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Objectius del treball

La Taula pel Desenvolupament Econòmic i l’Ocupació del Vallès Oriental – El Vallès Oriental 
Avança volia aconseguir una base de dades el més complerta, exacta i exhaustiva possible de 
les empreses ubicades als polígons i la disponibilitat de sòl al conjunt dels PAE del Vallès 
Oriental.

Els principals objectius assolits han estat:

• S’ha generat una base de dades de totes les empreses ubicades als PAE del Vallès Oriental 
que permet treballar internament el coneixement del teixit empresarial propi.

• S’han detectat naus buides, en venda i/o en lloguer, fet que permetrà dur a terme 
estratègies de dinamització de naus buides. Tanmateix s’han identificat tots aquells solars 
que no estan edificats.

• S’ha detectat l’accessibilitat i l’estat de l’espai públic de tots els PAE de la comarca 

• S’ha elaborat un informe amb els resultats i anàlisi més rellevant de les dades 
obtingudes, tant de forma global a nivell comarcal, com a nivell detallat dels municipis i 
polígons d’activitat econòmica.

OBTENIR TIPOLOGIA DE 
TOTES LES EMPRESES I 

L’ESTAT DELS PAE 
PERMET ENFOCAR 

POLÍTIQUES DE MILLORA 
PER PART DE LES 

ADMINISTRACIONS 
LOCALS I DELS AGENTS 
SOCIALS I ECONÒMICS 

DE LA COMARCA
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Metodologia de treball

Feina realitzada per l’empresa Solucions Geogràfiques S.C.C.L. entre els mesos d’octubre i desembre de 2017, mitjançant un 
treball de camp per identificar les activitats empresarials localitzades als diferents PAE dels municipis del Vallès Oriental.

PREPARACIÓ BASES DE DADES CARTOGRÀFIQUES I 
FORMULARI PEL TREBALL DE CAMP

BBDD EMPRESES DELS PAE

TREBALL DE CAMP 

DEPURACIÓ BBDD, CREUAMENT ALTRES CAPES 
D’INFORMACIÓ

INFORME DEL CENS EMPRESES PAE 
I FITXES ESTAT PAE Vallès Oriental

BBDD EMPRESES LA 
GARRIGA I GRANOLLERS

EXPLOTACIÓ DADES, MAPES, REDACCIÓ INFORMES

RESULTAT

DERIVAT
Visor

Polítiques de millora
Etc.
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Metodologia de treball

Nom Comercial de l’empresa
Nom Fiscal de l’empresa
NIF
Situació de l’empresa
Tipus d’empresa
Tipus immobiliari
Secció CCAE
Divisió CCAE
Grup CCAE
Classe CCAE
Nom Immobiliària
Web d’empresa
Nombre de treballadors
Associació d’empresaris

Mail de contacte
Telèfon de contacte
Persona de contacte
Producte
Data de treball de camp
Font de les dades. Elaboració posterior
Nom del Municipi. Elaboració posterior
Nom del Polígon Industrial. Elaboració posterior
Carrer i Número segons cadastre. Elaboració posterior
Referència Cadastral. Elaboració posterior
Qualificació Urbanística Municipal. Elaboració posterior
Qualificació Urbanística Ajuntament. Elaboració posterior
Coordenada X UTM ETRS89. Elaboració posterior
Coordenada Y UTM ETRS89. Elaboració posterior

Treball de camp in situ, preguntat als responsables de cada empresa

INFORMACIÓ ASSOCIADA A CADA EMPRESA
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Metodologia de treball

BASE DE DADES DE TOTES LES EMPRESES I SOLARS DELS PAE DEL VALLÈS ORIENTAL

• Unitat mínima geolocalitzada ubicació de l’empresa o solar
• Ubicació exacta 
• Molta informació associada per cada empresa (atributs)

RESULTAT
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Metodologia de treball

BASE DE DADES REALITZADA I ANALITZADA 
AMB TECNOLOGIES D’INFORMACIÓ 
GEOGRÀFICA (GIS)

• Permet fer creuaments amb altres capes 
i analítiques geoespacials vàries

• Permet ser el punt d’inici per un Visor de 
Polígons o d’un Sistema d’Informació 
dels PAE

RESULTAT
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Principals resultats

PAE al Vallès Oriental

161 Polígons d'Activitats Econòmiques (segons capa 
SIPAE – ICGC) Amb el nou SIPAE aquest nombre pot 
disminuir

Ocupen 3.115,2 hectàrees, equivalents al 4,2% de la 
superfície de tota la comarca. 

