
 

PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA DEL VALLÈS 

ORIENTAL 

1. SITUACIÓ ACTUAL DE LA COMARCA DAVANT DE LA CRISI 

SANITÀRIA DE LA COVID-19 

CONTEXT ECONÒMIC DEL VALLÈS ORIENTAL I INFLUÈNCIA DE LA 

COVID-19 

La crisi sanitària derivada de la  COVID-19 està tenint un impacte sense 

precedents a l’economia. En un primer moment es va pensar que podria ser 

una crisi breu, amb un perfil en forma d’”V”, és a dir, un primer impacte fort i 

recessiu que ràpidament es transformaria en creixement i recuperació dels 

nivells previs a la crisi. Ara bé, unes setmanes més tard es veu clarament que 

la durada de la crisi pot estendre’s a nivell temporal de manera important, que 

la situació quan es vagi recuperant no serà la de tornar a la situació prèvia 

d’abans de l’inici de la crisi i que a nivell econòmic, social i emocional la crisi 

suposarà un shock negatiu intens i durador, especialment en sectors 

econòmics concrets, com puguin ser el turisme, l’hostaleria, comerç, 

construcció, serveis a les persones,etc. 

És evident que aquesta situació representa un fet sense precedents a la nostra 

història recent. La posada en marxa de mesures de confinament de la població 

i de tancament de bona part de l’activitat productiva ha estat determinant per a 

començar a controlar la propagació del virus, limitar la pèrdua de vides i evitar 

el col·lapse del sistema sanitari. Tot i això, la hibernació de l’activitat productiva 

ha generat efectes molt acusats en el curt termini en termes de vendes, 

producció i VAB. Alguns d’aquests efectes seran temporals, degut al fort xoc 

tant d’oferta (pel tancament temporal de part de l’activitat) com de demanda 

(pel confinament de les persones). La persistència en el temps dels efectes 

inicials dependrà, en part, de l’abast i efectivitat de les mesures de política 

econòmica que els governs implementin. 

CONTEXT MACROECONÒMIC 

Tots els organismes econòmics internacionals recullen l’impacte negatiu de la 

crisi sanitària i de les mesures de confinament sobre l’activitat econòmica. 

L’FMI estima una reducció del PIB mundial del 3,0 % el 2020, amb un 

decreixement especialment sever en les economies avançades (-6,1 %). Les  

 

 

 



 

economies emergents esperen caigudes més contingudes, amb creixements 

moderadament positius a la Xina i l’Índia. Destaca la caiguda prevista per a la 

zona euro ( 7,5 %) i per l’Estat espanyol (-8,0 % segons l’FMI, i entre el 6,6 % i 

el 13,6 % segons el Banc d’Espanya).1 

Les dades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2020, 

si ve no reflecteixen en la seva totalitat els principals efectes de la crisi derivada 

de la covid192, si que aporten unes dades de partida interessants. Així,  durant 

aquest període a Catalunya es comptabilitzen 3.862.800 persones actives al 

mercat de treball; d’aquestes 3.451.200 es troben ocupades i 411.600 aturades, 

buscant feina de manera activa. 

Respecte del trimestre anterior, l’ocupació ha disminuït en 27.000 persones (-

0,8%)3, descens que acostuma a produir-se en els primers trimestres de cada 

any, d’ençà l’any 2008. Aquest primer trimestre de 2020 però, la reducció ha 

estat la més intensa des de l’any 2015.   

L’anàlisi per edats constata que l’ocupació juvenil ha caigut amb més força i 

que sectorialment, la construcció és l’únic sector que ha guanyat ocupació en el 

trimestre, registrant-se aquests primers mesos de l’any caigudes en el sector 

de l’agricultura, així com la indústria i els serveis.  La taxa d’atur creix fins al 

10,7%, tot i que se situa per sota de l’any anterior. 

D’altra banda, segons l’estimació d’avanç que elabora l’Idescat, el primer 

trimestre del 2020 el PIB de Catalunya ha retrocedit un 3,9% interanual. Aquest 

descens està en línia amb les reduccions que s’estan produint a l’economia 

espanyola (-4,1%) i a d’altres economies europees. En termes intertrimestrals 

el PIB català disminueix un 4,6%. Aquesta dada està condicionada per la 

interrupció de part de l’activitat productiva a la segona meitat de març, però 

també recull el comportament de l’activitat durant els mesos de gener, febrer i  

 

                                                           
1
 Nota de Conjuntura Econòmica Anàlisi de l’evolució de l’economia catalana i el seu entorn Número 

109. Abril de 2020. Departament d’Economia i Hisenda. Generalitat de Catalunya. 
 
2
 Cal tenir present que els efectes en el mercat de treball per l'entrada en vigor del Reial decret 

463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma, queden diluïts en els resultats del primer 
trimestre de 2020, atès que només es recullen en 3 setmanes de les 13 de referència en què s’han 
realitzat enquestes aquest trimestre. 
 
