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E L  T R I M E S T R E  E N  Q U A T R E  D A D E S

3.425

Nombre total d'accidents
laborals al sector industrial
del Vallès Oriental durant

l'any 2021

Gairebè 9 de cada 10 PAEs del
Vallès Oriental disposen de

xarxa contra incendis

88% dels
PAE

33,13%
Percentatge de reducció dels

accidents laborals femenins en
el sector de la indústria del

Vallès Oriental respecte l'any
2019

1.105
ofertes

Davallada important del
número d'ofertes de naus i
solars en venda o lloguer al

Vallès Oriental.

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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Seguint l'anàlisi de l'anterior informe trimestral,
aquest primer apartat valora l'estat de diversos
aspectes recollits en la Llei de les Àrees de
Promoció Econòmica Urbana dels PAE de la
comarca. Després d'analitzar els serveis a les
empreses, en aquest informe es recullen els
resultats obtinguts pel que fa a les
infraestructures i serveis dels quals estan dotats
els polígons de la comarca.

Aquests resultats són fruit de l'Estudi i definició
del pla de millora de les condicions d'urbanització,
accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental,
presentat pel Consell Comarcal el passat
setembre.  Amb les dades  obtingudes de l'estudi
es poden valorar la quantitat de PAEs que ja
compten amb els recursos i serveis recollits en la
recent normativa de la Generalitat. 

Val a dir que la llei recull les condicions amb les
quals hauran de comptar els PAE de cara al futur
i que, per tant, aquesta és una aproximació
preliminar de l'estat dels polígons comarcals. Els
resultats de l'estudi corresponen a les dades
facilitades pels ajuntaments de comarca, per la
qual cosa no s'ha tingut accés a la totalitat de les
característiques dels PAE. 
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El 88,10% dels PAE del Vallès Oriental
disposen de xarxa contra incendis

OPAE  INFORME D'EVOLUCIÓ 

Els PAE del Vallès Oriental es troben encara en
una situació força precària pel que fa a disposar
de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. De
125 polígons dels quals es tenen les dades, tan
sols a set dels mateixos trobem aquests punts de
recàrrega, el que suposa un 5,60%. 

D'igual manera com de cara a les perspectives de
la nova mobilitat s'ha de treballar per a millorar
l'accés en transport públic, així com facilitar la
connexió verda dels PAE que permeti
l'accessibilitat a bici o a peu; serà clau de cara al
futur augmentar aquests punts de recàrrega, que
ajudin a fer del vehicle elèctric un mitjà possible i
real com a alternativa eficient. 

E L S  P A E  D E L  V A L L È S  O R I E N T A L .  I N F R A E S T R U C T U R E S  I  S E R V E I S  A L S  P A E

Una minoria de PAEs
disposen de punts de
recàrrega per a vehicles
elèctrics

T4 2021

D'aquestes dades s'han seleccionat 6 variables
APEU, representatives de les infraestructures de
les quals els polígons de la comarca estan dotats.
Aquestes són la presència de punts de recàrrega
per a vehicles elèctrics, l'existència de zones
verdes comunes, disposar de pla de seguretat i
emergències, estar afectat per un pla de
mobilitat, tenir garantit el subministrament de
gas i comptar amb una xarxa contra incendis.

FONT: Elaboració pròpia a partir de l'Estudi i definició del pla de millora de les
condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental

https://drive.google.com/file/d/1kKoi2YHy_VAEfmfHVUqDa5IBUz-5Opsr/view?usp=sharing


Quant a l'existència de  zones verdes comunes
als diversos Polígons d'Activitat Econòmica de la
comarca del Vallès Oriental, s'han obtingut les
dades de 125 dels 126 PAEs, el que fa que els
resultats siguin ben representatius del seu estat.
 
Les xifres, amb aquesta informació obtinguda,
són ja més positives. La presència d'espais verds
són claus per dotar als PAE d'una imatge més
amable. Aquest fet és ben rellevant per fer dels
mateixos uns espais més agradables en els quals
treballar o emprendre. A més és un punt clau per
conferir als PAE una visió que s'allunyi de la
perspectiva negativa que s'ha tingut
tradicionalment i fer dels mateixos un espai més
dels termes municipals.

