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L’objectiu central de l’estudi és avaluar el potencial del territori del Vallès (integrat per les
dues comarques) per desenvolupar polítiques conjuntes amb la finalitat de guanyar capacitat,
eficiència i competitivitat:

Objectius

1. Valorar les prioritats i capacitats dels actors i les entitats del Vallès
2. Identificar els sectors prioritaris que s’han marcat en l’estratègia territorial al Vallès
3. Definir els eixos en els quals és estratègic desenvolupar accions de gestió conjunta a escala del Vallès

Metodologia
3. Identificació d’eixos d’acció per a

la gestió conjunta
3. Identificació d’eixos d’acció per a

la gestió conjunta
1. Determinació dels principals àmbits

de l’estratègia territorial al Vallès
1. Determinació dels principals àmbits

de l’estratègia territorial al Vallès

‐ Anàlisi de la realitat socioeconòmica del
Vallès.

‐ Identificació i caracterització dels organismes
i administracions supramunicipals que
actuen al territori del Vallès.

‐ Anàlisi dels objectius, la funció i la naturalesa
dels organismes.

2. Anàlisi i entrevistes amb agents i
administracions que actuen al Vallès

2. Anàlisi i entrevistes amb agents i
administracions que actuen al Vallès

‐ Anàlisi de les potencialitats i limitacions
dels àmbits d’acció administrativa.

‐ Identificació dels possibles àmbits on es
pot intensificar potencialment la relació.

‐ Anàlisi dels principals condicionants de la
relació.

‐ Recull de conclusions

En total 25 entrevistes realitzades



37.477

26.103

10.065
6.045 5.019 4.664 4.020

70%

27%
16% 13% 12% 11%

‐40%‐30%‐20%‐10%0%10%
20%30%40%50%60%70%80%90%100%

0

10.000

20.000

30.000

40.000

Catalunya Provincia
Barcelona

Conjunt dels
Vallesos

Vallès
Occidental

Barcelonès Baix
Llobregat

Vallès
Oriental

M
ili
on

s d
'€

VAB Industrial

VAB Industrial
% VAB respecte Catalunya

El 23% del sòl industrial a
Catalunya pertany als dos
Vallesos.

La contribució al PIB dels dos
Vallesos respecte Catalunya és
superior al 17%

La població dels Vallesos suposa
més d’un 17% del conjunt de
Catalunya

L’impacte del VAB industrial dels
dos Vallesos suposa el 27% del
total de Catalunya
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El Vallès és una unitat natural, territorial i funcional però amb divisió administrativa en dues
comarques des de l’any 1936. El conjunt del territori vallesà juga diversos rols decisius per al
desenvolupament del país; un rol socioeconòmic, un territorial i un institucional.

En termes productius, el Vallès és un espai amb una tradició productiva important, que destaca per la seva
elevada concentració industrial, molt vinculada a activitats productives de valor afegit.
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El Vallès és un sistema territorial policèntric integrat per ciutats i viles amb una entitat pròpia i una vitalitat socioeconòmica,
envoltades d’espais industrials i teixits residencials, dins d’una matriu biofísica de caràcter agrícola i forestal. La seva
distribució urbana ve marcada per les conques dels rius i rieres que travessen les dues comarques (Ripoll, Caldes, Besòs,
Tordera,...) i els eixos viaris i ferroviaris que s’han anat desenvolupant.
La seva part central està formada per una plana delimitada per les serralades litoral i prelitoral des del Llobregat al Tordera. El
74% de la seva superfície està formada per espais naturals agraris i forestals (85.000 hectàrees), i la trama de urbana i
industrial ocupa prop de 34.000 hectàrees, bàsicament situades a la plana.
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Usos i superfícies dels espais naturals forestals del Vallès

Espais forestals (59.704 ha)

Pastures arbrades i arbistives (25,528 ha)



La situació i distribució territorial dels Vallesos ha configurat al llarg dels anys una xarxa d’infraestructures de
transport que s’ha anat desenvolupant a través dels diferents corredors.
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La seva xarxa viària consta d’un corredor prelitoral format per l’AP-7 i les 
seves vies laterals de la B-30. I quatre corredors radials que travessen el 
Vallès, la C-16, la C-58, C-59 (+C-33) i la C-17 (+C-33). L’última gran inversió 
en infraestructura viària projectada al territori és la via transversal B-40, que 
ha de connectar Abrera i Granollers passant per Terrassa i Sabadell i 
arribant fins a Mataró a través de l’actual C-60, però de moment l’únic tram 
operatiu és el que va de Viladecavalls a Terrassa (properament des 
d’Abrera).

Les línies de tren de Rodalies que circulen històricament pel 
Vallès, s’han vist reforçades durant les darreres dècades 

amb la intensificació del servei i ampliació de xarxa de 
Ferrocarrils de la Generalitat a la banda del Vallès Occidental 
i amb la inauguració de la línia R8 l’any 2011, la primera línia 

del sistema de Rodalies que no passa per Barcelona, però 
mancada d’interconnexions amb la resta de línies. En aquest 
sentit el Pla d’Infraestructures de Catalunya també planteja el 
projecte de la línia orbital ferroviària entre Vilanova i la Geltrú 

i Mataró, que requereix ampliar l’estructura ferroviària dels 
Vallesos entre els trams de Martorell a Terrassa, de Sabadell 

a Mollet i de Granollers a Mataró.

Sant Cugat 
del Vallès

Sabadell Línia orbital ferroviària



Projecte de la B-40

Característiques generals
• Ha de permetre millorar la connectivitat entre el

Vallès i el Baix Llobregat Nord, Anoia i Penedès
• Projectat fa gairebé 50 anys, el Quart Cinturó,

autovia orbital de Barcelona o Ronda del Vallès,
continua essent una infraestructura pendent de
solucionar i que aglutina controvèrsies entre l’Estat i
la Generalitat, així com amb els agents locals i les
mobilitzacions, tant en favor com en contra, d’alguns
sectors significatius sobretot del Vallès.

• A la finalització pendent (2018) del tram entre Olesa
i Viladecavalls, s’hi suma la incertesa funcional i de
traçat del tram pendent que ha d’unir Terrassa i
Granollers

El territori del Vallès estructura els principals eixos d’activitat econòmica del país amb una influència que
va més enllà dels seus límits comarcals: B‐30, AP‐7, C‐17, C‐16, etc.
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Teixit productiu i cultural
• 30.173 empreses.
• 195 polígons d’activitat econòmica.
• 52 organitzacions.
• 64 centres de recerca.
• 15 centres universitaris.
• 10 parcs científics o tecnològics.

Xifres econòmiques
• 16% del PIB català.
• 50% de les empreses exportadores.
• 48% de despesa en R+D de l’RMB.
• 25% de l’ocupació industrial a Catalunya.

L’eix de la AP-7 / B-30

Demografia
• 23 municipis.
• 3 comarques.
• 1.018.166 habitants.

Extensió
• 50km de longitud.
• 6.579 Ha de sòl industrial.
• 485 km² de superfície.

Teixit productiu i cultural
• 3.000 empreses.
• 32 polígons d’activitat econòmica.
• 1 Central Integrada de Mercaderies (CIM Vallès).

Xifres econòmiques
• 3,2% del PIB de la RMB.
• 45,5% del VAB correspon al de la indústria.
• 42% de l’ocupació és industrial.
• 20% de les empreses exportadores

L’eix de la Riera de Caldes

Demografia
• 6 municipis.
• 2 comarques.
• 86.023 habitants.

Extensió
• 17km de longitud.
• 1.150 Ha de sòl industrial.
• 110 km² de superfície.

L’eix connecta les capitals de les comarques del
Vallès Oriental, Osona i la Garrotxa (Granollers, Vic i
Ripoll).
De moment no hi ha dades agregades sobre el teixit
productiu i polígons industrials d’aquest eix. No
obstant s’han iniciat col·laboracions supramunicipals
que van en aquesta direcció

L’eix de la C-17

Característiques generals
• 25 municipis.
• 5 comarques.
• Més de 80km de longitud

Granollers

Barcelona

Terrassa

Sabadell

Mataró

Moià

Martorell

L’eix C-16

Característiques generals
• 22 municipis.
• 4 comarques.
• Més de 120km de longitud entre Barcelona i el Túnel del Cadí

Segueix el corredor del riu Llobregat, travessant diversos municipis
de les comarques del Barcelonès, Vallès Occidental, Bages i
Berguedà. Es considera un eix mar-muntanya i un passadís que
comunica comarques de l’interior amb la costa catalana, i les
comarques de l’entorn metropolità de Barcelona
No es disposa de dades agregades sobre el teixit productiu i polígons
industrials d’aquest eix.

