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Atur al sector industrial

Contractació al sector industrial



6.792
demandants
d'ocupació

La xifra de demandants
d'ocupació al sector industrial
del Vallès Oriental és redueix

un 50,90% anual
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37 PAEs del Vallés Oriental
compten amb vivers

d'empresa

37
vivers

d'empresa

4.547
contractes

El sector industrial representa
el 30,11% del total de la

contractació que es formalitza
al Vallès Oriental

1.267 
ofertes

 Nombre total d'ofertes
immobiliàries de naus i solars
industrials als PAE del Vallès

Oriental

El quart 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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La Llei 15/2020 de les Àrees de Promoció
Econòmica Urbana de la Generalitat té com a un
dels objectius impulsar i dinamitzar els PAE com
a espais de cooperació, competitivitat, ocupació i
sostenibilitat. La Llei regula de manera específica
aspectes per a la millora i la modernització  dels
PAE, classificant els serveis i les infraestructures
dels polígons.

Amb la Llei de les APEU i a partir de les dades
obtingudes de l’Estudi i definició del pla de millora
de les condicions d'urbanització, accessibilitat i
mobilitat dels PAE del Vallès Oriental, es poden
definir els serveis a les empreses dels quals
estan actualment dotats els PAE del Vallès
Oriental. Les dades que recull l'estudi han estat
proporcionades per alguns dels ajuntaments, fet
pel qual no s'ha tingut accés a les condicions de
tots els PAE de la comarca. Dins d'aquestes
dades s'han seleccionat 5 variables APEU,
representatives dels serveis que els polígons de
la comarca ofereixen a les empreses instal·lades. 

El 47% dels PAE del Vallès Oriental compten
amb vivers d'empresa

Gairebé la meitat dels
PAE tenen una
senyalització homogènia
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A nivell de senyalització homogènia, aquestes
dades s'han pogut extreure de 124 polígons, és a
dir, de quasi la seva totalitat. Analitzant les
dades, un 45,16% d'aquests PAEs compten amb
una homogeneïtzació de la seva senyalització,
unes xifres que són molt representatives, en
comptar amb les dades de molt bona part de la
totalitat dels polígons industrials.

E L S  P A E  D E L  V A L L È S  O R I E N T A L .  S E R V E I S  A  L E S  E M P R E S E S  D E L S  P A E
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Pel que fa en primer lloc a l'existència d'una
gerència professionalitzada de cada PAE, s'han
obtingut les dades de 56 dels 126 polígons de la
comarca, el que suposa una mica menys de la
meitat de la totalitat d'aquests. L’anàlisi
d'aquestes  dades permet establir que 17 
 d'aquests 56 PAEs compten amb gerència
professionalitzada, el que suposa el 30,36%. 

El 30,36% dels PAE tenen
gerència
professionalitzada

Les dades de vigilància i la seguretat, per la seva
banda, han estat també molt accessibles, ja que
es tenen de 118 PAEs, gairebé el 94% de la seva
totalitat. Amb aquesta informació s'obté que la
vigilància i la seguretat està assegurada a 19
polígons, el que situa aquest servei al 16,10%
dels polígons vallesans amb dades. 

19 PAEs amb vigilància i
seguretat, un 16,10%

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/1Z-M3aXZGlEhGocQvjzoELw7jU4Hgt1fo/view?usp=sharing
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Quant a la presència de vivers d'empreses als
diversos Polígons d'Activitat Econòmica de la
comarca del Vallès Oriental, s'han obtingut les
dades de 79 dels 126 PAEs, uns dos terços del
total. 

Les xifres, amb aquesta informació obtinguda,
són relativament positives pel que fa a
l’existència de vivers d’empresa. Els vivers són
una eina cabdal per al desplegament de nova
activitat econòmica i industrial, importants pel
present industrial de la comarca i amb especial
rellevància de cara a la innovació i la
modernitzaió dels polígons industrials del Vallès.

