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COM TREBALLEM?

Treballem per a un territori amb ADN industrial, referent i
motor del sector a Catalunya i amb una visió global.
En cooperació permanent amb els ajuntaments de la
comarca i de la mà dels agents socials i econòmics, centres
tecnològics i universitats, i associacions industrials.

Com treballem?

Amb l’objectiu d’impulsar la competitivitat i transformació
del teixit productiu, especialment de les PIMEs, amb criteris

socials i sostenibles.

QUÈ T’OFERIM?

• Serveis bàsics de suport a l’activitat industrial i
programes especialitzats.
• Productes de difusió i informació per conèixer el
sector.

• Xarxes de cooperació industrial que poden ser del

Què t’oferim?

teu interès.

QUÈ T’OFERIM?

Què t’oferim?

Els nostres serveis bàsics i programes:
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QUÈ T’OFERIM?
INFORMACIÓ I
ACOMPANYAMENT
Informació, suport i acompanyament adreçat al teixit
empresarial per identificar recursos de suport i donar
resposta a reptes i necessitats individuals i col·lectives.

Informació i acompanyament

• Entrevistes de captació d’interessos.
• Jornades i tallers de cooperació empresarial.
• Sessions d’informació i divulgació del sector, com
el cicle anual Vallès Industrial.

QUÈ T’OFERIM?
UBICACIÓ I LOCALITZACIÓ

Assessorament i informació per a facilitar la recerca
d’emplaçaments disponibles als Polígons Industrials.
• Informació detallada dels espais i immobles en
oferta.

Ubicació i localització

• Requisits i tràmits normatius locals.
• Acompanyament i suport individual en el procés
d’instal·lació.

QUÈ T’OFERIM?
DIGITALITZACIÓ I
INDÚSTRIA 4.0
Acompanyament expert per a impulsar processos i
plans de transformació digital a l’activitat productiva.
• Entrevistes individuals de diagnòstic i informe de

Digitalització i indústria 4.0

maduració digital.
• Assessorament amb consultoria per elaboració d’un
pla acceleració en la indústria 4.0.

QUÈ T’OFERIM?
FABRICACIÓ
ADDITIVA AVANÇADA
Programa especialitzat per a impulsar la fabricació
additiva com a tecnologia del present i futur.

• Activitats de sensibilització i formació.

Fabricació additiva avançada

• Assessorament personalitzat per desenvolupar la
tecnologia i valorar nous models de negoci.
• Assessorament personalitzat per desenvolupar

espais de FabLab corporatiu dins de l’empresa.

QUÈ T’OFERIM?
TRANSFORMACIÓ SECTOR
FABRICACIÓ AUTOMOCIÓ

Transformació sector fabricació automoció

Suport expert per ajudar a la reconversió del sector i a
la seva cadena de valor.
• Assessorament integral PIMES: per a l’elaboració

d’un pla de reconversió i la implementació
d’actuacions.
• Innovació oberta: espais de cocreació i suport al
desenvolupament de projectes per a una nova

mobilitat.
• Formació competencial per reptes: amb la
col·laboració de centres formatius i teixit empresarial.

QUÈ T’OFERIM?
SOSTENIBILITAT I
ECONOMIA CIRCULAR
Activitats i projectes singulars per fomentar el canvi
de model cap a la transició ecològica:
• Indústria i biomassa: servei expert per a la valoració
Sostenibilitat i economia circular

d’instal·lació de calderes, tramitació d’ajudes
específiques i accés al servei comarcal de venda
d’estella.
• Borsa residu recurs: Plataforma virtual d’intercanvi
de recursos industrials amb anuncis d’ofertes i
demandes de recursos sobrants (residus,
subproductes, fores d’stock, …)

QUÈ T’OFERIM?
ACCÉS AJUTS I FONS
EUROPEUS
Informació i assessorament especialitzat dels ajuts i
convocatòries disponibles per part de diferents
entitats i organismes.

