
10 preguntes clau sobre el Pacte 
i la transformació de la indústria 

CONSELL COMARCAL 
DEL VALLES OCCIDENTAL

Què suposa reindustrialitzar?

Quin pes té la indústria al Vallès Occidental?

Per què una estratègia conjunta de concertació?

Quines entitats són membres del Pacte vallesà? 

Quin tipus d’actuacions es concerten?

Quines mesures es prioritzen?

Quines sinèrgies compartim amb el Pacte Nacional 

per la Indústria?

Quins són els principals resultats del pla 2016-2017?

Com arribar a les empreses i a la ciutadania?

Sabies que...
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La indústria és fonamental per 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, tenen 
l’oportunitat de gaudir d’un millor benestar i 
cohesió social. 

1. Què suposa 
reindustrialitzar? Reindustrialtizació

 = 
Transformació
de la Indústria

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

La Comissió Europea vol avançar cap una indús-
tria sostenible i intel·ligent, amb la digitalització 
i l’economia circular com a pilars fonamentals.

La irrupció de la revolució industrial 4.0 suposa 
un abans i un després. El 35% dels llocs de 
treball seran automatitzats.

Transformació de baix a dalt que afecta a la 
localització física de noves indústries, al model 
de negoci, a les competències i necessites 
formatives dels treballadors i treballadores. 

2. Quin pes té  la indústria 
al Vallès Occidental?

Reindustrialitzar són oportunitats Reindustrialitzar són reptes

El Vallès 
Occidental aporta 

l’11% del PIB 
català i el 3% de 

l’estat

La comarca 
aporta el 17% 

de llocs de treball 
industrials de Catalunya 

i, internament, 
suposen el 21% 

del total

El sector 
industrial 

representa el 28% del 
VAB comarcal, amb 

un creixement 
acumulat del 14% 

del 2013 al 
2016



 

3. Per què una estratègia 
conjunta de concertació?

Abril 2014  Signatura Declaració del Vallès 
Occidental Cap a la 2a Reindustrialització.

Abril 2015 Presentació document 40 
propostes concretes d’actuació. El compro-
mís de tothom.

Cohesionar el territori a través del relat de la 
transformació del sector industrial.

Impulsar un treball de lobby concertat de coope-
ració institucional, posicionament del territori i 
finançament davant de tercers.

Coordinar les prioritats industrials de la comarca 
amb les del Pacte Nacional per la Indústria.

Donar a conèixer i potenciar projectes i actua-
cions locals i agrupades que s’executen.

Millorar la comunicació i cooperació per promo-
cionar el valor industrial i innovador del territori.

Mesurar quantitativa i qualitativament els resul-
tats i impacte i l’evolució i transformació de la 
indústria.





El Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental

Maig 2016 Acord del Consell d’Alcaldes i 
Alcaldesses pel desplegament de mesures 
prioritàries.

Juny 2018 Signatura Estratègia conjunta 
per a la transformació de la indústria.

El Pacte és un 
instrument de 

concertació i cooperació 
territorial públic-privat per 

fer del Vallès el centre i 
referent  industrial 

de Catalunya.

Objectius

Missió
Compartir les estratègies de desenvolupament 
econòmic local per concertar una política 
comuna capaç de posar en pràctica mesures 
específiques de transformació del sector indus-
trial en cooperació amb l’estratègia catalana.









ACORD 7 de juny de 2018

Estratègia conjunta per la transformació 
de la indústria al Vallès en l’horitzó 2022

Apostem de forma conjunta i decidida per 
impulsar la transformació del sector industrial 

en l’horitzó 2022.

És un fenomen transversal que requereix de noves 
formes de col·laboració que integri les perspecti-

ves dels diferents agents i sectors implicats. La 
cooperació proactiva és essencial en la creació de 

valor compartit.

