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Granollers és un municipi de 61.000 habitants 
de llarga tradició industrial que ha preservat els 
seus espais destinats a l’activitat econòmica. 

Compta amb 7 polígons d’activitat econòmica 
ja desenvolupats, que ocupen quasi 458 ha 
(el 30 % del sòl del municipi); a més, el Pla 
d’ordenació urbana de Granollers preveu un 
total de 87,60 ha per a nou ús industrial o a 
transformar. 

L’Ajuntament ha modificat recentment 
les normes urbanístiques per millorar la 
competitivitat de les activitats econòmiques i 
industrials: ha incrementat l’ocupació màxima 
en les parcel·les al 60 % i ha ampliat el nombre i 
tipus d’activitats que s’hi poden desenvolupar. 

El teixit industrial està molt diversificat, amb 
més de 700 activitats de tots els sectors, en 
què treballen al voltant d’11.000 persones, i és 
la segona ciutat de Catalunya en percentatge 
d’ocupació a la indústria*.

*Segons dades INE-Urban Audit, 2017 

La indústria a Granollers



Granollers és una ciutat econòmicament molt dinàmica que genera:

515 llocs de treball 
per cada 1.000 habitants

Els 7 polígons industrials de la ciutat tenen una 
ocupació global del 92 % de les naus edificades 

i una cobertura de fibra òptica del 100 %.

Els preus de venda i lloguer de les naus industrials 
són un 5 i un 10 % inferiors, respectivament, a la 

mitjana de Barcelona i rodalies (des. 18)

El 25 % de la població té estudis 
d’FP de grau superior o universitaris

Taxa d’ocupació
86,6 %

23 % d’assalariats
a la indústria

92 % 100 %
OCUPACIÓ GLOBAL FIBRA ÒPTICA

78 EMPRESES DE + DE 50 TREBALLADORS

-5 %

-10 %
PREU
LLOGUER

PREU
VENDA



Els 7 polígons d’activitat econòmica de Granollers compten amb les respectives associacions 
d’empreses que cerquen millorar els espais productius, promoure la implicació i el coneixement 
entre les empreses i donar veu a les seves demandes i necessitats. 

L’Ajuntament de Granollers manté convenis amb les diferents associacions, que li permeten 
treballar estretament amb aquestes entitats per poder impulsar projectes basats en la col·laboració, 
la demanda agregada i les economies d’escala, tot posant en valor el territori i l’avantatge que pot 
suposar la proximitat física.

Les associacions d’empreses als polígons



Tres dels set polígons de Granollers han obtingut la Marca Polígon Empresarial de Qualitat que 
concedeix CEPE als polígons que presenten uns estàndards de qualitat elevats: Congost, Jordi 
Camp i Coll de la Manya.

Des de Can Muntanyola donem suport a les associacions dels polígons per tal d’obtenir o renovar 
aquests certificats. Si teniu interèsa a impulsar la certificació del vostre polígon poden contactar 
amb empresagm@granollers.cat.

Polígons de Qualitat

PEC-2019/0013
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Alejandro Sáenz de San Pedro García
President de CEPE

Certificat de
ConformitatC EE P

Coordinadora Española
de Polígonos Empresariales

Verificat per

CEPE, Coordinadora Española de Polígonos Empresariales,

CERTIFICA que el

Representat per l’entitat
de gestió

Amb domicili social a

És conforme amb Marca de Qualitat “Polígon Empresarial de Qualitat”

Sistema de certificació

Per concedir aquest certificat, CEPE ha comprovat la prestació de 
serveis mitjançant la corresponent auditoria d'AENOR. CEPE realitza 
aquestes activitats periòdicament sempre que el certificat no hagi estat 
anul·lat, segons el que s'estableix en el Reglament General per a la 
certificació la Marca de Qualitat “Polígon Empresarial de Qualitat”

C EE P

Coordinadora Española de Polígonos Empresariales C/ Velázquez, 53 - 2º Izda.
28001 Madrid

Data primera emisió 23/12/2019

Data expiració 22/12/2022

En un procés
verificat per AENOR Internacional SAU

R

POLÍGON INDUSTRIAL COLL DE LA MANYA

Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) i Associació de
empresaris i propietaris del polígon de Coll de la Manya