Eix amb una alta concentració de polígons en 
tot el tram del Vallès 

Eix amb concentració de polígons en el pas per les 
localitats del Vallès Eix amb concentració de polígons en el pas 

per les localitats del Vallès 

Eix amb una alta concentració de polígons en 
tot el tram del Vallès 

Eix en fase de desenvolupament



La centralitat geogràfica dels Vallesos, la seva proximitat a Barcelona i la seva combinació d’àmbits
urbans, industrials i rurals fa que hi hagi diversos òrgans de gestió i administracions amb competències
que actuen en l’àmbit de les dues comarques
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SITUACIÓ DE PARTIDA
• A Catalunya, dels 948 municipis totals, 500 no arriben al miler d’habitants (53%). En el cas dels Vallesos

dels 62, són 8 els que tenen menys de 1.000 habitants (13%)
• Les divisions administratives tal com les coneixem ara, no s’han mantingut inalterades, sinó que evolucionen

al llarg dels anys. En el model actual de 4 Diputacions provincials, 42 Consells Comarcals i 948 municipis,
s’hi han produït diversos canvis des de l’inici de la democràcia, i alguns d’ells a les comarques del Vallès:
 Creació de nous òrgans supramunicipals competencials, com l’AMB (2010) que inclou a 7 municipis del

Vallès Occidental.
 Incorporació de noves comarques, l’última al 2015 amb la comarca del Moianès, que incorpora 5

municipis que pertanyien al Vallès Oriental.
 Aparició de nous municipis segregats com Badia del Vallès (1994).

LA VISIÓ TERRITORIAL
• La forma de concebre el territori condiciona el disseny de l’organització territorial. En aquest sentit,

existeixen diversos debats que han de donar resposta bàsicament a tres variables: Les fronteres
administratives, el seu règim jurídic i competencial i el seu finançament.

• Històricament la diversitat existent en la distribució demogràfica i territorial del país, ha generat moltes
qüestions no resoltes sobre el paper que juguen les diferents administracions locals i òrgans competencials
entremitjos.

• En aquesta línia, el mapa comarcal i provincial català es podria veure alterat o substituït si finalment es
desenvolupa la nova proposta d’organització territorial de Catalunya amb la incorporació dels Consells de
Vegueria. La proposta planteja 7 o 8 Consells que podrien fer les funcions de les actuals 4 Diputacions
provincials i/o dels actuals 42 Consells Comarcals.



La Plataforma “Fem Vallès” proposa la creació
d’una àrea metropolitana al Vallès per atorgar-
li elements d’organització, capacitats
financeres i competències pròpies com a
resposta a la condició d’espai amb unitat
territorial-funcional i perifèria metropolitana

Cal definir quin seria el paper dels Vallesos
en l’escenari d’una nova organització
territorial basada en Vegueries. Aquesta
descentralització administrativa proposa
una Vegueria a la Regió Metropolitana de
Barcelona que es veu condicionada per
l’existència de realitats administratives
actuals (AMB i Diputació) i que queda
desdibuixada per realitats
socioeconòmiques diverses (com la
reivindicació de la Vegueria Penedès).

- El model de la Catalunya d’arcs, basat
en la ordenació de la ciutat central, les
ciutats de l’arc metropolità i les de l’eix
transversal i successives com cercles
d’òrbites de contrapès a la capital

- El model de la Catalunya de territoris
econòmics, en que la unitat bàsica de
planificació i organització territorial
serien les vegueries

La diversitat d’elements que intervenen en el debat territorial, fa que el rol institucional que han de jugar
els Vallesos en aquest context, no només no estigui clar, sinó que hi hagi diverses opcions considerades
sobre la taula que obren molts interrogants.
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La potència i el grau competencial de l’AMB,
provoca una certa alteració als territoris del seu
entorn amb característiques socioeconòmiques
també metropolitanes. En aquest sentit,
apareixen dues visions:
- La que fa referència a una perifèria regional

ignorada, que assumeix les externalitats del
nucli metropolità.

- I la que ho percep com una oportunitat per
aprofitar i beneficiar-se del potencial de
l’AMB i de la marca Barcelona.

Sobre les diferents visions del model d’organització
territorial de Catalunya

Sobre la futura Vegueria Barcelona

Sobre l’encaix entre el Vallès i l’AMB

Sobre la proposta d’una nova Àrea Metropolitana del 
Vallès
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Rol territorial Rol institucional

La diversitat socioeconòmica i els diferents rols de les comarques 
Vallesanes, són alguns dels elements que justifiquen la necessitat 

d’enfortir la gestió territorial dels Vallesos
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3. ORGANISMES I ENTITATS DEL TERRITORI VALLESÀ

Existeixen diverses organitzacions que 
desdibuixen l’estructura administrativa comarcal

La diversitat territorial en les relacions socials, polítiques i econòmiques dels
municipis vallesans es reflecteix amb l’aparició d’organismes i administracions a
escala supramunicipal amb objectius i funcions diverses.
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Les 27 entitats territorials identificades tenen formes organitzatives i objectius estratègics molt
variats per bé que predominen les organitzacions formals (Consorcis, Mancomunitats,...) per
sobre de les organitzacions més voluntaristes (Associacions)

A l’ANNEX I es mostra el detall dels municipis que formen part de cada organització
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Els motius i la raó de ser d’aquests organismes són diversos segons els objectius i la seva
naturalesa

Organismes de promoció econòmica del territori,

centrats en la oferta d’equipaments industrials i

centres de coneixement.

És el cas de la formació d’associacions i consorcis

en els nodes industrials dels diferents eixos viaris.

Durant els darrers anys alguns municipis han constituït

entitats com el CiT (2008), l’Àmbit B30 (2012), la Xarxa

C17 (2013) o l’Eix de la Riera de Caldes (2014). Totes

elles tenen consells plenaris i comissions executives

presidides de forma rotativa per alcaldes d’Ajuntaments

associats.

En general els associats destaquen la necessitat de

reforçar el lideratge i la concreció d’accions en

aquestes col·laboracions. L’aparició d’aquest tipus

d’organismes pot respondre a diverses causes:

- Manca d’administracions que ofereixin serveis de

promoció que donin resposta a l’existència de

territoris econòmics funcionals que superen els

límits administratius.

- Competència i rivalitat entre els diferents eixos per

atraure empreses i inversions al seu territori.

- Necessitat dels municipis de buscar aliances i

col·laboracions publico-privades arran de la crisi

econòmica per millorar el seu atractiu econòmic i

industrial.

Organitzacions que ofereixen serveis a nivell

comarcal en àmbits específics: residus, aigua i

turisme

En tots els casos es tracta d’organitzacions

consorciades entre entitats públiques. És el cas dels

Consorcis de residus de les dues comarques, el

Consorci Besos-Tordera i el Consorci de turisme del

Vallès Occidental. Engloben gairebé la totalitat dels

municipis a nivell comarcal i la seva raó de ser pot

respondre a diversos motius:

- Per un costat els consorcis de gestió de l’aigua i de

residus, amb una clara vocació d’optimització de

recursos i aprofitament d’economies d’escala.

- I per l’altre el Consorci de Turisme del Vallès

Occidental, que pretén ser una plataforma per

agrupar i ordenar la informació turística de la

comarca amb una visió integral del sector, com a

eina de promoció del territori en l’àmbit turístic.

3. ORGANISMES I ENTITATS DEL TERRITORI VALLESÀ
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Col·laboracions històriques lligades a algun tipus

de vincle territorial i identitari.

Es tracta d’organitzacions amb un marcat caràcter

voluntarista i finalitats difuses. Els municipis que en

formen part comparteixen una realitat social i territorial

històrica i tracten de treballar plegats per oferir

determinats serveis en àmbits diversos.

És el cas de les agrupacions del Baix Vallès i el Baix

Montseny, que no disposen d’una estructura

organitzativa formal però fan ús d’aquesta marca en

diversos serveis; en mitjans de comunicació locals

(premsa escrita i audiovisual), agendes culturals, serveis

de transport (taxi i/o autobús), serveis sanitaris, ADF,

etc.

Els motius i la raó de ser d’aquests organismes són diversos segons els objectius i la seva
naturalesa

Protecció i conservació dels espais naturals del

Vallès a través de la integració a la Xarxa de Parcs

Naturals de la Diputació.

Alguns dels espais naturals de diversos municipis del

Vallès estan gestionats per la Diputació a través

d’entitats públiques consorciades (Diputació,

Ajuntaments, Consells Comarcals, AMB, Generalitat,

etc.). És el cas del Consorci de Gallecs, del Parc Natural

de la Serralada Litoral, el Parc de la Serralada de la

Marina i el Parc de Collserola.

Altres Parcs Naturals com el del Montseny, el del

Montnegre i Corredor i el de Sant Llorenç del Munt i

l’Obac en canvi l’òrgan gestor no és un consorci sinó

que depenen directament de l’Àrea de Territori i

Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona amb un

Consell Coordinador encapçalat pel President de la

Diputació.

3. ORGANISMES I ENTITATS DEL TERRITORI VALLESÀ
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Els motius i la raó de ser d’aquests organismes són diversos segons els objectius i la seva
naturalesa

Consorcis i Mancomunitats entre pocs municipis

com a eina per oferir serveis específics a escala

local

En certa manera, aquestes col·laboracions en

determinats àmbits puntuals i específics també

denoten un cert vincle identitari i una realitat social i

territorial comuna entre els municipis:

- Les Mancomunitats com la Vall de Tenes (1982),

Cerdanyola-Ripollet-Montcada (1956), Galzeran

(2009) i La Plana (1982), són organismes que

agrupen municipis per oferir serveis específics

amb una estructura organitzativa definida pels seus

estatuts i presidida de forma rotativa pels

alcaldes dels Ajuntaments mancomunats.

- Existeixen 3 canals de televisió a les comarques

vallesanes que ofereixen informació local, donant

cobertura a diferents municipis, i que s’agrupen a

través de consorcis -Vallès Oriental Televisió, Canal

Terrassa (que inclou els municipis de Matadepera i

Viladecavalls) i Vallès Visió.