33 PAEs disposen de zones verdes comunes,
representant un 26,40%, una dada que ha de
seguir creixent a mesura que es modernitzen
l'estat, els serveis i la imatge dels PAE comarcals.
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Més d'un quart dels PAE
amb zones verdes
comunes
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Les dades referents als PAE que estan afectats
per diversos plans de mobilitat, han estat molt
més accessibles, ja que es tenen de la totalitat
dels 126 PAEs. Una completa informació amb la
qual es pot fer una imatge ben acurada de l'estat
i l'existència de les infraestructures adients als
PAEs vallesans.  

Amb aquestes dades s'obté que 64 polígons es
regeixen per un Pla de mobilitat. Aquest 50,79%
indica que encara poc menys de la meitat dels
PAE no s'organitzen a partir de l'estructuració
d'un pla. 

Els plans de mobilitat són una eina clau per a 
 ordenar i planificar de forma adequada aspectes
no només relatius al transport, sinó també a
altres qüestions, com ara els de l'àmbit de la
sostenibilitat, cabdals pel desenvolupament i la
modernització dels Polígons d'Activitat
Econòmica de la comarca. 

E L S  P A E  D E L  V A L L È S  O R I E N T A L .  I N F R A E S T R U C T U R E S  I  S E R V E I S  A L S  P A E

Més de la meitat dels PAE
es regeixen per un Pla de
Mobilitat

T4 2021

Un 27,78% de PAEs
compten amb Pla de
seguretat i emergències
Els resultats són força semblants pel que fa a
disposar d'un pla de seguretat i emergències. En
aquest àmbit s'han pogut recollir les dades de
només 36 PAEs, dels quals 10 tenen coberta
aquesta necessitat.

La qüestió de la seguretat sembla un punt amb
clara necessitat i marge de millora. Encara que el
valor relatiu indica que més d'un quart dels PAEs
compten amb pla de seguretat i emergències (el
27,78%), la xifra absoluta de 10 PAEs es mostra
força baixa en una qüestió prou important pel
correcte funcionament dels Polígons d'Activitat
Econòmica com és la seguretat. 



Les dades disponibles referents al
subministrament de gas són també del tot
completes. A partir d'aquestes s'extreu que dels
126 PAEs, a la totalitat d'un centenar es té
assegurat aquest subministrament energètic. Així
en gairebé el 80% dels Polígons d'Activitat
Econòmica les empreses compten amb accés a la
xarxa de gas. 
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El subministrament
energètic de gas està
garantit al 79,37% dels
PAE
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Si abans s'analitzaven les dades i els resultats
referents als plans de seguretat, tenir una
adequada xarxa contra incendis és un element
també cabdal per assegurar la seguretat i,
sobretot, la prevenció als PAE del Vallès Oriental. 

En l'àmbit local són de destacar diversos 
 municipis, que tenen uns PAE que compten amb
unes infraestructures de rellevància a nivell
comarcal. En aquest sentit cal posar en relleu, en
primer lloc, els polígons de la capital comarcal,
en tenir els PAE de Granollers el major nombre
de les d'infraestructures analitzades. 

El punt positiu és que més enllà d'aquests
polígons també destaquen altres municipis amb
PAEs que compten amb gairebé totes aquestes
infraestructures. Cal citar en aquest sentit
polígons com Can Illa o Can Terrers de La
Garriga, Zona Industrial Mogent de Cardedeu,
Can Magarola i La Farinera de Mollet del Vallès,
Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del Tren de
Montmelò, Can Bosquerons de Baix de
Montornès del Vallès, Can Massaguer i Vallderiolf
de La Roca del Vallès o Can Vernedes - Ca
n'Auleda de Santa Maria de Palautordera. 

E L S  P A E  D E L  V A L L È S  O R I E N T A L .  I N F R A E S T R U C T U R E S  I  S E R V E I S  A L S  P A E

Gairebé 9 de cada 10 PAEs
del Vallès Oriental
disposen de xarxa contra
incendis

T4 2021

Quant al fet de disposar d'una adequada xarxa
contra incendis, les dades que s'han obingut són
sensiblement menors, doncs s'han obtingut de
84 dels 126 PAEs.  D'aquests 84 Polígons
d'Activitat Econòmica, 74 disposen de xarxa
contra incendis, el que representa el 88,10%.

