
 

1 

Acord núm. 1/2021  
aprovat pel Plenari del Pacte per la Reindustrialització  
en sessió ordinària del dia 19 de maig de 2021 

ACORD DEL PLENARI 
 

PLA SINGULAR DE TRANSFORMACIÓ I REACTIVACIÓ  
DE L’ECOSISTEMA INDUSTRIAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL 2021-2024 

 
 

REVITALIZAR LA INDÚSTRIA PER A LA 
REACTIVACIÓ SOCIOECONÒMICA  

La indústria és fonamental per a la millora de la 
productivitat, la innovació i la internacionalit-
zació de l’economia, a més de ser tractora pel 
creixement d’altres activitats. 

La indústria és creadora d’ocupació de qualitat: 
més estable, de més qualificació i millor 
remunerada.  

La indústria és productora d’avanços 
tecnològics, de coneixement i de capital humà i 
relacional. 

La indústria és generadora de riquesa. Les 
societats industrialitzades, com la nostra, tenim 
l’oportunitat de gaudir d’un millor benestar i 
cohesió social. 

La Comissió Europea vol avançar cap una 
industria sostenible i intel·ligent, amb la 
digitalització i l’economia circular com a pilars 
fonamentals de  la seva transformació. 

Una transformació de baix cap a dalt, que 
afecta des de la localització física de les 
indústries, al model de negoci, o les 
competències i necessitats formatives dels 
treballadors i treballadores. 

La crisi socioeconòmica global derivada de la 
pandèmia sanitària ha accelerat els processos 
de canvi i transformació econòmica i social. 

Ens trobem en un procés de canvi i 
transformació econòmica i social, on la 
indústria és un sector imprescindible. 

L’aposta pel paper actiu dels territoris i les 
ciutats en favor d’un desenvolupament local 
social i sostenible amb la indústria com a eix 
fonamental, es referma encara més en aquest 
nova etapa. 

 

L’ADN INDUSTRIAL DEL VALLÈS  

El Vallès Occidental ja arriba gairebé al milió 
d’habitants, el 12% de Catalunya i el 2% 
d’Espanya. Disposa de més 27.000 empreses, 
prop de 320.000 assalariats/des i més de 60.00 
treballadors/es autònoms. 

És una de les zones europees amb més tradició 
industrial i concentració de diversitat i 
especialització econòmica, però amb un risc 
molt important de retrocés.  

El sector representa el 27% del VAB del 
territori, per sobre de l’objectiu del 20% fixat 
per a la Unió Europea. Tanmateix, el teixit 
industrial s’ha reduït en els últims 15 anys, el 
2020 pateix una pèrdua important de llocs de 
treball, amb una disminució del 2,5%, 
concentrada en l’automoció i el metall. 

Malgrat aquesta tendència, concentra un 
important entramat industrial amb el 17% dels 
llocs de treball de Catalunya i el 4% d’Espanya.  

Gràcies a l’ecosistema d’innovació propi, amb 
més de 3.000 llocs de treball en investigació i 
desenvolupament i 29.000 en activitats 
industrials de tecnologia mitja-alta, que la 
situen per sobre de la mitjana catalana en 
sol·licituds de patents per a cada mil habitants.   

Ubicat al vell mig del corredor de la 
Mediterrània, compta amb infraestructures de 
serveis a la indústria de primer nivell i disposa el 
36% de la superfície total industrial de la Regió 
metropolitana de Barcelona.  

Tot i així, es fa necessari seguir invertint en 
noves infraestructures de mobilitat i de millora 
dels parcs industrials per optimitzar la 
productivitat i competitivitat de les empreses. 

El Vallès Occidental és, sense cap mena de 
dubte, un territori eminentment i singularment 
industrial vers el conjunt del país i l’estat. 
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UN MODEL DE CONCERTACIÓ  
REFERENT I ESCALABLE 

La comarca disposa de llarga experiència i 
expertesa en la voluntat de concertar. Des del 
Pacte per l’Ocupació l’any 1997 fins a la 
diversitat de pactes i agrupacions supralocals 
de cooperació que ens enforteix internament.  

El 24 d’abril del 2014 es signà la declaració Cap 
a la 2a Reindustrialització, base del Pacte per la 
Reindustrialització del Vallès Occidental.  

El Pacte és un instrument de concertació 
territorial públic-privat configurat pels 
ajuntaments de la comarca, les organitzacions 
sindicals, les organitzacions patronals, les 
cambres de comerç, les universitats i els 
centres tecnològics per fer del Vallès el centre i 
referent industrial de Catalunya. 

La seva missió és compartir les estratègies de 
desenvolupament econòmic per concertar una 
política comuna capaç de posar en pràctica 
mesures específiques de transformació del 
sector industrial. 

