


MARCA PAE VOR



Pla de màrqueting
territorial per a la

promoció industrial del
Vallès Oriental

Identitat dels PAE del Vallès Oriental

Teixit productiu dens, diversificat, competitiu i format per PIMEs
PAEs de proximitat
Qualitat de vida i de treball
Compromís mediambiental
Voluntat de cooperció i col·laboració

Objectius de la marca

Creació de la marca

Procés conceptual

 Retenir i captar empreses que aportin valor i competitivitat a la comarca.
 Generar, retenir i atraure talent
 Connectar i involucrar els agents del territori partícips de les dinàmiques del
teixit productiu.
 Apropar els PAEs a la ciutadania.

1.
2.
3.

4.

Nameing i baseline
Disseny Gràfic: logotip i aplicacions
Procés participatiu Grup de Treball PAE

Implementació de la marca

Presentació de la marca
Accions de comunicació i anuncis als mitjans
Ecosistema que acompanya la marca, materials corporatius
Utilització dels mitjans per part dels agents del territori
Pacte d’adhesió a la marca 

4t trimestre de 2021
 







Contundent, Visual, Innovador

Connexió d'empreses, Xarxa,
Teixit, Diversitat

Colors Corporatius CCVOr,
Institucional

Entenedor, Global, Directe, Breu,
Fàcil de recordar, Bona sonoritat
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ESTUDI DEL
SECTOR QUÍMIC 



Impacte econòmic
Ocupació
Formació
Igualtat
Innovació i recerca
Medi ambient  i
l'energia

Contingut

SABI
CAMERDATA 
Mostra amb
enquesta
telefònica

Fonts de les
dades

13.795 treballadors/es
VOR
15,77% de Catalunya

Ocupació

364 empreses 
Mostra: 44
empreses dels
3 subsectors

Empreses

Estudi Sector Químic
al VOR

CNAE 20 -
Indústries químiques
CNAE 21 -
Fabricació de
productes
farmacèutics
CNAE 22 -
Fabricació de
productes de cautxú
i matèries plàstiques

Sector químic
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El sector químic al Vallès Oriental ha resistit les
crisis econòmiques dels darrers anys millor que el
conjunt del sector a Catalunya

Evolució de la facturació dels darrers 10 anys en milions d'€ 
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El creixement en la facturació del sector a la comarca ha sigut del 54,7% en
el període 2010-2020 i representa el 12% de tot el sector a Catalunya.

El sector va créixer fins als 10.900 llocs de treball el 2020 i representa el
13% d'ocupació respecte al total a Catalunya.

En termes de Valor Afegit Brut (excedent empresarial per a retribucions a
treballadors, impostos i reinversió), el sector a la comarca ha duplicat tant
els resultats en els últims 11 anys com el percentatge respecte del VAB
generat pel sector a tot Catalunya (del 7% al 14%)

El Vallès Oriental és la comarca que més ha crescut en ocupació i VAB en el
període 2013-2020. 

Es preveu  un creixement del 2,5% anual en facturació i de l'1,7% anual en
ocupació pels pròxims anys.



El Vallès Oriental és la comarca amb més pes de
contractació sobre el conjunt del sector químic
català (20,41%)
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La indústria farmacèutica és la que té treballadors més grans i també és el
subsector menys igualitari de la indústria química en representació de
gènere

El perfil més demandat en les empreses del sector químic és el de “personal
de producció”

En el sector químic més del 60% de les plantilles fa més de 5 anys que
treballen a l'empresa

La indústria química és l'única que millora els salaris en el període 2014-
2018 a Catalunya respecte d'altres sectors

En els popers 15 anys, caldrà un reemplaçament d'un 30% del personal de
les empreses químiques per envelliment
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Matrícules estudiants FP sector químic (GM/GS)
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Les matriculacions als estudis de formació professional
de la família de la química al Vallès Oriental ha
augmentat un 64% des del curs 2015-2016
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Els municipis amb formació de la família professional de la Química són
Granollers, Mollet del Vallès i Sant Celoni. 

Mollet del Vallès concentra la majoria de les matriculacions en el sector

El 60% dels estudiants d'FP tenen més de 20 anys. A la química industrial hi
ha un 24% d'estudiants majors de 30 anys

Els estudiants provenen majoritàriament del batxillerat, però també de
l’ESO (accés directe a grau superior o mitjà, respectivament).

L’any 2021, els graduats en cicles formatius de química al territori del
Maresme-Vallès Oriental estaven inserits al mercat laboral de manera
majoritària.
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poligons.vallesoriental.cat
poligons@vallesoriental.cat

Impuls i dinamització dels PAE del Vallès Oriental
Servei de Millora i Estratègia Corporativa

http://poligons.vallesoriental.cat/