FONT: Elaboració pròpia a partir de l'Estudi i definició del pla de millora de les condicions d'urbanització, accessibilitat i mobilitat dels PAE del Vallès Oriental

https://drive.google.com/file/d/1zgdaxmPV9yTr8IvDBQLjI7Gt33FDvNEE/view?usp=sharing


L'apartat d'activitat econòmica analitza la
incidència de la sinistralitat laboral de l'any 2021
en el sector econòmic industrial de la comarca
del Vallès Oriental. Aquesta anàlisi pren en
consideració les dades del nombre d'accidents
laborals, tot diferenciant la seva naturalesa i
tipologia, és a dir, si són causa de baixa laboral o
no, i si es produeixen in itinere.

Aquestes dades ens permeten primer aprofundir  
en les necessitats entorn la seguretat  dels espais
de treball i les condicions laborals adients dins el
sector industrial. A més també reflecteixen el
grau d'activitat econòmica que es desenvolupa a
la comarca. Per a tal objectiu les dades
obtingudes es comparen amb les xifres referents
a l'últim any anterior a la pandèmia, el 2019, per
a poder desenvolupar una comparació adient en
qüestió de seguretat i d'activitat econòmica. Les
xifres d'accidentalitat laboral han seguit els
últims anys una sostinguda tendència a la baixa
de caràcter lleuger. La diferència respecte l'últim
any amb normalitat prepandèmica, és una bona
dada per mesurar l'estat de l'activitat econòmica
del sector i el seu grau de recuperació. 

El nombre d'accidents amb baixa laboral al
sector industrial del Vallès Oriental se situa
en els 1.405 durant l'any 2021

OPAE  INFORME D'EVOLUCIÓ T4 2021
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Novembre ha estat el mes
amb un major nombre de
baixes laborals per
accident

D'aquests accidents, 156 van ser patits per
homes, mentre que els restants 28 per dones.
Aquesta dada pren importància quan la
comparem amb el mateix període de 2019, quan
al mes de novembre les baixes laborals per
accident se situaren al sector industrial en les
111. El novembre del 2021 hi ha hagut d'aquesta
manera un augment del 12%, el que suposa una
excpeció i una dada preocupant pel que a la
seguretat dels trebaladors.

En total durant l'any 2019 van haver-hi 1.844
accidents laborals amb baixa laboral com a
conseqüència. Respecte a aquesta dada, els
1.405 accidents de 2021 representen una
reducció del 23,81% en la indústria comarcal.

Pel que fa a les dades específiques de les dones,
les dades relatives són molt semblants, tot i les
notables diferències de les xifres absolutes. Si el
2019 es va tancar amb 286 accidents laborals
amb baixa, les dones han tingut aquest any 218
accidents d'aquestes consideracions. La reducció
del 23,78% és per tant una dada que no marca
diferències amb l'estadística global. 

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A .  S I N I S T R A L I T A T  L A B O R A L  A L  S E C T O R  I N D S U T R I A L

Durant el mes de novembre el nombre
d'accidents que han comportat baixes laborals
ha estat de 184. 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model 
Productiu. Generalitat de Catalunya.                                                                                                           

https://drive.google.com/file/d/1KZrjmoyjmY4_L0UxbsB6VANyvsmPhvjW/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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Els accidents sense baixa
laboral al sector industrial
se situen als 1.822

En relació als accidents que es produeixen de
camí o de tornada a la feina, els anomenats
accidents in itinere, la xifra durant aquest 2021
és de 194. Vers els 260 accidents del 2019, la
reducció és lleugerament superior al 25%.

Aquests accidents tenen una variació semblant a
les altres tipologies de sinistralitat laboral, amb
unes xifres més altes que se situen al mes de
juliol, el mes de novembre i el període de febrer
a abril. Tot i això, les xifres absolutes són
marcadament menors en aquest tipus
d'accidents, amb uns pics que se situen en la
trentena d'accidents mensuals. 

La diferència per sexes torna a ser significativa,
doncs la reducció dels accidents in itinere en
dones és del 37,73%, gairebé 20 punts superior a
la reducció en homes (18%). 
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Els accidents laborals in
itinere es redueixen en
una quarta part

Quant a aquella sinistralitat laboral que no és
prou greu com per a comportar una baixa
laboral, la tendència s'ha situat igualment a la
baixa aquest 2021. Els 1.822 accidents laborals
d'aquesta tipologia representen un retrocés en la
sinistralitat de més del 30% respecte als 2.607
accidents produits l'any 2019. 