A 37 PAEs hi ha vivers d’empresa, el que suposa
un pes del 46,84%. És a dir gairebé a la meitat
dels polígons amb dades disponibles es troba la
presència de vivers d'empresa. 

Poc menys de la meitat
dels PAE compten amb
vivers d'empresa

Més d'un 60% de PAEs
amb recollida i gestió de
residus

Els resultats són molt positius pel que fa a la
gestió i el tractament dels residus. S'han recollit
les dades de 125 polígons, el que només deixa
un PAE sense dades. Amb aquesta completa
informació es pot apuntar que el servei de gestió
dels residus funciona a 79 PAEs de la comarca, el
que representa el 63,20% d'aquests.

En l'àmbit local, són de destacar municipis com
La Garriga, amb polígons que ofereixen gairebé
tots aquests serveis a les empreses. De forma
similar ressalten els casos de Les Franqueses del
Vallès, Martorelles, Santa Maria de Palautordera,
Montmelò, l’Ametlla del Vallès o Caldes de
Montbui. Especial atenció mereixen els polígons
de Granollers, amb uns serveis que d'entre altres
indicadors van fer merèixer el certificat de
qualitat CEPE als PAEs del Congost, Jordi Camp i
Coll de la Manya.

https://drive.google.com/file/d/1RIWupHTMzyTkym0OfrMB5bYf2Ia1mWy5/view?usp=sharing


Un any després de l'última valoració, es realitza
una nova anàlisi de l’evolució del mercat de
treball durant els últims 12 mesos, per mesurar
el grau de recuperació del mercat laboral de la
comarca davant la pandèmia.

El nombre de demandants d’ocupació a la
comarca va arribar al seu pic més alt el passat
febrer, amb 70.861 persones, per després
començar una tendència a la baixa que l’estiu ha
consolidat. Els demandants d'ocupació s'han
reduït en més d'un 50% respecte fa un any, amb
32.208 demandants d'ocupació al setembre.
Entre aquests s’inclouen les persones en situació
d'atur, les que cerquen la seva primera feina, i les
que ja treballant volen millorar la seva feina o es
troben en situació d'expedient de regulació
temporal d'ocupació (ERTO). 

En l'àmbit local 22 dels 39 municipis han
experimentat una baixada de demanda
ocupacional superior a la mitjana comarcal del
52,48%, amb exemples com els de Santa Maria
de Martorelles (59,17%), La Garriga (57,20%),
Cardedeu (55,15%) i Granollers (53,15%).

32.208 demandants d’ocupació al Vallès
Oriental, un 52,48% menys que fa un any

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A .  D E M A N D A N T S  D ' O C U P A C I Ó  A L  V A L L È S  O R I E N T A L
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Els expedients temporals
d’ocupació es redueixen
fins als 10.330

T3 2021

L'atur baixa a la comarca
un 17,96% respecte
l'octubre de 2020
La xifra de persones a l’atur en el Vallès Oriental
ha passat en l’últim any de 25.735 a l'octubre de
2020 a 21.112 al setembre d'aquest any, una
reducció en la comarca del 17,96% en 12 mesos.
El seu punt més alt es va produir també al febrer,
amb 26.744 aturats. 

Els expedients temporals d’ocupació que
comporta la crisi es redueixen passat l’estiu i
situen la menor xifra de demandants ocupats
des de l’inici de la pandèmia, amb 10.330, un
valor que consolida una tendència ja a la baixa i
suposa un descens del 74,78%. 

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

https://drive.google.com/file/d/1BzMBH3VVk3yIc8r0G2z1zwfLxexJwjxT/view?usp=sharing


6.792 demandants d’ocupació al sector
industrial, una reducció anual del 50,90% 

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A .  D E M A N D A N T S  D ' O C U P A C I Ó  A L  S E C T O R  I N D U S T R I A L
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Els demandants
d’ocupació es redueixen
un 75% en el sector de la
química

Dins del sector industrial l’activitat vinculada al
metall és la que segueix registrant les majors
xifres de demanda ocupacional (411), seguida de
l’alimentària (403), i la química (291). És de
destacar la reducció del 75% durant l'últim any
dels demandants d’ocupació en la important i
potent indústria química del territori, passant de
1164 a 291 persones. Tot i ser una de les
activitats amb major ocupació de la comarca,
està lluny de liderar aquestes xifres. 