Altres organismes creats fora de l’àmbit del Vallès

Hi ha municipis que formen part d’altres entitats i

associacions creades en altres àrees geogràfiques:

- És el cas dels municipis dels Vallès que per

localització geogràfica i tipus de relacions amb la

capital catalana, formen part de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona i altres organismes

derivats com el Pla Estratègic Metropolità de

Barcelona o el Consorci del Besòs.

- Per l’àmbit del transport públic al formar part de la

Regió Metropolitana de Barcelona, tots els municipis

estan integrats dins de l’Autoritat del Transport

Metropolità (ATM). I alguns d’ells són membres de

l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el

Transport Urbà (AMTU).

3. ORGANISMES I ENTITATS DEL TERRITORI VALLESÀ
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4. POTENCIALITATS

Punts en comú en determinats àmbits

Àmbit de política industrialÀmbit de política industrial

Consens en que la col·laboració supramunicipal per la gestió de polígons suposa una avantatge competitiva
És una visió compartida entre Ajuntaments i agents econòmics. La necessitat d‘oferir serveis de qualitat als polígons i adaptar-se a noves demandes i
models productius és una qüestió vigent, que preocupa els responsables municipals i agents econòmics i socials.

Compromís per part dels municipis de preservar el sòl industrial i no requalificar-lo
De moment és un compromís pres pels alcaldes dels municipis del Vallès Occidental davant de situacions de tancament o deslocalitzacions d’empreses. (Pla
de Mesures 2016-2017 del Consell d’Alcaldes, Maig 2016). En termes de fiscalitat, també es preveu estudiar la possibilitat d’incorporar bonificacions en
impostos com l’IBI, l’IAE, el de construccions i obres o la taxa d’activitats.

Existència de diverses agrupacions industrials sectorials i organismes de promoció industrial supramunicipals
Prova d’aquest interès comú, és l’aparició de clústers sectorials que engloben empreses de polígons de diferents municipis en els dos Vallesos, i altres
organismes supramunicipals que potencien la promoció i l’especialització sectorial de la indústria en àrees territorials amb diversos municipis implicats.

A través de les entrevistes realitzades a diversos agents de les dues comarques del Vallès, s’han identificat
visions i punts en comú en alguns àmbits, on potencialment es pot intensificar la col·laboració supramunicipal
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Establir una visió global en la configuració i distribució dels polígons industrials dels diferents municipis.
 Obtenir dades sobre la distribució dels principals sectors industrials i Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de les dues comarques
 Establir una planificació estratègica a nivell global dels territoris i uns objectius d’acció i de promoció dels PAE.
 Crear ecosistemes per potenciar les relacions empresarials i definir eines i mecanismes conjunts per potenciar l’atracció d’inversions
 Evitar la competència en l’atracció d’inversions entre municipis. Fixant criteris de fiscalització del sòl o consensuant àrees de priorització d’inversions.

Millorar l'eficiència i optimització de recursos entre PAE
A través d’una gestió i un manteniment conjunt entre municipis. Especialment en aquells on existeixen zones industrials limítrofes entre municipis

Potenciar la especialització territorial dels polígons
De manera que es contribueixi a incrementar les sinèrgies i l’eficiència en la gestió dels recursos.
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Les competències urbanístiques en matèria de gestió dels usos del sòl són dels Ajuntaments
Històricament els organismes amb competències urbanístiques en fiscalitat i gestió dels usos del sòl, han estat els Ajuntaments. Això ha generat unes
dinàmiques locals en la política municipal que dificulta la col·laboració entre diferents municipis.

La crisi econòmica ha accentuat l’estoc i oferta de sòl i de naus industrials, disminuint els ingressos fiscals dels municipis en aquest àmbit.
Existeix oferta de sòl i de naus industrials als polígons dels municipis, accentuat pel tancament i la deslocalització d’empreses en els darrers anys. Aquest
increment de l’oferta, lligat a un increment de l’atur entre la població, pot condicionar la visió supramunicipal, per una major necessitat i interès dels
municipis en atraure empreses a la seva localitat. Als dos Vallesos la oferta de superfície industrial (venta i lloguer de naus i sòl) és superior al 10% (2015).

La visió supramunicipal pot intervenir en l’estratègia d’especialització industrial dels municipis
Hi ha municipis que poden veure amenaçada la seva estratègia d’especialització industrial amb la intervenció d’altres organismes.
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4. POTENCIALITATS

Punts en comú en determinats àmbits

Ampliar i millorar les infraestructures de transport del Vallès
Millorar les infraestructures en la xarxa viària i ferroviària dels Vallesos és una actuació que la major part de municipis i administracions locals consideren
com a necessària.

Consensuar els projectes d’infraestructura entre els agents del territori
Implicar als diferents agents del territori en el disseny i desenvolupament dels projectes d’infraestructura per tal d’arribar a solucions consensuades.

Tenir més força davant les administracions competents en infraestructures
Cal capacitat per exercir influència en les administracions generals (Generalitat i Estat) o bé amb altres interlocutors públics i privats.

Àmbit d’infraestructuresÀmbit d’infraestructures
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Les principals competències en l’àmbit de les grans infraestructures recauen sobre administracions supracomarcals
Les infraestructures més reivindicades pels diversos agents del territori del Vallès, depenen de Plans i projectes d’àmbit metropolità, autonòmic o estatal.
Per exemple:
 Pla General d’Infraestructures i Serveis de Catalunya 2006-2026 (PGI) – Generalitat de Catalunya
 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC) – Generalitat de Catalunya
 Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) – Generalitat de Catalunya
 Pla de Rodalies 2015 – Ministeri de Foment
 Pla Director d’Infraestructures de Transport Públic de la regió metropolitana de Barcelona – ATM

En l’àmbit del disseny i execució d’infraestructures menors i planejament urbà les administracions amb competències urbanístiques són els
Ajuntaments

El punt de vista local dels consistoris municipals, pot produir una fragmentació de les decisions en temes urbanístics i dificultar la planificació estratègica
en l’àmbit d’infraestructures en el conjunt del territori del Vallès.

Algunes actuacions en l’àmbit d’infraestructura viària i ferroviària són considerades com a prioritàries per diversos agents del Vallès, tant pel
transport de passatgers com de mercaderies:
 Execució de tram de la B-40 entre Abrera i Terrassa*, Enllaç A-2 – AP-7 / B-30 a Castellbisbal, Corredor de mercaderies entre Martorell i Castellbisbal,

Conversió ample de via mixt corredor Castellbisbal-Vilaseca, Remodelació de la terminal ferroviària del Vallès (La Llagosta), 2a fase de remodelació del
nus de Mollet, Desdoblament L3 de Rodalies entre Montcada-Ripoll*, Túnel de Montcada, Intercanviadors de Barberà-Cerdanyola i Sant Cugat, Tercer
carril C-58, tram Cerdanyola-Terrassa*, A-16, desdoblament dels túnels de Vallvidrera, B-500, tram Badalona-Mollet del Vallès, C-35, nova carretera
Granollers-Cardedeu, Finalització de l’ampliació FGC a Sabadell, Nova línia d’FGC Barcelona-Vallès pel túnel d’Horta, Línia orbital ferroviària Martorell-
Terrassa-Sabadell-Granollers-Mataró.

* Actuacions en fase d'execució
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4. POTENCIALITATS

Punts en comú en determinats àmbits

Disponibilitat d’informació relacionada amb la mobilitat urbana dels Vallesos a nivell municipal
Una major col·laboració municipal i comarcal possibilitaria l’elaboració d’un Pla de Mobilitat del Vallès a partir dels Plans de Mobilitat Municipals disponibles,
tant pel transport públic de passatgers en autobús com pel transport escolar.

Greuge comparatiu amb l’AMB en termes d’oferta de servei de transport públic
Dins de l’àmbit de la RMB hi ha un greuge comparatiu amb la oferta de servei de transport públic dels municipis de l’AMB. En aquest sentit hi ha una
sensibilitat compartida per diversos agents del territori del Vallès en la necessitat de millorar la oferta de transport públic, tant en direcció Barcelona
com especialment entre les dues comarques i municipis vallesans.

Incrementar l’oferta de transport públic i vies de comunicació entre les dues comarques.
Les principals infraestructures de transport de viatgers i mercaderies estan pensades per anar a Barcelona. És difícil connectar els Vallesos sense haver de
passar per la capital catalana.

Racionalitzar i millorar el transport públic a les comarques del Vallès
 Millorar la integració de tots els modes de transport per garantir una major interoperabilitat, cobertura i flexibilitat del sistema.

 Potenciar el servei de rodalies i autobusos.

 Millorar les connexions entre els diferents operadors.

 Incrementar les sinèrgies i la cooperació amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de l’AMB

 Promoure inversions selectives en Rodalies, FGC i xarxa viària (intercanvis nodals, parades, etc.)

 Racionalitzar les concessions i les rutes d’autobusos amb criteris no marcats pels límits administratius, sinó per l’eficiència i l’optimització dels recursos
a nivell territorial: disseny de les línies, freqüències, etc.