El mes amb un major nombre d'aquests
accidents ha estat juliol, amb 246. Tot i que en
aquest mes hi ha hagut un augment de la
sinistralitat respecte a l'últim any anterior a la
pandèmia, a la resta de mesos d'aquest 2021
s'ha disminuït els accidents, amb una reducció
superior al 40% en molts mesos.  

Pel que fa a la diferència per sexes, en aquest
apartat la variació si és notable. Els 265 accidents  
sense baixa de dones d'aquest 2021 representen
un descens del 38,73% respecte als 286 del 2019,
8 punts per sobre de la dada global.

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A .  S I N I S T R A L I T A T  L A B O R A L  A L  S E C T O R  I N D S U T R I A L

La reducció dels accidents laborals: una
dada més de la dificultat de la recuperació
de l'activitat econòmica 

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model 
Productiu. Generalitat de Catalunya.                                                                                                           

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model 
Productiu. Generalitat de Catalunya.                                                                                              

https://drive.google.com/file/d/1j0482bkKlLmF5mHwou1wXYRmvIw2tqPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M3R28sre_EQjyk89GWgvBram5fND8qCF/view?usp=sharing


En global el nombre d'accidents laborals a la
comarca del Vallès Oriental en el sector industrial
és de 3.425. La reducció és de prop del 30% i es
dona en tots els mesos de l'any. 

Aquestes dades estan íntimament relacionades
amb l'evolució de l'activitat econòmica inustrial a
la comarca. Les xifres refermen les conclusions
obtingudes de l'anàlisi del mercat de treball del
passat informe trimestral. Tot i la millora de les
dades econòmiques i laborals, encara no s'ha
arribat a xifres d'ocupació anteriors a la
pandèmia. La millora relativa no ha comportat
una completa recuperació econòmica aquest
2021, com bé reflecteixen també les xifres de
sinistralitat laboral del sector. Aquesta reducció
de la sinistralitat, no obsant, no és una dada
definitiva, sinò que s'ha d'entendre com una
conseqüència de la crisi que no ha de deixar
d'esperonar per millorar les condicions laborals i
reduir els riscos que produeixen aquesta
sinistralitat.

Reducció del 27,38% en
les xifres totals
d'accidents laborals 

OPAE  INFORME D'EVOLUCIÓ 
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A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A .  S I N I S T R A L I T A T  L A B O R A L  A L  S E C T O R  I N D S U T R I A L

De fet, les pujades de l'accidentalitat laboral
coincideixen amb aquells mesos en els quals les
contractacions del sector industrial han estat
més pronunciades, especialment als mesos de
juliol i setembre. 

Una altra qüestió que interrelaciona la
sinistralitat laboral i el grau de recuperació del
sector industrial són els accidents patits per
dones. Les dades del mercat laboral femení
indicaven que la pandèmia va causar uns efectes
laborals més negatius per les dones, comportant
unes xifres majors d'atur. D'aquesta manera
s'entén que mentre la reducció de la sinistralitat
laboral masculina és del 26%, en les dones se
situa 7 punts per sobre fins al 33%.

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model 
Productiu. Generalitat de Catalunya.                                                                                                           
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La major baixada de la sinistralitat laboral
femenina mostra la seva lenta reincorporació
al mercat laboral

Sinistralitat per
subsectors industrials
El nombre més gran d'accidents laborals es dona
en la indústria de productes metàl·lics (814),
seguit de lluny pel cautxú i plàstic (369),
maquinària (287), la química (266) i l'alimentària
(229). Tot i això, en tots aquests subsectors s'ha
produït una reducció força notable, que en la
química i la farmacèutica és superior al 25%.

https://drive.google.com/file/d/19Bepegi66V-pjVceaH2yBs08kl6LtuFh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kAyKA444GcGDjK4A59I63C4n3lAuC4-F/view?usp=sharing


Des de principis de l'any 2021, l'oferta
immobiliària de naus i solars en venda o lloguer
ha anat decreixent a la comarca; de les més de
1.500 ofertes del mes de gener, a les 1.015 de
desembre (un -33,6%). El setembre va haver un
petit creixement de 100 ofertes noves (un mes
en que tradicionalment augmenta l'oferta),
insuficient per evitar que es desplomessin les
xifres a finals d'any.

