
L’organització del govern local a Catalunya reconeix la creació d’ens 
supramunicipals fonamentats en la voluntat de cooperació i associació 
dels municipis. Per consegüent:

“Volem obrir el debat metropolità al conjunt de municipis del Vallès 
amb la clara voluntat que plegats puguem fer un pas endavant i donar 
sortida a les múltiples demandes no ateses al Vallès d’acord amb les 
necessitats i potencials existents.”

“És necessari un impuls des dels municipis del Vallès per avançar cap 
a una governança compartida per la vertebració i la cohesió territorial, 
amb l’objectiu ineludible d’esdevenir una centralitat reconeguda i amb 
competències pròpies en el si del territori català.”

“Reclamem millorar l’eficiència i l’eficàcia de les administracions que 
actuen en el territori metropolità, garantint la capacitat de gestió dels 
serveis públics i de l’ordenació territorial i els seus espais naturals, en el 
si d’una dinàmica de cooperació i enxarxament territorial del conjunt de 
municipis per donar resposta als serveis que ens són comuns.”

SOMVALLÈS!
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“El Vallès és una realitat territorial, econòmica, 
ambiental i social molt diversa, formada per sis-
temes urbans amb característiques pròpies, que 
conviuen amb entorns agraris i forestals de gran 
valor. Entenem el Vallès com una unitat  de relació 
a tots els nivells, amb una enorme qualitat paisat-
gística, d’un gran potencial productiu i on conver-
geixen diversos espais de coneixement i convivèn-
cia. Correspon a l’Administració Pública procurar 
que l’organització territorial, política i administra-
tiva esdevingui una eina efectiva al servei de l’efi-
ciència en la gestió i del benestar dels ciutadans.”
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No hi ha tipologia d’entitat dominant 
al territori, totes tenen un pes similar 
situat al 14%.
El pes de les entitats al Vallès 
(13,6%) es troba per sota del seu pes 
poblacional (17%) a Catalunya.
Al Vallès no trobem col·legis 
professionals assentats al territori.

El Vallès té 1.313.290 habitants i una densitat en els seus 
límits administratius de 996.4 hab/km2 que augmenta fins 
als 1.368 hab./km2 si ens en fixem en els municipis que 
conformen la conurbació del Vallès.
La superfície administrativa del Vallès és de 1318 km2 (914 
km2 si ens en fixem en els municipis que conformen la 
conurbació del Vallès).
Els municipis de 10.000 habitants o més suposen un 44% 
sobre el total de municipis al Vallès, però agrupen el 88% de 
la població del Vallès.
La conurbació de municipis del Vallès dibuixa una gran àrea 
urbana, la més densa després de Barcelona.
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Les tres capitals encara no estan 
connectades per mode ferroviari, i 
no hi ha projecte per al desenvo-
lupament de la línia orbital ferro-
viària. Així com tampoc bona part 
dels polígons d’activitat econòmi-
ca, malgrat el potencial de la R8.
Les zones tarifàries al Vallès su-
posen costos molt desiguals en-
tre municipis per desplaçaments 
similars, perjudicant la connec-
tivitat estratègica dels PAES i els 
desplaçaments de caràcter uni-
versal que garanteixen els modes 
de transport públic.

El parc agrari de Sabadell (586 Ha) és l’únic reconegut al 
Vallès. I és un dels dos reconeguts a Catalunya. Tanmateix, 
el Parc Agrari del Vallès es troba en fase de proposta.

Acumula el 33% dels assalariats en centres de treball 
de la industria alta i mitjana-alta de Catalunya.
Al Vallès hi ha 288 polígons d’activitat econòmica 
reconeguts per cadascun dels municipis.

Un dels principals grups d’interès 
registrat al Vallès és el sector científic 
i d’investigació amb un 11%.
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En ma terra del Vallès

tres turons fan una serra,

quatre pins un bosc espès,

cinc quarteres massa terra.

“Com el Vallès no hi ha res.”

Pere Quart
Fragment de “Corrandes d’exili”, 1947

Al Vallès, en el si d’ambdues comarques, trobem 
municipis que responen a realitats ben diverses 
com el Baix Montseny (14 municipis), l’àrea de 
Montserrat o la del Llobregat.
El Vallès es configura avui per una realitat 
metropolitana conformada com a mínim per 
44 municipis dels 62, els quals dibuixen el què 
s’anomena la conurbació del Vallès.
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