Àmbit del transport públicÀmbit del transport públic
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Una major racionalització del servei de transport públic des d’un enfoc supramunicipal pot disminuir la qualitat del servei als municipis
Els ajuntaments són els encarregats de dissenyar i gestionar les rutes i les concessions de les empreses de serveis de transport públic. Escalar aquesta
competència a un organisme d’abast supramunicipal amb una visió més integral del territori, pot racionalitzar el disseny de les rutes i de les concessions
existents. No obstant, els ajuntaments ho poden percebre com una pèrdua de competència i una amenaça per la qualitat de la oferta d’aquest servei als
diversos nuclis del seu municipi.
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4. POTENCIALITATS

Punts en comú en determinats àmbits

Interès creixent de les administracions locals en l’àmbit de la oferta
de formació

Existeix proactivitat per part de molts municipis i entitats del territori
per satisfer les necessitats de formació reglada, ocupacional o
contínua, que condicionen les possibilitats de trobar feina a la població.
Una de les línies que s’estan treballant més actualment és el de la
promoció de la formació dual.
Alguns Ajuntaments disposen de plataformes de coordinació entre
Administració, empresaris, sindicats i sector educatiu per coordinar
accions de formació i d'empresa.

Adaptar l’oferta formativa a les noves demandes d’ocupació del
mapa industrial
 Incrementar la coordinació i coherència de les polítiques en l’àmbit

formatiu.
 Identificar el conjunt de l’oferta, usuaris, recursos i equipaments

associats a la formació professional en l’àmbit del Vallès per analitzar
l’adequació del sistema formatiu amb el sistema productiu

 Incrementar la col·laboració entre agents públics i privats per tal
d’Identificar les necessitats d’ocupació a la regió i orientar la formació
a les tendències de futur del mercat de treball.

 Millorar les possibilitats d'inserció laboral de la població, per mitjà
d’una formació adaptada a les seves necessitats i a les de les
empreses de l’entorn.

Múltiples plans d’ocupació reproduïbles i anàlegs a diversos
municipis de les dues comarques

Existeixen múltiples iniciatives i plans d’ocupació tan a escala
municipal com a escala comarcal. La coordinació i la cooperació
entre les dues comarques podria optimitzar els recursos i dissenyar
accions conjuntes específiques. També hi ha diversos consorcis i
mancomunitats en els dos Vallesos que dissenyen programes
d’ocupació propis en seu territori.
Incrementant les sinèrgies i el diàleg entre aquests organismes i
involucrant el sector privat en el disseny de les polítiques d’ocupació
es podria aconseguir un servei a escala Vallès, amb una major
cobertura i diversitat de programes en el territori.

Millorar l’eficàcia de les polítiques d’ocupació per incrementar
l’ocupabilitat del joves i altres col·lectius especialment afectats per
l’atur

• Millorar la qualitat de la formació professional per a l'ocupació.
• Reforçar la vinculació de les polítiques actives i passives

d'ocupació, com a manera d'oferir la millor protecció i vies de
retorn a l'ocupació per a les persones en situació d'atur.

• Impulsar l'emprenedoria com a part inseparable de l'activació i
recuperació d'ocupació.

Ajustar l’oferta i la demanda de plans d’ocupació segons la realitat i
les necessitats del territori

Des d’una perspectiva supramunicipal diversificar el contingut dels
plans d’ocupació: amb enfocaments menys estandarditzats i més
específics per cada territori.

Àmbit de la formacióÀmbit de la formació
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Àmbit de la ocupacióÀmbit de la ocupació
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Els ajuntaments són els que disposen de major informació sobre
les necessitats i especificitats de la indústria del seu municipi en
l’àmbit de la formació.

Els ajuntaments coneixen amb detall quines són les demandes
específiques de formació en el seu municipi, considerant el seu
entorn econòmic i industrial. Aquest coneixement permet adaptar els
programes formatius de forma específica, especialment als municipis
allunyats de les àrees amb una elevada concentració industrial. Des
d’una visió supramunicipal es poden potenciar eixos d’oferta formativa
en un territori amb un menor encaix des d’una perspectiva local.
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Existeix un major coneixement de la realitat social en els municipis

Els ajuntaments són els que tenen més coneixement sobre el perfil de
persones aturades en el seu municipi, i els permet fer un disseny
més individualitzat de les polítiques d’ocupació al seu territori.

Incidència en l’estructura organitzativa de les institucions socials
Algunes institucions socials com les Cambres de Comerç, PIMECs o
Sindicats poden veure amenaçada la seva estructura d’actuació
territorial actual, basada en determinades demarcacions territorials.
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4. POTENCIALITATS

Punts en comú en determinats àmbits

Existeix un bagatge de molts anys en la gestió de residus a nivell
intermunicipal

La gestió dels residus ja es duu a terme des de fa anys a escala
supramunicipal, a través dels consorcis de residus dels dos Vallesos.

Possibilitat de reproduir i estendre el model de gestió a diferents
municipis

Tant els sistemes i modalitats de recollida, com els de tractament de
residus són anàlegs en les dues comarques. La cooperació i
col·laboració entre comarques i municipis pot optimitzar processos
de recollida i tractament de residus; simplificant rutes en la recollida,
optimitzant recursos (camions, neteja, etc.) o unificant la gestió de les
deixalleries en els municipis limítrofs entre les dues comarques.

Integrar el sistema de recollida i tractament de residus de les dues
comarques
 Els ens locals amb competències sobre la gestió de residus municipals

són els encarregats de definir el model de recollida de residus més
adequat, considerant les característiques pròpies de cada municipi

 Els consorcis de residus dels dos Vallesos són els encarregats del
plantejament i del tractament de residus en les plantes i deixalleries
corresponents.

 L’àmbit d’actuació territorial dels serveis de recollida de residus no
respon únicament a criteris d’eficiència, sinó bàsicament a fronteres
de caire administratiu entre municipis i comarques.

Interès comú per integrar les polítiques ambientals dels espais
naturals que traspassen les fronteres de diversos municipis

Potenciant la coordinació supramunicipal es poden definir polítiques
ambientals més integrades i amb una major coherència
intramunicipal, d’igual manera amb la gestió dels sistemes fluvial i
agroforestal. També es poden formular conjuntament els plans, les
cartes i els programes derivats de la normativa sobre protecció,
gestió i ordenació del paisatge. I cooperar per preservar els espais
naturals de la zona, optimitzant i coordinant de forma conjunta els
serveis de prevenció d’incendis forestals i les agrupacions de
defensa forestal (ADF).

Preservar i protegir els espais naturals del Vallès
El creixement urbanístic i industrial de les darreres dècades comporta
una forta pressió sobre la fauna i la vegetació dels espais
agrícoles i forestals de les comarques vallesanes. S’han hagut de
dedicar esforços i actuacions per mantenir els corredors naturals entre
els diferents parcs encaminades a evitar el seu aïllament.

Les administracions locals duen a terme moltes de les tasques
relacionades amb el medi ambient i els espais verds; gestió
agrícola i forestal, prevenció d’incendis forestals, millora de la qualitat
de l’aire, horts municipals, gestió de l’eficiència energètica, etc.

Àmbit dels residusÀmbit dels residus
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Les competències en l’àmbit de la recollida de residus són
municipals

La gestió del sistema de recollida de residus, regulada per la Llei de
Bases de Règim Local, és competència dels municipis. Els recursos
utilitzats en aquests serveis sovint són de titularitat municipal o
empreses concessionàries dels Ajuntaments. El replantejament i la
coordinació d’aquests serveis entre diversos municipis està condicionat
per la voluntat de cooperació i diàleg entre els diferents consistoris
municipals.

Àmbit de l’entorn naturalÀmbit de l’entorn natural
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amb una perspectiva supramunicipal
En la majoria de casos els espais naturals es gestionen a través de la
creació de Consorcis on intervenen diferents organismes de diversos
municipis.
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Punts en comú en determinats àmbits

Disponibilitat d’actius i patrimoni turístic a les dues comarques del Vallès
A través de la col·laboració entre el Consorci de Turisme del Vallès
Occidental i Turisme Vallès del Consell Comarcal del Vallès Oriental, es pot
realitzar un anàlisi del sector turístic des d’una perspectiva integradora.
D’aquesta manera potenciar i complementar la diversitat d’actius i productes
turístics del Vallès.

Possibilitat d’integrar l’àmbit turístic del Vallès en una mateixa marca
Actualment els dos Vallesos s’engloben en diferents marques. El Vallès
Oriental s’engloba dins la marca Costa Barcelona, mentre que l’Occidental
està dins de la marca Catalunya Central. Unificant la marca es poden
potenciar els atractius comuns de les dues comarques en l’àmbit turístic,
com podria ser per exemple la proximitat i el vincle amb Barcelona o la oferta
hotelera.

Potenciar l’àmbit turístic a escala Vallès
 Fomentar la professionalització i la formació del sector turístic, tant públic

com privat i millorar la qualitat dels establiments turístics.
 Potenciar la creació i l’enfortiment dels productes, les empreses i les

activitats turístiques.
 Promocionar el turisme, potenciant la comercialització del producte turístic.
 Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la

destinació turística.
 Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori, la

presència a la xarxa del sector turístic de la comarca i la comercialització
online.

Col·laboracions i intercanvis de coneixements, programes i
recursos en diversos àmbits

A través de sinèrgies i amb l’impuls d’una visió comuna, assolir
el màxim coneixement sobre la realitat del territori per potenciar i
desenvolupar models de gestió que potenciïn l’eficàcia i
l’eficiència en la gestió pública.

