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33 cicles
formatius 
La FP directament relacionada

amb la indústria reuneix 8
CFPM i 10 CFPS diferents a la

comarca.  
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7 PAE del Vallés Oriental s'han
beneficiat del Pla de

Modernització de Polígons
amb el cofinançament de
Diputació de Barcelona  

1.613.891
€

63,7%
Percentatge de la inserció

laboral dels graduats en FP
relacionada amb l'àmbit de la

indústria a Catalunya

-
Una incidència informàtica

sobrevinguda ha interromput
l'anàlisi de l'oferta immobiliària

de naus i solars d'aquest
trimestre

El primer trimestre en quatre dades

E L  T R I M E S T R E  E N  Q U A T R E  D A D E S
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L’objectiu principal del Pla era modernitzar els
polígons en matèria d’infraestructures, serveis,
promoció i actuacions innovadores i els projectes
es podien concretar en dos tipus d’actuacions: 

Plans Integrals: per a polígons que tenen
més de 50 hectàrees i més de 100 empreses
o més de 1.000 treballadors i que disposaven
d’un “Pla d’acció”. 
Projectes Específics: transformacions
puntuals per a polígons de més de 5
hectàrees i més de 10 empreses o més de
100 treballadors. Aquest projectes
contemplaven intervencions concretes, com
fibra òptica, mobilitat, millores d'estalvi
energètic, simbiosi industrial o
reaprofitament d'aigües, entre d’altres.

L’any 2018, la Diputació de Barcelona va tirar
endavant el Pla de Modernització de Polígons
d'Activitat Econòmica que finançava inversions
de gran impacte als polígons d’activitat
econòmica de la demarcació amb un pressupost
de 30M d'euros, dividit en dues edicions: la
primera, atorgada durant els mesos de maig i
juny de 2018 i la segona, atorgada durant el mes
de març de 2019. 

El Pla de Modernització de Polígons de la
Diputació aporta 1.124.940,14€ en inversions
per a la millora dels PAE del Vallès Oriental
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E L S  P A E  D E L  V A L L È S  O R I E N T A L
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En la primera convocatòria (2018), es van atorgar
15 milions d’euros a 22 municipis. Així, es van
seleccionar 5 plans integrals de millora i 17
projectes específics. 

Primera convocatòria

En la segona convocatòria (2019) també dotada
de 15 milions d'euros es van seleccionar 22
projectes específics i 5 plans integrals.
En aquesta segona convocatòria no hi va haver
cap municipi del Vallès Oriental que presentés un
projecte de millora per als PAE.

Segona convocatòria

Pel que fa a les actuacions, els àmbits que més es
varen sol·licitar pels ajuntaments van ser els de
mobilitat, xarxes d'energia, xarxes de
subministrament i evacuació d'aigües i xarxes de
telecomunicacions.

FONT: elaboració pròpia a partir de l'informe del Gabinet de Premsa i Comunicació
del Pla de Modernització de Polígons de la Dipuatció de Barcelona.

Com es pot veure en el gràfic anterior, la
comarca amb més projectes presentats ha estat
el Vallès Occidental (12) i amb participació en les
dues convocatòries i en ambdues modalitats
d'actuació. El segueixen el Bages (9), El Baix
Llobregat (6), l'Alt Penedès (5) i el Vallès Oriental i
el Maresme amb 4 projectes.

https://drive.google.com/file/d/1uMaOvqmcD9JMkIEiLNOxMt2xXng2EXSc/view?usp=sharing


FONT: elaboració pròpia a partir del SIPAE.
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Renovació de la xarxa de clavegueram 
Millora de l’enllumenat públic 
Instal·lació d’un punt de recàrrega de vehicles
elèctrics
Vial de connexió sostenible entre el PAE Sud i

El projecte prenia el nom: "Modernització PAE
Sud de Cardedeu 2018". Les actuacions
executades han estat: 

       Les Aigües
Aquestes actuacions van suposar millores en la
sostenibilitat ambiental, l'eficiència energètica i la
mobilitat del PAE.
El cost total del projecte de millora dels PAE de
Cardedeu va ser de 248.469 euros, dels quals el
85% el va aportar la Diputació. Aquestes millores
impactaran directament a les 92 empreses del
polígon, que ocupen uns 730 treballadors/es. 

