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La  indústria  química  és ,  amb  diferència ,  la

que  més  factura  al  Vallès  Oriental ,  però

en  canvi  en  número  d ’empreses  té  un  pes

inferior  a  d ’altres  sectors  com  el  del

metall  o  la  logística .

13,2%. INDÚSTRIA
QUÍMICA  

A  juny  de  2020  el  Vallès  Oriental

registra  1 .246  ofertes  de  venda  o

lloguer  de  naus  i  solars  als  PAE .    

1.246
OFERTES 

El  Vallès  Oriental  compta  amb  connexió

de  f ibra  òptica  en  el  77% dels  seus  PAE .

Aquesta  proporció  és  inferior  a  la  del

conjunt  de  la  demarcació  de  Barcelona .    

77 % PAE
AMB FIBRA

Els  127  PAE  del  Vallès  Oriental

compten  amb  un  total  de  3 .958

parcel · les .  La  seva  dimensió  mitjana

és  de  6 .936  m² .

3.958
PARCEL·LES

GLOBAL GEOMETRY YEAR 2018
EL TRIMESTRE EN QUATRE DADES T2 / 2020  
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El Vallès Oriental compta amb connexió a internet de

fibra òptica en el 77% dels seus 127 polígons d'activitat

econòmica. La dada, calculada a partir del Sistema

d'Informació dels PAE de la Generalitat de Catalunya

(SIPAE), se situa per sota del total de la demarcació de

Barcelona. 

Així mateix, és una proporció clarament inferior a la

d'altres comarques com el Barcelonès o el Vallès

Occidental on més del 90% dels seus PAE estan

equipats amb aquest tipus de connexió a internet. 

Per municipis, dels 30 municipis del Vallès Oriental que

tenen els seus PAE registrats als SIPAE, 14 tenen fibra

òptica a la totalitat dels seus polígons. Destaquen els

casos de La Roca del Vallès, Mollet del Vallès i Parets

del Vallès. Tots tres municipis tenen un fort pes

industrial però la proporció de PAE amb connexió de

fibra òptica és clarament inferior a la del conjunt de la

comarca.       

El 77% dels PAE del Vallès Oriental
compten amb connexió de fibra òptica

14 municipis del Vallès
Oriental tenen fibra òptica a
tots els seus polígons
d'activitat econòmica 
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ELS PAE DEL VALLÈS ORIENTAL
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Font: Elaboració pròpia a partir del l'informe de la Diputació de Barcelona 'Els polígons d’activitat econòmica de la demarcació de Barcelona'.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIPAE

https://drive.google.com/file/d/1jQ3BVsHfEtNVvHHFjQFTPjX1R4d_5h4p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Qk4pD8rHZMv_O1B9dsnnlBbz6kJlG9Au/view?usp=sharing


Els 127 polígons d'activitat econòmica del Vallès

Oriental compten amb un total de 3.958 parcel·les en

les que acollir activitats econòmiques. Per municipis el

que compta amb major quantitat de parcel·les és, amb

diferència, Granollers (789). El segueixen Les

Franqueses del Vallès amb 396 i La Garriga amb 337.

Per contra, a la part baixa del rànquing se situen els

municipis amb menys superfície industrial, Santa Maria

de Martorelles, Tagamanent i Figaró Montmany. 

El gràfic de número total de parcel·les mostra

clarament que no existeix una clara correlació entre

superfície industrial total i número de parcel·les. És a

dir, no necessàriament els municipis amb major

superfície de PAE són els que compten amb més

parcel·les. 

En aquest sentit destaca clarament el cas de

Montornès del Vallès. És el quart municipi de la

comarca amb major superfície industrial i al mateix

temps el catorzè en número total de parcel·les.

Aquesta mateixa situació succeeix a Parets del Vallès

o Mollet del Vallès. Tenen un fort pes industrial a la

comarca però en comparació amb altres presenten un

nombre més reduït de parcel·les. 

En canvi, tal com mostra el mapa de la pàgina 5, sí

que existeix correlació entre el número total de

parcel·les i la dimensió mitjana d'aquestes. És a dir, en

aquells municipis amb fort pes industrial i amb un

número elevat de parcel·les, de mitjana tenen una

dimensió més reduïda. És el cas de Granollers i Les

Franqueses del Vallès que tenen una dimensió mitjana

de les parcel·les d'entre 4.000 i 6.000 m², i 6.000 i

8.000 m² respectivament.
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Els PAE del Vallès Oriental compten amb
un total de 3.958 parcel·les 

Les parcel·les dels PAE del
Vallès Oriental tenen una
dimensió mitjana de 6.936 m²
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Font: Elaboració pròpia a partir del SIPAE

En els casos de Montornès el Vallès, Parets del Vallès

i Mollet del Vallès succeeix a la inversa. Tenen fort pes

industrial i un número de parcel·les inferior, però

compten amb unes parcel·les de dimensió mitjana més

gran, de més de 10.000 m². 