Els objectius que perseguim són: 
- Cohesionar el territori a través del relat de la 

transformació del sector industrial. 
- Impulsar un treball de lobby, per posicionar el 

territori i obtenir finançament conjunt  
- Consensuar les prioritats industrials de la 

comarca amb d’altres institucions, amb 
l’objectiu de disposar d’instruments i recursos 
adequats a les necessitats locals. 

- Potenciar els projectes de les entitats amb un 
impacte directe en les empreses i persones. 

- Divulgar i promocionar el valor industrial i 
innovador del territori 

- Mesurar els resultats i impacte de les accions 
concertades així com l’evolució i 
transformació de la indústria. 

La pandèmia sanitària ha suposat un abans i un 
després en la concertació general del territori. 
El juliol del 2020 el Pacte ja va aprovar un Pla de 
Xoc Covid-19 per a la recuperació 
socioeconòmica amb prop de 40 actuacions 
específiques vinculades a la formació, 
digitalització, sostenibilitat, fiscalitat, ... 
 

 

UN PLA SINGULAR DE TRANSFORMACIÓ I 
REACTIVACIÓ DE L’ECOSISTEMA INDUSTRIAL 
DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

Aquest camí recorregut conjuntament ens 
permet marcar noves fites i horitzons davant un 
nou període en el qual l’articulació de projectes 
territorials i compartits esdevé un avantatge 
competitiu.  

 
Per això, la nova programació del Pla de 
reactivació socioeconòmica en el període 2021-
2024 s’aborda amb un enfocament pràctic, 
operatiu, de concertació i participació dels 
actors públics i privats, i amb metodologies i 
eines que siguin adaptables, reutilitzables i 
escalables per a la resta de Catalunya i l’Estat.  
 
Aquest Pla Singular té l’objectiu de potenciar 
l’ecosistema local industrial, donant resposta a 
les necessitats i oportunitats del nostre 
territori. 
 
S’articula entorn 4 eixos i 14 programes: 
 

Eix 1: Reactivació, Transformació i Atracció 
1. Consolidació d’empreses tractores i les seves 

cadenes de valor 
2. Suport  transformació i creixement de PIMEs 
3. Atracció d’inversions 
4. Resiliència Aftercare empresarial 
5. Reindustrializació 

 
Eix 2: Competitivitat i Sostenibilitat 

6. Reskilling i upskilling focalitzat en formació de 
competències emergents 

7. Innovació en materials, processos de fabricació 
i productes 

8. Omnicanalitat i digitalització 
9. Transició energètica i economia circular 
10. Impuls Ecosistema industrial de proximitat 

 
Eix 3: Millora de l’entorn 

11. Transformació digital i sostenible dels parcs 
empresarials 

12. Foment d’aliances i cooperació empresarial 
13. Fiscalitat local i simplificació administrativa  

 
Eix 4: Monitorització per a la presa de decisions 

14.  Observatori tendències i monitorització de 
l’activitat industrial 
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La implicació i cooperació de les empreses 
participant de l’execució dels programes és un 
eix transversal i fonamental pel 
desenvolupament general del pla. 
 
L’import anual d’execució previst és de gairebé 
9 milions d’euros amb un impacte a l’ocupació 
de 1.600 llocs de treball directes i indirectes. 
 
Per a cada programa es disposa de les 
actuacions que el configuren, la seva 
governança, el seu abast, àmbit i impacte 
esperat que es proposa assolir anualment, i 
amb un horitzó temporal fins el 2024. 
 
El conjunt d’informació i detall del Pla es pot 
trobar en la documentació annexa al present 
acord. 
 
Aquest pla ha d’anar acompanyat de plans 
complementaris d’inversió en parcs industrials i 
infraestructures de mobilitat, per maximitzar el 
seu impacte. 
 
 
 
Vallès Occidental, 19 de maig de 2021 

 
 

I. Aprovar el PLA SINGULAR DE 
TRANSFORMACIÓ I REACTIVACIÓ DE 
L’ECOSISTEMA INDUSTRIAL DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL 2021-2024 

II. Concretar una agenda de visites 
institucionals per a la presentació i cerca 
de fons pel seu desplegament. 

III. Compromís del conjunt de membres del 
Pacte, especialment els agents amb més 
capacitat, de vehicular i reforçar la 
implementació dels Programes  

IV. Encarregar al Consell Comarcal, com a 
secretaria tècnica del Pacte, l’elaboració 
d’una proposta de funcionament i gestió 
de l’Oficina Tècnica Especialitzada 
contemplada en el Pla Singular i pel propi 
Pacte per la Reindustrialització 

Per tot l’exposat, acordem: 
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