3
 Matisar que en aquesta xifra de descens d’ocupació no s’inclouen les persones afectades per un 

expedient de regulació temporal d’ocupació que comporti la suspensió de l’ocupació, ja que d’acord 
amb la metodologia de l’enquesta, es consideren persones ocupades si la suspensió és inferior a tres 
mesos. Com és el cas dels ERTO que s’havien iniciat des de la declaració de l’estat d’alarma fins al 31 de 
març. 
 



 

la primera meitat de març. En aquesta part del trimestre l’economia seguia 

avançant, tot i que a un ritme moderat i força similar al de finals del 2019. 

DADES DEL VALLÈS ORIENTAL 

En aquest context, el teixit productiu dels municipis i de la nostra comarca 

pateix una situació complicada i ho tindrà molt difícil per suportar aquest embat 

econòmic, com la resta de comarques. Cal dir que les dades d’inici de l’any 

2019 reflectien cert increment pel que fa a les xifres d’atur, tal i com podem 

veure reflectit al Gràfic 1, que dibuixa l’evolució mensual de l’atur a la comarca 

des del gener de l’any 2017. Si ens fixem en la tendència que dibuixen les 

dades, els darrers mesos de l’any 2019 l’aturs’havia començat a enfilar, 

recuperant valors que si bé encara es mantenen allunyats a la situació de fa 4-

5 anys, si que reflectien un canvi de ritme en l’àmbit del mercat de treball. 

 
Gràfic 1 
 

 
Font: Elaboració pròpia. Observatori Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

 

Analitzant ja les dades més recents, veiem com aquest mes d’abril l’atur a la 

comarca s’ha situat en 25.545  persones, 2.732 persones més respecte al mes  

 

 

 



 

de març passat. Com apuntàvem abans, aquestes xifres d’atur són molt 

similars a les que la comarca registrava a finals de l’any 2016 i primers mesos 

de l’any 2017. El creixement relatiu és important, pràcticament del 12%, molt 

similar a l’increment registrat al conjunt català, que ha estat del 12,2%. La taxa 

d’atur registral se situa en l’13,20%, d’acord a l’actualització feta de la població 

activa registral del mes de març. Comparant les dades d’atur amb les del 

passat mes d’abril de 2019, la tònica també és d’increment important de la xifra 

d’aturats en un miler de persones.  

Els efectes de la crisi que vivim es reflecteixen també en la caiguda de la 
contractació. Així, al mes d’abril s’han 5.765 contractes al Vallès Oriental, uns 
6.000 menys que els que es van registrar durant al mateix període de l’any 
passat, registrant així un descens del 54% en el total de contractes, és a dir 
aquest mes d’abril s’han registrat la meitat de contractes que es van registrar 
l’abril del 2019, i pràcticament el 40% dels registrats al mes anterior. 

 
 A Catalunya, s’ha registrat també una forta reducció de la contractació laboral. 
Així, respecte al mes març de 2020, la variació relativa del contracte ha estat 
del 46% i del 26% respecte la xifra de contractes de fa un any.  

 
Taula 1. Dades d'atur i contractació al Vallès Oriental. Abril de 2020 
 

 
Font: Elaboració pròpia. Observatori Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

 
Pel que fa també a les dades d’estructura productiva (assalariats, autònoms i 
empreses) corresponent al primer trimestre de l’any, confirmen la pèrdua 
d’activitat. Així, tant el nombre d’assalariats com el d’autònoms ha disminuït. El 
tercer component de l’estructura productiva, les empreses (centres de 
cotització), també han registrat disminucions en aquest període de l’any 
respecte el mateix trimestre de 2019: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Atur Absoluta Relativa Absoluta Relativa

25.545 2.732 11,98% 4.010 18,62%

Total Contractes Absoluta Relativa Absoluta Relativa

5.765 -3.812 -39,80% -6.873 -54,40%

Variació mensual Variació anual 2019-2020

Atur 

Contractació



 
 
Taula 2. Variació de la població assalariada, població autònoma i centres de cotització 
(empreses) Vallès Oriental i  RMB 

 

 
Font: Elaboració pròpia. Observatori Centre d’Estudis del Vallès Oriental 

D’altra banda, aquestes  dades d’estructura productiva cal complementar-les 
amb les dades relatives als Expedients de regulació d’Ocupació, ERTOs, que 
s’han incrementat aquests darrers dos mesos, per causa de força major, com a 
reacció davant la pandèmia i l’aturada de molta activitat. Cal tenir en compte 
que es tracta de sol·licituds, no expedients resolts, però atès el context i la 
situació que ha dut a presentar-los, bona part poden acabar sent expedients 
autoritzats . 