8
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Al sector industrial, si a l'octubre de l’any passat
la xifra de demandants d'ocupació era de 13.832,
en aquest setembre ha baixat fins als 6.792, el
que suposa una baixada del 50,90%.

En la resta de sectors econòmics, la reducció de
la xifra de persones demandants d’ocupació ha
estat del 54,16% en la construcció, del 53,91% en
el sector serveis i d'un 43,89% en l’agricultura.
Es demostra que la reducció dels demandants
d’ocupació no és només degut a la recuperació
del sector serveis, sinó que en l'àmbit industrial
també es fa de notar la recuperació econòmica.

A 16 municipis el nombre de demandants
d’ocupació s’ha reduït més en el sector industrial
que en general. Destaquen els casos de
Vallromanes (60,87%), Bigues i Riells (58,86%),
Sant Esteve de Palautordera (58,70%), Lliçà
d'Amunt (55,29%) i Parets del Vallès (54,09%).

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

https://drive.google.com/file/d/1Ak8t6ivh93wmAHDPI7xqWK1GwLjCwMuJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xFKgT7imA0yjl40L1AdxrE0EMVuzrzqQ/view?usp=sharing


L'atur en el sector industrial baixa un 14,07%   
i se situa en les 3.256 persones

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A .  A T U R  A L  S E C T O R  I N D U S T R I A L
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Dels més de 3.900 aturats registrats en aquest
punt màxim l'atur industrial ha anat disminuint a
bon ritme des de març, amb un marcat descens
en l'entrada d'aquest estiu. 
En el mateix sector de la indústria la baixada de
l'atur és marcadament inferior a la variació de la
xifra dels demandants d'ocupació, que registra
una baixada molt superior.

Pel que fa a la resta de sectors econòmics,
l'agricultura registra un retrocés de l'atur del
32,53%, el sector serveis d'un 17,60% i la
construcció d'un 14,36%, el que situa la mitjana
comarcal en una reducció del 17,96%,
lleugerament superior a la dada específica de la
indústria vallesana.
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En l'àmbit municipal, a 20 municipis la xifra
d'aturats en el sector industrial experimenta una
major baixada interanual que la mitjana
comarcal sectorial del 14,07%. De la resta de
municipis 13 registren baixades inferiors a
aquesta mitjana i només a 6 de les 39 poblacions
del Vallès Oriental puja l'atur en el sector de la
indústria. 

És de destacar que aquesta baixada de l'atur
superior a la mitjana es dóna en alguns dels
municipis amb més població dedicada al sector
industrial, com Lliçà de Vall (26,03%), Sant Celoni
(23,78%), Cardedeu (22,62%), Les Franqueses del
Vallès (20%), Caldes de Montbui (19,69%), Lliçà
d'Amunt (18,35%) o Granollers (14,23%).

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

Les xifres d'atur s'emmarquen també en
l'evolució positiva que mostren la resta
d'indicadors. Si fa un any la xifra d'aturats en el
sector de la indústria era de 3.789, 12 mesos
després la millora ha estat del 14,07%. S'ha
reduït en més de 500 persones fins als 3.256
aturats registrats el passat setembre.

Així com la resta de dades, l'atur específic del
sector industrial va augmentar a finals de l'any
passat fins a situar-se en les xifres més elevades
entre el desembre del 2020 i el febrer d'aquest
2021. 