Hi ha gairebé 6.000 ubicacions d’empreses 

33 dels 39 municipis acullen PAE

No disposen de PAE:
Campins, Cànoves i Samalús, Fogars de Montclús, Montseny 
i Sant Esteve de Palautordera per la seva proximitat al Parc 
Natural del Montseny, amb restriccions en la localització de 
certes activitats econòmiques. 
Vallromanes, situat a la serra de Sant Mateu, a la serralada 
litoral.  
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Principals resultats

PAE al Vallès Oriental

Distribució dels PAE està estretament relacionada 
amb la distància als principals eixos de comunicació, 
amb la formació de grans corredors o clústers 
econòmics 

78 dels 161 PAE de la comarca tenen menys de       
10 hectàrees

La mida mitjana es situa en 19,35 hectàrees, en la 
línia de la mitjana de Catalunya (19,80 ha), però per 
sota de les 24 hectàrees de la Regió Metropolitana 
de Barcelona

17 PAE que superen les 50 hectàrees
Situant-se al quadrant sud-oest de la comarca, entre les 
Franqueses del Vallès, Granollers, Parets del Vallès i 
Martorelles. 
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Principals resultats

Activitat de les empreses

• 4.000 empreses actives 

• 1.000 inactives (venda, lloguer, traspàs, solars, etc.)

• 900 sense informació 

Taula 1. Situació empreses dels PAE del VOR 

Situació empresa N % 

EN ACTIU 4.029 68,2% 

INACTIVES 991 16,77% 

SENSE INFORMACIÓ 888 15,03% 

TOTAL 5.908 100,00% 

Font: Solucions Geogràfiques - Elaboració pròpia. 

EL GRAN NOMBRE DE FINQUES BUIDES 
LOCALITZADES EN POLÍGONS D’ACTIVITAT 
JUNTAMENT A L’ELEVADA ACCESSIBILITAT 

CONVERTEIXEN EL VALLÈS ORIENTAL EN UNA 
COMARCA PREPARADA PER ACOLLIR UN MÍNIM DE 

MIL EMPRESES. 

ES POSSIBLE QUE HI HAGI SÒL INDUSTRIAL ENS PLANS 
PARCIALS PENDENTS D’URBANITZAR. AQUEST ESTUDI 
RECULL ELS PAE CONSOLIDATS BASATS EN LA CAPA DE 

POLÍGONS INDUSTRIALS DE L’ICGC



Cens de les empreses, naus i solars dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental 10

Principals resultats

Activitat de les empreses per municipis

• El terme de La Garriga és el que concentra 
més finques en situació d’inactivitat: 147 
(2,48% de la comarca). 

• Les Franqueses del Vallès i Llinars del 
Vallès també destaquen pel seu nombre 
de finques buides, amb 118 (1,99% del 
total) i 105 (1,77% del total) 
respectivament.

Fig. 1. Grau d’activitat empresarial dels PAE per municipis 

Font: Elaboració pròpia de Solucions Geogràfiques. 

HI HA ALGUNES DIFERÈNCIES EN EL 
GRAU D’ACTIVITAT O INACTIVITAT EN 

FUNCIÓ DEL MUNICIPI
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Principals resultats

Tipus de finques que ocupen les empreses actives

• L’activitat econòmica es concentra en un 90% en naus 
industrials.