Cardedeu: PAE SUD

Mollet del Vallès: 
Can Magarola i Can Prat

Xarxa de telecomunicacions: canalització
soterrada per a fibra òptica 

El projecte es va anomenar: "Millora dels
Polígons d'Activitat Econòmica de Can Magarola i
Can Prat a Mollet del Vallès". Les actuacions
executades han estat: 

Aquesta actuació executada ha suposat la millora
notable en la connectivitat dels PAE del municipi. 
El cost total del projecte de millora dels PAE de
Mollet va ser de 85.715 euros, dels quals el 30%
van ser aportats per l'ajuntament i la resta per la
Diputació.
Aquestes millores tindran impacte a les 95
empreses dels PAE, que ocupen un total de 3.492
treballadors/es.

Actuacions en 7 PAE del Vallès Oriental

FONT: elaboració pròpia a partir del SIPAE.

https://drive.google.com/file/d/1eOfGeE4i7V5xYaZA-KA-ymzljIFyxP2h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nb8NPABpIvquhhsGP3n4YehOFvIVQ3dT/view?usp=sharing


OPAE  INFORME D'EVOLUCIÓ 

7

E L S  P A E  D E L  V A L L È S  O R I E N T A L

T1 2021

Granollers: 
Font del Ràdium

Renovació de la xarxa d’aigües pluvials:
hidrologia, drenatge i clavegueram
Millora de l’enllumenat públic
Xarxa de telecomunicacions: canalització
soterrada per a fibra òptica 
Pavimentació dels vials: asfalt carrers i
voreres 
Senyalització viària 

Les actuacions de millora executades van ser: 

Aquestes actuacions van suposar millores en la
mobilitat, connectivitat, eficiència energètica i
sostenibilitat ambiental del PAE. 
El cost total del projecte de millora dels PAE va
ser d'1.098.836 euros, dels qual el 63,7% els va
aportar la Diputació, el consistori municipal
(118.633 euros, 10,8%) i la resta per les empreses
del PAE (280.203 euros, el 25,50%).

Llinars del Vallès: 
Can Prat, El Mogent Antic, El Mogent Nou, Collsadadell

Instal·lació i millora de l'enllumenat públic 
L'actuació executada va ser: 

Aquesta actuació executada incorpora millores
en l'eficiència energètica, amb una reducció de
potència i energia superior al 65%. El projecte
també incidia en la igualtat d'oportunitats
afavorint la seguretat i visibilitat d'accés als PAE
amb un increment lumínic de la zona del 25%.
El cost total del projecte de millora dels PAE de
Llinars del Vallès va ser 180.870,76 euros, dels
quals 153.740,14 euros (el 85%) el va aportar la
Diputació i la resta consistori municipal.

FONT: elaboració pròpia a partir del SIPAE.

FONT: elaboració pròpia a partir del SIPAE.

Per més informació sobre aquests projectes: 
PLA DE MODERNITZACIÓ - PROJECTES ESPECÍFICS VALLÈS ORIENTAL

https://drive.google.com/file/d/1xLw0AFPBzh7ItksDeu_XZ3gwrhMjMTWS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FxxZv4VXHLx27fkmdyXgF9JuXkMc1zNR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZEhlTOh9IsAPpfgPzjfxlF6kqgwShl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bAZEhlTOh9IsAPpfgPzjfxlF6kqgwShl/view?usp=sharing


L'oferta de cursos de Formació Professional
industrial al Vallès Oriental és d'un total de
33, 16 CFPM i 17 CFPS, impartits en 8 centres

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A
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Fins a 8 centres de la
comarca ofereixen FP de
l'àmbit industrial

(només Mollet del Vallès té 2 centres). 

A nivell d'oferta municipal, el panorama pot
indicar certa diversificació pel que fa a nombre
de centres i municipis, ara bé, si la visió que se'n
fa entra al detall, es denota que els centres de
Granollers i Mollet del Vallès són els que
imparteixen el 66,6% dels cicles oferts, per tant,
l'oferta està centralitzada bàsicament en dos
municipis.