Potenciar les relacions i compartir experiències entre les dues
comarques en altres àmbits

Intensificar el diàleg i incorporar una visió integral del territori en
altres àmbits d’actuació de les administracions locals i comarcals,
com per exemple:

- En l’àmbit de l’habitatge oferir i dissenyar plans i polítiques
que abordin de forma integral les necessitats actuals en
matèria d’habitatge: borses d’habitatges buits i de protecció
oficial, foment i incentius per la rehabilitació d’edificis, guies
de com afrontar la ocupació de pisos buits, etc.

- En l’àmbit dels serveis socials optimitzar i millorar la gestió
de tràmits i serveis en programes d’intervenció específics,
mesures de prevenció, equipaments mèdics i tècnics, personal
tècnic, etc.

Àmbit del turismeÀmbit del turisme
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L’àmbit del turisme es planteja des de perspectives diverses al territori
del Vallès

Les comarques i els municipis del Vallès aborden l’àmbit del turisme amb
enfocaments i estratègies diferents:
- En general els programes i l’acció turística del Vallès Occidental està més

orientada a la promoció del patrimoni a nivell municipal. Mentre que
l’Oriental promou productes relacionats amb esdeveniments i
experiències.

- També hi ha polítiques en aquest àmbit enfocades a absorbir un gran
volum de públic, principalment internacional i provinent de l’àrea de
Barcelona, i altres orientades a un públic concret i a una demanda
específica.

Altres àmbitsAltres àmbits
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La creació de nous organismes supramunicipals per la gestió
de diversos àmbits pot ser percebuda com una amenaça pels
ajuntaments.

Especialment en determinats àmbits on els ajuntaments tenen
competències (política industrial, urbanisme, transport públic,
residus...) la intervenció d’altres organismes supramunicipals es
pot percebre com una amenaça a la seva capacitat de gestió i de
decisió.

La col·laboració supramunicipal requereix voluntat de diàleg
dels ajuntaments

Estrènyer i intensificar les relacions entre els municipis en els
diferents àmbits requereix interès i voluntat política.
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Els vincles històrics, les infraestructures o les dinàmiques socials, econòmiques, comercials i
polítiques dels municipis amb el seu entorn, són variables que condicionen la manera de
relacionar-se entre ells.

1. Castellbisbal

Descripció

Població: 12.364 habitants
Densitat de població: 398,4 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: Sí
S’ha destacat per ser un municipi que té una realitat social i econòmica
més similar a la del Baix Llobregat que del Vallès.

Àmbits i relacions
La major part dels seus polígons industrials estan situats a l’eix de l’A‐2,
i la seva entrada natural a Barcelona són els eixos viaris de la B‐23 i la A‐
2. Per l’accés a Barcelona en ferrocarril també disposa de parada de la
línia R4 provinent de Martorell. Des de 2011 disposa de parada de la
línia R8 entre Martorell i Granollers.

Cap onmira
Per la configuració de les infraestructures i polígons de l’entorn és un
municipi que històricament mira més cap al Baix Llobregat i Barcelonès.

2.1. Sant Cugat del Vallès

Descripció

Població: 87.830 habitants
Densitat de població: 1.821,1 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: Sí
Entrevista: Damià Calvet, Regidor d’Urbanisme

Àmbits i relacions
Per Sant Cugat, la relació amb Barcelona és fonamental i deixar‐la de
banda els restaria atractiu. Disposen de bones connexions amb la capital
pels túnels de Vallvidrera i amb els FGC. Són conscients que són seu de
moltes multinacionals per la seva proximitat amb Barcelona i l’aeroport.

Cap onmira
Mira cap a Barcelona i es posiciona com a plataforma de qualitat per a
localització residencial i d’activitats econòmiques de valor afegit molt
lligades a la ciutat. També interactua amb els municipis del seu voltant
amb qui comparteix activitat econòmica, que són bàsicament Rubí i
Cerdanyola.

2.2. Cerdanyola del Vallès

Descripció

Població: 57.413 habitants
Densitat de població: 1.878,7 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: Sí
Entrevista: Lluc Vinyes, Cap de Gabinet de l’Ajuntament

Àmbits i relacions
Manté relacions amb els seus municipis veïns. En l’àmbit de la promoció
econòmica està adherit al CiT i a l’àmbit B‐30. En l’àmbit del coneixement
disposa de les instal∙lacions de la Universitat Autònoma de Barcelona i del
sincrotró Alba. També disposa de diverses hectàrees de sòl industrial buit,
pendent de donar‐hi nous usos.

Cap onmira
Actualment la prioritat és actuar dins del propi municipi i desconfia de
propostes supramunicipals que promoguin determinats models territorials
incompatibles amb la visió socioeconòmica de l’ajuntament

2.3. Montcada i Reixac

Descripció

Població: 34.377 habitants
Densitat de població: 1.464,7 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: Sí
S’ha destacat per ser un municipi del Vallès que per la seva localització
geogràfica també manté moltes relacions amb els municipis del Barcelonès.

Àmbits i relacions
Es troba al mig del corredor que connecta Barcelona amb els Vallesos. Pel
seu municipi hi conflueixen les carreteres C‐58, C‐33 i C‐17. Comparteix
terreny amb tres espais naturals: Collserola, Gallecs i La Marina. Les seves
bones connexions fan que tinguin una relació molt directa amb la capital.

Cap onmira
Amb la seva recent incorporació al Consorci del Besòs ha establert
col∙laboracions en diversos àmbits amb els municipis de Barcelona,
Badalona, Santa Coloma de Gramanet i Sant Adrià del Besòs.

PIB: 1.152,9 milions d’€
PIB per hab: 93,5 milers d’€
Entrevistat: No

PIB: 1.473,1 milions d’€
PIB per hab: 25,6 milers d’€
Entrevistat: Sí

PIB: 3.666,6 milions d’€
PIB per hab: 43,1 milers d’€
Entrevistat: Sí

PIB: 1.131,4 milions d’€
PIB per hab: 32,7 milers d’€
Entrevistat: No

VALLÈS OCCIDENTAL

VALLÈS ORIENTAL
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4. Sabadell

Descripció

Població: 207.814 habitants
Densitat de població: 5.499,2 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: No
Entrevista: Juli Fernèndez, Alcalde

Àmbits i relacions
Sabadell comparteix la capitalitat del Vallès Occidental amb Terrassa. La
ciutat es veu a sí mateixa com un nucli amb una forta influència en el
seu entorn i aspira a mantenir i incrementar el rol de lideratge de la
comarca.

Cap onmira

Té una visió integral del Vallès, com un territori amb una unitat
funcional. Manté relacions amb els municipis veïns com Terrassa, Sant
Quirze, Castellar, Barberà, Cerdanyola i altres municipis de les dues
comarques de l’eix de la Riera de Caldes.

5. Santa Perpètua

Descripció

Població: 25.466 habitants
Densitat de població: 1.608,7 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: No
Entrevista: Isabel Garcia, Alcaldessa

Àmbits i relacions
Es troba en el punt mig de la part més industrialitzada de les dues
comarques, cosa que li permet establir diverses relacions i sinèrgies
amb els municipis contigus . És un municipi amb un lideratge destacat
en els projectes de l’associació de l’Eix Riera de Caldes. També manté
relacions amb els municipis que formen part del Baix Vallès, i disposa de
l’eix de la B‐30 al costat.

Cap onmira
La seva localització geogràfica li permet tenir una mirada de 360º amb
els municipis de l’entorn, tant els de la Riera de Caldes, com els del Baix
Vallès, com els de l’AMB.

6. Mollet

Descripció

Població: 51.650 habitants
Densitat de població: 4.795,7 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: No
Entrevista: Josep Monràs, Alcalde

Àmbits i relacions
Mollet és la segona ciutat més poblada del Vallès Oriental (més de
50.000 habitants) amb molta diferència respecte la tercera (Les
Franqueses, amb menys de 20.000). Està molt vinculat amb els
municipis de la zona del Baix Vallès. També és un dels municipis amb un
fort lideratge en associacions supramunicipals com la de l’àmbit B‐30.

Cap onmira
En certa manera Mollet exerceix de capital dels municipis del Baix
Vallès, al ser el nucli més poblat de la zona. La seva localització entre la
B‐30 i la C‐33, igual que en el cas de Santa Perpètua també li permet
tenir una mirada àmplia amb els municipis del seu entorn.

3. Terrassa

Descripció

Població: 215.214 habitants
Densitat de població: 3.067,5 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: No
Entrevista: Albert Planell, Director de la Plans i projectes de la ciutat

Àmbits i relacions
Terrassa històricament s’ha disputat la seva capitalitat amb la ciutat
veïna de Sabadell. Disposa de diversos polígons industrials dins del
mateix municipi. Exerceix de capital als municipis de la part nord de la
comarca com són Viladecavalls, Vacarisses, Rellinars i Matadepera. Com
a principals corredors viaris propers disposa de la C‐16, i està a l’espera
del desenvolupament de la B‐40, actualment en fase de construcció.

Cap onmira
Manté relació amb altres municipis industrials veïns, com Sant Quirze i
Sabadell. I espera ampliar relacions amb el Baix Llobregat un cop
finalitzat el tram en construcció de la B‐40 fins a Olesa de Montserrat.