Només 6 municipis amb
un augment interanual de
l'atur industrial

Baixada de l'atur en la
indústria lleugerament
inferior a la mitjana global
comarcal

https://drive.google.com/file/d/1hREigu1Q6hvBCJi2I_bVn0eePB6wPbLp/view?usp=sharing


Més del 30% de les contractacions de la
comarca tenen lloc al sector industrial

A C T I V I T A T  E C O N Ò M I C A .  C O N T R A C T A C I Ó  A L  S E C T O R  I N D U S T R I A L
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Augmenten un 53,09% els
contractes indefinits en el
sector de la indústria. 

Si fa un any les dones tenien unes xifres de
demanda ocupacional i d'atur superiors a les
dels homes, la diferència un any després ha
augmentat. Els demandants d'ocupació han
disminuït en un 56,66% en homes, però un
48,71% en les dones. Les dades d'atur mostren
una tendència similar. L'atur masculí ha baixat en
un 22,19%, per un 14,83% en el cas femení.

Pel que fa a les contractacions globals de la
comarca, aquesta escletxa no ha augmentat, ja
que  els homes continuen representant prop del
53% del total de nous contractes formalitzats, un
pes mig punt menor que fa un any. 

Els homes han formalitzat un 41,73% més de
contractes indefinits en aquest setembre que fa
un any, mentre que en el cas de les dones
l'augment ha estat del 53,21%. És a dir, si bé en
global les dones segueixen representant menys
de la  meitat dels contractes indefinits, la
diferència s'ha reduït lleugerament. Això mostra
com els efectes negatius de la pandèmia van
incidir més en el mercat laboral femení que en el
masculí.
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En el total de la comarca les contractacions han
pujat durant l'últim any un 27,76%. L'augment de
contractacions ha estat d'un 3,85% en
agricultura, d'un 23,77% en construcció i d'un
31,07% als serveis, per un 22,90% en la indústria.

Si l'octubre de 2020 es van produir unes 3.721
contractacions en indústria, aquest setembre
s'han formalitzat uns 4.547 contractes. Les xifres
de contractacions en indústria s'han mantingut
mensualment per sobre de les 3.000, amb una
tendència força més estable que a altres sectors
amb pics d'estacionalitat més pronunciats. 

La temporalitat és molt marcada en el sector
industrial, amb un 10% de contractes indefinits,
en comparació amb el 15,51% del sector serveis,
el 22% en agricultura i el 26,54% en la
construcció. 

L'augment interanual del 53,09% del pes de les
contractacions indefinides no canvia el fet que el
90% dels contractes formalitzats en la indústria
siguin temporals. La temporalitat, en el conjunt
del sector industrial, afecta 4.126 dels 4.547
contractes realitzats.

Empitjorament d'alguns
indicadors laborals de les
dones i millora de les
dades de contractacions

FONT: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Observatori del Treball i Model 
Productiu. Generalitat de Catalunya.                                                                                                           
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El nombre total d'ofertes de naus i solars, en
clara tendència descendent

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 

El nombre de les ofertes
en venda i en lloguer
baixen a ritme conjunt 
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Continua el descens de la
superfície total de naus i
solars en lloguer

En el total d’ofertes immobiliàries de naus i
solars industrials s’observa una tendència a la
baixa. Aquesta evolució es dóna en gobal en
aquest tercer trimestre, més encara amb la
baixada general del mes d’agost. La tendència
anual mostra també amb claredat aquesta
baixada. Si al juliol havia una oferta total de 1.448
naus i solars, aquest setembre el nombre
d’ofertes és de 1.267, una reducció del 12,5%. 

El nombre més gran d’ofertes s’ha concentrat
durant el primer trimestre de l’any i,
concretament, la màxima oferta disponible va
tenir lloc durant el mes de gener amb més de
1.500 ofertes.

En aquest tercer trimestre s'ha fet de notar la
baixada general de l'oferta del mes d'agost,
pròpia de l'estacionalitat estiuenca. La
recuperació posterior d'aquest setembre, però,
torna a deixar les xifres a nivells inferiors
respecte a l'inici de l'estiu.