En total, a 1 de maig de 2020 (o 30 d’abril) a la comarca es van presentar 4.607 
ERTOs que van afectar a 33.810 treballadors. Els municipis més de la comarca 
més afectats per aquests expedients d’empreses han estat, per aquest ordre, 
Granollers (1.015) , Mollet del Vallès (488); Les Franqueses del Vallès (289), 
Parets del Vallès (237)  i  Sant Celoni (214). Ara bé, si mirem les xifres de 
treballadors/es afectats, l’ordre canvia lleugerament: si bé els primers llocs els 
ocupen els mateixos municipis (Granollers, 8.114 persones afectades), Mollet 
(2.657), Les Franqueses (2.530), Parets del Vallès 2.394), apareix Lliçà de Vall, 
que ha registrat 119 expedients de regulació que han afectat a 1988 persones, 
per damunt, per exemple, de la xifra registrada a Sant Celoni (1.221 persones). 

 

 

Vallès Oriental Total RMB

Assalariats 114.080 1.881.160

Pes comarca/RMB 6,1% 100,0%

Absoluta -4.612 -65.361

Relativa % -3,9% -3,4%

Autònoms 29.197 331.574

Pes comarca/RMB 8,8% 100,0%

Absoluta -342 -2.565

Relativa % -1,2% -0,8%

Empreses 11396 148393

Pes comarca/RMB 7,68% 100,0%

Absoluta -1239 -17.137

Relativa % -9,8% -10,4%

Variació

Variació

Variació



 

Si fem l’anàlisi per sectors econòmics, observem que els sectors més afectats 

pels ERTO a la comarca han estat el comerç (24,14%), l’hostaleria (18,65% i la 

indústria manufacturera(12,59%). A la taula següent podem veure el detall: 

 
Taula 3. Principals activitats afectades.  
 

 
Font: Elaboració pròpia. Observatori del Treball i Model Productiu-Generalitat de Catalunya 
 

2. ESTRATÈGIA I ROL DEL CONSELL COMARCAL  

El Consell Comarcal ha d’esdevenir un instrument al servei de la Taula Vallès 
Oriental Avança i de les demandes, que en aquests moments puguin sorgir 
dels ajuntaments, i de tots els agents implicats en les decisions del nostre 
territori, per fer-lo més fort i estratègic d’ara en endavant. 

Hem de ser capaços de copsar aquelles oportunitats latents a la comarca i que 
ens poden permetre fer un salt qualitatiu en el desenvolupament territorial, més 
enllà de la situació de crisi en la que ens trobem. 

La visió estratègica, davant de la nova situació, els projectes estructurants, la 
cooperació entre agents han de fer de la comarca del Vallès Oriental un territori 
capaç de fer possible una recuperació de la nostra economia i de treballar en 
aquelles línies que ens permetin reactivar la nostra economia i fer-la créixer. 

 

 

Comerç a l’engròs i al detall 24,14%

Hostaleria 18,65%

Indústries manufactureres 12,59%

Altres serveis 9,09%

Construcció 8,49%

Educació 4,91%

H. Transport i  emmagatzematge 4,02%

Activitats sanitàries i  serveis socials 3,95%

Activitats artístiques i  d’entreteniment 3,56%

Activitats professionals i  tècniques 3,28%

Activitats administratives i  auxiliars 2,71%

Activitats immobiliàries 1,35%

Sense especificar 1,00%

Informació i comunicacions 0,85%

Activitats financeres i  d’assegurances 0,43%

Agricultura, ramaderia i  pesca 0,35%

Indústries extractives 0,28%

 Aigua, sanejament i gestió de residus 0,22%

Activitats de les l lars 0,15%

Energia elèctrica i  gas 0,00%

Adm. pública, Defensa i SS obligatòria 0,00%

Organismes extraterritorials 0,00%

Total 100,00%



 

Les administracions públiques i els agents socials i econòmics ens trobem 
davant d’una situació difícil de gestionar per la complexitat d’aquesta i per les 
noves necessitats que planteja la societat. A més hem de ser capaços 
d’optimitzar els pocs recursos que tenim en aquests moments. 