Can Muntanyola, Camí del Mig, 22 - 08901 Granollers - Barcelona

PEC-2019/0011
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Alejandro Sáenz de San Pedro García
President de CEPE

Certificat de
ConformitatC EE P

Coordinadora Española
de Polígonos Empresariales

Verificat per

CEPE, Coordinadora Española de Polígonos Empresariales,

CERTIFICA que el

Representat per l’entitat
de gestió

Amb domicili social a

És conforme amb Marca de Qualitat “Polígon Empresarial de Qualitat”

Sistema de certificació

Per concedir aquest certificat, CEPE ha comprovat la prestació de 
serveis mitjançant la corresponent auditoria d'AENOR. CEPE realitza 
aquestes activitats periòdicament sempre que el certificat no hagi estat 
anul·lat, segons el que s'estableix en el Reglament General per a la 
certificació la Marca de Qualitat “Polígon Empresarial de Qualitat”

C EE P

Coordinadora Española de Polígonos Empresariales C/ Velázquez, 53 - 2º Izda.
28001 Madrid

Data primera emisió 23/12/2019

Data expiració 22/12/2022

En un procés
verificat per AENOR Internacional SAU

R

POLÍGON INDUSTRIAL CONGOST

Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) i Associació de
empresaris i propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp

Can Muntanyola, Camí del Mig, 22 - 08901 Granollers - Barcelona

PEC-2019/0012
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Alejandro Sáenz de San Pedro García
President de CEPE

Certificat de
ConformitatC EE P

Coordinadora Española
de Polígonos Empresariales

Verificat per

CEPE, Coordinadora Española de Polígonos Empresariales,

CERTIFICA que el

Representat per l’entitat
de gestió

Amb domicili social a

És conforme amb Marca de Qualitat “Polígon Empresarial de Qualitat”

Sistema de certificació

Per concedir aquest certificat, CEPE ha comprovat la prestació de 
serveis mitjançant la corresponent auditoria d'AENOR. CEPE realitza 
aquestes activitats periòdicament sempre que el certificat no hagi estat 
anul·lat, segons el que s'estableix en el Reglament General per a la 
certificació la Marca de Qualitat “Polígon Empresarial de Qualitat”

C EE P

Coordinadora Española de Polígonos Empresariales C/ Velázquez, 53 - 2º Izda.
28001 Madrid

Data primera emisió 23/12/2019

Data expiració 22/12/2022

En un procés
verificat per AENOR Internacional SAU

R

POLÍGON INDUSTRIAL JORDI CAMP

Granollers Mercat (Ajuntament de Granollers) i Associació de
empresaris i propietaris dels polígons industrials Congost i Jordi Camp

Can Muntanyola, Camí del Mig, 22 - 08901 Granollers - Barcelona



El Centre de Serveis a les Empreses de Can Muntanyola és un equipament públic de 2.300 m2, 
ubicat al polígon Palou Nord, que ofereix espais de formació i de reunió a les empreses. S’hi 
allotgen els següents serveis i entitats:

circle El Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Granollers 
circle La Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona al Vallès Oriental 
circle El Gremi de Constructors del Vallès Oriental
circle El campus UGranollers de la Universitat de Vic

Can Muntanyola



SERVEIS A LES EMPRESES



Instal·lació de noves activitats

Facilitem informació d’utilitat per conèixer 
millor les infraestructures i serveis de cada 
polígon i saber quins tipus d’empreses s’hi 
ubiquen, quines solucions de mobilitat 
s’ofereixen, com entrar en contacte amb les 
associacions, etc.

Facilitem informació d’utilitat per conèixer millor 
les infraestructures i serveis de cada polígon 
i saber quins tipus d’empreses s’hi ubiquen, 
quines solucions de mobilitat s’ofereixen, com 
entrar en contacte amb les associacions, etc. 

Comptem amb la col·laboració dels API per 
obtenir les dades de naus i solars disponibles. 
També facilitem la normativa d’aplicació o 
proveïm comparatives de preus de mercat. 

