/open?id=1HbLBJ2t8rx4Q21LpsmQkyrEOSRNW6d4-
https://drive.google.com/open?id=1-epfIhBYpqeWrXyR65LPn-Ys_jnc1wDC
https://drive.google.com/open?id=1AFgdxcPUeGx7i1AXekdSebmtKDYW59xL
https://drive.google.com/open?id=14wY4L9t8oOJQzh7jEQ7rJW6LuqcsS4sO
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L'emplaçament dels PAE no respon a lògiques locals i el

seu anàlisi cal que sigui des d'una perspectiva

supramunicipal. La ubicació respon principalment al

factor de capitalitat i proximitat als eixos viaris (AP7, C17

i C33). 

Abans dels 80 destaca la concentració al voltant de

Granollers, i posteriorment es comencen a produir

dinàmiques de dispersió. Els PAE dels 80 als 2000,

ubicats al llarg de l'AP7 i posteriorment concentrats al

voltant de la C17 i la C33. Aquest canvi s'explica degut a

la disponibilitat de sòl, però també derivat del

desdoblament i les millores de la C17 de mitjans dels 90.        
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Font: Elaboració pròpia a partir del SIPAE

https://drive.google.com/open?id=1kFwOSsRWz-pmiY0MTkg0pKQtTEG8qbqP
https://drive.google.com/open?id=1OhJi3K7sb0vjZnlL2FQKSdZ7qB0wgmts
https://drive.google.com/open?id=1nJTFatJLxQDeZo43pBKa3mnlbhVkjfbn


La propagació del COVID-19 i l’aprovació del Reial

Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es  va declarar

l’estat d’alarma està provocant un fort impacte en el teixit

econòmic i l’ocupació del conjunt del país i del Vallès

Oriental. Com a resposta, i amb l’objectiu de donar

suport al teixit empresarial i mitigar al màxim els efectes

de l’epidèmia, bona part dels ajuntaments de la comarca

han aprovat ja paquets de mesures urgents. 

 

En total, la primera setmana d’abril 30 dels 39

ajuntaments de la comarca havien anunciat l’aplicació de

mesures i/o l’impuls d’accions amb aquest objectiu. 

 

Les que s’han anunciat fins ara les podem agrupar en

dos grans àmbits: mesures fiscals i mesures de suport

directe al teixit empresarial. Alguns ajuntaments han

anunciat també l’impuls de plans de reactivació

econòmica municipals per quan finalitzi el període

d’alarma, incorporant accions amb major dotació

pressupostària i de caràcter més estructural.
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ACTIVITAT ECONÒMICA 

Els ajuntaments del Vallès Oriental aproven
mesures urgents per mitigar els efectes del
COVID - 19 en el teixit econòmic

La majoria de mesures
municipals de suport a les
empreses que s’han aprovat
fins ara suposen exempcions
o bonificacions fiscals

CLICA I CONSULTA MÉS INFORMACIÓ: 

EFECTES EN EL TEIXIT PRODUCTIU COMARCAL 

RECULL DE MESURES MUNICIPALS
MESURES DE LA GENERALITAT I L'ESTAT
INFORMACIÓ LABORAL

 

 

 

LES PRINCIPALS MESURES
MUNICIPALS APROVADES

Flexibilització i ajornament en el pagament
d'impostos i taxes

Suspensió temporal de les taxes associades al
mercat ambulant.

Suspensió temporal del lloguer de naus
municipals.

Suspensió temporal de la taxa de residus
comercials.

Reforç dels serveis d'orientació empresarial a
nivell online.

Difusió online del teixit comercial obert

Reducció del període mig de pagament a
empreses contractades.

Cobertura de despeses salarials de
concessions per evitar ERTOS.

Ajuts al pagament del lloguer de locals
comercials.

Plans locals de reactivació econòmica (en
estudi).

