
Suport a la reconversió 
del sector de 
fabricació d’automoció 
del Vallès Occidental
Per pal·liar els efectes de la crisi i la transformació 
del sector de l’automoció, el Consell Comarcal 
ha rebut un fons econòmic de la Diputació de 
Barcelona per desplegar un pla amb actuacions 
operatives que donin resposta a les necessitats i 
reptes del teixit productiu.

Dins de la cadena de valor de l’automoció, l’activitat 
central a recolzar és la fabricació de vehicles i 
components i el conjunt de d’activitats productives 
i de serveis avançats vinculades.

EL SECTOR A LA COMARCA

ACTUACIONS GENERALS IMPULSADES 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Acreditació de l’experiència professional
Articular un pla per a aconseguir que els 
centres certificadors habilitin a experts per a 
acreditar competències professionals.

Formació contínua a través de l’Escola 
d’Organització Industrial
Donar suport en la capacitació i requalificació 
de les persones treballadores en base a les 
necessitats formatives de les empreses.

Observatori d’incentius i ajudes
Identificar les línies de suport i acompanyar les 
empreses.

Actuacions en prevenció de tancaments 
empresarials
Crear un grup de treball conjunt per 
monitoritzar els tancaments i gestionar 
solucions.

ACTUACIONS COMARCALS IMPULSADES 
PEL CONSELL COMARCAL

Banc de projectes de cooperació i Aftercare 
Empresarial
Connectar necessitats i projectes a partir 
d’entrevistes i recull iniciatives.

Impuls reconversió PIMEs
Acompanyar amb servei de consultoria experta 
de forma individual.

Acceleració d’Start-ups i innovació oberta
Impulsar nous projectes empresarials del sector.

Atracció d’inversions i empreses
Cobrir noves necessitats de la cadena de valor o 
captar-ne de noves.

Formació competencial per reptes
Configurar una formació a partir dels reptes 
empresarials específics.

37 grans empreses 
dins la cadena de valor de 

fabricació de l’automoció amb 
més de 100 treballadors/es 

i 1m€ de facturació

54 empreses específiques 
vinculades a la fabricació de 

vehicles i components 
amb gairebé 

3.500 llocs de treball

Important teixit local 
d’empreses Tier 2 i 3 

afectades pel tancament de grans 
plantes productives i els canvis 

estructurals del model productiu

QUÈ FAREM?



En el marc del: Amb el suport de:

ESPAI PER A ANOTACIONS

ESCANEGEU EL CODI QR 
PER ACCEDIR AL FORMULARI 
D’INTERESSOS I PROPOSTES
I A LA INFORMACIÓ DEL PROJECTE

El Consell Comarcal del Vallès Occidental impulsa el Pacte per la Reindustrialització, un instrument de concertació públic-privat configurat 
pels 23 ajuntaments de la comarca, les organitzacions sindicals CCOO i UGT, les organitzacions patronals CECOT, CIESC I PIMEC, les 
cambres de comerç de Terrassa i de Sabadell, les universitats UAB, UPC, UIC i ESDI, el Col·legi Oficial d’Enginyers de Catalunya, la UPIC 
i els centres tecnològics EURECAT I LEITAT per fer del Vallès el centre i referent industrial de Catalunya.

Per qualsevol dubte o incidència: 
Roc Rosell
rosellor@ccvoc.catt
Tel. 93 725 34 34 ext. 316

CALENDARI