Informació i caracterització 
dels polígons

Portal immobiliari industrial

7

OFERTES
DISPONIBLES

www.canmuntanyola.cat/poligons-d-activitat-economica

polígons de la ciutat 
tenen una associació que 
participa de la seva gestió



Instal·lació de noves activitats Inici d’activitat

Donem suport, durant la fase inicial, en tot 
allò que faciliti l’adaptació de les diferents ac-
tivitats als espais de producció.  

El pla d’acollida inclou la visita d’una persona 
especialista per detectar oportunitats i necessi-
tats durant el procés d’implantació i que et per-
metrà conèixer més adequadament l’entorn.

Orientem o canalitzem consultes sobre 
normativa municipal de llicències, temes 
d’urbanisme, obres, ordenances municipals i 
diversos aspectes que tenen a veure amb la 
relació de l’activitat amb l’Ajuntament.

Atenció a les necessitats 
d’implantació de les empreses

empresagm@granollers.cat

37
noves
activitats
l’any 2018



Suport a la gestió del talent

Ajudem les empreses a definir els perfils i les 
competències de les persones candidates que 
han de cobrir un lloc de treball i gestionem les 
demandes a través de la borsa de treball del 
Servei Local d’Ocupació.

Informem i assessorem les empreses sobre 
les especialitats d’FP que hi ha als centres 
educatius de Granollers i les possibilitats 
d’acollir alumnes en FCT (Formació al Centre 
de Treball) o Dual i us posem en contacte amb 
les persones responsables del centre amb 
què voleu col·laborar.

Selecció de personal Promoció de l’FP als centres de treball

www.canmuntanyola.cat/empresa

52 % dels llocs de treball 
gestionats coberts



Suport a la gestió del talent Formació i assessorament

A Can Muntanyola resolem consultes i facili-
tem el contacte amb les organitzacions i pro-
grames que donen suport als processos d’in-
ternacionalització, d’innovació i d’R+D de les 
empreses, en funció de les necessitats i dels 
objectius de cada una. 

Afavorim un ecosistema industrial competitiu 
a partir de la generació de connexions de les 
empreses amb:

circle Universitats i centres d’FP
circle Centres de recerca i tecnològics
circle Persones expertes i consultories
circle Associacions i clústers
circle Altres empreses o altres administracions

Disposem d’un programa mensual de forma-
ció, jornades per a persones emprenedores 
i empreses en temes com màrqueting i 
comunicació, organització empresarial, habili-
tats directives, internacionalització, etc. i 
un carta de tallers de formació a mida per 
encarar reptes com la innovació, l’organització 
empresarial i la digitalització de l’empresa. 

Millora de la competitivitat

Formació i coneixement

www.canmuntanyola.cat/empresa



PROGRAMES



El programa es dirigeix a empreses de Granollers, 
prioritàriament industrials o de serveis a la 
indústria, i té com a objectiu crear empreses 
més fortes i competitives, capaces d’innovar i 
reaccionar als canvis sistemàticament:

Com ho fem:

Impuls a la innovació  
i el creixement empresarial

Per sol·licitar el programa: empresagm@granollers.cat

circle Visita i entrevista per conèixer i diagnosticar 
l’estat actual de les capacitats d’innovació.

circle Proposem i assessorem sobre les opcions 
d’intervenció i l’accés a programes espe-
cialitzats* per elaborar fulls de ruta i suport 
tècnic a la seva implementació.

circle Fem acompanyament de 6 mesos en la cer-
ca de col·laboracions, finançament i recursos 
per encarar els projectes del full de ruta que 
surtin del programes.

circle Impulsem un cicle de jornades sobre inno-
vació i reptes en la indústria.

circle Si no has innovat mai o tens dificultat 
de creixement, et donem suport 
en l’anàlisi del model de negoci per 
identificar els punts de millora de 
l’empresa.

circle Si ja innoves o estàs preparat per fer- 
ho, analitzem amb tu com es gestiona 
la innovació i t’acompanyem en la 
identificació de noves oportunitats.

PROGR A MES

*Tenim acords i aliances amb Acció, la Diputació de Bar-
celona o la Cambra de Comerç per facilitar l’accés a pro-
grames especialitzats com l’Horitzó Innovació, l’Accelera 
el Creixement, InnoCámaras.