PIB: 4.603,4 milions d’€
PIB per hab: 21,5 milers d’€
Entrevistat: Sí

PIB: 1.164,2 milions d’€
PIB per hab: 45,8 milers d’€
Entrevistat: Sí

PIB: 4.297,5 milions d’€
PIB per hab: 20,8 milers d’€
Entrevistat: Sí

PIB: 1,293,1 milions d’€
PIB per hab: 24,9 milers d’€
Entrevistat: Sí

VALLÈS OCCIDENTAL

VALLÈS ORIENTAL
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7. Aiguafreda

Descripció

Població: 2.465 habitants
Densitat de població: 312 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: No
S’ha considerat al ser un municipi , juntament amb Tagamanent i Figaró‐
Montmany, amb una realitat i un entorn rurals que fa que estableixin
més vincles amb municipis de la comarca d’Osona.

Àmbits i relacions
Pel seu caràcter rural, els municipis de la part nord de la C‐17 de la
comarca troben més similituds amb els municipis de la comarca veïna.
Prova d’això és que Aiguafreda té serveis mancomunitats –com la
recollida de residus– amb municipis d’Osona.

Cap onmira
Aquest entorn rural i les similituds fa que els municipis del nord de la C‐
17 del Vallès Oriental en molts casos mirin més la plana de Vic que la
plana del Vallès.

7. Granollers

Descripció

Població: 60.101 habitants
Densitat de població: 4.041,8 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: No
Entrevista: Josep Mayoral, Alcalde

Àmbits i relacions
Exerceix de capital oferint productes i serveis i dinamitzant el comerç de
la comarca sobretot pels municipis de la plana del Vallès, que són els
que es troben en l’àmbit format entre la C‐17 i la B‐30. Granollers es
troba en el punt de confluència d’aquestes dues vies , i està adherit a les
associacions de l’Àmbit B‐30 i Xarxa C‐17.

Cap onmira
Granollers mira als municipis de la plana oriental on exerceix una forta
capitalitat. També lidera l’eix de la C‐17 i es posiciona com a node
oriental de la B‐30. En alguns àmbits també manté relacions amb la
comarca del Maresme.

8. Sant Celoni

Descripció

Població: 17.317 habitants
Densitat de població: 265,5 hab./km2
Pertanyent a l’AMB: No
Entrevista: Francesc Deulofeu

Àmbits i relacions
És el nucli industrial més competitiu i proper pels municipis de la zona
del Montseny, tots ells molt rurals. Aspiraria a ser la capital d’una
hipotètica creació de la comarca del Baix Montseny. Té una important
concentració d’indústria química al llarg de l’AP‐7.

Cap onmira
Mira principalment cap al Montseny liderant el territori del Baix
Montseny. Es significa com un territori amb una personalitat pròpia que
combina el caràcter rural i natural (el seu lema de promoció turística
“Sant Celoni capital de bosc”) i el caràcter industrial del corredor de
l’AP‐7 (sector químic)

PIB: 2.078,2 milions d’€
PIB per hab: 34,9 milers d’€
Entrevistat: Sí

PIB: ‐
PIB per hab: ‐
Entrevistat: No

PIB: 394,6 milions d’€
PIB per hab: 23,1 milers d’€
Entrevistat: Sí

El posicionament local interfereix en plantejaments 
globals de relació territorial al Vallès
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A continuació es fa un recull i classificació d’altres factors que condicionen el plantejament de
les relacions entre els territoris del Vallès apuntats per les institucions entrevistades

El posicionament local interfereix en plantejaments 
globals de relació territorial al Vallès
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6. CONCLUSIONS

El Vallès configura una unitat territorial i funcional, amb característiques i reptes comuns. No obstant,
també és un territori heterogeni amb diverses polaritats i lideratges, i amb espais de relació territorial que
desdibuixen els límits formals de l’àrea.

Les institucions del Vallès han desenvolupat o participen en entitats de cooperació supramunicipals per
donar resposta a necessitats/funcions específiques, per donar forma a àrees d’identitat compartida dins
del territori del Vallès o bé per estructurar eixos de desenvolupament més enllà de l’àmbit del Vallès. Això
evidencia que es necessiten noves eines que superin els marcs administratius actuals i que de forma
espontània les institucions miren de desenvolupar-les.

Els instruments actuals de gestió públics i privats de l’espai Vallès no donen resposta a les necessitats i
les capacitats del territori com a globalitat, i estan condicionats per la divisió comarcal (ex. Duplicitat
d’entitats), la debilitat de competències (dispersió, concurrència d’administracions i asimetries en la prestació
de serveis), la manca de recursos (tècnics i econòmics) i la influència i pes institucional i socioeconòmic de
Barcelona i la seva Àrea Metropolitana (ex. participació parcial en organismes metropolitans).

El Vallès té reptes i potencial per desenvolupar polítiques conjuntes en diversos àmbits, per tal de guanyar
en capacitat, eficiència i competitivitat.
En el marc actual, el territori del Vallès resol la resposta a necessitats i la creació d’oportunitats a partir de la
configuració voluntària i flexible de col·laboracions entre institucions i àmbits territorials. Aquestes
col·laboracions són, no obstant, de caràcter parcial territorialment i especialitzat sectorialment.



Les institucions públiques i privades del Vallès reconeixen –en general- que comparteixen un espai comú de
Vallès i perceben com a molt positiu el fet de donar un impuls a la col·laboració supramunicipal.
Hi ha major divergència en la forma de desenvolupar-ho: des de seguir establint col·laboracions
multilaterals flexibles en determinats àmbits entre municipis, fins a crear una nova organització que englobi
les dues comarques amb competències pròpies més enllà de les municipals i comarcals actuals.

 Extern: l’anquilosament del procés d’organització territorial de Catalunya –incorporació a la Vegueria
Metropolitana- i, paradoxalment, un ritme asimètric en la culminació o impuls de noves divisions territorials
(Comarca del Moianès, Àrea Metropolitana, Vegueria del Penedès,...)

 Intern: Les necessitats de relació territorial particulars de cada institució (pública i privada) i la posició
consolidada que cadascuna té actualment sobre la seva àrea d’influència. Això fa que les institucions del
Vallès els costi assumir el rol que tindrien en una nova forma d’organització territorial

6. CONCLUSIONS

En aquest context, l’opció de fer una adequació a un nou model organitzatiu al Vallès per donar resposta a
necessitats i reptes es veu condicionat per diversos factors
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Els Consells Comarcals veuen positiu evolucionar cap a sistemes de cooperació més formalitzats que els
permeti superar ineficiències actuals:
Manca de recursos
 Competències limitades a la prestació de serveis per delegació
 Existència de reptes territorials que superen l’àmbit de la Comarca
 Solapament en les polítiques de diverses administracions
 Contrast entre el paper dels Ajuntaments grans i els petits sobre el territori i sobre el Consell Comarcal



L’interès dels Ajuntaments sobre la intensificació i formalització de la relació supracomarcal està condicionat
per diversos factors

 Capacitat d’interlocució: la creació d’un marc institucional supracomarcal permetria als municipis del
Vallès tenir un canal de relació més potent amb les administracions de rang superior o altres agents
privats. No obstant, hi ha municipis que tenen una dimensió socioeconòmica i institucional que consideren
que ja tenen prou capacitat d’interlocució amb aquestes administracions i un nou marc institucional no els
aportaria valor.

 Àrea d’influència: alguns municipis que tenen lideratge o capitalitat en una àrea d’influència propera o
que participen en una xarxa de col·laboració intermunicipal, poden percebre com una amenaça la creació
d’una entitat territorial superior perquè podria deteriorar aquests espais de relació.

 Posició geoestratègica: la localització geogràfica relativa dels municipis dins dels àmbits administratius
actuals també condiciona l’opinió sobre una nova àrea perquè podria suposar el desplaçament (aproximació
o allunyament) del centre de gravetat resultant de l’àrea supracomarcal.

 Pes econòmic: els municipis més industrialitzats i amb pes econòmic d’una banda veuen positiu
reforçar una escala de treball conjunta a nivell supracomarcal, però també n’hi ha que hi posen distància
per la dinàmica històrica que tenen de competir entre ells

 Prestació de serveis: els municipis que reben diversos serveis de les administracions supramunicipals,
veuen amb recel la possible pèrdua de representativitat dins d’un ens més gran i el risc de veure alterats els
serveis prestats des dels organismes supramunicipals actuals.

 Personalitat pròpia: Els municipis que tenen o volen remarcar una identitat pròpia diferenciada del
Vallès més metropolità -com poden ser els més petits i/o més rurals- perceben que el fet d’integrar-se
plenament en una comunitat territorial del Vallès els podria fer perdre part de la seva personalitat actual.

 Comunitats locals històriques: la pertinença a àrees geogràfiques històriques o que s’han
institucionalitzat (Baix Montseny, Baix Vallès, ...) pot suposar, també, una visió ambivalent sobre les
propostes més globals a escala Vallès

6. CONCLUSIONS
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En el cas de les institucions econòmiques i socials (associacions empresarials i sindicals) els factors
condicionants són:

 L’objectiu essencial de servei a les empreses i al treball es veuria afavorit si els reptes i les necessitats
s’enfoquen a escala Vallès perquè permet guanyar massa crítica, compartir recursos i ajustar millor els
serveis als espais socioeconòmics especialitzats.