Aquest fet no és quelcom exclusiu del Vallès
Oriental. Altres comarques de la demarcació de
Barcelona, les que reuneixen major oferta de
naus i solars i amb una activitat econòmica més
elevada, han tingut un comportament similar,
encara que a nivell percentual el Vallès Oriental
ha estat la comarca amb un descens més clar.

El nombre total de naus i solars en venda o
lloguer dels últims mesos confirma la
davallada de l'oferta immobiliària al Vallès
Oriental

O F E R T A  I M M O B I L I À R I A .  X I F R E S  T O T A L S

OPAE  INFORME D'EVOLUCIÓ T4 2021
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FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides al portal d'indicadors
de naus i solars de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides al portal d'indicadors
de naus i solars de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La caiguda de l'oferta
disponible  ha estat
progressiva des del gener
de 2021

L'oferta es veu igualment
afectada tant en venda
com en lloguer

El descens del número d'ofertes es veu afectat de
forma proporcional tant en lloguer com en venda
en aquest últim trimestre de 2021. El número
d'ofertes en venda ha caigut un 33,2% des del
gener, mentre que el número d'ofertes en
lloguer ha caigut un 34,5% dins del mateix
període. La caiguda ha estat més pronunciada 
 aquest quart trimestre de l'any que durant la
resta de mesos.

Des de l'anàlisi del sostre ofert però, tot i que
tant l'oferta en venda com la de lloguer pateixen
el descens, es veu clarament com des de gener
de 2021 és el sostre ofert en lloguer el que té una
baixada més pronunciada. El sostre ofert cau en
relació directe al menor número d'ofertes
disponibles.

https://drive.google.com/file/d/10J5sNo95H2ZHEWaWRXErR-r9DMy4a_zv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jxIqe8l0kN690bvPf35ThRf-JaH-Z-A7/view?usp=sharing
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O F E R T A  I M M O B I L I À R I A ,  X I F R E S  T O T A L S

Per municipis, Granollers amb 135 ofertes
segueix liderant en número (27% d'ofertes
menys que l'anterior mes de setembre).
Segueixen Parets del Vallès amb un total de 89
ofertes i Llinars del Vallès amb 81 (les mateixes
que en el període anterior). Les Franqueses del
Vallès amb 72 ofertes és un dels municipis més
afectats pel descens de l'oferta, també Lliça de
Vall i Santa Maria de Palautordera (amb un
-26,5% , -20,9% i -16% des de l'últim trimestre
respectivament).

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides al portal d'indicadors
de naus i solars de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides al portal d'indicadors
de naus i solars de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

La davallada de l'oferta és
generalitzada, però
alguns municipis s'han vist
més afectats

De nou: el número de dies
d'antiguitat de les ofertes
supera els 400 dies

La mitjana mensual dels dies d'antiguitat de les
ofertes en els portals immobiliaris ha tingut un
augment més que considerable l'últim mes de
l'any fins a situar-se gairebé als nivell del mes
d'agost (mes tradicionalment amb poca sortida
d'ofertes al mercat). Aquest indicador és clau per
entendre les dificultats per les quals passa el
mercat immobiliari l'últim trimestre de 2021.

Al mes de desembre les ofertes triguen de
mitjana força més d'un any (409 dies) en
aconseguir tenir sortida al mercat. Comparant la
xifra amb el desembre de 2020, quan llavors
aquesta era de 351 dies, l'indicador empitjora
considerablement. El descens del número
d'ofertes i del sostre total ofert, conjuntament
amb l'elevat número de dies d'antiguitat de les
ofertes, denoten les poques altes (i baixes) en els
portals immobiliaris que registren les ofertes. 

https://drive.google.com/file/d/1j_0-KowXe_ZNpD_h4hOKcQfBlyegJ3yu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pLS7bYnHQG4Jvxaq_SO724aAfZ6QnTQG/view?usp=sharing


A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A

El preu mitjà de l’oferta de naus i solars en venda
es manté estable el darrer trimestre
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O F E R T A  I M M O B I L I À R I A ,  N A U S  I  S O L A R S  E N  V E N D A

El preu mitjà de venda se situa en 575€/m² al
desembre, respectant un preu molt similar al
dels darrers mesos i lleugerament inferior al
d'inicis d'any 2021. La davallada del sostre total
ofert podria haver fet augmentar
progressivament els preus però l'antiguitat de
les ofertes i la poca demanda d'aquestes al
mercat frenen el preu mitjà de venda.