Cal tenir en compte que la dimensió mitjana de les

parcel·les afecta i condiciona de manera clara al volum

i facturació de les activitats econòmiques. Com més

grans siguin les parcel·les, major possibilitat d'acollir

activitats econòmiques més grans, i a l'inrevés. Així, tal

com s'observa en l'apartat d'activitat econòmica, a

Granollers on la dimensió mitjana de les parcel·les és

de les baixes de la comarca, la majoria d'empreses

ubicades als PAE són del sector d'activitats

comercials, que presenten unes necessitats d'espai

inferiors. A Parets del Vallès, en canvi, la dimensió

mitjana de les parcel·les afavoreix la instal·lació de

grans empreses del sector químic i farmacèutic.

    

https://drive.google.com/file/d/1niaiyYIO7h3u3uysoWwTQRcDlyjyCMB5/view?usp=sharing
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del SIPAE

https://drive.google.com/file/d/1G-NnkR9VlE0N6zgwMOx4X2lAolTHFsow/view?usp=sharing


Els sectors amb major nombre d'empreses
dels PAE són la logística i les activitats
industrials diverses

Els sectors d'activitat més predominants als PAE del

Vallès Oriental ja que agrupen més nombre d'empreses

són, segons les dades recollides al SIPAE, les activitats

industrials diverses (15,47%) i les activitats logístiques

(14,72%). Destaquen també els de la indústria del metall

com són els sectors de la metal·lúrgia i fabricació de

productes metàl·lics (13,58%) i l'automoció i altres

mitjans de transport (10,19%). 
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ACTIVITAT ECONÒMICA 

La indústria química és la que
més activitat econòmica
genera i agrupa un 13,2% de
les empreses dels PAE. 
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Font: Elaboració pròpia a partir del SIPAE

Per la seva banda, la indústria química en el seu conjunt

és la que en volum de facturació més activitat econòmica

genera i agrupa un 13,2% de les empreses dels PAE.

Concretament, el sector químic i productes farmacèutics

(7,17%), els productes de cautxú i plàstic (5,28%) i

productes minerals no metàl·lics (0,75%). 

Per municipis, tal com es pot observar al mapa de la

pàgina 9, el sector d'activitat que predomina a més

municipis és el d'activitats industrials diverses. Aquest és

el majoritari a Parets de Vallès, Mollet del Vallès, La

Llagosta, Santa Maria de Martorelles, Les Franqueses

del Vallès, Montmeló i La Garriga. Les activitats

logístiques tot i ser el segon sector que agrupa més

empreses només és majoritari als PAE de Lliçà d'Amunt,

Santa Maria de Palautordera i Vilalba Sasserra.   

https://drive.google.com/file/d/1VnRHbobVweNQMW5w1vjiTS5d_T52yP1F/view?usp=sharing
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Font: Elaboració pròpia a partir del SIPAE

https://drive.google.com/file/d/1BNDCpxkazHvonSefekmYDQQkGTvob9uc/view?usp=sharing


El mètode de recompte de l’oferta de naus i solars

desenvolupat per L’Agència de Desenvolupament

Econòmic Metròpolis Barcelona de l’Àrea Metropolitana

de Barcelona ha variat respecte l’anterior Informe

d’Evolució Trimestral (T1). Per aquest motiu es pot

trobar una alteració entre les dades d’un i altre informe.

Mentre anteriorment es tenien en compte els números

d’anuncis, actualment es comptabilitzen el número real

d’ofertes, eliminant els anuncis duplicats. Així doncs,

les xifres s’han vist molt reduïdes respecte les de

l’anterior trimestre, ara però, s’obtenen unes xifres més

aproximades a la realitat.

Després de l'última caiguda del número total d’ofertes

de Naus i Solars en lloguer o venda del més de març,

durant tot el segon trimestre s’ha mantingut una certa

estabilitat. Segons apunten algunes tendències però,

aquest número pot anar augmentant. A primera

quinzena del mes de juny, el número d’ofertes en

venda se situa a les 614 i les de lloguer a les 682. Cal

destacar que des de la mateixa caiguda del mes de

març, el número d’ofertes en venda s’inverteix amb les

de lloguer que passen a ser l’opció més concurrent. 

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.

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

municipis a mitjans de juny, el segueix liderant

Granollers amb més de 220 ofertes. El segueixen Les

Franqueses del Vallès amb un total de 116 ofertes i

Llinars del Vallès i Parets del Vallès amb gairebé 100.
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El número de naus i solars en venda o lloguer
al Vallès Oriental és de 1.426 a mitjans de juny

OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS

El número de naus i solars en
venda es redueix respecte fa
un any. El mercat de lloguer
es manté estable.

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

http://nausisolars.amb.cat/comarca/41
https://drive.google.com/file/d/1gKu18WZQs-wTNda9LYohSGAoYGzgDjyB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fDwbkUAelniLjV2GsW-URxZYHJdq9-cp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14Gb2m6IXnmWLlpCthNTBnF8pJ4EezGMu/view?usp=sharing


OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS T2/ 2020  

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

venda a la comarca mostra una tendència a la baixa

des de principis d’any i s'estabilitza en el darrer

trimestre.