El programa es dirigeix a empreses de la 
cadena de valor de l’alimentació (fabricants 
d’aliments, d’ingredients, matèries primeres 
i additius, de maquinària, enginyeries o 
comercialització i distribució,...) del Vallès 
Oriental. 

L’objectiu és preparar les empreses i la força de 
treball per fer front als reptes i oportunitats que 
la transformació digital i als canvis tecnològics 
i en el consum que la crisi del COVID 19 ha 
accelerat en el sector de l’alimentació,  per 
afrontar el futur de forma competitiva.

Beneficis per les empreses

Treball, Talent i Tecnologia en la cadena de 
valor de l’alimentació del Vallès Oriental (TTT)

Per sol·licitar el programa: empresagm@granollers.cat

circle Us ajudem a fer una reflexió estratègica sobre 
com us afectarà la digitalització.

circle Us ajudem a diagnosticar i planificar la 
transformació digital de l’empresa.

circle Formació subvencionada al personal en 
capacitats digitals.

circle Disposar d’una borsa de treball per seleccionar 
persones formades amb habilitats digitals.

circle Us acompanyem a la recerca d’ajudes i 
subvencions per implantació dels projectes 
de transformació digita.

PROGR A MES



Reempresa

La plataforma EtsDigital és una iniciativa 
col·laborativa dels professionals del sector 
tecnològic i digital.

Ets Digital compta amb tres serveis que volen 
potenciar la visibilitat del talent digital:

Aquesta plataforma és el resultat de la trobada de 
professional del sector tecnològic WorlcafèTIC, 
sobre innovació social digital, realitzada a Can 
Muntanyola al 2017.

etsdigital.cat compta amb el suport de:

circle Xarxa Catalunya Emprèn i Punttic

circle Comissió Societat del Coneixement de 
l’Ajuntament de Granollers

Per sol·licitar el programa: empresagm@granollers.cat

1. El nou directori de professionals 
digitals amb el recolzament del 
grup de LinkedIn -Granollers Digital: 
etsdigital.cat/comunitat/talent-digital

2. Taulell d’anuncis d’ofertes laborals i 
de col·laboracions de projectes

3. Formació i trobades del sector

PROGR A MES

Programa Ets digital Granollers



PROGR A MES

Reempresa

Ajudem a donar continuïtat a negocis que 
estan en funcionament i que es posen a la 
venda (o bé per jubilació de la propietat o 
bé per altres motius personals), localitzant 
persones emprenedores que vulguin comprar 
l’empresa i acompanyant el procés de 
compravenda. 

L’objectiu del programa Reempresa és evitar 
el tancament de negocis viables i mantenir els 
llocs de treball.

L’oferta d’empreses en venda i tota la 
informació del programa es pot consultar a 
www.reempresa.org

www.canmuntanyola.cat/emprenedoria/reempresa

assessorament en traspassos

amb una inversió induïda de 

3.757.203,26 €

208
empreses 
en traspàs

68
llocs de treball 
salvaguardats

62
casos d’èxit



Programa Vallès Oriental Motor

Línies d’actuació

circle Contractació subvencionada: la persona 
participant es pot contractar mitjançant qual-
sevol modalitat contractual amb un mínim de 
6 mesos de durada, d’acord amb la normativa 
laboral vigent.

circle Formació subvencionada: vinculada al con-
tracte de treball i a les necessitats de l’empre-
sa i el participant.

circle Assessorament, orientació i acompanya-
ment tant a l’empresa com al participant: 
durant tot el procés de selecció, formació i 
contractació.

30 Plus és un programa innovador que té com 
a objectiu la inserció laboral de persones de 
més de 30 anys en situació d’atur; se’ls pro-
porciona, entre d’altres recursos, la formació 
i les competències necessàries per ocupar un 
determinat lloc de treball.

Quins beneficis obtenen les empreses i 
entitats?

Adreçat a empreses, personal autònom, 
societats civils privades i entitats i institucions 
sense afany de lucre.

Programa 30 plus

PROGR A MES

www.granollers.cat/ocupacioempresa/programa30plus

circle Preselecció de candidats per 
competències.

circle Subvenció aproximada equivalent 
a l’SMI (màxim de 9 mensualitats) 
compatible amb altres incentius 
fiscals i bonificacions.

circle Formació a mida per al lloc de treball.

circle Compromís de seguiment de la 
persona contractada.