FO

Pel que fa a la tipologia de l’oferta, es pot
constatar que la comarca manté un estoc
d’oferta de venda i de lloguer força proporcional i
constant. El nombre d’ofertes de naus i solars en
venda supera en tots els mesos d’aquest tercer
trimestre al de lloguer. Al mes de setembre ha
hagut 673 ofertes de venda per 631 de lloguer.

Tot i aquesta majoria d'ofertes en venda, la
tipologia de la major part de la superfície oferta
és de lloguer. La diferència dels metres quadrats
ofertats, però, ha disminuït, ja que la superfície
en lloguer ha seguit una tendència a la baixa
molt pronunciada, baixant en aquest últim
semestre del llindar dels tres milions de m². La
superfície en venda, per la seva banda, segueix
una tendència molt més estable, que s'ha
mantingut en uns valors lleugerament superiors
al milió i mig de m².

Aquestes dades poden indicar el manteniment
de la major sortida al mercat de les ofertes de
lloguer.

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades recollides al portal d'indicadors
de naus i solars de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
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https://drive.google.com/file/d/1QwpkoU1lIgyZ-lhtJd0KEIgQZHs9TT-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSkiNVlwNgp3d03Vmc4sLO0Fx-5wU6Jp/view?usp=sharing


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
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Segueix l'augment del
número de dies en
l'antiguitat de les ofertes 
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Granollers continua com a
municipi amb més oferta,
aquest trimestre amb
menor diferència

El mercat immobiliari segueix patint el fort
impacte econòmic derivat de la pandèmia de la
Covid-19. L’augment continuat i accelerat de
l’antiguitat de l’oferta n’és clar exemple. 

Durant aquest trimestre l'antiguitat ha assolit
valors màxims, arribant als 426 dies de mitjana
durant el mes d'agost. Tot i aquest màxim, el
mes de setembre ha representat una lleugera
recuperació, que no ha igualat, no obstant, els
valors de juliol. Si el trimestre va començar amb
xifres de 392 dies d'antiguitat, aquest setembre
s'ha situat als 405 dies.

Continua d'aquesta manera la tendència
interanual en alça, amb un augment trimestral
del 34,55% que situa la mitjana de les ofertes del
Vallès Oriental ja molt superiors a l'any
d'antiguitat. Una mostra ben clara de com la
recuperació del mercat immobiliari encara ha
d'arribar, ja que l'acumulació d'ofertes i la baixa
sortida al mercat d'aquestes es continua
produint.

Pel que fa a les dades per municipi, la població
amb més oferta immobiliària ha estat de nou 
 Granollers, amb 185 ofertes de naus i solars.

Tot i això la diferència respecte de la resta de
municipis ha estat lleugerament inferior. Les
Franqueses del Vallès ha guanyat pes amb 98
ofertes, i la segueixen Lliça de Vall (92), Parets del
Vallès (89), La Roca del Vallès (87), Montornès del
Vallès (84), Llinars del Vallès (81) i Santa Maria de
Palautordera (81).

T3 2021
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https://drive.google.com/file/d/1Bj4En0tdst_90kLjib3jxqtYr5MDQGB5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Bj4En0tdst_90kLjib3jxqtYr5MDQGB5/view?usp=sharing


El preu mitjà de l’oferta immobiliària de naus
i solars en venda es recupera lleugerament
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L'oferta immobiliària de naus i solars en venda al
Vallès Oriental ha recuperat part del seu valor i
se sitúa en unes xifres similars a les d'abans de
l'estiu, amb un preu al setembre de 588 €/m2.
Tot i que la variació anual continua negativa,
representa un canvi de tendència. 

Aquesta evolució va en paral·lel a una lleu
baixada de la superície total oferta en venda, el
que podria indicar l'inici de la recuperació del
mercat immobiliari en venda de la comarca, ja
que en els últims mesos s'està donant de forma
incipient aquest retrocés. 

