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La  crisi  provocada  per  la  COVID-19

s 'estima  que  suposarà  una  davallada  del

9 ,17% de  la  facturació  del  sector  

industrial  del  Vallès  Oriental .  

- 9,17%
FACTURACIÓ

El  tercer  trimestre  de  2020 ,  el  Vallès

Oriental  registra  1 .194  ofertes  de  venda

o  l loguer  de  naus  i  solars  als  PAE .  

1.194
OFERTES 

El  Vallès  Oriental  disposa  de  287  Ha  de

sòl  qualif icat  com  activitat  econòmica

industrial  no  desenvolupat .  Aquest  sòl

representa  un  12 ,2  % de  l 'actual

superfície  total  de  PAE  de  la  comarca .   

287 HA 
El  setembre  de  2020  el  Vallès  Oriental

registra  66 .619  demandants

d 'ocupació  (atur  +  ERTO) .  Suposa  un

increment  anual  del  145%. El  20 ,5%

dels  demandants  actuals  prové  del

sector  industrial .  

66.619
PERSONES

GLOBAL GEOMETRY YEAR 2018
EL TRIMESTRE EN QUATRE DADES T3 / 2020  
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 Per municipis, en nombres absoluts, els que compten

amb més hectàrees disponibles són Granollers (334

Ha), Parets del Vallès (307 Ha) i Les Franqueses del

Vallès (255 Ha). 

 Proporcionalment respecte el sòl industrial actualment

desenvolupat els tres municipis que registrarien un

increment més important serien Vilalba Sasserra

(65%), Sant Celoni (39%) i Lliça de Vall (30%).

Cànoves i Samalús actualment no disposa de cap PAE

i compta amb 7,5 Ha qualificades per a ús industrial. 

 Cal tenir en compte també que actualment els PAE del

Vallès Oriental compten amb una ocupabilitat del

77,4% (veure informe de l'OPAE del 1r trimestre de

2020). Per tant, dins del sòl ja desenvolupat encara

existeix marge per acollir més activitats econòmiques.   

 

Consulta la ubicació del sòl
industrial no desenvolupat

El Vallès Oriental disposa de 287 Ha de sòl
industrial pendents de desenvolupar

 El Vallès Oriental compta amb 286,74 hectàrees

qualificades urbanísticament com a sòl per activitats

econòmiques industrials, pendents de desenvolupar. 

 Actualment el Vallès Oriental disposa de 2.343

hectàrees de sòl destinades a polígons d'activitat

econòmica. En cas que es desenvolupés el sòl previst

es produiria un increment de sòl industrial del 12,2%. 

 Les dades de qualificació del sòl s'extreuen del Mapa

Urbanístic de Catalunya del Departament de Territori i

Sostenibilitat que agrupa el conjunt del planejament

urbanístic de tots els municipis de Catalunya. 

       

El sòl industrial no
desenvolupat representa un
12,2% del sòl dels PAE actuals
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Font: Elaboració pròpia a partir del Sistema d'Informació dels PAE Departament d'Empresa i Coneixement i el Mapa Urbanístic de Catalunya (Departament
de Territori i Sostenibilitat). 
(*) Municipis que no tenen els seus PAE registrats al Sistema d'Informació dels PAE de Catalunya. Cànoves i Samalús no disposa actualment de cap PAE. 

http://nausisolars.amb.cat/comarca/41
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/ambits/promocio-economica/OPAE_t1_2020.pdf
https://www.instamaps.cat/instavisor/bb1eebf6347dcae9cad43a52ebea6f20/Mapa_del_sol_urbanitzable_industrial_del_Valles_Oriental.html
https://drive.google.com/file/d/1jdsK9UaxmU1OP82-NzxX4vNvodooe_VP/view?usp=sharing


66.619 demandants d'ocupació al Vallès
Oriental, un 145% més que fa un any  

 La crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19

s'està notant amb força en les principals dades del

mercat de treball del Vallès Oriental. Actualment, a

setembre de 2020, es registren 66.619 persones

demandants d'ocupació, un 145% més que fa un any. 

 Entre els demandants d'ocupació s'engloben les

persones que es troben en situació d'atur, les que

cerquen la seva primera feina, i les que treballen però

volen millorar la seva feina o es troben en situació

d'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). 