Hem de facilitar i compartir el coneixement existent de la realitat actual, rol que 
el Consell Comarcal desenvolupa i pot desenvolupar encara més en un futur 
proper. Aquest rol requereix d’un flux d’informació ràpid i fluid entre tots els 
agents implicats i d’un paper d’analista per part del Consell Comarcal.  

L experiència acumulada al llarg dels anys, de tots els agents implicats, ens 
permetrà donar resposta a aquestes necessitats excepcionals, davant les que 
ens trobem actualment.  

Per poder prendre decisions cal tenir elements per prendre-les. Des del Consell 
Comarcal disposem dels instruments que ens ajuden a analitzar la realitat i 
prendre les decisions oportunes. 

Tenim un repte molt important en aquest moment, ja que hem de ser capaços 
de copsar les demandes, mancances, problemàtiques que afecten al nostre 
territori. Hem de detectar i determinar aquells agents estratègics que ens 
permetin conèixer aquesta realitat amb tot detall.  

La naturalesa del Consell Comarcal, com a organització de segon nivell, ens 
permet actuar com a catalitzadors de les demandes del territori i, a la vegada, 
assistir a les demandes que ens puguin fer arribar des del món local. 

3. PROPOSTES DEL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I SOCIAL DEL 
VALLÈS ORIENTAL  

1.-Activació d’un Grup de treball de crisi per a la reactivació econòmica, en la 

que hi participin els membres de la CE de la TVOA i representants de tots els 
grups polítics del Consell Comarcal, així com el Gremi d’Hostaleria del Vallès 
Oriental i l’Associació d’Hotels del Vallès Oriental. En funció de les temàtiques 
tractades a les reunions es convidarà aquells agents que es consideri oportú. 
Aquest grup de treball vehicularà totes les propostes de reactivació econòmica, 
sorgides a nivell comarcal. 

El diàleg, la cooperació i la concertació han de ser els principis que regeixin , 
des de la lleialtat institucional i respecte, les actuacions i que per principi se 
sustentin en la subsidiarietat i proximitat. 

2.-Reforç de l' Observatori-Centre d’Estudis com element bàsic per poder 
monitoritzar les dades i analitzar la situació que estem vivint, amb l'objectiu 
d'aportar coneixement per redefinir línies estratègiques i accions vinculades al  

 



 

Pla de Xoc o altres Plans sectorials. Des de l'Observatori caldrà  analitzar de 
forma permanent la situació del mercat laboral, el teixit local i la conjuntura 
socioeconòmica, així com mesurar l'impacte en els sectors productius més 
rellevants de l'economia comarcal. L'Observatori també ha de reforçar la 
manera de comunicar i difondre els treballs i els productes elaborats així com la 
generació de productes a demanda dels diferents agents socials que operin al 
territori . Aquesta anàlisi de la realitat ens permetrà tenir el màxim de 
coneixement, prendre decisions més acurades i actuar d'una manera molt més 
adequada davant del context en el qual ens ubiquem 

3.-Posar a disposició dels ens locals recursos tècnics que ens permetin 
elaborar durant un any el Pla de reactivació socioeconómica (Pla de Xoc 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Dins d’aquests recursos 
tècnics, disponibles actualment, tenim els grups de treball de la TVOA: 

* Grup de treball de polígons d’activitat económica: amb una llarga trajectòria 
treballant en el desenvolupament dels polígons i el teixit productiu. El pla de 
treball d’aquest grup de treball s’adaptarà a les necessitats plantejades per la 
crisi del Covid-19. 

* Grup de treball de formació/ocupació: de nova creació. Marcarà pautes 
relacionades amb l’àmbit de la formació i l’ocupació. 

* Grup de treball d’empresa: de nova creació. Ajudarà a definir les línies 
d’actuació destinades a empreses/autònoms. 

4.-Creació d’un grup de treball per dur a terme la interlocució amb les entitats 
bancàries. Establir un canal de comunicació directa amb les entitats bancàries 
que ens permeti dialogar i cercar mesures que ajudin a la ciutadania. Buscar 
condicions més favorables per empreses/autònoms/ciutadania en general. 

5.-Analitzar accions que permetin millorar la situació dels sectors que es 
dediquen a la cura de les persones (sociosanitari, dependència, geriatria, 
diversitat funcional…). Aquests sectors han estat fortament atacats per la crisi 
sanitària i són bàsics per a la societat en aquests moments. 