T3 2021

Els municipis amb el preu de venda de naus i
solars més elevat han estat Montmeló (864
€/m2), Llinars del Vallès (976 €/m2), Mollet del
Vallès (741 €/m2) i Granollers (718 €/m2)

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.

https://drive.google.com/file/d/1VHH0oFU1JsntqSbnDO0lvSRM1YSpmK6P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fOSBZgOKFZY4Pn80Gwg3j1DH_EUn74x5/view?usp=sharing


El preu mitjà de l’oferta immobiliària de naus
i solars en lloguer s'estabilitza a la baixa
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L'oferta immobiliària de naus i solars en lloguer
baixa el seu preu en l'evolució del mateix
trimestre i se situa en els 4,15 €/m2, el que
suposa el preu més baix des de l'abril passat.
Aquesta disminució del preu marca el primer
retrocés en el valor del lloguer a la comarca des
de fa un any, doncs des de llavors havia seguit
una tendència a l'alça. 

La superfície oferta en lloguer segueix ara una
evolució semblant a la oferta en venda.
Conjuntament amb l'evolució del preu, marca
una estabilització del mercat del lloguer.

Els  municipis amb el lloguer més elevat tornen a
ser Cardedeu, Lliçà d'Amunt, Martorelles, Parets
del Vallès i Llinars del Vallès, amb una mitjana
superior als 4,60€/m².

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.

https://drive.google.com/file/d/1e0B2XuHXyM4Vg0IeF_DRN16c-Sl61Tre/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ck1NUMg3LsbDrKW4B-8v5ZGj0MCBfv7t/view?usp=sharing
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La indústria del Vallès
Oriental és el sector
que ha superat millor
la crisi provocada per
la pandèmia

El Vallès Oriental va perdre durant el 2020 el
12,6% del seu teixit industrial a causa de la
pandèmia. Malgrat aquesta davallada, però, la
indústria ha estat el sector econòmic que millor
ha suportat l’impacte de la coronacrisi, segons
dades de l’Informe de Conjuntura Econòmica
2019-2020 que ha publicat el Consell Comarcal.
Segons les mateixes dades, durant el 2019
s’havia mantingut la creació de llocs de treball de
les activitats industrials iniciada en anys
anteriors. Després d'una gran devallada, el sector
industrial va experimentar una ràpida
recuperació durant el segon semestre de 2020.

En termes generals, els sectors més castigats per
la coronacrisi són aquells on l’activitat s’ha vist
més alterada per les restriccions derivades de la
pandèmia, com ara l’hostaleria, l’oci o la cultura.
Justament, l’informe assenyala que és en aquests
mateixos sectors on l’ocupació sol ser més
precària. El document també destaca com,
malgrat la pèrdua generalitzada de centres de
cotització, tots aquests sectors han aconseguit
mantenir els índex d’ocupació més o menys
estables respecte l’any anterior.

L’Informe destaca que l’inici de la pandèmia va
suposar una aturada en sec del creixement
econòmic. La taxa d’atur es va disparar gairebé
quatre punts en tan sols cinc mesos, i es va situar
al 13,67% el desembre de 2020.

“El 2022 serà l’any de la
recuperació”

FONT: artícle d'Oriol Serra, "La indústria és el sector que ha superat
millor la coronacrisi", 6 d'agost de 2021, EL 9 NOU.CAT

El Vallès Oriental va
perdre el 12,6% del teixit

industrial a causa de la
pandèmia durant el 2020

FONT: fotografia de Criselda Escrigas, setembre de 2021.
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“A nivell econòmic, la pandèmia ha suposat el
cop més dur que hem patit com a comarca des
de la restauració de la democràcia. Ho constaten
les dades que hem recollit a l’informe”, apunta el
conseller de Promoció Econòmica del Consell
Comarcal, Jordi Manils, en declaracions a EL 9
NOU.
“Un altre factor que es posa de manifest a través
de l’informe és com els ERTO ens han ajudat a
salvar molts llocs de treball”, afegeix Manils. Per
sectors, la indústria va ser la que més ERTOS va
presentar durant el 2020.