8
FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Curs 2020-2021
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Els Cicles Formatius oferts al Vallès Oriental
relacionats amb la temàtica industrial
s'imparteixen en 8 centres (6 de titularitat
pública i 2 de privada) i en 7 municipis diferents

https://drive.google.com/file/d/16xOt2CwlIL6ghxUKMwolsKJlLa-BzTcH/view?usp=sharing


A Catalunya, s'ofereixen estudis de fins a 9
famílies professionals relacionades directament
amb la indústria. Tanmateix, al Vallès Oriental, en
el curs actual (2020-2021), se n'ofereixen 6.
A nivell de cicles, a la comarca se n'oferten 33 (18
de diferents), 16 dels quals són cicles de grau
mitjà (8 de diferents) i 17 de superiors (10 de
diferents). Així doncs, es troba un nivell equilibrat
en el nombre total de CFPM i CFPS però una
lleugera oferta superior de CFPS pel que fa a la
diversitat d'estudis. Això és degut a que els CFPS,
de nivell més avançat, poden ser de temàtiques
més específiques.

El tipus de modalitat també és una variable de
l'oferta a tenir en compte ja que, de ser dual, les
persones matriculades realitzen part de la
formació a les empreses, assolint experiència i
 obtenint major facilitat a l'entrada al mercat
laboral. Són 25 dels 33 (76%) els cicles que
ofereixen la modalitat dual (el 56% dels quals són
CFPS). S'observa també, com els centres més
importants i que ofereixen major nombre de
formació, sempre opten per aquesta modalitat
dual.

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A
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La FP industrial, uns
estudis masculinitzats

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament
d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Curs 2019-2020
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Per tal d'analitzar la dinàmica i la tipologia dels i
les estudiants que cursen Formació Professional
en l'àmbit industrial al Vallès Oriental, s'analitza
la matriculació del curs 2019-2020. El nombre
total de matriculats en aquest àmbit és de 1.690
alumnes.

Una de les primeres dades a destacar és la gran
diferència entre la matriculació segons el gènere,
especialment pel que fa a les dones on el seu pes
és molt més baix respecte els homes. En algunes
famílies professionals no arriben al 3% del volum
de matriculació.

Tot i aquesta dinàmica generalitzada, cal
remarcar el cas de la família professional de la
Química, on la diferència es veu molt reduïda i
pràcticament hi ha paritat entre sexes (44,5%
dones respecte 55,4% homes).

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya. Curs 2020-2021

https://drive.google.com/file/d/1PMmBMgrCQtIXKk1ViZroLC1Qc3bkt_WI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_q2SkHSQYQUs-0iNkogk7yh-Q4tVFbbH/view?usp=sharing


A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A
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En general, s'observa que el nombre de
matriculacions, segons nivell de grau, en les sis
families analitzades és força equilibrat. En el cas
dels CFPM és del 55,7% i del 44,3% per als CFPS.
Cal tenir en compte que la família de Fusta, moble
i suro no ofereix formació en grau superior.

Destacar l'elevada matriculació al CFPM
d'Electromecànica de vehicles, el cicle més
nombrós de tot l'àmbit amb 285 alumnes.

El número de matrícules
als CFPM és lleugerament
superior als CFPS

Per famílies, les que presenten més matrícules
són Transport i Manteniment de Vehicles, seguit
per Electricitat i electrònica i Fabricació mecànica.

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya. Curs 2019-2020

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya. Curs 2019-2020

El 16% dels matriculats
als cicles formatius són

iguals o majors de 25 anys

És molt difícil determinar una edat mitjana dels
estudiants ja que pel format de les dades els
majors de 20 anys s'agrupen per grups d'edat. 

Tanmateix, es pot destacar que a la família de la
Química hi ha un nombre més elevat de
matriculacions en cicles superiors (tenint en
compte que també hi ha més oferta) però que
les edats dels alumnes també són més elevades
de mitjana: més del 50% dels estudiants tenen
més de 20 anys. 

Aquest fet es podria associar a l'esperit de
formació contínua o "reciclatge" per el gran
nombre de matriculats de més de 25 anys i que
suposa el 16% del total dels cicles de l'àmbit
industrial a la comarca.