30+30+



Programa Vallès Oriental Motor

www.granollers.cat/ocupacioempresa/borsamotor

PROGR A MES

Programa adreçat a empreses industrials vin-
culades a les cadenes de valor de l’Automoció, 
l’Alimentària, la Salut (farmacèutiques), la De-
tergència i la Cosmètica.

circle Oferim suport gratuït en la gestió d’ofertes 
de treball, cercant candidats/es a mida i 
suport si s’escau en processos de selecció 
estàndards o per competències.

circle Disposem d’una Borsa de treball especial-
itzada, la BORSAMOTOR-INDUSTRIAL, amb 
més de 330 persones inscrites amb perfils 
industrials diversos; totes elles orientades 
prèviament en millora curricular.

circle Derivem perfils de candidats/es a les 
empreses on considerem que hi pot haver 
encaix.

+ de 60
empreses

+ de 170
ofertes gestionades

+ de 170
treballadors inserits

4 anys
de trajectòria route



Foment de les energies renovables

L’objectiu del programa és donar suport a les 
empreses en l’aplicació de mesures per reduir 
el consum energètic i/o el cost final en energia.

El programa s’estructura en dues línies de treball:

circle Servei de Gestió Energètica Compartida: 
posem a disposició de les empreses un servei 
de gestió especialitzada en energia en dues 
modalitats:

circle Formació, divulgació i suport: organitzem 
diferents tallers i sessions formatives 
vinculades amb el consum d’energia. 

 Programem el Cicle tècnic d’energia amb 
activitats i jornades especialitzades en el 
vector energètic.

 Realitzem comunicacions periòdiques sobre 
novetats, normatives i subvencions en aquest 
àmbit.

 Donem suport a la cerca de línies de 
subvenció, així com informació vinculada amb 
l’eficiència energètica en àmbits industrials.

Eficiència i estalvi energètics

PROGR A MES

Per sol·licitar el programa: empresagm@granollers.cat

47 %

5 %

48 %
ENERGIA 
CONSUMIDA

POTÈNCIA 
CONTRACTADA

PEATGES

La factura elèctrica de la PIME:

circle Gestió bàsica: control de la facturació 
i del consum energètic, detecció 
de línies de millora i suport extern 
puntual.

circle Gestió avançada: inclou la gestió 
bàsica i la definició/implementació 
d’actuacions per reduir els costos i/o 
el consum energètic de l’empresa. 



Foment de les energies renovables

PROGR A MES

Per sol·licitar el programa: empresagm@granollers.cat

   42,3 % del consum elèctric de l’activitat industrial a Granollers

d’electricitat amb sistemes solars fotovoltaics
1.219.475m2 = 155.000MWh/any

circle Servei d’avaluació del potencial solar: 
anàlisi del potencial solar de les naus 
industrials i estudi bàsic de viabilitat 
econòmica i tècnica d’instal·lacions 
solars tèrmiques o fotovoltaiques.

circle Models de negoci: assessorament 
respecte alternatives per a la imple-
mentació de sistemes solars.

circle Comunitats energètiques i promoció 
de projectes d’autoconsum compartit.

circle Eina en línia d’autoavaluació del po-
tencial solar: coneixer les dades de ra-
diació solar a les teulades i autocalcu-
lar una inversió per a una empresa.

L’objectiu del programa és facilitar la 
implementació de sistemes de generació 
d’energia solar tèrmica i fotovoltaica als 
polígons industrials.

El programa consta de:



El Servei Compartit de Gestió Ambiental 
i de Residus vol estimular la millora de les 
pràctiques ambientals de les empreses a 
través d’un assessorament integral i d’anàlisi 
de la gestió ambiental i dels residus, des de 
l’òptica de l’economia circular. 

A les empreses participants se’ls ofereix la 
possibilitat de:

circle Revisar el processos i residus generats
circle Identificar possibles accions correctores
circle Identificar possibles opcions d’optimització 

i millora en la gestió i de minimització en la 
generació

circle Identificar recursos aprofitables
circle Detectar oportunitats i reptes des de la 

perspectiva de l’economia circular
circle Detectar solucions comunes que es puguin 

abordar de forma conjunta.