 No obstant, per a algunes de les entitats, la seva organització institucional repartida entre demarcacions
territorials (comarques o altres) on exerceixen la seva prestació de serveis, esdevé una possible barrera per
desenvolupar models territorials amb enfocs més globals.

6. CONCLUSIONS

L’impuls de formes de cooperació a escala Vallès depèn de:

 De la voluntat política i les estratègies particulars dels municipis

 De les necessitats o oportunitats concretes en les que sí que hi ha consens que convé donar un
enfocament a nivell de tot el Vallès:

o Política Industrial
o Transport Públic
o Infraestructures
o Formació
o Ocupació
o Residus
o Ordenació espais naturals
o Turisme
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Recull de possibles propostes en els àmbits identificats com a prioritaris que s’haurien
d’emmarcar en una estratègia i una marca conjunta (Pla Estratègic del Vallès)

- Desenvolupar una política conjunta als polígons del Vallès, per facilitar-
hi la disponibilitat de serveis, la qualitat urbana, l’accés i la mobilitat, i la
millora de la imatge i la senyalització.

- Coordinar l’atenció a les empreses posant en valor els serveis
existents que es presten per les entitats públiques i privades

- Potenciar la promoció del territori, integrant l’oferta de sòl i de serveis
per atreure inversions i fer difusió i promoció de la comarca.

- Facilitar la interacció entre empreses en relacions client-proveïdor o en
l’impuls de projectes compartits

- Vetllar per una localització racional a escala Vallès de les activitats
econòmiques i els equipaments singulars

- Desenvolupar mecanismes que permetin generar consens i fonaments tècnics
sobre la necessitat i la configuració de les infraestructures dins de l’àmbit del Vallès.

- Dotar-se d’eines representatives que ajudin a fer valer la veu del territori davant de
les administracions competents (per exemple infraestructures ferroviàries o tractar
d’arribar a una solució pactada per a la Ronda Vallès)

- Elaborar un pla de mobilitat a escala Vallès que integri les necessitats i els plans de mobilitat
urbana municipals i, especialment, la relació intermunicipal i amb les àrees industrials i residencials
insertades en la matriu de territori

- Optimitzar la gestió del servei d’autobusos intermunicipal a les escoles i centres de treball, amb una
visió més estratègica del territori i amb criteris d’eficiència.

- Potenciar el transport ferroviari del Vallès partint del sistema ferroviari existent, amb la construcció
d’estacions nodals entre les línies actualment inexistents i noves estacions a partir de les quals
s’equiparia el territori amb línies de bus..

- Millorar la coordinació i col·laborar més intensament amb l’AMB en aquest àmbit.

- Implicar a més agents del territori en l’àmbit turístic per
pensar i promoure de manera coordinada la planificació i els
productes turístics a les dues comarques. Potenciar els pols
d’atracció existents al Vallès i crear-ne de nous.

- Associar-se amb major capacitat a la marca Barcelona
- Planificació sectorial a escala Vallès per ajustar l’oferta de formació a les

especialitzacions industrials dels territoris
- Considerar una major especialització sectorial de l’oferta i els centres de

formació.
- Fomentar la formació als sectors industrials.

- Potenciar i donar equilibri a un mercat oferta-demanda a escala Vallès
- Coordinar els plans locals d’ocupació amb l’oferta laboral de la comarca que es caracteritza

per la configuració supramunicipal de les activitats i dels polígons empresarials
- Impulsar estratègies per buscar i potenciar nous jaciments d’ocupació, com l’àmbit de la

dependència o la indústria audiovisual, el sector multimèdia, el mediambiental, l’economia
verda, els productes de la terra, esports, etc.

- Treballar en consolidar el model PIME del Vallès, incorporant la innovació, la col·laboració
amb centres formatius i de recerca, la generació i atracció de talent i les polítiques de
responsabilitat social

- Coordinar les polítiques d’habitatge per impulsar la creació d’un
parc d’habitatge social i gestionar fenòmens d’impacte
supramunicipal com poden ser les bosses de pobresa, d’habitatge
buit o la dinàmica de les ocupacions conflictives

Política industrial/empresarialPolítica industrial/empresarial

FormacióFormació

HabitatgeHabitatge

Transport públicTransport públic

TurismeTurisme

OcupacióOcupació

ResidusResidus
- Avaluar i, si s’escau, impulsar la integració del servei de

gestió de residus a escala Vallès

InfraestructuraInfraestructura

Espais naturals i agroforestalsEspais naturals i agroforestals
- Fomentar el mapa i la protecció de la matriu biofísica agroforestal del Vallès
- Potenciar el sector primari (producció local) i els canals de

comercialització amb l’objectiu de consolidar-lo com a sector competitiu i
sostenible



3- El Model de relacionsANNEX IANNEX I

Principals organismes supramunicipals de gestió i promoció del territori dels Vallesos
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Taula de municipis que formen part de les diverses entitats i organismes
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 Xarxa C17 
AMERC

 AMB 

 Baix Vallès 

Pacte Ind RMB

Pla Estr. Metrop.
ATM

 CIT 

VALLÈS OCCIDENTAL

Ens / Municipis

 Consorci Besos 

 Cons Residus VOC 
 Cons Residus VO 
 Cons Turisme VOC 

VALLÈS ORIENTAL

 Canal Terrassa 
 Vallès Oriental TV 

 Cons. Gallecs 

 Parc Collserola 
 Parc La Marina 

 Parc Serra Litoral 

 Baix Montseny 

 Vall  de Tenes 

 Manc. Cerdanyola 
 Manc Galzeran 
 Manc La Plana 

 Vallès Visió  

 Àmbit B30 
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Barberà del Vallès 
Castellar del Vallès

Cerdanyola del Vallès 
Gallifa

Matadepera
Montcada i Reixac 

Palau‐solità i Plegamans
Polinyà
Rellinars
Rubí

Sabadell
Sant Llorenç de Savall
Sant Quirze del Vallès

Santa Perpetua de Mogoda
Sentmenat
Terrassa
Ullastrell
Vacarisses

Viladecavalls

Municipis Descripció

Funcions

‐ El Consorci té naturalesa d'entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i amb personalitat jurídica pròpia.

‐ L’Agència Catalana de Residus i el Consell Comarcal del Vallès Occidental hi tenen un percentatge de
participació del 25,53% cadascun, la resta correspon als 19 Ajuntaments en funció de la seva població.

El Consorci té com a objectius principals:
‐ Planificar la gestió i tractament de residus a través de l’aprovació dels corresponents programes d’actuació.
‐ La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de les deixalleries municipals com a

centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals.
‐ La gestió i explotació del servei de recollida, de recollida selectiva i de transport de residus municipals.
‐ El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge dels residus municipals.
‐ La recaptació de taxes, preus públics i cànons sobre residus municipals i assimilables legalment establertes.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis

A. GESTIÓ DE LʼAIGUA I DEL SISTEMA DE RESIDUSA. GESTIÓ DE LʼAIGUA I DEL SISTEMA DE RESIDUS
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Ametlla del Vallès
Bigues i Riells
Campins
Caldes de Montbui
Canovelles
Cànoves i Samalús
Cardedeu
Castellcir
Castellterçol
Figaró ‐ Montmany
Fogars de Montclús
Franqueses del Vallès
Garriga, la
Granera
Granollers
Gualba
Llagosta, la
Lliçà d'Amunt
Lliçà de Vall
Llinars del Vallès
Martorelles

Municipis Descripció

Funcions

‐ El Consorci té naturalesa d'entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i amb personalitat jurídica pròpia.

‐ A instància del Consell Comarcal i 42 ajuntaments de la comarca, s’ocupa de la creació, gestió i prestació de
forma unificada de serveis i activitats d’interès comú en matèria de residus a la comarca.

El Consorci té com a principals objectius:
‐ La gestió unificada, en l’àmbit del Vallès Oriental, d‘activitats i competències en matèria de gestió de residus.
‐ La construcció, la gestió, l’explotació, la conservació i el manteniment de la xarxa de deixalleries municipals

com a centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus municipals.
‐ La gestió i explotació del servei de recollida, de recollida selectiva i de transport de residus municipals.
‐ El foment de l’aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge tant dels residus municipals com dels

assimilables a municipals que puguin ser acollits.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Mollet de Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Montseny
Parets del Vallès
Roca del Vallès, la
Sant Antoni de V.
Sant Celoni
Sant Esteve de P.
Sant Feliu de Codines
Sant Fost de C.
Sant Pere de V.
Sant Quirze Safaja
Santa Eulàlia de R.
Santa Maria de M.
Santa Maria de P.
Tagamanent
Vallgorguina
Vallromanes
Vilalba Sasserra
Vilanova del Vallès
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Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis

A. GESTIÓ DE LʼAIGUA I DEL SISTEMA DE RESIDUSA. GESTIÓ DE LʼAIGUA I DEL SISTEMA DE RESIDUS
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Ajuntament amb competències de
sanejament en alta delegades al
Consorci

Aiguafreda
Ametlla del Vallès
Badalona 
Balenyà
Barberà del Vallès 
Barcelona
Bigues i Riells
Caldes de Montbui
Canovelles
Cànoves‐Samalús
Cardedeu
Castellar del Vallès
Castellcir
Castellterçol
Centelles
Cerdanyola del V.
Les Franqueses V.
La Garriga
Granollers
Matadepera
Montcada i Reixac
La Llagosta
Lliçà de Vall
Lliçà d’Amunt
Llinars del Vallès
Mollet del Vallès

Municipis Descripció

Funcions

‐ És una entitat pública de caràcter associatiu i local constituïda pels Ajuntaments dels municipis de la conca del
riu Besòs que en volen formar part, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, la Diputació de Barcelona i l’AMB.