Partint de les especialitzacions i pluralitat, la 
indústria i les activitats vinculades que genera és el 

principal denominador comú del territori que 
compartim. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

  
 

4. Quines entitats són 
membres del Pacte?

Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal 
Cerdanyola del Vallès
Gallifa
Matadepera
Montcada i Reixac
Palau-solità i Plegamans
Polinyà
Rellinars
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç Savall
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Sentmenat
Vacarisses
Viladecavalls
Ullastrell
Consell Comarcal Vallès Occidental

CCOO Vallès Occidental i Catalunya central
UGT Vallès Occidental
Consell Intersectorial Empresaris CIESC
PIMEC Vallès Occidental
Confederació empresarial CECOT
Cambra de comerç i indústria de Sabadell
Cambra de  comerç i indústria de Terrassa

Universitat Autònoma Barcelona (UAB)
Universitat Politècnica Catalunya (UPC)
Universitat Internacional Catalunya (UIC)
Col·legi Enginyers industrials de Catalunya
Escola Superior Disseny (ESDI)
Centre Tecnològic EURECAT
Centre Tecnològic LEITAT

Espai de trobada dels màxims responsables polítics institucionals 
del conjunt d'entitats signants del Pacte.

Organització del Pacte

Administracions 
Locals

Universitats i 
Centres 

tecnològics

Agents 
Socioeconòmics

PLENARI

Consell Comarcal del Vallès Occidental
SECRETARIA TÈCNICA

Representació de la diversitat dels agents 
membres, amb funcions executives i de lobby. 

Disposa d’una Comissió tècnica delegada per, si 
s’escau, fer operatives les decisions.

GRUP IMPULSOR

GRUPS I XARXES DE 
TREBALL TÈCNIQUES

Oberts a la participació de totes les entitats del 
territori i de fora interessades en la matèria.

TAULES I COMISSIONS DE 
CONCERTACIÓ TEMÀTIQUES

Integrades per responsables polítics i 
institucionals per aprofundir en la concertació.



 

 
 

5. Quin tipus d’actuacions 
es concerten?

Actuacions de lobby, 
cooperació 

institucional i 
posicionament 

del territori.

Impulsades pels responsables institucionals de les entitats signants per 
a enfortir la relació institucional entre les administracions locals i entitats 
de la comarca, connectar les diferents estratègies supralocals que hi 
conviuen i aconseguir un posicionament comú davant tercers, aprofitant 
el potencial i la diversitat del territori.

Acords, recomanacions, reptes i 
propostes de millora

Actuacions directes, 
d’impacte a empreses 

i persones

Actuacions de 
dinamització, 
pel foment de

 la cohesió

Impulsades per les entitats especialistes en cada àmbit d’intervenció 
concertades en els grups de treball, per generar impactes específics 
quantificables que permetin millorar la competitivitat i sostenibilitat del 
territori i donar suport a les empreses en la transformació del model 
productiu.

Per donar suport al desplegament de les mesures a partir d’accions de 
seguiment i avaluació, d’informació i coneixement, de trobada i coopera-
ció, de difusió i promoció.

Jornades i espais de participació, portals 
i plataformes web, estudis, butlletins i 
campanyes de difusió

Inserció laboral, formació 
professionalitzadora, recursos i mitjans 

per a la competitivitat empresarial



 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

6. Quines mesures es prioritzen ? 
A partir dels resultats del pla d’acció 2016-2017, de les 
propostes i conclusions recollides en els seminaris amb 
els agents del Pacte comarcal i el Pacte Nacional per la 
Indústria, dels grups temàtics, s’acorden 7 mesures 
prioritàries

 

 
 

 
 

FISCALITAT LOCAL I SIMPLIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA AMB AFECTACIÓ INDÚSTRIA

OCUPACIÓ A LA 
INDÚSTRIA

Per afavorir l’harmonització, compartir incentius 
innovadors i facilitar el desplegament d’activitat.

Per millorar l’ocupabilitat 
de la població activa i 

facilitar el creixement de 
llocs de treball

INDÚSTRIA 4.0: 
CONEIXEMENT I INNOVACIÓ

Per potenciar la singularitat del 
territori i l’adaptació del teixit 

productiu i humà a la 
transformació digital.

