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Per què un Vallès industrial? 

 

6.000M€ VAB industrial 

4.300 empreses industrials 

67.000 treballadors/es 

135 polígons indústrials 

 

Aportació al sector industrial català 15-17%  

Molt superior 11% de la població 
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Per què reindustrialitzar Vallès? 

5.800 empreses  

97.000 treballadors/es 

- 25% empreses 

- 35% treballadors/es 

2007 2014 

- 42% Pèrdua treballadors industrials des del 2002 



Reindustrialització  
del Vallès Occidental 

PROPOSTES DE LA DECLARACIÓ 
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40 propostes concretes 

Infraestructures, 

mobilitat i energia

Especialització en el 

territori-clústers i 

internacionalització

Formació, innovació 

i coneixement

Política de sòl i 

polígons industrials

Desenvolupament 

econòmic i 

administració 

pública

TOTAL

1. Referent en activitats industrials d'alt valor afegit, que 

promogui una ocupació qualificada i formada
1 2 1 4

2. Teixit innovador i competitiu: universitats-pimes-centres 

tecnologics
1 1 2

3. Pla energètic territorial 3 3

4. Coordinació interadministrativa aspectes claus: 

infraestructures, polígons, centres compartits i sòl industrial
1 1 2 2 6

5. Transformació de la formació professional, impuls formació 

DUAL i millores del sistema universitari i secundari
7 7

6. Agenda 2020, especialment RIS3cat, per desenvolupar nous 

projectes industrials
1 1

7. Finançament per a les pimes i agrupació interessos i 

productes
1 1

8. Coordinació que fomenti la internacionalització de la 

indústria
2 2 4

9. Inversió en infraestructures de transport i territorials 4 1 1 6

10. Simplificació i millora regulació establiments i obertura 1 1 2 2 6

TOTAL 10 6 11 6 7 40

EIXOS I GRUPS DE TREBALL
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Eix 1: Infraestructures, mobilitat i energia 

SITUACIÓ 

 Infraestructures no adequades: pèrdua competitivitat 
global activitats actuals i no instal·lació de noves 

 Manca informació costos economia productiva 

 Xarxa mobilitat i transport no adaptava a les 
necessitats empreses i treballadors/es 

 Monopoli mercat telecomunicacions (fibra) i energia 

 



Eix 1: Infraestructures, mobilitat i energia 

PROPOSTES 

1. Aprofitar infraestructures públiques per millorar el servei i reduir els costos de 
les telecomunicacions de les empreses 

2. Establir sistemes de qualitat i control de les xarxes de distribució d’electricitat i 
gas per millorar el servei 

3. Disposar d’un sistema  d’indicadors detallat i actualitzat de la situació i estat 
dels polígons i naus industrials 

4. Diagnòstic estat mobilitat vers necessitats i ús dels treballadors a les zones 
industrials, que proposi millores per a la interconnexió i intermodalitat, 
prioritzant el transport públic i sostenible 

5. Importància transport mercaderies i crear pàrquings camions als polígons 

6. Potenciar gestor polígons per afavorir economies escala i reducció de costos 

7. Valorar estat eficiència energètica naus industrials i el seu potencial fotovoltaic 

8. Accedir a dades de consum de les companyies per millorar la transparència i 
poder valorar mesures d’estalvi, eficiència i autoconsum 

9. Impulsar la gestió eficient de l’administració vers els tràmits empresarials 
(finestretes) per atraure i mantenir activitats 

10.Impulsar la creació d’una Agència Energètica dins el programa RIS3cat 
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Eix 2: Especialització en el territori-clústers i 
internacionalització 

SITUACIÓ 

 L’especialització és important però cal preservar la 
diversitat industrial del territori 

 Localització dos centres tecnològics més importants 
del país, i universitats i centres de recerca capdavanters    

 Som pol d’atracció per a la indústria i la innovació 

 Concepte clústers no ha de ser limitador sinó una 
palanca 

 Baix impacte actuacions del territori. Manca més 
coordinació i cooperació 

 



Eix 2: Especialització en el territori-clústers i 
internacionalització 

PROPOSTES 

11. Desenvolupar la idea de territori industrial com a clúster, partint de l’elevada 
concentració d’empreses i institucions i de les possibilitats de complementar la 
cadena de valor  

12. Portal col·laboratiu d’informació per a totes les entitats del territori, per 
minimitzar l’actual bombardeig d’informació que reben les empreses  

13. Impulsar canvis legislatius que afavoreixin l’inici de l’exportació i la 
capitalització de les empreses  

14. Dissenyar un programa d’exportació a països propers per a pimes 

15. Dissenyar un programa de creixement empresarial col·laboratiu amb empreses 
PIMES-estudiants-universitats amb la finalitat d'augmentar la capacitat 
competitiva de les empreses 

16. Impulsar la creació d'un fons econòmic per finançar projectes empresarials 
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Eix 3: Formació, innovació i coneixement 

SITUACIÓ 

 Percepció social negativa de la formació professional 

 Reforma educativa (LOMCE) es basa en models 
d’aprenentatge obsolets i no fomenta la formació en 
capacitats i habilitats com l’emprenedoria 

