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Acord núm. 1/2021  
aprovat pel Grup Impulsor Pacte per la Reindustrialització  
en sessió ordinària d’1 octubre de 2021 

 
ACORD DEL GRUP IMPULSOR 

PLA D’ACCIÓ PEL SUPORT A LA RECONVERSIÓ DEL  
SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ DEL VALLÈS OCCIENTAL 2021-2022 

 

SITUACIÓ DEL SECTOR DE L’AUTOMOCIÓ  

El sector de l’automoció està en ple procés de 
reconversió a escala global: incorporació del 
vehicle elèctric, de la tecnologia 3D i nous 
materials, reestructuració i fusions empresarials 
i un canvi en la demanda, amb noves formes de 
consum i ús dels vehicles. 

Aquest procés suposa una important reducció 
de l’ocupació, especialment, a les activitats de 
fabricació d’automòbils i resta de proveïdors. 

A dia d’avui, a la comarca, el sector suposa un 
5% del volum de negoci, amb una trentena de 
grans empreses que donen feina directa a més 
de 6.600 persones. 

Un estudi publicat recentment per l’Institut Ifo 
d’Alemanya preveu que la indústria 
d’automoció a Europa, que representa el 23% 
de la producció mundial, perdi 178.000 llocs de 
treball fins al 2025. 

Als últims temps, el Vallès Occidental ja ha patit 
l’impacte d’aquesta reestructuració amb el 
tancament d’importants empreses que 
concentren un alt volum de llocs de treball: 
Nissan Motor Ibèrica, Continental, Sintermetal, 
TE Connectivity,... entre d’altres.  

Una tendència que segueix present i amenaça 
encara importants plantes productives amb el 
conseqüent risc pel conjunt d’entramat 
empresarial de la seva cadena de valor i pèrdua 
de llocs de treball. 

 

FONS DE SUPORT A L’AUTOMOCIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha 
rebut per part de la Diputació de Barcelona un 
fons econòmic per valor de gairebé 250.000€ a 
executar fins a 31 de desembre de 2022.  

 

 

 

 

El fons parteix de l’impacte del tancament de 
l’empresa Nissan Motor Ibèrica, fent focus en 
les vuit comarques amb més pes i 
especialització en la cadena de valor 
d’automoció. Té l’objectiu de pal·liar els efectes 
negatius de la crisi del sector sobre l’ocupació, 
la producció i la seva cadena de valor. 

El catàleg d’activitats permet articular un pla 
que combina accions específiques pel territori, 
que donin resposta a  necessitats de les 
empreses del sector i a les estratègies de 
reconversió que no s’estiguin ja executant. I, 
d’altra banda, accions transversals executades 
per l’Oficina Tècnica que ha creat la Diputació 
de Barcelona i que son compartides amb la 
resta de la província. 

 

PLA SINGULAR PER L’IMPULS DE 
L’ECOSISTEMA INDUSTRIAL A LA COMARCA 

El conjunt d’agents del territori venim 
treballant de forma intensa per impulsar una 
recuperació socioeconòmica que enforteixi la 
nostra activitat, especialment, la industrial. 

El 19 de maig de 2021 el Plenari del Pacte per la 
Reindustrialització va aprovar el Pla singular de 
transformació i reactivació de l’ecosistema 
industrial del Vallès Occidental 2021-2024. 
Aquest consta de 4 eixos d'actuació i 14 
programes a executar a partir de la cerca i 
obtenció de fons econòmics i la implicació i 
especialització de les entitats del territori 
impulsant la creació d’aliances público-privades  

Alhora, permet orientar les línies de treball 
vinculades al pla d’automoció, amb activitats 
per aprofundir en el coneixement del sector, 
per a la transformació i reconversió d’empreses 
tractores i pimes de la cadena de valor, i 
d’altres dirigides a la població activa afectada. 
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PLA D’ACCIÓ SUPORT RECONVERSIÓ SECTOR 
AUTOMOCIÓ A LA COMARCA 

La intervenció es centrarà en les activitats de 
fabricació de vehicles i components, així com en 
les activitats industrials vinculades a la cadena 
de valor. 

Criteris intervenció per a les accions locals 

- Intervenció bottom-up, a partir de la 
identificació de les necessitats i potencialitats 
a nivell micro. 

- Programes i accions complementàries, que no 
es dupliquin amb altres programes i activitats 
existents. 

- Prioritzar i concentrar la intervenció, impacte 
mesurable i dirigides a número reduït 
empreses tractores, projectes o persones que 
tinguin un efecte multiplicadors i innovador. 

- Interrelació i flexibilitat, amb accions 
complementàries i coordinades que 
s’ajustaran segon es desenvolupi el pla. 

- Base per una estratègia i visió comarcal del 
sector d’automoció, que ha d’ajudar a 
identificar les principals fortaleses, 
oportunitats, debilitats i amenaces per a 
poder definir les línies de futur del sector més 
enllà del 2022. 

 

Actuacions locals proposades 

A partir del treball i aportacions del Grup Motor 
d’Ocupació (EROs/ERTOs) del Pacte, l’anàlisi 
inicial de programes i serveis existents i 
d’entrevistes amb agents clau, des del Consell 
Comarcal s’ha treballat per disposar d’una 
proposta de Pla d’Acció que incorpora, 
inicialment, 5 accions locals. 

Actuació 1: Banc de projectes de cooperació 
sector automoció, per connectar necessitats i 
projectes, per impulsar un ecosistema 
territorial d’agents d’innovadors a partir del 
coneixement i tendències del sector. 

Actuació 2: Impuls reconversió de pimes, per 
acompanyar en la transformació empresarial a 
partir de l’experimentació vivencial de 
tecnologia i el treball per reptes. 

 

 

 

Actuació 3: Acceleració d’start-up i innovació 
oberta, identificant i acompanyant projectes 
amb plans d’acceleració. 

Actuació 4: Atracció i inversions i empreses, a 
partir de la singularització local del sector i 
identificació de les potencialitats. 

Actuació 5: Formació competencial per reptes, 
a partir d’aprenentatges basats en el treball en 
equip, per a la resolució de reptes relacionats 
amb solucions tecnològiques i productives de 
les empreses del sector. 

 

Actuacions transversals 

S’identifiquen també 6 actuacions que seran 
executades amb el suport de l’Oficina Tècnica 
de la Diputació, i podran ser compartides amb 
les altres comarques. Aquestes són: 

1. Acreditació de l’experiència professional 

2. Formació a través de l’EOI 

3. Observatori d’incentius 

4. Aftercare empresarial 

5. Prevenció de tancaments empresarials 

6. Networking o benchmark de canvi 
productiu 

 

El present pla és la base pel desplegament 
operatiu dels fons rebuts i vol ser també una 
primera experiència pel desplegament 
d’activitats dels programes del Pla Singular de 
transformació i reactivació de l’ecosistema 
industrial del Vallès Occidental 2021-2024.. 

 

 

Per tot l’exposat, ACORDEM aprovar el pla 
d’acció per al suport del sector de l’automoció 
del Vallès Occidental per al període 2021-2022 

 

Grup Impulsor, 1 d’octubre 2021 