Suspensió temporal de la Taxa de terrasses a
la via pública.
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Font: Portal web dels Ajuntaments de la comarca

http://www.vallesoriental.cat/actualitat/covid-19/treball-i-empresa/
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/covid-19/informacio-del-teixit-productiu-del-valles-oriental/
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/covid-19/informacio-del-teixit-productiu-del-valles-oriental/
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/covid-19/mesures-ajuntaments/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
http://www.vallesoriental.cat/actualitat/covid-19/informacio-laboral-i-tramits/


ACTIVITAT ECONÒMICA T1 / 2020  

L'ocupabilitat empresarial dels PAE del Vallès Oriental és

del 77,4%, per sobre de la mitjana de Catalunya (72%) i

per sota de la mitjana de l'àmbit metropolità (78%).

L'ocupabilitat és també inferior que al Vallès Occidental

(78%) i el Baix Llobregat (81%). 

El municipi amb major número d'empreses, Granollers,

presenta una mitjana del 87% d'ocupabilitat als seus

PAE. També el cas de Parets del Vallès, municipi que

presenta una ocupabilitat total. Entre els municipis que

compten amb un número de PAE i d'empreses

significatiu i que, presenten un nivell d'ocupabilitat més

baix, destaquen Santa Euàlia de Ronçana (45,6%) i Lliça

d'Amunt (53%). 

 

 

 

OCUPABILITAT

La mitjana comarcal de
l'ocupabilitat empresarial
als PAE és del 77,4%
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Font: Elaboració pròpia a partir del SIPAE

Els PAE del Vallès Oriental presenten una
ocupabilitat superior a la mitjana catalana 

https://drive.google.com/open?id=1SjWaWWURdEIkhULn7c_KI5ioFD_hB8Oo


ACTIVITAT ECONÒMICA T1 / 2020  

Pel que fa a número d'empreses en els PAE, encapçalen la

llista de municipis: Granollers (658), Les Franqueses del

Vallès (337), Parets del Vallès (323), Lliçà de Vall (280),

Canovelles (279) i Montornès del Vallès (231).

 

La ubicació de la majoria dels Polígons, així com també els

que concentren major número d'empreses, coincideix amb la

de les poblacions amb major pes demogràfic i entre els eixos

viàris de major influència territorial, l'AP-7, la C-17 i la C-33.

Una localització, sense dubte, estratègica i privilegiada que

coincideix també amb la de les empreses amb major

facturació de la comarca.

 

El mapa de densitat de punts o Heatmap, geolocalització de

cadascuna de les empreses, mostra també altres punts de

referència més allunyats de l'eix de Mollet del Vallès a

Granollers i voltants. També destaca Caldes de Montbui,

l'Ametlla del Vallès, Cardedeu, Santa Maria de Plautordera o

Sant Celoni.

 

 

 

La gran concentració de les
empreses se situa als PAE de
la Plana del Vallès.
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Font: Elaboració pròpia a partir del SIPAE

EMPRESES

Granollers, el municipi
amb major número
d'empreses dels PAE del
Vallès Oriental

https://drive.google.com/open?id=12SIEPuUFZDUfVjTRG5MqcqKBxwtMeWVT
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El sector químic al Vallès Oriental va facturar durant el

2019, 3.653M€, un 21,5% de la facturació total de la

comarca. Així es desprèn de l'estudi "Estructura

Empresarial de la demarcació de Barcelona. 2019"

elaborat per la Diputació de Barcelona i que recull, entre

d'altres, la distribució municipal i per activitats del total

de facturació comarcal. Dins el sector secundari

destaquen també en volum de facturació la indústria del

metall (16,7%) i la indústria alimentària, tèxtil i paparera

(8,6%).

Aquesta gran rellevància del sector químic al Vallès

Oriental queda també reflectida en el rànquing de les 25

empreses que més van facturar durant l'any 2019. 14 de

les 25 empreses, el 56%, pertanyen al sector químic i

dins d'aquestes en destaquen especialment les de

productes farmacèutics. 