Pel que fa a la tendència a la baixa de l’atur,
Manils confia que sigui un primer indicador de la
recuperació. “El 2022 serà l’any de la recuperació.
Hi ha possibilitats reals de tornar-nos a situar a
nivells anteriors a la pandèmia, tant a nivell de
PIB com de contractació i d’ocupació”, afirma.
En aquest sentit, el conseller destaca el pes dels
fons Next Generation de la Unió Europea a l’hora
de definir projectes amb valor afegit que
contribueixin a generar ocupació. “Des del
Consell Comarcal ja tenim una quinzena de
projectes a punt per presentar. Ara falta saber de
quins recursos disposem”, conclou Manils.

06/08/2021

https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-industria-es-el-sector-que-ha-superat-millor-la-coronacrisi/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-industria-es-el-sector-que-ha-superat-millor-la-coronacrisi/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-industria-es-el-sector-que-ha-superat-millor-la-coronacrisi/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-industria-es-el-sector-que-ha-superat-millor-la-coronacrisi/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-industria-es-el-sector-que-ha-superat-millor-la-coronacrisi/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-industria-es-el-sector-que-ha-superat-millor-la-coronacrisi/


El Departament de la Vicepresidència, Polítiques
Digitals i Territori ha obert el procés
administratiu per contractar l’empresa que
s’encarregarà de les obres de construcció del nou
enllaç de la C-17 que facilitarà l’accessibilitat als
polígons Font del Ràdium i Coll de la Manya, a
Granollers, i de Can Montcau, amb el sector
comercial del Leroy Merlin, a Lliçà d’Amunt.
Està previst que comencin l’any vinent, van
informar fonts de la conselleria dijous. L’actuació
busca la millora de la seguretat i la funcionalitat
de la C-17 i de l’accessibilitat als tres polígons
d’activitat econòmica.

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

Les obres costaran 9,6
milions i duraran 22
mesos
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Territori licita les obres del
nou enllaç de la C-17 amb els
polígons Font del Ràdium i de
Mango

El projecte preveu la construcció d’un nou
semienllaç que permetrà els moviments del
sentit Vic cap al polígon i del polígon cap a
Barcelona. Estarà format per un nou pas sota la
C-17 de 32,5 metres de llarg que unirà la rotonda
ja existent al costat del polígon de Can Montcau
amb una de nova que es farà al nord del polígon  
i que tindrà un diàmetre de 40 metres.
A la C-17, es generarà un tercer carril en tots dos
sentits entre el nou enllaç i el de la sortida de
Granollers pel Coll de la Manya. 
La connexió entre la nova rotonda i l’extrem nord
del polígon es farà amb un nou vial de dos
sentits de circulació. De retruc, l’obra millorarà
l’accés al barri de Can Franquesa, a Lliçà d’Amunt.

T3 2021

FONT: artícle de Ferran Polo, "Territori licita les obres del nou enllaç
de la C-17 amb els polígons Font del Ràdium i de Mango", 22 de
setembre de 2021, EL 9 NOU.CAT
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https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/territori-licita-les-obres-del-nou-enllac-de-la-c-17-amb-els-poligons-font-del-radium-i-de-mango/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/territori-licita-les-obres-del-nou-enllac-de-la-c-17-amb-els-poligons-font-del-radium-i-de-mango/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/territori-licita-les-obres-del-nou-enllac-de-la-c-17-amb-els-poligons-font-del-radium-i-de-mango/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/territori-licita-les-obres-del-nou-enllac-de-la-c-17-amb-els-poligons-font-del-radium-i-de-mango/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/territori-licita-les-obres-del-nou-enllac-de-la-c-17-amb-els-poligons-font-del-radium-i-de-mango/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/territori-licita-les-obres-del-nou-enllac-de-la-c-17-amb-els-poligons-font-del-radium-i-de-mango/


Aquest divendres entra en funcionament la nova
estació logística d’Amazon situada al polígon de
Can Magarola, al municipi de Mollet. Es tracta
d’un centre d’última milla de 7.000 metres
quadrats, que tindrà fins a 130 treballadors i
crearà al voltant de 330 oportunitats de treball
addicionals per als conductors de les sis
empreses de repartiment locals col·laboradores
de Amazon a la ciutat, segons detalla la firma en
un comunicat.