FORMACIÓ PEL TREBALL 
A LA INDÚSTRIA

Per detectar necessitats 
formatives, activar millores 
en l’oferta fomativa i impul-

sar vocacions industrials.

DINAMITZACIÓ I PERSERVACIÓ 
DELS ESPAIS INDUSTRIALS (PAE)

Per avançar cap a un nou model 
d’espais productius i dinamitzar, 

promocionar i renovar el parc 
industrial.

MODEL TERRITORIAL DE 
COMERÇ ALS POLÍGONS

Per equilibrar la distribució territorial 
dels espais de localització d’activitat 

fora de la trama urbana.

VALLÈS CIRCULAR 
A LA INDÚSTRIA

Per afavorir l’harmonització, 
compartir incentius 

innovadors i facilitar el 
desplegament d’activitat

ACORD 7 de juny de 2018

Desplegament del Pla d’acció 2018-2019
Aprovar les mesures prioritàries a desenvolupar de 
forma concertada i participada per a tots els agents 
del Pacte durant els anys 2018-2019. 

Aportar l’expertesa de cadascú segons les seves 
possibilitats i capacitats,  vetllant pel major compli-
ment dels objectius que persegueixen, alineant-los 
amb els plans d’actuació propis.



 
 FISCALITAT LOCAL 

I SIMPLIFICACIÓ 
ADMINISTRATIVA 

AMB AFECTACIÓ A 
LA INDÚSTRIA   

Aspectes claus a treballar en el Pla d’acció 2018-2019

Establir mínims, harmonitzar i millorar bonificacions existents.

Implantar  mesures fiscals  que dinamitzin i fomentin l’activitat industrial.

Simplificar i agilitzar tramitacions administratives.

OCUPACIÓ A LA 
INDÚSTRIA

Prospecció i detecció de necessitats de les empreses.

Foment de les vocacions industrials a les persones joves i a les que estan 
en recerca activa de feina.

Col·laboració público-privada amb un elevat compromís pactat amb les empreses.

Impuls de la Indústria 4.0 entre les Pimes amb accions de formació, 
difusió i participació en xarxes.

Promoció Fab Labs 3D i realitat virtual i augmentada.

Comunitat virtual.

Campanya de sensibilització per les vocacions industrials.

Valorització i promoció dels certificats de professionalitat.

Observatori permanent de prospecció de  necessitats formatives.

Projectes de millora de l’accessibilitat i la mobilitat als PAE, dels 
subministraments bàsics i de la gestió dels polígons.

Actualització sistema d’informació territorial: portal de polígons, cens 
d’empreses industrials, cercador oferta de naus i sòl industrial.

INDÚSTRIA 4.0: 
CONEIXEMENT I 

INNOVACIÓ

FORMACIÓ PEL 
TREBALL A LA 

INDÚSTRIA

DINAMITZACIÓ I 
PRESERVACIÓ 

DELS ESPAIS 
INDUSTRIALS (PAE)

MODEL 
TERRITORIAL DEL 

COMERÇ ALS 
POLÍGONS

VALLÈS CIRCULAR 
A LA INDÚSTRIA

Taula comarcal del model territorial de comerç.

Estudi planejament comercial.

Acord model territorial.

Informació i sensibilització: market place en economia circular.

Plataforma col·laborativa de coneixement i transferència .

Actuacions sectorials.



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

7. Quines sinèrgies 
compartim amb el 
Pacte Nacional per 
la Indústria?

 

 
  

 

El juliol del 2017, es signà el Pacte Nacional 
per a la Indústria per part de la Generalitat 
de Catalunya, les organitzacions sindicals 
CCOO i UGT i les organitzacions patronals 
de Foment de Treball, PIMEC i FEPIME.

L’objectiu del Pacte Nacional és impulsar la 
transformació del model industrial de 
Catalunya per tal que pugui liderar, des del 
Sud d’Europa, la 4a revolució industrial.

ACORD 7 de juny de 2018

Marc de col·laboració amb el 
Pacte Nacional per a la Indústria
Establir un marc cooperació permanent 
d’intercanvi d’informació i valoració del 
desplegament del Pacte Nacional al 
Vallès Occidental, amb la participació de 
representants en les comissions i òrgans 
de treball. 