 El nombre de persones a l'atur passa en un any de

21.813 a 25.779, un 18% més. L'increment més

important es registra en les persones demandants

ocupades que passa de les 4.420 a les 39.758. Un

augment que arriba al 800% i que s'inicia a l'abril,

coincidint amb la pandèmia de la COVID-19. 

 Cal tenir en compte que segons la Llei de l'Estatut dels

Treballadors una persona en situació d'ERTO no es dóna

de baixa de la Seguretat Social, es considera ocupada i

comptabilitza com a demandant d'ocupació. Amb l'inici

de l'estat d'alarma i els decrets de mesures socials i

econòmiques posteriors les empreses amb ERTO han

quedat exonerades del pagament de part de la quota de

la Seguretat Social dels seus treballadors i treballadores. 
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ACTIVITAT ECONÒMICA 

Els expedients temporals
d'ocupació realitzats per la
COVID-19 provoquen que el
nombre de demandants ja
ocupats arribi a les 40.000
persones.

6

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

25 municipis del Vallès
Oriental registren increments
anuals de demandants
d'ocupació de més del 145%,

per sobre de la mitjana
comarcal.  

25 i i i d l V llè

https://drive.google.com/file/d/1UgJdjmgNmGam3OVW8l0C6XR7y9Cz_9Yn/view?usp=sharing


 El creixement del nombre de persones demandants

d'ocupació també queda reflectit realitzant un anàlisi

municipal. En valors absoluts els que presenten major

nombre de demandants són els que tenen més

habitants, però es produeixen increments diferenciats

segons el municipi. 

 Dels 39 municipis de la comarca, 25 experimenten un

creixement anual per sobre de l'augment mitjà a nivell

comarcal (145%). L'increment més considerable es

registra a Tagamanent, l'Ametlla del Vallès, Santa Maria

de Martorelles, Parets del Vallès i La Roca del Vallès. 

 Per grans sectors d'activitat en el que es registra major

nombre de demandants és als serveis, un 69% del total

de persones registrades a setembre de 2020. Malgrat la

proporció entre sectors continua sent similar entre el

2019 i el 2020, s'han produït augments diferenciats. A la

indústria el nombre de demandants d'ocupació

s'incrementa un 225%, i als serveis un 141%.

 Dins del sector industrial, les activitats que concentren

més demandants d'ocupació són les vinculades al metall,

productes metàl·lics (1.871) i vehicles de motor (1.289).

La indústria química, la que ocupa major nombre de

persones al Vallès Oriental, registra xifres també

elevades de demandants d'ocupació: 1.176 cautxú i

plàstic, i 1.146 les químiques.        
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya.

Les activitats del sector
industrial que més
demandants d'ocupació
acumulen són la de productes
metàl·lics i l'automoció. 

https://drive.google.com/file/d/1xFj802UqqMpC5JTkmfL23YjwBgapPC9q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuSrDgsI5W8PSMN8JbVz7kFH1-fiLmS8/view?usp=sharing
https://infogram.com/demandants-docupacio-per-divisio-dactivitat-del-sector-industrial-setembre-2020-valles-oriental-1h7v4poqmw7j2k0?live


 La crisi de la COVID-19 registrarà també un fort

impacte en la facturació de les empreses. S'estima que

la indústria del Vallès Oriental pot arribar a patir unes

pèrdues en la facturació de 9,17%. 

 El càlcul és una estimació a partir de les dades de

facturació empresarial i l'impacte de la COVID-19 en el

valor afegit brut comarcal, recollides en dues

publicacions recents: "Impacte de la COVID-19 en el

teixit empresarial de la demarcació de Barcelona" de la

Diputació de Barcelona, i "Previsió impacte econòmic

sobre el PIB i la població ocupada de la província de

Barcelona, derivada de la crisi originada per la COVID-

19, Any 2020", elaborada pel laboratori AQR-Lab de la

Universitat de Barcelona.

 Respecte el conjunt de la demarcació el Vallès

Oriental seria la tercera comarca amb unes pèrdues

més importants en la facturació, per darrere del Garraf

(-13,07%) i el Maresme (-9,29%). Les comarques que

registrarien menor volum de pèrdues són aquelles en

les que la indústria alimentària és més important

(Moianès, -3,76%; Alt Penedès, -5,46%; Osona

-5,55%). 