Les instal·lacions tenen
7.000 metres quadrats i
generaran feina directa
per a 130 treballadors
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L’estudi destaca que respecte a l’accessibilitat i la
mobilitat hi ha un important marge de millora. 
Segons el conseller de Promoció Econòmica i
Estudis del Consell Comarcal, Jordi Manils, “en
urbanisme tenen bona nota, però en mobilitat i
accessibilitat, en general, necessitem millorar”.
Per al secretari general de CCOO del Vallès
Oriental, Maresme i Osona, Gonzalo Plata, “si
volem competir en l’economia del segle XXI els
nostres polígons han de ser ambientalment
sostenibles”.

Un cop feta la diagnosi, es proposen cinc línies
estratègiques, centrades en la millora de la
urbanització i la mobilitat sostenible, la
planificació dels polígons, la millora dels seus
serveis i la professionalització de la gestió.
L'estudi, elaborat per l'Observatori de Polígons
d'Activitat Econòmica del Vallès Oriental i la
consultora territorial Solucions Geogràfiques, ha
estat impulsat per la Taula Vallès Oriental Avança
amb el suport de la Diputació i el SOC.

L A  N O T I C I A  D E S T A C A D A  
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Amazon posa en marxa
aquest divendres la nova
nau logística de Mollet

El Consell Comarcal
presenta un estudi que

analitza els PAE en
matèria d'urbanització,

accessibilitat i mobilitat

La nau té un total de 500 metres quadrats de
panells solars i il·luminació LED per reduir les
emissions de diòxid de carboni.
El nou centre logístic s’ha fet als terrenys que
ocupaven les antigues naus de Bacardi, a Mollet.
La posada en marxa compleix amb el termini
previst que s’havia fixat per aquest octubre.

FONT: ACN. "Amazon posa en marxa aquest divendres la nova nau
logística de Mollet", 15 d'octubre de 2021, EL 9 NOU.CAT
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FONT: "Els polígons de la comarca suspenen en accessibilitat i
mobilitat sostenible".  17 se setembre de 2021. SomGranollers
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https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/la-cambra-reforca-el-vincle-amb-els-industrials-del-baix-valles/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/amazon-posa-en-marxa-aquest-divendres-la-nova-nau-logistica-de-mollet/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/amazon-posa-en-marxa-aquest-divendres-la-nova-nau-logistica-de-mollet/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/amazon-posa-en-marxa-aquest-divendres-la-nova-nau-logistica-de-mollet/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/amazon-posa-en-marxa-aquest-divendres-la-nova-nau-logistica-de-mollet/
https://www.somgranollers.cat/noticia/76995/els-poligons-de-la-comarca-suspenen-en-accessibilitat-i-mobilitat-sostenible
https://www.somgranollers.cat/noticia/76995/els-poligons-de-la-comarca-suspenen-en-accessibilitat-i-mobilitat-sostenible
https://www.somgranollers.cat/noticia/76995/els-poligons-de-la-comarca-suspenen-en-accessibilitat-i-mobilitat-sostenible
https://www.somgranollers.cat/noticia/76995/els-poligons-de-la-comarca-suspenen-en-accessibilitat-i-mobilitat-sostenible
https://www.somgranollers.cat/noticia/76995/els-poligons-de-la-comarca-suspenen-en-accessibilitat-i-mobilitat-sostenible


Nº DE PÀG 

www.poligons.vallesoriental.cat
 

 