Per aquest quart trimestre de 2021 crida
l'atenció la creixent diferència del preu de venda
entre els municipis de la comarca.

Els municipis que destaquen en el preu mitjà de
venda al mes de desembre són Santa Eulàlia de
Ronçana (868€/m²), Mollet del Vallès (778€/m²),
Montmeló (769€/m²) i Llinars del Vallès
(737€/m²).

https://drive.google.com/file/d/1DkGYuwnLn__-MI_7DvCKZUY0ztxkCDFg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zY41lyF1xqX_F_tgMHoO6MmZ1MW8L_uV/view?usp=sharing


A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C AO F E R T A  I M M O B I L I À R I A ,  N A U S  I  S O L A R S  E N  L L O G U E R
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Lliçà d'Amunt (4,89€/m²) i Parets del Vallès
(4,82€/m²) segueixen la llista dels municipis més
cars pel lloguer.
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Com es pot observar en la línia de tendència del
preu del lloguer, aquest és també molt estable
durant els darrers mesos de 2021. Es pot dir que
no ha hagut cap increment de preus des d'inicis
de 2021. A finals de 2021 el preu mitjà se situa
als 4,13€/m², només 0,05€/m² més que al
desembre de 2020. El sostre total ofert en
lloguer ha anat disminuint notòria i
progressivament des de principis de 2021.

El municipi que durant el mes de desembre de
2021 registra el preu de lloguer més elevat és
Cardedeu (4,92€/m²).

El preu mitjà de l’oferta de naus i solars en lloguer:
mateix comportament que el preu de venda

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

https://drive.google.com/file/d/1dMsoSEZAU8p_hX9GPBFXrGHoe6l3PJyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mwln0XdfOjzde6EZi38EteNpvKr3mtWw/view?usp=sharing


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

Cinc empreses del Vallès
Oriental, entre les 500 amb
més capacitat de creixement
de l’Estat
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FONT: article de Joan Carles Arredondo. "Cinc empreses del Vallès
Oriental, entre les 500 amb més capacitat de creixement de l’Estat",
1 de gener de 2022, EL 9 NOU.CAT. 
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Cinc petites i mitjanes empreses de la comarca
van destacar l’any passat per la capacitat
d’expansió de les vendes, tot i les dificultats
derivades de la pandèmia. Formen part de la
llista de 500 empreses de tot l’Estat elaborada
per la patronal Confederación Española de la
Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme).

Per formar part de la llista, les empreses, que
tindran a disposició una eina de promoció, han
de tenir societats constituïdes, accionariat
espanyol, vendes entre 10 i 200 milions d’euros i
haver acumulat creixements anuals del 15% en
els últims exercicis. També han de complir
criteris de solvència, projecció internacional i
innovació.

Les empreses vallesanes destacades són les
següents: Additius Santa Maria (Santa Maria de
Palautordera), amb una taxa anual de
creixement del 29% i 27 treballadors; Aymar
(Sant Celoni), amb un creixement mitjà del 19% i
amb 48 treballadors en plantilla; Industrial
Galvanizadora (Montornès del Vallès), amb un
creixement mitjà del 24% i més de 60
treballadors; Maquinaria Industrial Dara
(Granollers), amb més de 200 persones
contractades i unes xifres de creixement de les
vendes del 31%; i Sistemas Técnicos de
Encofrados (Mollet del Vallès), amb una plantilla
de gairebé 400 treballadors i un creixement
anual que supera el 25%.

https://www.somvalles.cat/noticia/77689/sector-els-xops
https://www.somvalles.cat/noticia/77689/sector-els-xops


L E S  N O T I C I E S  D E S T A C A D E S
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El fabricant de maquinària i consumibles per a
embalatge Plasticband projecta construir una
nova fàbrica a Granollers. 

Aquest enfocament ambiental es reflecteix en les
característiques de la nova edificació. La fàbrica
està dissenyada perquè hi puguin treballar 100
persones, una xifra que duplicaria la plantilla
actual. La planta disposarà de zones
enjardinades i sales perquè empleats i clients
treballin de forma confortable.