• Els locals són la segona tipologia amb més presència 
als PAE de la comarca, encara que a molta distància de 
les naus. Vinculats majoritàriament al comerç

• 137 parcel·les, enteses com a finques d’ús industrial 
que disposen d’infraestructures i serveis bàsics per al 
seu funcionament però que no estan edificades, com 
les que poden necessitar empreses de 
desballestament o d’estacionament de vehicles

• Les oficines són una tipologia residual als PAE del 
Vallès Oriental, amb un 1,5% 

TIPOLOGIA DELS IMMOBLES DE L’EMPRESA ACTIVA: 
GAIREBÉ 3.600 EMPRESES ESTAN EN 

NAUS INDUSTRIALS (90%)

Taula 1. Tipus d’immoble empreses actives  dels PAE del VOR 

Tipus immoble EN ACTIU 

 N % 

LOCAL 165 4,1% 

NAU 3.592 89,15% 

OFICINA 58 1,44% 

PARCEL·LA 137 3,4% 

ALTRES 77 1,91% 

TOTAL 4.029 100,00% 

Font: Solucions Geogràfiques - Elaboració pròpia. 
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Principals resultats

Tipus de finques que ocupen les empreses 
inactives

• 479 solars buits disponibles per a activitats 
econòmiques i productives, el que suposa un 
48,75% del total de finques inactives localitzades 
en PAE

• Solars hi ha a tota la comarca, excepte a La 
Llagosta, Martorelles i Vallgorguina. La meitat 
d’aquests solars es concentren entre La Garriga 
(27,31%), Les Franqueses del Vallès (13,14%) i Sant 
Celoni (9,03%)

• Destaca la presència de naus industrials sense 
activitat productiva vigent, ja que estan en venda, 
lloguer o reforma. Són 393 naus i suposen el 
39,34% de les finques inactives

ELS PAE SITUATS EN NUCLIS URBANS HI HA MÉS LOCALS I 
OFICINES, MENTRE QUE ELS SUBURBANS HI HA MÉS 

NAUS, MÉS PARCEL·LES I SOLARS BUITS

Taula 1. Tipus d’immoble empreses inactives dels PAE del VOR 

 
Tipus immoble 

INACTIVES 

VENDA/LLOGUER EN VENDA EN LLOGUER EN REFORMA SOLAR 

LOCAL 5 6 10 4 - 

NAU 149 51 144 49 - 

OFICINA - 2 13 - - 

PARCEL·LA 19 31 12 13 479 

ALTRES - 2 - 2 - 

TOTAL 173 92 179 68 479 

Font: Solucions Geogràfiques - Elaboració pròpia. 
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Principals resultats

Treballadors per empresa activa

• Són majoritàriament empreses petites: el 55% 
tenen entre un i cinc treballadors, mentre que 
només el 2,25% de les empreses tenen més de cent 
treballadors

• Aquest fet està directament relacionat amb la mida 
de les empreses

TEIXIT EMPRESARIAL D’EMPRESA PETITA (TÍPIC 
CATALUNYA) SEGONS “ENQUESTA”

Fig. 1. Nombre de treballadors per empresa dels PAE del VOR. 

 

Font: Elaboració pròpia de Solucions Geogràfiques. 
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Principals resultats

Tipus d’empresa

• Gairebé el 42% de les empreses situades als PAE 
del Vallès Oriental disposen d'una única finca per a 
desenvolupar les seves activitats

• Hi ha un 29% d'empreses que hi tenen la seu i un 
25% que són la sucursal d'una empresa més gran

EN RESUM, ALS PAE DEL VALLÈS ORIENTAL HI TROBEM PRINCIPALMENT EMPRESES PETITES, 
AMB UNA ÚNICA FINCA PER A DESENVOLUPAR-HI LES SEVES ACTIVITATS, PERÒ D’UNA GRAN 

DIVERSITAT D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Taula 1. Tipus d’empresa dels PAE del VOR 

Tipus Empresa  N % 

SEU 1.186 29,44% 

SUCURSAL 996 24,72% 

ÚNICA 1.688 41,9% 

SENSE DADES 159 3,94% 

TOTAL 4.029 100,00% 

Font: Solucions Geogràfiques - Elaboració pròpia. 
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Principals resultats

Activitats empreses

• Gran quantitat d'activitats econòmiques de tipologia 
molt diversa que van des de l'agricultura, la 
logística, l’hostaleria, la construcció i la indústria

• Activitat principal indústria manufacturera (38%)

• Manufacturera, comerç i tallers de vehicles, 
transport i emmagatzematge engloben el 80% de 
les activitats

Fig. 1. Principals activitats dels PAE del VOR. 

 

Font: Elaboració pròpia de Solucions Geogràfiques. 

