
Motor de la transformació 
industrial i una porta a l’èxit de 
la cooperació empresarial

Les 
associacions
i entitats
de gestió



http://www.ccvoc.cat

Q ¿
Des del Consell Comarcal, 

en el marc del Pacte per la 

Reindustrialització del 

Vallès Occidental 

treballem proactivament 

en la dinamització i 

preservació dels espais 

industrials per afrontar els 

reptes que impliquen el 

canvi del model productiu, 

les innovacions 

tecnològiques i la 

sostenibilitat ambiental i 

social. Un aspecte 

fonamental és la 

col·laboració entre tots els 

agents que interactuen en 

els polígons d’activitat 

econòmica per a 

desenvolupar plans i 

projectes de 

modernització i 

transformació adaptats als 

nous temps. 

Al Vallès Occidental hi ha 22 
associacions o entitats que 
representen 49 polígons d’us 
industrial, el 41% del total, 
percentatge més alt de les 
comarques de la província.

El Catàleg d’inversions als Polígons 
2018-2019 a la comarca estima en 
gairebé 10 milions la inversió en 
projectes de millora als polígons 
durant aquests anys. Les línies de 
subvenció existents requereixen la 
cooperació públic-privada pel seu 
atorgament.

Les associacions i entitats de gestió 
poden cobrir a més d’un polígon, 
especialment, els de dimensions més 
petites, fomentant així una visió 
d’espais industrials i no urbanística.

La Generalitat de Catalunya està 
desenvolupament un Pla d’Impuls i 
Modernització de Polígons. Des de la 
comarca volem ser un territori de 
referència en la transformació del 
model de gestió, per això impulsem 
diferents accions com el perfil 
ocupacional del gestor/a de polígons.

Les organitzacions patronals del 
territori els hi ofereixen 
assessorament i servei i els 
ajuntaments, a través dels serveis de 
promoció econòmica, recolzen la seva 
activació i activitat a través de 
convenis de col·laboració.

QUÈ FEM? SSABIES QUE….

Per què associar 
i cooperar als 
polígons?

Increment de l’eficàcia de la 
comunicació amb les 
institucions

Millora de la imatge 
corporativa

Arrelament, convivència i 
veïnatge

Defensa i millora dels 
recursos, serveis i zones 
comuns: subministraments, 
sanejament, seguretat, neteja, 
transport, enllumenat, arbrat, 
etc.

Accés a serveis avançats: 
consultoria, assessorament, 
formació, demanda agregada, 
simbiosi industrial, 
transferència tecnológica i 
innovació, publicitat, missions 
comercials

Increment de les possibilitats 
d’accés a subvencions o ajudes

Hi ha un poder immens 
quan un grup de 
persones amb 
interessos similars es 
reuneixen per assolir 
els mateixos objectius

http://www.ccvoc.cat


Podeu consultar les dades de contacte al web   poligons.ccvoc.cat

Entitat Conservació P.I. Can Rosés

Associació Cova Solera

Associació d’Empreses del Polígon 
d’Activitat Econòmica Molí de la Bastida

Associació de Propietaris i Industrials del 
Polígon de La Llana

Fórum Empresarial Cecot Rubí

SABADELL
Associació d'empreses i propietaris de 
Can Roqueta

Associació d'empreses i propietaris dels 
Polígons Gràcia Nord, Gràcia sud i 
Sud-Oest

Parc Comercial Via Sabadell        

SANTA PERPÈTUA DE MOGODA
CIM Vallès. CIMALSA

Entitat Conservació Polígon Industrial Ca 
N'Oller

Entitat Conservació Polígon Industrial La 
Torre del Rector (Can Roca)

Junta de Conservació del Polígon 
Industrial Can Bernades-Subirà 
(URVASA)

SENTMENAT
Associació Sentmenat Empresarial

Junta de Compensació del sector 
industrial de Can Roure

SANT QUIRZE DEL VALLÈS
Associació d'empresaris i propietaris 
dels polígons industrials de Sant Quirze 
del Vallès

TERRASSA
Entitat Urbanística de Conservació del 
Polígon Industrial "Els Bellots"                  
 
VILADECAVALLS
Associació d’Empreses i propietaris dels 
Polígons Industrials de Viladecavalls  

BARBERÀ DEL VALLÈS
Associació d'empresaris del Polígon 
Industrial "A" de Barberà del Vallès 

Junta de conservació de Santiga

Junta de conservació de Can Salvatella     

CASTELLAR DEL VALLÈS
Associació d'Empresaris de Castellar del 
Vallès (ASEMCA)

CERDANYOLA DEL VALLÈS
Cerdanyola Empresarial (AECV)

MONTCADA I REIXAC
Junta de conservació dels polígons La 
Ferreria, Molí d'en Bisbe, Foinvasa i Can 
Milans

Junta de conservació del polígon Can Cuiàs

Junta de conservació del polígon Pla     
d'en Coll

PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS
Entitat de conservació del polígons 
industrial Riera de Caldes 

Associació d'empresaris i propietaris de 
naus industrials del Polígon Industrial 
Can Cortés Nord                  
                             
POLINYÀ
Associació d'empresaris i propietaris del 
polígon industrial Sud-Est de Polinyà        

Associació del polígon de Llevant                                                 

RIPOLLET
Associació d’empreses de Ripollet (AER) 

RUBÍ
Associació Empresarial PAE Can Jardí

Entitat Urbanística de Conservació del 
Pla Parcial del Polígon Industrial Rubí 
Sud (Subsector Q2)

Entitat Urbanística de Conservació Can Pi 
de Vilaroc Pla Parcial Q1;
Entitat Urbanística Conservació Pla 
Parcial Rubí Sud Q3
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