Vetllar per l’assoliment dels instruments 
i recursos econòmics necessaris per a 
executar les actuacions prioritàries 
identificades.

Fruït dels primers treballs, i d’acord amb la Direcció General 
d’indústria, s’identifiquen 3 aspectes clau transversals: 

Desenvolupament integral de les estratègies d’especialit-
zació territorial (PECTs) del Vallès Occidental

Transformació del model productiu cap a la digitalització i 
indústria 4.0

Gestió i modernització dels polígons d’activitat econòmica

EIX 1
COMPETITIVITAT 

I OCUPACIÓ 
INDUSTRIAL        EIX 2

DIMENSIÓ 
EMPRESARIAL I 
FINANÇAMENT        

EIX 4
FORMACIÓ      

EIX 5
INFRAESTRUCTURES 

I ENERGIA

EIX 6
SOSTENIBILITAT 

I ECONOMIA 
CIRCULAR

EIX 3
INDÚSTRIA 4.0 I 
DIGITALITZACIÓ        

PACTE NACIONAL 
PER A LA INDÚSTRIA
6 eixos i 116 actuacions

468 M€ de pressupost 
fins 2020

3.135M€ mobilitzats 
d’altres administracions 

i sector privat



 

 8. Quins són els principals 
resultats del Pla 2016-2017? 

COORDINACIÓ I TRANSFERÈNCIA 
DE BONES PRÀCTIQUES DE 

FISCALITAT LOCAL AMB 
AFECTACIÓ A LA INDÚSTRIA

Recomanacions i millores en l'elaboració d’ordenances i la 
fiscalitat local amb afectació a l'activitat industrial.

Recull i difusió de bonificacions municipals anuals amb afectació 
a la indústria.

FOMENT DE 
L’OCUPACIÓ 

A LA INDÚSTRIA

Jornada “Experiències innovadores i tendències de l’ocupació 
industrial: estem preparats?”.

Elaboració projectes ocupacionals enfocats a la indústria.

Quadern de dades de la Formació professional, 2016.

Jornada "Noves tendències i oportunitats en la formació pel treball“.

Diagnosi  famílies professionals d’Energia i Aigua, i Química: 
transformació de plàstics.

16 Convenis amb ajuntaments i conveni amb l’AMB.

Cens d’empreses industrials anual.

Buscador d’oferta de sòl i sostre industrial i eina de gestió. 
Nou portal de polígons del Vallès Occidental.

Estudi comarcal sobre demanda i hàbits dels consumidors.

Inici  cens comercial de l’oferta.

Inici estudi sobre el planejament urbanístic i sòl comercial.

MESA DE LA 
FORMACIÓ 

PEL TREBALL

DIAGNOSI, 
RECUPERACIÓ I 

DINAMITZACIÓ DEL 
SÒL INDUSTRIAL

TAULA DEL 
COMERÇ PER 

DEFINIR EL MODEL 
TERRITORIAL

PROVA PILOT PEL 
DESPLEGAMENT TERRITORIAL 
DE LA NOVA LLEI D’OCUPACIÓ

IMPULS DE 
L’ECONOMIA CIRCULAR

(juny 2017)

Diagnosi estratègica de les Polítiques actives d’ocupació i 
Àrees de desenvolupament econòmic local del territori.

Acord Vallès-Circular, 19 de juny 2017.

Mapeig Economia Circular.

1a edició del Market Place de l’Economia Circular.

XARXA DE PROMOCIÓ DEL 
CONEIXEMENT I LA INNOVACIÓ

(juny 2017)
Treballs inicials de contacte amb agents comarcals



 

 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
  

 

Acord Vallès-Circular, 19 de juny 2017.

Mapeig Economia Circular.

1a edició del Market Place de l’Economia Circular.