NO HI HA ESPECIALITZACIÓ 
PRODUCTIVA EN ELS PARCS 

EMPRESARIALS DE LA COMARCA 
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Principals resultats

Activitats empreses – Indústria manufacturera

• Les indústries manufactureres són presents a 
tots els municipis de la comarca, encara que amb 
percentatges molt diferents 

• Sis municipis concentren la meitat de la 
manufactura: Granollers (14,26%), les 
Franqueses del Vallès (9,37%), Lliçà de Vall 
(8,51%), Canovelles (5,81%), Caldes de Montbui 
(5,74%) i Parets del Vallès (5,68%)

• La fabricació de productes metàl·lics engloba el 
29% de les activitat de la indústria manufacturera 
en el global de la comarca

19,68%

3,31%

4,18%

4,31%

4,97%

5,23%

6,09%

6,70%

7,22%

9,28%

29,03%

Altres

Indústries tèxtils

Fabricació de materials i equips elèctrics

Indústria de la fusta i del suro

Fabricació de mobles

Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

Indústries de productes alimentaris

Fabricació de maquinària i equips NCAA

Indústries químiques

Fabricació de cutxú i matèries plàstiques

Fabricació de productes metàl·lics

Tipus d’indústria manufacturera dels PAE del Vallès Oriental
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Principals resultats

Activitats empreses

Mapes sectorials: són els 
sectors amb especialització 
productiva i amb més volum 
de facturació a la comarca.

Concentració del 
sector Alimentari 
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Principals resultats

Activitats empreses

Mapes sectorials: són els 
sectors amb especialització 
productiva i amb més volum 
de facturació a la comarca.

Concentració del 
sector Automoció 
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Principals resultats

Activitats empreses

Mapes sectorials: són els 
sectors amb especialització 
productiva i amb més volum 
de facturació a la comarca.

Concentració del 
sector de la Fusta i 
el Moble 
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Principals resultats

Activitats empreses

Mapes sectorials: són els 
sectors amb especialització 
productiva i amb més volum 
de facturació a la comarca.

Concentració del 
sector de la 
Logística 
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Principals resultats

Activitats empreses

Mapes sectorials: són els 
sectors amb especialització 
productiva i amb més volum 
de facturació a la comarca.

Concentració del 
sector del Metall 



Cens de les empreses, naus i solars dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental 22

Principals resultats

Activitats empreses

Mapes sectorials: són els 
sectors amb especialització 
productiva i amb més volum 
de facturació a la comarca.

Concentració del 
sector de la 
Química i Plàstics 
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Principals resultats

CONCLUSIONS 1

• Els treballs realitzats han suposat la creació d’una extensa i exhaustiva base de dades ex novo dels PAE del 
Vallès Oriental

• La seva anàlisi ens permet conèixer de primera mà el nombre total de finques destinades a activitats 
econòmiques, el dinamisme dels PAE i el grau d’activitat econòmica, incloent l’inventari i l’anàlisi de les finques 
en desús, les característiques dels PAE a nivell comarcal i municipal, així com el creixement potencial dels PAE

• Els PAE són espais que responen a dinàmiques globals, estan interconnectats i formen part de xarxes 
complexes en les que s’estableixen sinèrgies entre sectors econòmics

• La georeferenciació d’aquesta informació n’ha permès una comprensió més complerta i la seva anàlisi des 
d’una perspectiva espacial
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Principals resultats

CONCLUSIONS 2

Els Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Oriental es caracteritzen per les tres dinàmiques territorials 
següents:

• Els Polígons d’Activitat Econòmica i Productiva del Vallès Oriental segueixen dinàmiques territorials que 
sobrepassen límits administratius locals. Hi ha nombrosos PAE a cavall de dos municipis, formant grans 
corredors d’activitat econòmica

• Com a fenomen oposat a l’anterior, es dona una gran fragmentació espacial. Els PAE s’ubiquen aprofitant el 
sòl disponible en espais perifèrics dels municipis

• Els eixos de comunicació terrestre esdevenen el principal element que determina la ubicació dels PAE. El 
desenvolupament econòmic dels PAE de la comarca es beneficia de de la seva excel·lent connectivitat