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya. Curs 2019-2020

Si vols visualitzar els gràfics de la resta de
matriculacions per famílies professionals, fes clic aquí

https://drive.google.com/file/d/13s_LUHVlETr2Xe5LN8QDc5ISBSBrqmK7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nN6x6Cqw2vvMggZL5cXFbUtgNqZUggp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14iiIiHr9euABsvqlede0D7iarBRbw7Zg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Si76g8WwderZdAt4g8hOMJyqX-x7FCT-/view?usp=sharing


Segons l'estudi d'inserció laboral de la formació
professional a Catalunya de 2019 (l'últim
publicat) el nivell d'inserció laboral de les famílies
professionals que formen part de l'àmbit de la
indústria analitzat i que tenen oferta al Vallès
Oriental és alt, sobretot pels CFPM de la família
de la Fabricació mecànica (62% d'inserció) i pels
CFPS Instal·lació i manteniment (82% d'inserció). 

El 62,1% dels graduats
amb un CFPM de l'àmbit

industrial continuen la
seva formació

Entre el 76,2% dels
graduats amb un CFPS de

l'àmbit industrial s'han
incorporat al mercat

laboral
El percentatge d'alumnes graduats en algun cicle
formatiu a Catalunya que busquen feina és del
8,3% mentre que els graduats en l'àmbit
industrial tenen uns registres lleugerament més
baixos (7,9% CFPM i 7,0% CFPS). Aquestes dades 
 mostren una alta inserció ja que més del 90%
dels graduats, treballen o continuen la seva
formació. A nivell comarcal la realitat actual però,
pot ser diferent, tenint en compte el salt
temporal i la situació actual de crisi.

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A
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En el cas contrari es trobaria la família de
Transport i manteniment de vehicles, que tot i que
ofereix més cicles de grau mitjà que superior, el
76% dels alumnes matriculat són de menys de 20
anys.

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya. Curs 2019-2020

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de
la Generalitat de Catalunya. Curs 2019-2020

Si vols visualitzar els gràfics de la resta de famílies
professionals per rang d'edat, fes clic aquí

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del l'Estudi d'Inserció Laboral 2019. Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Dades en percentatges.

https://drive.google.com/file/d/1HSnR0h5_oS3Re-4cpsgCIRtsazgon287/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Mv-9z-n_FFlqBaTkscCV9jR71CnTluPV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kimvWrN_iPws1sjr3x3Q2KalAMj7d7NT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tnv7tLrH1ezepQ8_M2vpP0_yh1u_OsX/view?usp=sharing


A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A
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Fora de l'Estat espanyol,
les persones matriculades
provenen principalment
de Centre i Sud Amèria i el
Magreb

12

FONT: elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Curs 2019-2020
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La gran majoria de persones matriculades són
del l'Estat espanyol (5,743 matrícules) però és
també important el nombre d'estudiants
provinents del Centre i Sud d'Amèrica (156) i de
la regió del Magreb (nord d'Àfrica, 125
matrícules). 
Els motius poden estar relacionats amb els fluxes
migratoris de les darreres dècades i la possibilitat
d'inserir-se ràpidament en el mercat laboral
nacional amb una formació específica. Els
estudiants provinents de la resta de països de la
Unió Europea també tenen una posició
destacada en el nombre de matrícules (62) per
les facilitats de mobilitat interna entre territoris.

El nombre total de persones matriculades pel
curs anterior (2019-2020) per grans regions del
món mostra una gran diversitat en la provinença
d'aquestes. 

https://drive.google.com/file/d/1wKO-rdPVWEg8flCMVtiq8q8YDhE0Cs4r/view?usp=sharing


O F E R T A  I M M O B I L I À R I A  D E  N A U S  I  S O L A R S

OPAE  INFORME D'EVOLUCIÓ 
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Lamentem informar que aquest capítol queda temporalment interromput per una
incidència als sistemes informàtics de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) que
proporcionen la informació necessària pel desenvolupament de l'anàlisi trimestral de
l'oferta immobiliària de naus i solars al Vallès Oriental. 

Tan bon punt es garanteixi un accés segur a la informació, es presentarà el pertinent
anàlisi per aquest primer trimestre de 2021 en una nova versió de l'informe.

Cercador de Naus i Solars

Podeu consultar l'úlltima actualització de les dades (gener de 2021) a través de
l'apartat "Indicadors i dades estadístiques" del següent enllaç:

http://poligons.vallesoriental.cat/#/oferta


El Consell d'Alcaldes del Vallès Oriental va
acordar una coordinació institucional de suport
a la plantilla de Bosch a través de l'aprovació
d'una moció consensuada entre el Comitè
d'empresa i l'Ajuntament de Lliçà d’Amunt. La
imminent deslocalització de la planta, prevista
pel 30 de juny de 2022, afectarà uns 336
treballadors i treballadores, als quals se sumen
100 llocs de treball directes de subcontractes de
la mateixa planta i  900 d'indirectes, amb un 73%
de la plantilla de més de 50 anys. Això
representa un impacte social devastador que
afecta el teixit industrial de la comarca del Vallès
Oriental i de Catalunya.