Dins el rànquing de les principals empreses hi trobem

també presència d'altres sectors. El 16% pertanyen al

sector de l'alimentació, i el 12% a la indústria del metall. 

 

El 55% de les principals
empreses del Vallès Oriental
pertanyen al sector químic 

Territorialment observem una forta concentració de les

principals 25 empreses al voltant de Granollers, Parets

del Vallès i Les Franqueses. 

Es produeix la mateixa dinàmica que en la localització

de PAE. Les empreses amb major volum de facturació

se situen dins dels municipis amb major pes demogràfic,

amb major extensió de sòl industrial i a la conflència

dels principals eixos viaris de comunicació, l'AP7, la C17

i la C-33.
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Font: Elaboració pròpia a partir del document "Estructura Empresarial de la demarcació de Barcelona. 2019" Diputació de Barcelona

https://drive.google.com/open?id=1YIspJnGd3HiRDx8hFwOX69h9uoHBXZeS
https://drive.google.com/open?id=1y2sKs50xlqzEaCx8JmVcmP5L7rlWpbk6
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El número total d'ofertes de naus i solars,

amb tendència a un clar descens.

OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS

L'augment del número mitjà
de dies en l'antiguitat de les
ofertes mostra una creixent
dificultat a la seva sortida.

Respecte l'abril de 2019, el número total d'ofertes de

naus i solars dels principals portals immobiliaris ha

caigut un 42%. La proporció del número d'ofertes de

venda vers el número d'ofertes de lloguer és estable i

força similar durant tot el curs. Moltes de les naus i

solars que s'ofereixen ho estan en ambdues

modalitats, comptabilitzant-se com a dues ofertes

diferenciades.

 

L'altre factor a destacar és que la mitjana mensual dels

dies d'antiguitat de les ofertes en els portals va

augmentant. Un senyal de que les ofertes antigues

estan tenint menys sortida per a compradors i llogaters. 

 

 

El número de naus i solars en
venda o lloguer al Vallès
Oriental era de 1.600 a finals
d'any.

A més de les ofertes dels anuncis de naus i solars dels

principals portals immobiliaris a Internet, fruit del

conveni de col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de

Barcelona, es comptabilitzen també el número total

aproximat de naus i solars en venda o lloguer per

municipis. A finals de 2019, Granollers era el municipi

amb una major quantitat d'oferta de naus i solars en

venda o lloguer superant les 280. Hi seguia Les

Franqueses amb gairebé 160 i Llinars i Parets del

Vallès amb més de 100. 

Cercador de naus i solars
del Vallès Oriental
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recolides al cercador d'indicadors de naus i solars de l'AMB

https://drive.google.com/open?id=1yNs__6S7TTU7IRpb5MFEmpHuC_fGfiUx
https://drive.google.com/open?id=1lwudOJBmTyj8txBHtKwyBVZZOLX54Tlr
https://drive.google.com/open?id=1Jsvzc_PHZXSHyTuAXsOO_pRf6An5OHuN
http://nausisolars.amb.cat/comarca/41


OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS T1 / 2020  

L’oferta immobiliària de naus i solars en venda a la

comarca mostra una tendència a estabilitzar-se desprès

de la baixada de la passada primavera. 

 

El sostre total ofertat del conjunt de naus i solars

anunciats també està en un procés descendent seguint

la línia del número total d’ofertes. 

 

A març d’aquest any, els preus per metre quadrat a

nivell municipal en cap cas superen els 900€, s’hi

acosten Llinars del Vallès i Santa Eulàlia de Ronçana.