 Al Vallès Oriental, les divisions d'activitat del sector

industrial que s'estima que patiran un impacte més fort

seran la indústria del metall i les manufactureres. En

tots dos casos es calcula que les seves pèrdues

podrien superar el 12%. Els sectors considerats

essencials registrarien el menor volum de pèrdues: la

indústria alimentària patiria un descens del 6,24% i

l'energia i residus del 5,55%.  

 Per la seva banda, la química, el sector que més

facturació genera a la comarca (21%), resistiria el cop i

patiria una variació de la facturació del -7,98%, per

sota de la mitjana comarcal.    

Consulta l'impacte de la COVID-19 a la
indústria de les comarques de Barcelona

OPAE - INFORME D'EVOLUCIÓ  T3 / 2020  
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FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de "Estructura Empresarial de la
Demarcació de Barcelona 2020". Diputació de Barcelona. "Impacte de la COVID-19
en el teixit empresarial de la demarcació de Barcelona" Diputació de Barcelona. 

La COVID-19 podria provocar una davallada de
més del 9% en la facturació de la indústria 

La indústria del metall i les
manufactureres s'estima que
registraran un impacte més
fort de la COVID-19, amb
pèrdues de més del 12%.

https://drive.google.com/file/d/1oKiWXAoyP1nz3VmDdOBQVDpvsQHWtshP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cFy7951u76smUdQCkZtHCQyvxrZSSjfj/view?usp=sharing
https://www.diba.cat/documents/36150622/322259167/Estudi_Impacte+COVID-19+Estructura+empresarial+2020.pdf/cd81316e-0b71-4b00-807d-db8242afe930
https://www.diba.cat/documents/553295/315109202/Informe+PIB+2020+prov%C3%ADncia+Barcelona_maig2020.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vVqEM0C_zrHuSnJ0GZRKg-ILBgAH7hFf/view?usp=sharing


 Les dades del tercer trimestre d’aquest 2020 no

remunten des de l'última caiguda del número total

d’ofertes de naus i solars en venda o lloguer del mes

de març. Durant tot el període s’ha mantingut una certa

estabilitat. El lleuger increment en el número total

d’ofertes del mes de maig ha tornat a reduir-se al final

de l’estiu.

 En l’anterior anàlisi es destacava que, des de la

caiguda del mes de març, el número d’ofertes en venda

s’inverteix amb les de lloguer que passaven a ser

l’opció majoritària. Aquesta tendència segueix activa i

actualment es registra més moviment en el mercat de

lloguer que de venda. 

 La mitjana mensual dels dies d'antiguitat de les ofertes

en els portals segueix augmentant progressivament, un

senyal de que les ofertes antigues estan tenint menys

sortida per a compradors i llogaters, sobretot pels

primers. Per aquest motiu el número total d’ofertes en

venda i les de lloguer es va igualant.

 El número total de naus i solars en venda o lloguer per

municipis a l’agost el segueix liderant Granollers amb

196 ofertes però amb una reducció del 10,5% respecte

l’anterior període. Segueixen Les Franqueses del

Vallès amb un total de 109 ofertes i també un -6%

respecte el juny passat. Seguidament es troben Llinars

del Vallès, Lliçà de Vall i Parets del Vallès rondant les

90 ofertes cadascun. 

El número de naus i solars en venda o lloguer
al Vallès Oriental és de 1.194 el tercer trimestre

OPAE - INFORME D'EVOLUCIÓ T3 / 2020  

OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS

L'oferta de venda no remunta
des de la caiguda de març. El
mercat de lloguer disminueix
de forma molt progressiva.

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

http://nausisolars.amb.cat/comarca/41
https://drive.google.com/file/d/1Ts_Ey0u6xP9WSiskRFnAiytLikIU2li8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1axpwzoig2qqfTp-6z2xHJ3upWbPcUa95/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WV-qVX71jaj-gFXKpnSKEpQe2gC35zkT/view?usp=sharing


OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS T3/ 2020  

 El preu mitjà de l’oferta immobiliària de naus i solars

en venda a la comarca se situa en 573€/m² i mostra

una tendència a l’alça en els darrers mesos d’estiu.

Això és degut a un sostre total ofert cada cop més

escàs, a la davallada de la demanda i a la disminució

del número total d’ofertes en venda del mes d’agost.

NAUS I SOLARS EN VENDA

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

 Aquesta tendència és ben diferenciada del cas del

lloguer on, tot i que els preus també augmenten, el

sostre total ofert es manté.