El Govern del Consell Comarcal del Vallès
Oriental, també va mostrar el seu total suport a
la reivindicació de manteniment de l'activitat
productiva i va reclamar a la multinacional que
ofereixi un acord amb els treballadors.

L A  N O T I C I A  D E S T A C A D A  

OPAE  INFORME D'EVOLUCIÓ 
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Suport Institucional de
les administracions
locals en  contra de  la
deslocalització de
BOSCH a Lliçà d’Amunt

L'acord comporta indemnitzacions de 50 dies per
any treballat, sense topalls i una quantitat lineal
addicional; també preveu millores en les
condicions per als treballadors de més de 50
anys. S'hi recull la possibilitat de recol·locacions
en altres plantes del grup i facilita
l'acompanyament dels treballadors per trobar
feina en altres empreses.
Finalment, el pacte també inclou l'obertura d'un
procés de reindustrialització de la planta, amb
condicions avantatjoses per a la instal·lació d'una
nova empresa.

T1 2021

La plantilla de Bosch
ratifica l’acord de

tancament de la planta
amb el 92% dels vots

favorables
17/03/2021

22/04/2021

La UGT exigeix a la
Generalitat una taula

de la Indústria
En la valoració de l'acord del tancament de la
planta de Bosch, el sindicat exigeix que la
Generalitat centri tots els esforços en crear una
taula de la Indústria. “L'acord que posa punt i
final a la planta de Bosch a Lliçà d’Amunt
reflecteix malauradament la realitat de la
indústria catalana o el que en queda, amb el
desmantellament del teixit industrial i les
deslocalitzacions cap a l'Europa de l'Est a l'ordre
del dia”. “Les taules de reindustrialització són
l'últim recurs quan ja no queda res”, assenyala el
comunicat.

FONT: artícle de Joan Carles Arredondo, "La plantilla de Bosch
ratifica l’acord de tancament de la planta de Lliçà d’Amunt", 22
d'abril de 2021, EL 9 NOU.CAT

FONT: fotografia de Jose Romero, març 2021

https://www.vallesoriental.cat/ambits/joventut-i-esports/el-consell-comarcal-vol-impulsar-el-2022-lagenda-2030-del-valles-oriental-.html
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-plantilla-de-bosch-ratifica-lacord-de-tancament-de-la-planta-de-llica-damunt/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-plantilla-de-bosch-ratifica-lacord-de-tancament-de-la-planta-de-llica-damunt/
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La Diputació de Barcelona, juntament amb les
altres diputacions catalanes, està col·laborant
amb el Departament d'Empresa i Coneixement
de la Generalitat de Catalunya en el marc del
Pacte Nacional per a la Indústria. Fruit d'aquesta
col·laboració, i en el marc del conveni de
col·laboració signat de 3 de juliol de 2017 entre
les Diputacions i el Departament d'Empresa i
Coneixement, es va presentar l'actualització del
Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat
Econòmica a finals de 2018.
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Nova actualització del Sistema d'Informació
de Polígons d'Activitat Econòmica: SIPAE II

Fins el 30 de juny d'aquest any, es desenvolupa
una segona fase en la que els ajuntaments i els
consells comarcals col·laboren per tal de
complimentar dades de cadascun dels sòls
pendents de desenvolupar i que en un termini
relativament breu poden ser objecte de la
implantació de noves empreses als diferents
municipis. Aquesta informació permetrà
completar la ja recollida en el Cens de polígons
SIPAE i quedarà incorporada, amb un localitzador
específic i la seva representació cartogràfica al
portal del SIPAE abans de que acabi aquest any.
També s'aprofitarà la tongada per actualitzar
altres dades de la informació ja disponible.

L A  N O T I C I A  D E S T A C A D A  

T1 2021

SIPAE. Departament d'Empresa i Coneixement

04/03/2021

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/industria/sipae/sipae
http://empresa.gencat.cat/ca/
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