Als possibles reptes i projectes identificats se’ls donarà continuïtat 
dins del projecte “Granollers entra en Simbiosi”.

Granollers entra en simbiosiGestió Ambiental i de Residus

www.canmuntanyola.cat/actuacions-singulars/simbiosi-industrial

PROGR A MES

El servei s’ofereix amb dos nivells 
d’intensitat:

circle Baixa intensitat: adreçat a empreses 
amb un nombre i volum de residus 
limitat i que no tenen un procés 
productiu de tipus industrial.

circle Alta intensitat: adreçat a empreses amb 
nombre i volum significatiu de residus 
i amb procés productiu industrial. 

El servei s’ofereix a partir de la 
col·laboració amb una consultora 
especialitzada en gestió ambiental a la 
indústria, i està subvencionat al 70%.



El programa està dissenyat per detectar 
oportunitats de simbiosi industrial en 
l’entorn i donar suport a les empreses per a la 
seva materialització. 

El programa ofereix l’anàlisi individual del 
flux de materials, a partir del qual detectar 
els recursos de l’activitat que es poden posar 
en valor: subproductes, residus, espais, actius 
infrautilitzats, etc. 

A més, s’organitzen jornades de treball 
grupals entorn de recursos concrets, 
s’elaboren butlletins informatius o es facilita 
l’accés als ajuts oberts en cada moment.

Granollers entra en simbiosi

www.canmuntanyola.cat/actuacions-singulars/simbiosi-industrial

PROGR A MES

Com ho fem:

circle Identificació dels recursos sobrers i alterna-
tives d’ús

circle Cerca de socis

circle Cerca de finançament

circle Suport a l’anàlisi de la viabilitat tècnica i 
econòmica

7 12
PROJECTES SINERGIES

empreses han participat 
en el programa  
fins el moment
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L’any 2020 «Granollers entra en Simbiosi» ha resultat guanyador nacional del Premis Europeus a 
la Promoció Empresarial 2020 en la categoria de suport al desenvolupament dels mercats verds i 
l’eficiència en els recursos. Aquest premi ha valorat el treball per promocionar l’economia circular a la 
indústria, afavorint la sostenibilitat, la competitivitat i la col·laboració entre el teixit industrial.



GRID és una plataforma creada per facilitar la identificació i aprofitament de recursos disponibles 
a l’entorn industrial i promoure projectes de col·laboració entre empreses per facilitar la transició 
cap a l’economia circular.

Beneficis que obtenen les empreses i entitats participants de GRID

Optimització 
de costos

Redueix el cost de ges-
tionar els teus excedents 
com a residu o incorpo-
ra matèria a cost reduit. 
Estalvia participant en 
projectes col·laboratius.

Simbiosi 
industrial

Coopera amb altres em-
preses i beneficia’t dels 
avantatges d’una comu-
nitat industrial connect-
ada i de km.0.

Sostenibilitat 
ambiental

Incorpora criteris d’eco- 
nomia circular a l’em-
presa i millora l’impacte 
al medi de la teva activ-
itat.

Responsabilitat 
social 

Dona els productes i 
materials que ja no ne-
cessites a alguna entitat 
social i/o ambiental que 
els pugui aprofitar.

GRID Granollers compta amb  
la implicació i el suport de les  
associacions dels polígons de Granollers

GRID, Granollers Recursos Industrials

www.gridgranollers.com



GRID Granollers ofereix dues opcions:

L’ESPAI COOPERA

S’aborden aquells reptes que 
necessiten de l’agregació de demanda 
o de la col·laboració per fer-se 
efectius. Els reptes es poden plantejar 
des de les entitats o des de les 
pròpies empreses.

EL MERCAT DE RECURSOS

Trobareu recursos que les empreses 
de l’entorn estan interessades a 
valoritzar, per tal d’evitar-ne el 
malbaratament o la baixa utilització. 

També es podran fer demandes 
concretes. 
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Carrer Camí del Mig, 22
Polígon Palou Nord
08401 Granollers
+ 34 93 861 47 83

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h 

Per a consultes sobre els diferents serveis i programes:
empresagm@granollers.cat

www.canmuntanyola.cat