NAUS I SOLARS EN VENDA

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

El sostre total ofertat en venda del conjunt de naus i

solars també està en un procés descendent seguint la

línia del número total d’ofertes en venda, tot el contrari

del que succeeix en el cas del lloguer.

Els municipis que destaquen en el preu mitjà de venda

a primera quinzena de juny són Santa Eulàlia de

Ronçana (833€/m²), Llinars del Vallès (763€/m²) i

Montmeló (703€/m²). Fogars de Montclús i Vilalba

Sasserra tot i que se situen en un preu més elevat,

només compten amb una sola oferta en venda.
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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 i el sostre
total ofertat del
trimestre es mantenen
estables.

https://drive.google.com/file/d/1AyJL-f-00ejCWSrSNzWehViG6U3KlVZK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sbpnuAN8oYGD0fw30vME4CFk5aJwPv-X/view?usp=sharing


El municipi que la primera quinzena de juny de 2020

registra l’oferta de lloguer a un preu més elevat és Lliçà

d’Amunt amb 4,72€/m², descartant els casos específics

de Gualba i Sant Antoni de Vilamajor pel mateix motiu

anterior. Martorelles (4,56€/m²), Mollet del Vallès

(4,38€/m²), Llinars del Vallès (4,35€/m²) i Parets del

Vallès (4,35€/m²) segueixen la llista dels municipis més

cars pel lloguer de naus i solars a la comarca.

OFERTA IMMOBILIÀRIA DE NAUS I SOLARS T2 / 2020  

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

la tendència a l’alça en el darrer trimestre i des de

principis d’any. L’augment del preu del lloguer en un

context en el que la demanda no va precisament a

l’alça pot ser una de les causes d’un augment en la

mitjana mensual d’antiguitat de les ofertes.

Tot i que el número total d’ofertes en lloguer segueix

estable en els darrers tres mesos, el sostre total

disponible en lloguer també augmenta lleugerament i

segueix sent superior al total ofert en venda.

NAUS I SOLARS EN LLOGUER

Lliçà d'Amunt registra el
preu mitjà de lloguer més
elevat de la comarca. 
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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 segueixen en
augment.

https://drive.google.com/file/d/1XvMjzP6WTTGOU3kn8-jUl4DEx5rJwhBB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ps8VRf7UirHhJbS4_IUwmztqI73uUSTP/view?usp=sharing


El Consell Comarcal crea el MarketplaceVO
per fomentar la col·laboració entre
empreses de la comarca

El Consell Comarcal ha creat el MarketplaceVO, una
plataforma comarcal d’empreses i productes i serveis
del territori, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració
entre empreses i ajudar a la difusió dels productes que
s’elaboren al Vallès Oriental.

El Markeplace ha estat un encàrrec de la TVOA que,
davant de la crisi sanitària, considera un element de
vital importància la col·laboració entre les empreses
de la comarca. Aquesta proposta va prendre especial
rellevància com un dels elements del Pla de
Reactivació Econòmica i Social.  

L'objectiu bàsic d'aquest Marketplace és donar
l'oportunitat a les empreses de la comarca per a que
treballin conjuntament i s'estableixin sinergies entre
elles. Aquesta col•laboració pot fer que alguns dels
processos de les empreses siguin més eficients i, per
tant, puguin reduir els seus costos.

Aquest projecte també posa en valor la creativitat de
les empreses del territori i el talent existent, per facilitar
la creació de llocs de treball i la competitivitat del
territori en aquests moments de crisi. 

El MarketplaceVO doncs, recull ofertes i demandes
de productes o serveis d'empreses d'àmbits  com el
comerç, la indústria, l’oci, l’hostaleria i la
restauració, productes de la terra i productes que han
esdevingut necessaris arran de la Covid-19. També es
recull informació sobre necessitats de formació i
ocupació, per detectar àmbits que s'han de millorar.  
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LA NOTÍCIA DESTACADA
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El Vallès Oriental fa un primer pas per
treballar de forma territorial i concertada la
fiscalitat municipal que afecta a la indústria

El Consell Comarcal ha presentat aquest mes de juliol 
l'estudi "L’impacte dels impostos municipals als
polígons d'activitat econòmica del Vallès Oriental".
Es tracta del primer informe monogràfic de l’OPAE i
analitza la regulació dels quatre impostos municipals
més importants als 32 municipis del Vallès Oriental
que disposen de PAE i a 7 municipis de comarques
properes. 

L’Estudi pretén ser una escaneig acurat de la situació
fiscal amb l’objectiu de generar reflexió i debat entre
ajuntaments i agents socials i econòmics per promoure
el desenvolupament de la comarca des d’una
perspectiva clarament territorial.

Presentació de  l'estudi a Montornès del Vallès el passat 6 de juliol.  

http://ccvallesoriental.webmunicipal.diba.cat/ambits/marketplacevo/
http://www.vallesoriental.cat/media/repository/noticies/2020/PE/pae/M1_Fiscalitat_Municipal_Juliol_2020.pdf