 Bons resultats de la FP dual pel que fa a la formació 
de l’estudiant i la seva posterior inserció laboral 

 La proximitat entre els centres educatius i empreses 
és un valor per generar sinergies de treball 

 Necessitat de millorar instal∙lacions centres de FP  



Eix 3: Formació, innovació i coneixement 

PROPOSTES 
17.Compromís institucions per articular campanyes i trobades on grups de recerca 

mostrin els resultats i les empreses transmetin les seves necessitats  

18.Reforçar mecanismes promoció de la formació amb jornades d’orientació a 
estudiants d’FP, ESO i Batxillerat 

19. Fomentar que les pràctiques de FP siguin remunerades i amb cotització a la 
seguretat social  

20.Donar visibilitat a l’activitat de la FP dual i els resultats aconseguits per millorar-ne 
el prestigi   

21. Establir mecanismes per identificar, proposar i proporcionar la formació necessària 
segons les necessitats dels perfils professionals que requereixen les empreses  

22.Crear al territori espais estables entre empreses, sector educatiu i administració, 
amb forma legal, que promoguin les connexions entre ells  

23. Impulsar la transferència de coneixement amb pre‐jubilats majors de 55 anys 

perquè puguin donar formació dins l’empresa a gent jove  

24.Accions de formació adreçades a empreses centrades en la innovació i migració del 
model productiu cap a un de més valor afegit  

25.Reforçar i ampliar els programes de doctorands industrials  

26. Sensibilitzar i fomentar la cultura emprenedora i col·laborativa de forma transversal 
en els programes formatius  
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Eix 4: Polítiques de sòl i polígons industrials 

SITUACIÓ 

 Abandonament/buidatge de les àrees industrials  

 Alguns polígons obsolets; alhora, cada cop més, es 
localitzen activitats diferents.  

 La normativa urbanística no permet el creixement de 
les empreses 

 Reindustrialització incipient però pot servir de palanca 

 No hi ha reinversió proporcional als impostos empresa 

 Les polítiques focalitzen en atracció deixant, en segon 
terme, empreses consolidades i en potencial creixement 

 Competència “ferotge” entre municipis 



Eix 4: Polítiques de sòl i polígons industrials  

PROPOSTES 

27.Actualitzar i adaptar les infraestructures bàsiques dels polígons i no crear-ne de 
nous 

28.Flexibilitzar els plans d’usos locals per facilitar la instal·lació d’activitat 
productiva i serveis industrials als polígons 

29.Polítiques fiscals preferents per consolidar activitats existents i atreure’n de 
noves 

30.Dotar de contingut empresarial a les àrees industrials més enllà del mercat 
immobiliari industrial tradicional  

31.Treballar l’ordenació dels polígons via unitats funcionals en base a la seva 
agregació i especialització 

32.Reorganitzar  les competències d’uns (administracions locals i supramunicipals) 
i altres (agents econòmics) via la col·laboració pública-privada per facilitar 
estructures de gestió viables als polígons industrials 
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Eix 5: Desenvolupament econòmic i 
administració pública 

SITUACIÓ 

 La potència d’inversió pública a la comarca no guarda 
la mateixa proporció amb el potencial industrial 

 Molts municipis no tenen massa crítica suficient per 
prestar un servei de finestreta única 

 Propostes de preinscripció cap administracions 
superiors amb forta capacitat d’intervenció 

 Cal reivindicar les competències municipals en l’àmbit 
de la promoció econòmica davant la LRSAL 

 Abandonar rol paternalista i visió unilateral de 
l’administració. Adoptar un paper decididament 
propiciador d’una governança público-privada 

 



Eix 5: Desenvolupament econòmic i 
administració pública 

PROPOSTES 

33.Potenciar paper administració en la concertació de recursos públics-privats, 
perquè els dispositius del nostre territori esdevinguin solidaris i coordinats 

34.Impulsar la transversalitat dels dispositius de promoció industrial de la 
comarca, tot reconeixent, respectant i aprofitant les singularitats o especialitats 
de cadascuna d’ells, com per exemple, amb els projectes RIS3cat  

35.No crear noves estructures públiques, reforçar les existents i integrar-les 

36.Desenvolupar un màrqueting conjunt dels territoris de la comarca perquè 
l’oferta de sòl, equipaments i dotacions arribi eficaçment molt més lluny  

37.Reivindicar a les administracions competents que incrementin la inversió mitja 
per habitant en infraestructures amb la mateixa proporció que la nostra 
comarca contribueix al dinamisme econòmic general  

38.Integrar competències i capacitat d’actuació de totes les administracions 
públiques per facilitar la creació d’empreses i nous llocs de treball  

39.Facilitar que ajuntaments grans puguin prestar solidàriament serveis 
concentrats  de finestreta única empresarial en favor dels seus veïns menors  

40.Apostar per la formació concertada entre tots els agents com estratègia per a 
la requalificació professional del sector industrial, fent-la més competitiva a 
nivell europeu i mundial  
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Amb el compromís de tothom 