6.-Impulsar circuits curts de comercialització, circuits de producció, abastament 

i serveis de proximitat, tant en l'àmbit de l'alimentació (especialment en el 

sector primari), com en d'altres àmbits com els serveis o l'energia, tot 

potenciant el treball col·laboratiu i la participació del teixit empresarial, a través 

d’un Market place .Tot això ho volem dur a terme amb la implicació del tercer 

sector i enfortint el treball amb el sector del cooperativisme i economia social.  

 

 



 

7.-Treballar des del Servei de Turisme del Consell Comarcal en el 
posicionament del Vallès Oriental com a destinació turística, apostant per un 
model territorial basat en el turisme de proximitat i en la sostenibilitat. Aquesta 
acció s’està duent a terme des de l’àmbit de la concertació amb els diferents  
ajuntaments i  agents turístics del territori, per tal de garantir la revitalització del 
sector i que, un cop es produeixi la reobertura, tots els establiments turístics de 
la comarca puguin tenir continuitat davant la "nova normalitat" del sector.  

8.-Reforçar la perspectiva de gènere en l'àmbit laboral, amb el llançament 
i/o reforç d’un programa de suport a la feminització de l’ocupació, que vetlli i 
fomenti la reincorporació de les dones al mercat laboral 

9.-Esforç per a reduir els terminis de pagament de factures a proveïdors, per 
part del món local de la comarca. Treballar en l’elaboració de protocols que 
permetin agilitzar aquests pagaments i acordar les pautes seguides. 

10.-Vinculació dels serveis i accions que es duguin a terme des de la comarca 
a l'Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Establir 
accions que permetin lluitar contra la crisi climática actual i fomentar, des de 
l'entorn local, la transició cap a una economia verda i models d'acció 
sostenibles (projectes d’economia circular). 

11.-Acompanyar a les empreses per a fer un salt en l’àmbit digital  i 
establir mesures de suport per reduir la bretxa digital dels treballadors i 
treballadores, donada la situació actual i futura d'implantació del teletreball i ús 
de les TIC de manera extensiva. 
 
12.-Definir estratègies de treball per dur a terme accions concretes per a la 
indústria de la comarca, que permeti incrementar la seva liquiditat així com 
superar la situació actual de crisi. La reindustrialització, la reconversió del teixit 
productiu, la implantació de projectes d’economia circular i la lluita contra la 
precarietat laboral com a elements clau. 

 

  



Annex 1. Resum de dades  

 

Dades demogràfiques Vallès Oriental  Catalunya 

Total població 409.638 7.675.217 

Dones 205.361 3.905.094 

Joves (16 a 29 anys) 126.915 1.116.792 

Població d'origen estranger 36.285 1.159.427 

% dones d'origen estranger 46,44% 48,61% 

% joves d'origen estranger 22,05% 22,89% 

% estrangers respecte població TOTAL 8,86% 15,11% 

%població major de 65 anys 68.294 1.442.754 

% població major de 75 anys 31.743 706.622 

% població major de 85 anys 10.264 242.767 

Dades mercat de treball     

  
 

  

Població Aturada  25.545 467.810 

Dones 14.550 255.283 

Demandants d'ocupació 47.322 476.312 
Població aturada de llarga durada (24 
mesos o més) 5.555 91.349 

dones en situació d'atur de llarga durada 3.730 58.400 

% aturats de llarga durada 21,75% 12,48% 

% dones aturades de llarga durada  67,15% 63,93% 

ERTOs     

Expedients autoritzats 4.637 96.148 

Persones afectades 34.098 707.164 

% Vallès Oriental  4,82% 4,82% 

Estructura Productiva     

  
 

  

Població Assalariada 114080 2679871 

Població Autònoma 29197 542691 

Empreses (centres de cotització) 11396 236020 

Sectors més afectats per aquesta crisi     

Treballadors per compte d'altri (pobl. assalariada)   

         ˆ    en activitats a les llars (▼27,8%) (▼3,5%) 
         ˆ    activitats administratives i 
auxiliars (▼19,0%) (▼1,5%) 

         �   en l’hostaleria (▼11,8%) (▼42%) 

  
 

  

Treballadors autònoms (pobl. autònoma)   
         ˆ   activitats financeres i 
d'assegurances (▼5,0%) (▼4,0%) 

         ˆ   indústria manufacturera (▼4,6%) (▼3,6%) 

         ˆ   comerç a l'engròs i al detall (▼2,8%) (▼7,6%) 

 
  Les dades resumides corresponen 

als períodes següents:   
 Dades demogràfiques 2019 

 Dades de Mercat de treball Abril 2020 
 ERTOs comarcals 7 de maig 
 Estructura Productiva  1 T 2020 
  