Plasticband construirà una
nova fàbrica “verda” a
Granollers

T4 2021

FONT: artícle de  Joan Carles Arredondo, "Plasticband construirà
una nova fàbrica “verda” a Granollers", 12 de desembre de 2021, EL
9 NOU.CAT
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Aprovat el pla urbanístic del
polígon Els Xops que pretén
atreure una trentena de noves
activitats empresarials

L’aprovació del Pla Parcial d’aquest sector
industrial de gairebé 55 hectàrees preveu que
més de 45% de l'àmbit es destini a espais verds,
vials i equipaments, mentre que es disposarà
d'uns 300.000 metres quadrats de sòl industrial

Es preveu que amb el desenvolupament del Pla
el sector pugui acollir una trentena de noves
empreses i generar més de 800 nous llocs de
treball, i consolidar els llocs de treball actuals.

FONT: "Aprovat el pla urbanístic del polígon Els Xops que pretén
atreure una trentena de noves activitats empresarials", 27
d'octubre de 2021, Som VALLÈS. 
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https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/plastiband-construira-una-nova-fabrica-verda-a-granollers/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/plastiband-construira-una-nova-fabrica-verda-a-granollers/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/plastiband-construira-una-nova-fabrica-verda-a-granollers/
https://www.somvalles.cat/noticia/77689/sector-els-xops
https://www.somvalles.cat/noticia/77689/sector-els-xops


La Taula d’Automoció del Vallès Oriental és una
realitat des d’aquest dimarts, quan es va celebrar
la primera trobada entre els agents implicats al
Circuit de Montmeló. Creada a proposta de la
Taula Vallès Oriental Avança i amb l’impuls
del Consell Comarcal, administracions i agents
econòmics treballaran conjuntament per enfortir
un sector que, tot i que afeblit per alguns
tancaments industrials, encara es considera
estratègic per a la comarca.

“Tots els actors, públics i privats, agafem un
compromís en la defensa del sector de
l’automoció al Vallès Oriental i en l’aposta per la
seva modernització, el compliment dels
compromisos en matèria climàtica i el
manteniment i millora de la qualitat dels llocs de
treball”, sintetitza el conseller de Promoció
Econòmica del Consell Comarcal, Jordi Manils.

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

Administracions i
agents econòmics
s’uneixen per enfortir
l’automoció

La Taula d’Automoció
del Vallès Oriental es
constitueix en un acte
al Circuit de Montmeló
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El Consell de l’FP
vetllarà per lligar
oferta formativa i
demanda laboral

La vella demanda empresarial que la formació
professional estigui lligada a la demanda de
perfils laborals fa un pas per fer-se realitat amb
la creació del Consell de la Formació Professional
i l’Ocupació. El Consell neix sota impuls de la
Taula Vallès Oriental Avança i és fruit del
consens de les administracions locals, el
Consell Comarcal i els agents econòmics i
socials.

"Volem posar en valor la Formació Professional,
explicar que té futur, que el Vallès Oriental vol
continuar sent un dels motors econòmics i
industrials del país i que per continuar sent
aquest motor necessitem una Formació
Professional forta i adequada a la realitat
econòmica”, va dir el conseller comarcal de
Promoció Econòmica i Estudis, Jordi Manils.

En la primera trobada de la Comissió Permanent
es va donar llum verda a un pla de treball que es
basa en cinc pilars: relacions externes i
sensibilització, relació de necessitats empreses-
formació, planificació territorial de l’FP, transició
escola-treball i abandonament, orientació i
ocupació.

FONT: artícle de  Joan Carles Arredondo, "Administracions i agents
econòmics s’uneixen per enfortir l’automoció", 5 de desembre de
2021, EL 9 NOU.CAT

FONT:  "El Consell de l’FP vetllarà per lligar oferta formativa i
demanda laboral", 8 de novembre de 2021, EL 9 NOU.CAT
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https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/administracions-i-agents-economics-suneixen-per-enfortir-lautomocio/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/administracions-i-agents-economics-suneixen-per-enfortir-lautomocio/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/administracions-i-agents-economics-suneixen-per-enfortir-lautomocio/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/el-consell-de-lfp-vetllara-per-lligar-oferta-formativa-i-demanda-laboral/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/el-consell-de-lfp-vetllara-per-lligar-oferta-formativa-i-demanda-laboral/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/el-consell-de-lfp-vetllara-per-lligar-oferta-formativa-i-demanda-laboral/
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