 Els municipis que destaquen en el preu mitjà de venda

a mes d’agost, són Santa Eulàlia de Ronçana

(766€/m²), Llinars del Vallès (740€/m²) i Canovelles

(689€/m²). Fogars de Montclús tot i que se situa en un

preu més elevat, només compta amb una sola oferta en

venda i per tant no és un cas comparable.
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recolides al cercador d'indicadors de naus i solars de l'AMB

Els preus augmenten i
el sostre total
ofert disminueix.

https://drive.google.com/file/d/1MhYB_55djJanRCAuXqOXYFZ9fL08M-P-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/110MeG1Qr-JYUiW62WGer_cK1zKvX4ozz/view?usp=sharing


 Tot i que el número total d’ofertes en lloguer actualment és

només lleugerament superior al de venda, el sostre total

disponible en lloguer es manté estable i ja dobla el disponible

per la venda. Tal diferència es podria explicar per una major

superfície de les naus i solars que es troben en lloguer.

 El municipi que durant el mes d’agost de 2020 registra

l’oferta de lloguer a un preu més elevat és Lliçà d’Amunt amb

4,79€/m², descartant el cas de Sant Antoni de Vilamajor que

només disposa d’una sola oferta. Parets del Vallès

(4,41€/m²), Llinars del Vallès (4,29€/m²) i Montmeló

(4,21€/m²) segueixen la llista dels municipis més cars pel

lloguer de naus i solars a la comarca.

OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS T3 / 2020  

 El preu del lloguer de l’oferta de naus i solars

(3,94€/m²) segueix la tendència global a l’alça en el

darrer trimestre i és molt més destacable si es parteix

des de principis d’any. 

 L’augment progressiu i sense fre del preu es va veure

reduït el mes de juny per un excés de sostre disponible

ofert, quan aquest va caure al juliol, els preus van

tornar a l’alça. Aquest fet, juntament amb d’altres

indicadors, és senyal d’una demanda a la baixa

NAUS I SOLARS EN LLOGUER
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades recolides al cercador d'indicadors de naus i solars de l'AMB

Els preus continuen
augmentant. 

Lliçà d'Amunt continua
registrant el preu mitjà de
lloguer més elevat de la
comarca.

https://drive.google.com/file/d/1E47w0VZHTtH_0wQabZ3f_8cLY-7bvhAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVhdZq7WSgVARcKTDq1qAGkO_Fm4exyH/view?usp=sharing


 El programa «Granollers entra en Simbiosi» ha
resultat guanyador nacional del Premis Europeus a la
Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport
al desenvolupament dels mercats verds i l’eficiència
en els recursos. Aquest premi ha valorat el treball per
promocionar l’economia circular a la indústria,
afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la
col·laboració entre el teixit industrial de la ciutat. 
 «Granollers entra en Simbiosi» té per objectiu
impulsar un ús i gestió més eficient i sostenible dels
recursos i dels entorns industrials, especialment els
residus i l’energia, aplicant els principis de la simbiosi
industrial i incorporant la visió de l’economia circular
en les pràctiques empresarials.  

La Garriga homologa la senyalització dels PAE

 L’Ajuntament de La Garriga i l’Associació 
 d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials de
La Garriga ha realitzat una inversió per una millora
important de la senyalització de tots els polígons
d’activitat econòmica del municipi. 
 La renovació permet assolir la homologació de tota la
senyalització i dignificar els vials dels PAE.   Aquesta
mesura de millora, que complementa el pla director de
senyalització del municipi, suposa el subministrament i
instal·lació de la senyalització vertical.

«Granollers entra en Simbiosi» guanya el
Premi Europeu a la Promoció Empresarial

 El programa pretén posar en valor la proximitat i

potenciar la col·laboració entre les empreses de

Granollers i ofereix assessorament en economia

circular a les empreses i les acompanya en l’anàlisi

d’oportunitats.
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LA NOTÍCIA DESTACADA
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 La inversió suposa renovar la senyalització
d’orientació en els eixos principals que travessen els
polígons, en els principals vials d’accés des de
l’exterior i en els que connecten entre ells. Així mateix
també contempla el subministrament i instal·lació de la
senyalització de codi, de situació i les plaques de
carrers.

Inscriu la teva empresa!

http://www.vallesoriental.cat/ambits/promocio-economica/marketplacevo/
http://ccvallesoriental.webmunicipal.diba.cat/ambits/marketplacevo/