Cens de les empreses, naus i solars dels polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental 25

Principals resultats

CONCLUSIONS 3

• Els PAE del Vallès Oriental disposen d’elements de diferenciació territorial i d’atracció amb una base sòlida: 
una elevada accessibilitat i proximitat als mercats

• Els PAE són el motor econòmic de la majoria dels municipis de la comarca. Fins i tot els termes més petits 
es converteixen en nuclis tractors d’empreses i de mà d’obra, hi ha un bon equilibri entre qualitat i quantitat

• Els PAE tenen heterogeneïtat productiva. Són conglomerats d’activitats econòmiques en els que hi ha una 
gran presència encara de la indústria manufacturera a la comarca però amb un pes creixent del sector 
terciari, que es desplaça progressivament del centre de les ciutats als PAE

• Lluny de ser un inconvenient, la diversitat econòmica és un factor clau en la resiliència i la viabilitat 
econòmica d’aquests espais
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Principals resultats

CONCLUSIONS 4

• Destaca la presència d’un gran nombre d’empreses amb una sola finca i també empreses amb la seva seu 
en un dels municipis de la comarca. Això significa que al Vallès Oriental hi ha un elevat percentatge de 
capital local i, per tant, una menor dependència de les empreses de fora i major autosuficiència que en 
altres territoris

• No obstant, els PAE del Vallès Oriental tenen dues debilitats 
o La primera, el predomini de les empreses petites i amb un reduït impacte ocupacional. 

(Tot i que aquesta estructura és menys vulnerable a les forces externes del mercat)

o La segona debilitat dels PAE de la comarca és la gran disponibilitat de sòl, amb 479 solars buits i més 
de 500 finques, entre naus, locals i oficines sense activitat

Que poden esdevenir OPORTUNITATS

És precís buscar estratègies pel ple funcionament dels PAE i no confiar excessivament en les economies 
d’aglomeració i d’escala. Els municipis tenen marge per explotar aquest recurs econòmic
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Principals resultats

REPTES A CONSIDERAR: 

Els PAE són espais complexos, interdependents en quant a usos i funcions, que plantegen un seguit de reptes:

• Coordinació de la gestió amb vocació supramunicipal, activa i continuada; tenint en compte que és un model 
econòmic que depèn de la demanda externa

• Necessitat de l’acció coordinada de les forces econòmiques i polítiques pel bon funcionament dels PAE a curt, 
mig i llarg termini

• Potenciar l’avantatge competitiu dels PAE per facilitar la instal·lació d’empreses noves, el manteniment i 
consolidació de les ja existents i com a resultat de tot això, fomentar l’ocupació i la riquesa local

POLÍTIQUES I ACCIONS A POTENCIAR
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Principals resultats

Fitxa explicativa per cada municipi 
LES DADES EXPLICADES FINS ARA ESTAN DESGLOSSADES 

PER CADA MUNICIPI EN FITXES
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Principals resultats

Mapes temàtics de cada PAE

MAPA TEMÀTIC SITUACIÓ 
EMPRESES (ACTIVES, 

INACTIVES, ETC.)

MAPA TEMÀTIC 
D’ACTIVITATS PRINCIPALS DE 

CADA EMPRESA
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Principals resultats

Mapes temàtics de cada PAE

ELS PUNTS DE LES 
EMPRESES ESTAN 

GEOLOCALITZATS A 
L’ACCÉS PRINCIPAL
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Principals resultats

Fitxa accessibilitat de cada PAE

PER CADA PAE HI HA 
FITXA

ACCESSIBILITAT

ESTAT ESPAI PÚBLIC 
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Properes accions

PROPERES ACCIONS:

• S’està treballant en el Portal de polígons amb 
dades de les empreses recollides al cens i 
l’oferta de naus i solars a la comarca 
(presentació prevista pel 3 d’octubre 2018)

• Conveni amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona: Portal Naus i Solars 

• Creació d'un catàleg de promoció industrial 
del Vallès Oriental: doble enfocament, 
municipal i comarcal

POLÍTIQUES I ACCIONS PORTADES A TERME PER 
DINAMITZAR I CONSOLIDAR EL TEIXIT INDUSTRIAL



#PolígonsVallès


