
 

PROPOSTA D’ACORD AL CONSELL D’ALCALDES I ALCALDESSES DEL VALLÈS 
OCCIDENTAL PER A LA REINDUSTRIALITZACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

 
 
El Vallès Occidental, 21 de gener de 2014  
 
El Vallès és la primera zona industrial de Catalunya i d’Espanya. Abans de l’arribada de la 
crisi econòmica, l’any 2006, el 26% de la població ocupada del Vallès Occidental treballava 
a la indústria, el major percentatge de tota Catalunya. Aquesta xifra significava que el Vallès 
Occidental aportava el 19’4% del total de la població catalana ocupada en el sector 
industrial. Sumant-hi les dades del Vallès Oriental, ambdues comarques vallesanes 
comptaven l’any 2006 amb el 29’1% del total de la població catalana ocupada en la 
indústria.  
 
El PIB del Vallès Occidental és superior al de països membres de la Unió Europea com 
Xipre o Malta. De fet, significa l’11% del PIB total de Catalunya i el 3% del total de l’Estat 
Espanyol. I el pes de la indústria en el conjunt del PIB del Vallès Occidental és del 35%, un 
dels més alts d’Europa en concentracions de població i territori similars.  
 
El Vallès Occidental compta amb infraestructures i institucions de recerca i innovació de 
primer nivell, com les universitats Politècnica de Catalunya i Autònoma de Barcelona, el 
sincrotró ALBA, l’escola superior de Disseny Industrial, així com diverses fundacions i 
organismes sectorials de l’àmbit industrial centrats en la recerca i la innovació.  
 
La llarga i persistent crisi econòmica ha conduït a una caiguda important de la producció 
industrial al Vallès Occidental del nombre de persones ocupades a la indústria i del nombre 
d’empreses de tot tipus. Al 2010, la pèrdua de llocs de treball industrials al conjunt de les 
dues comarques vallesanes superava els 45.000. De fet, la caiguda de l’ocupació industrial 
als dos vallesos superaria el 10% del total de la població ocupada a la indústria a Catalunya.  
 
A més del context de crisi econòmica hi ha elements que tenen una especial incidència en la 
caiguda industrial del Vallès Occidental: l’escassetat i encariment del crèdit, la persistent 
mancança d’infraestructures de transport i tecnològiques adequades, les modificacions 
legislatives que afavoreixen deslocalitzacions, tancaments i reduccions importants de 
plantilles, etc. La reducció en un 30% del total d’empreses de tot tipus al Vallès Occidental 
és una mostra de la situació actual.  
 
L’actual realitat de l’atur generalitzat i cada dia més crònic, demana fer el màxim d’esforços 
per tal de crear nous llocs de treball. L’aposta per la reindustrialització del Vallès Occidental 
és una oportunitat de primer nivell per crear ocupació i incidir positivament en la reducció de 
l’atur. Tanmateix, la creació d’ocupació en l’àmbit industrial al Vallès Occidental ha de tenir 
en compte la seva adequació a la realitat i nivell de formació del col·lectiu de persones en 
atur, raó per la qual elements com la indústria dedicada a l’”advanced manufacturing” són 
d’una especial idoneïtat.  
 
Les inversions públiques en infraestructures de coneixement i de transport i en polítiques 
industrials no han deixat de caure en els darrers anys, tenint una incidència particularment 
negativa en la situació de la indústria al Vallès Occidental i dificultant les possibilitats i eines 
que podrien ajudar a superar la situació de crisi econòmica generalitzada a Catalunya.  
 
El Vallès Occidental compta amb un teixit empresarial particularment ben organitzat i 
representatiu, així com amb uns sindicats majoritaris igualment representatius del conjunt de 
treballadores i treballadors de la comarca i en especial del sector industrial. La seva 



 

participació, col·laboració i cooperació conjunta amb les institucions és fonamental en 
qualsevol debat, proposta, treball, interlocució o acord en relació a la indústria de la 
comarca.  
 
La preocupació pel territori del Vallès Occidental, per les seves perspectives i oportunitats 
econòmiques de futur, ha conduit a la creació de diferents organitzacions de treball i recerca 
conjunts com l’Àmbit B-30, la plataforma Fem Vallès, etc. Els seus treballs i la seva 
col·laboració són imprescindibles a l’hora de concertar i promoure línies d’acord conjunt per 
a la reindustralització del Vallès.  
 
En elements de caràcter estratègic per al Vallès Occidental és imprescindible comptar amb 
la màxima participació dels agents institucionals, socials i econòmics del territori, per tal 
d’actuar concertadament i en la mateixa línia.  
 
La Conselleria d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha reconegut com a 
vàlides i assumibles les propostes del Pacte per a la Indústria, plataforma formada pels 
sindicats UGT i CCOO, les patronals Foment del Treball i PIMEC, la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autonòma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, i 
els col·legis d’Economistes, d’Enginyers Industrials i d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Catalunya.  
 
Per tot l’exposat anteriorment es proposa l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Donar suport a una línia que impulsi un acord consensuat i d’abast general que 
abarqui a la immensa majoria dels agents que actuen sobre el territori (Ajuntaments, Agents 
Econòmics i Socials, Universitats, etc), en una aposta clara per a la reindustrialització del 
Vallès Occidental. 
 
Segon.- L’acord consensuat que fa referència el primer punt, ha de ser la biga mestre a 
partir de la qual tots treballem conjuntament per tal d’afavorir la construcció de les bases per 
a una reindustrialització  que, recollint elements bàsics com les infraestructures de transport, 
de telecomunicacions, de recerca i innovació, de transferència tecnològica, de cooperació 
empresarial, etc, sigui el punt fonamental de la recuperació econòmica del Vallès Occidental 
i de Catalunya en general. 
 
Tercer.- Sol·licitar a les administracions d’abast supramunicipal (Diputació de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, govern espanyol i UE) el suport i els recursos necessaris per tal 
de desenvolupar i dur a terme els projectes de reindustrialització del Vallès Occidental 
decidits i acordats des del propi territori pels ajuntaments i pels diversos agents econòmics, 
socials, institucionals i participatius existents a la comarca. 
 
Quart.- Traslladar aquests acords a tots els agents socials, econòmics i institucionals del 
Vallès Occidental, així com a la Diputació de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, al 
Govern espanyol i a les institucions i organismes corresponents de la Unió Europea. 
  
Això no obstant, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental resoldrà el que 
consideri més procedent. 
 
 