 

PREUS I SUPERFÍCIE DE

NAUS I SOLARS EN VENDA

Preus estables i
superfície també en
descens

Llinars del Vallès i Santa Eulàlia
de Ronçana, els municipis amb
els preus més elevats

Altres municipis molt cotitzats per la demanda són

Caldes de Montbui, Canovelles, Sant Maria de

Palautordera i Granollers, amb preus al voltant dels 640€

el m².
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recolides al cercador d'indicadors de naus i solars de l'AMB

https://drive.google.com/open?id=12o-nVk0CPDqM9pkFEmHtUJG8F9Rq6QCn
https://drive.google.com/open?id=14cvOuIqXgXrGGs3r1G5UzfBk5hrDeOKC


OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS T1 / 2020  

La tendència del preu del lloguer de l’oferta de naus i

solars indica un augment considerable en la línia del

preu del lloguer de l’habitatge. 

 

Tot i la davallada general del sostre ofert (tant en

ofertes de venda com de lloguer) els metres quadrats

en lloguer segueixen sent força majors als que estan

disponibles en venda.

 

 

PREUS I SUPERFÍCIE DE

NAUS I SOLARS EN LLOGUER

Preus a l'alça i
superfície també en
descens

A març d’aquest any, Sant Antoni de Vilamajor i

Martorelles superen per poc els 5€ el m² de mitjana.

Gualba, en tercer lloc, també arriba a la xifra dels 5.

 

 

 Sant Antoni de Vilamajor i
Martorelles són els municipis amb
lloguers més cars.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recolides al cercador d'indicadors de naus i solars de l'AMB

https://drive.google.com/open?id=1B53vhFjDupza3LCBS5mLtwnBxuFdQQTz
https://drive.google.com/open?id=1FmW76VAGDr5CrTEYvfdQqT-9qoDUwfVn
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Granollers obté la certificació de qualitat
per als polígons industrials Congost, Jordi
Camp i Coll de la Manya

És la primera vegada
que un polígon català
aconsegueix aquest
distintiu que
concedeix la
Coordinadora
Espanyola de Parcs
Empresarials.

Granollers s’ha convertit en el primer municipi de
Catalunya a obtenir la certificació de polígons
industrials de qualitat i l’únic de tot l’Estat espanyol
que l’ha aconseguit per triplicat, per als polígons
Congost, Jordi Camp i Coll de la Manya.
 
L’Ajuntament de Granollers i les associacions
d’empreses dels tres polígons van sol·licitar iniciar el
procés de certificació a principis de l’any 2019.   
 
En els tres polígons certificats s’hi desenvolupen el
54% de les activitats econòmiques dels set polígons
industrials que té Granollers. Els polígons Congost i
Jordi Camp compten amb 265 empreses, mentre que
el polígon Coll de la Manya amb 55.  
 
El certificat de qualitat és un distintiu que reconeix la
qualitat dels espais industrials, a partir de l’anàlisi de
més de vuitanta aspectes claus definits per CEPE, la
Coordinadora Espanyola de Parcs Empresarials. 

Personal tècnic municipal va treballar en la recopilació
de la informació necessària per atendre l’auditoria. Per
la seva banda, l’associació ha participat proactivament
a l’hora de demanar aquest segell de qualitat i ha
aportat la seva perspectiva sobre el funcionament dels
polígons i les seves iniciatives com a entitat. Aquests
factors de qualitat van ser auditats per l’empresa
Aenor, que va revisar documentalment i sobre el
terreny el grau de compliment dels criteris definits. 
 
Val a dir que Granollers és el desè municipi de l’estat
amb més percentatge d’ocupació al sector industrial, i
el segon a Catalunya, després de Rubí.A més, el
certificat és també un incentiu per seguir treballant en
la millora contínua dels polígons, ja que té una durada
limitada a tres anys i, per tant, caldrà renovar-lo
periòdicament. Finalment, en els propers mesos es
podria plantejar la certificació d’altres polígons
industrials de la ciutat. 

Text: Ajuntament de Granollers.www.granollers.cat 
Foto: T. Torrecillas

LA NOTÍCIA DESTACADA

15  