Accés ajudes i fons europeus

• Informació general de característiques i requisits de
línies obertes de suport al sector.
• Acompanyament individual en valoració i
tramitació de subvencions i convocatòries. Àmbits
preferents: innovació, digitalització i sostenibilitat.
• Informació d’ajuts i bonificacions locals a
l'activitat industrial.

QUÈ T’OFERIM?
OCUPACIONS INDUSTRIALS

Programes de sensibilització, orientació i formació pel
foment de les ocupacions Industrials:
• Impuls de les vocacions industrials: indústria a
l’aula (tallers de sensibilització) i obrim les fàbriques
(visites escolars).
Ocupacions industrials

• Indústria i joves: formació especialitzada amb
pràctiques empresarials.

EINES DE DIFUSIÓ I
INFORMACIÓ

• Portal de polígons i empreses del Vallès Occidental.
• Espai d’informació detallada de resolucions d’ajuts Next
Generation i directori de convocatòries.

Eines de difusió i formació

• Catàleg de programes i serveis de transformació digital
i 4.0 al Vallès Occidental.
• Catàleg de vocacions industrials prioritàries.

EINES DE DIFUSIÓ
I INFORMACIÓ
PORTAL DE POLÍGONS I EMPRESES
DEL VALLÈS OCCIDENTAL

• 135 polígons amb informació detallada i actualitzada

Eines de difusió i informació

de les característiques i serveis.
• 2.000 ofertes de naus i solars en venda i/o lloguer.
• 8.500 empreses i 35 solars de grans dimensions.

EINES DE DIFUSIÓ
I INFORMACIÓ
CATÀLEG DE PROGRAMES I
SERVEIS DE TRANSFORMACIÓ
DIGITAL I INDÚSTRIA 4.0
• Directori de recursos i serveis de suport a la
transformació digital del teixit productiu al Vallès

Eines de difusió i informació

Occidental.

• Recull dels programes locals, catàleg de serveis dels
agents de l’ecosistema d’innovació de la comarca i
dels principals programes i convocatòries
supracomarcals.

EINES DE DIFUSIÓ
I INFORMACIÓ
ESPAI AJUTS NEXT GENERATION I
DIRECTORI DE CONVOCATÒRIES
• Informació detallada dels resultats de les
convocatòries industrials atorgades a la comarca.

Eines de difusió i informació

• Taulell d’anunci per a publicar interessos de

col·laboració en projectes.
• Resum dels principals programes, ajuts i línies de
finançament disponible.

EINES DE DIFUSIÓ
I INFORMACIÓ
CATÀLEG DE VOCACIONS
INDUSTRIALS PRIORITÀRIES

• Recull de les ocupacions emergents i més
requerides pel sector industrial i tecnològic per a

Eines de difusió i informació

impulsar nous professionals i personal qualificat.

Xarxes de cooperació industrials

XARXES DE COOPERACIÓ
INDUSTRIALS
AGENTS IMPULS VOCACIONS INDUSTRIALS
Empreses i agents industrials participen per a
mostrar els seus coneixements a les noves
generacions de professionals, participant en
tallers a les aules, obrir les seves fàbriques i/o
col·laborant en d’altres activitats de
sensibilització industrial.

ENTITATS I ASSOCIACIONS POLÍGONS
Agrupacions que tenen interès en fomentar
projectes comarcals compartits per a
modernitzar i transformar el parc industrial i
l’intercanvi d’experiències en les formes i
models de gestió.

ESPAIS FABRICACIÓ DIGITAL

VALLÈS CIRCULAR
Empreses i entitats amb un compromís
contrastat en el desenvolupament d’un
sistema econòmic sostenible que redueixi el
consum de recursos materials i energètics,
així com la generació de residus.

Entitats públiques i privades impulsen la
fabricació i la creació digital amb l’objectiu de
promoure un ecosistema digital innovador i
singular per a afrontar reptes com l’apropament
de noves formes de fabricació a les petites
empreses, entre les persones
emprenedores (makers) i/o fomentar les vocacions
tecnològiques i industrials.
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