Treballs inicials de contacte amb agents comarcals

9. Com arribar a les empreses 
i ciutadania?
El model industrial que es dibuixa en un futur proper està dominat per una tecnologia en xarxa que facilitarà a 
les CIUTATS l’establiment de FabLabs i Espace Makers, a les EMPRESES adaptar-se a la demanda i competència 
amb criteris de sostenibilitat, ecodisseny i simbiosi, i a la CIUTADANIA  a passar del model de consumidora al de 
creadora, productora i emprenedora

Ajudant a crear canals de comunicació i cooperació 
entre empreses i centres de formació i recerca.
 
Informant i formant sobre la 4a revolució industrial, 
l’economia circular i la transformació del sector.

Practicant una adaptació i detecció continua de les 
seves necessitats.

Impulsant la professionalització de figures clau per 
a l’avanç de la indústria: agents energètics, de 
dinamització 4.0, de gestió de polígons, etc.

Promovent mitjans facilitadors de la Indústria: 
bonificacions fiscals, plataformes web comarcals 
temàtiques, millora dels PAE (accés, subministra-
ments, etc.).

Impulsant una Campanya pel foment de les vocacions 
industrials per a visibilitzar i valoritzar les feines i la 
formació industrials.

Millorant la planificació, execució i difusió de la formació 
professionalitzadora.

Desenvolupant Projectes ocupacionals i d’inserció 
laboral en sectors industrials: química, metall-mecànica, 
tèxtil, logística, etc..

Sensibilitzant sobre el consum responsable.

Impulsant moviments makers, fabricació digital, 
fab-labs.

OFERINT CONEIXEMENT A EMPRESES I CIUTADANIA
ESTUDIS DE L’OBSERVATORI DEL PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA

SUPORT A LES EMPRESES
Per conscienciar i explicar els 

canvis i recursos 
disponibles per 

afrontar-los 

DINAMITZACIÓ DE LA 
CIUTADANIA

Per escurçar distàncies amb el 
món tecnològic i gaudir dels 

avantatges de l’ocupació
 a la indústria

Les dones en el sector industrial a Catalunya

Reconeixement i valoració dels requeriments de 
l’entorn legal amb una incidència sobre la dimensió 
de l’empresa

L’impacte laboral de la indústria 4.0 a Catalunya

Potenciació del transport multimodal al Corredor 
del Mediterrani



10. Sabies que... 

ACORD 7 de juny de 2018

Desplegament del Pla d’acció 2018-2019
Aprovar les mesures prioritàries a desenvolupar de 
forma concertada i participada per a tots els agents 
del Pacte durant els anys 2018-2019. 

Dels 15 municipis 
amb més ocupació 

assalariada industrial 
de Catalunya, 

8 són del Vallès 
Occidental

Les pròximes generacions de 
robots seran més segures, 
sensibles i flexibles, cosa 

que permetrà que treballin 
colze a colze amb operaris 

humans.

Universitat i centres de FP 
s’apropen cada vegada més. 

L’actual FP industrial compta amb 
pràctiques reals en empreses, 

concursos internacionals, 
projectes d’innovació i cooperació 

amb empreses, estades 
a l’estranger...

La fàbrica del futur estarà 
composta per personal especialitzat, 

que estarà dissenyant i innovant 
productes en qualsevol lloc del mon, 

i enviant a fabricar  via digital en 
un altre punt del planeta, on 

es trobi el consumidor.

A la Unió Europea hi ha entre un 
70 i 80% més d’homes que de 

dones a l’enginyeria, la indústria 
i la construcció, igualment que a 

les ciències, matemàtiques i 
informàtica. 



Per la creació de riquesa
Per la competitivitat i la innovació

Per un territori cohesionat i sostenible

Consell Comarcal del Vallès Occidental

Ctra. N-150, Km.15, 08227. Terrassa. 93 727 35 34
Podeu trobar tota la informació a  www.ccvoc.cat 

Secretaria tècnica del Pacte: ccvoc.pacte@ccvoc.cat

Seguiu-nos a la xarxes socials i compartiu:
@consellvallesoc

Consell Comarcal del Vallès Occidental

CONSELL COMARCAL 
DEL VALLES OCCIDENTAL