‐ Pot adquirir, reivindicar, permutar, gravar o alienar tota classe de bens, celebrar convenis i contractes,
executar obres, establir i explotar serveis i, en general, realitzar tots els actes que es considerin necessaris.

Per acomplir les seves finalitats, el Consorci realitza entre altres, les funcions següents:
‐ Redactar estudis, plans i projectes de caràcter general o concret.
‐ Establirmecanismes de control per conèixer l’estat de la contaminació i els paràmetres de qualitat ambiental.
‐ Actuar com a òrgan d’execució de projectes i instal∙lacions i dirigir, realitzar, contractar i fiscalitzar les obres.
‐ Impulsar l’educació mediambiental i la participació social, amb programes i activitats a nivell escolar i divulgatiu.
‐ Realitzar gestions, iniciatives i projectes que puguin ésser solucions als problemes mediambientals de la conca.
‐ Actuar, amb caràcter general, com a òrgan de representació dels ens del Consorci.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Martorelles
Figaró‐Montmany
Montmeló
Montornès del V.
Palau‐solità i P.
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
La Roca del Vallès
Sant Adrià de B.
Sant Antoni de V. 
Sant Feliu de Cod.
Sant Fost de C.
Sant Martí de Cent.
Sant Pere de V.
Sant Quirze Safaja 
Sant Quirze del V.
Santa Coloma de G.
Santa Ma. Martor.
Santa Eulàlia de R. 
Santa Perp.de M. 
Sentmenat
Seva
Tagamanent
Vallromanes 
Vilanova del Vallès
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Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis

A. GESTIÓ DE LʼAIGUA I DEL SISTEMA DE RESIDUSA. GESTIÓ DE LʼAIGUA I DEL SISTEMA DE RESIDUS
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Tots els municipis de les 
comarques de:
‐ Alt Penedès
‐ Baix Llobregat
‐ Barcelonès
‐ Garraf
‐ Maresme
‐ Vallès Occidental
‐ Vallès Oriental

Municipis Descripció

Funcions

‐ Consorci interadministratiu de caràcter voluntari al qual es poden adherir totes les administracions titulars de
serveis públics de transport col∙lectiu, individualment o mitjançant entitats que les agrupin i les representin,
que pertanyin a les comarques de la Regió Metropolitana de Barcelona.

‐ Les administracions consorciades són la Generalitat de Catalunya (51%) i administracions locals (49%), que són
l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB i l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).

Té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels serveis i de les
infraestructures del transport públic col∙lectiu de l’àrea de Barcelona que en formen part, així com la col∙laboració
amb les administracions que hi estan compromeses. Actua a través de dos plans estratègics:
‐ El Pla Director d’Infraestructures (PDU), recull totes les actuacions en infraestructures de transport públic per a

un decenni previstes a l’àmbit de la Regió Metropolitana de Barcelona.
‐ El Pla Director de Mobilitat (PDM), té per objecte planificar la mobilitat de la regió tot tenint presents totes les

modalitats de transport, tant de persones com de mercaderies

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci Interadministratiu

Gestió del transport públic

Planificació estratègica

B. GESTIÓ DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLICB. GESTIÓ DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC
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Diversos els municipis de les 
comarques de:
‐ Alt Penedès
‐ Anoia
‐ Bages
‐ Baix Llobregat
‐ Garraf
‐ Maresme
‐ Osona
‐ Vallès Occidental
‐ Vallès Oriental

Municipis Descripció

Funcions

‐ Associació de municipis lliurement adherits, que té per objecte donar suport tècnic, jurídic i administratiu als
associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic. Qualsevol ens local de Catalunya pot
formar‐ne part.

‐ És una associació sense ànim de lucre, inscrita al Registre d’organitzacions associatives dels ens locals de
Catalunya i és membre del consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de Barcelona.

‐ Els objectius de l’AMTU són: assolir un finançament estable pels municipis associats, per tal que puguin fer
front al manteniment i la millora dels seus transports públics, la dotació de més i millors infraestructures, i el
mutu ajut, formació, informació i coordinació entre els seus associats, per tal que el transport públic i la
mobilitat sostenible guanyin protagonisme, usuaris i prestigi social.

‐ També gestiona, per encàrrec de l’ATM, el títol de transport T12, fora de l'àmbit de la primera corona tarifària
del sistema integrat de transport (STI) de Barcelona, i els ajuts per a la millora de les xarxes de transport públic
dels municipis del STI de Barcelona.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Associació

Gestió del transport públic

Planificació estratègica

B. GESTIÓ DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLICB. GESTIÓ DEL SISTEMA DE TRANSPORT PÚBLIC
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Lliçà de Vall
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac

Palau‐solità i Plegamans
Parets del Vallès

Santa Perpètua de Mogoda

Municipis Descripció

Funcions

‐ Gallecs és un espai d’interès natural (EIN) des de l’octubre de 2009, està inclòs al Pla d’espais d’interès natural
(PEIN). S'estén al llarg de 6 municipis de les comarques del Vallès Oriental i Occidental.

‐ La propietat dels terrenys és de l’Institut Català del Sòl que manté un conveni de col∙laboració anual amb el
Consorci de Gallecs per a la seva gestió i manteniment.

Les principals tasques del Consorci són:
‐ La protecció i millora dels valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius del seu àmbit.
‐ L’elaboració de les línies estratègiques a llarg termini i programes de gestió anuals, amb l’objectiu de

consolidar l’espai i garantir la seva viabilitat en diversos àmbits; l’agricultura, el patrimoni natural i
arquitectònic, el lleure, l’educació ambiental i la cultura.

‐ Complir amb els seus estatuts, les directrius del Pla Director, i el Pla Especial del Parc Territorial de l’espai
rural de Gallecs.

Entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Defensa del patrimoni natural

Protecció del medi ambient

C. DEFENSA DEL PATRIMONI NATURALC. DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL
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Barcelona
Cerdanyola del Vallès

El Papiol
Esplugues de Llobregat

Molins de Rei
Montcada i Reixac

Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Llobregat

Sant Just Desvern

Municipis Descripció

Funcions

‐ El Parc té una superfície total de 8.465 hectàrees que inclou 9 termes municipals de tres comarques. Es tracta
d'un Espai d’Interès Natural (EIN) i és gestionat pels nou municipis que comprèn el Parc i per la Diputació de
Barcelona.

‐ El 19 d'octubre de 2010 es publica el Decret 146/2010, de 19 d'octubre, de declaració del Parc Natural de la
Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada‐Can Balasc.

‐ De manera continua es van elaborant programes de col∙laboració amb institucions, entitats públiques i
privades per a l’execució d’estudis i desenvolupament d’investigacions adreçades a la protecció i conservació
del parc.

‐ També s’elaboren línies estratègiques a mitjà i llarg termini per a la captació d’aportacions econòmiques per al
desenvolupament de projectes i altres vies de col∙laboracions institucionals dins del marc de cooperació
interadministrativa.

Altres entitats adherides/col∙laboradores
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Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Defensa del patrimoni natural

Protecció del medi ambient

C. DEFENSA DEL PATRIMONI NATURALC. DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL
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Badalona
Montcada i Reixac

Sant Fost de Campsentelles
Santa Coloma de Gramenet

Tiana

Municipis Descripció

Funcions

‐ El Consorci correspon a una zona de 3.032 hectàrees que inclou 5 termes municipals de 4 comarques. És un
ens consorciat públic de caràcter local i naturalesa associativa i institucional.

‐ Geogràficament, la zona correspon a l'extrem meridional de la serralada de Marina, en el sector conegut com la
serra de la Conreria. Aquesta serra segueix en paral∙lel el traçat de la costa mediterrània, de Sud‐Oest a Nord‐
Est.

‐ Té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del parcmitjançant les formes de gestió establertes
per la legislació de règim local i l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional.

‐ També té la funció d’estudiar i cercar solucions globals als problemes de l'Espai Natural, i constituir un fòrum
consultiu i assessor de debat i participació.

Altres entitats adherides/col∙laboradores
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Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Defensa del patrimoni natural

Protecció del medi ambient

C. DEFENSA DEL PATRIMONI NATURALC. DEFENSA DEL PATRIMONI NATURAL
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Alella
Argentona

Cabrera de Mar
Cabrils

Martorelles
Montornès del Vallès

Premià de Dalt
La Roca del Vallès

Òrrius
Santa Maria de Martorelles

Teià
Tiana

Vallromanes
Vilanova del Vallès
Vilassar de Dalt

Municipis Descripció

Funcions

‐ Pertany a la xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona i es regeix pel Pla especial aprovat el 2004

‐ És gestionat des de l'any 1992 per un consorci format per la Diputació de Barcelona, la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal del Maresme, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i els Ajuntaments dels
municipis on pertany.

‐ Està constituït per tres unitats –la Conreria, Sant Mateu i Céllecs–, i té un paper ecològic fonamental perquè
posa en contacte el litoral amb les valls interiors.

‐ El Consell Plenari és l'òrgan de govern superior del consorci, i és integrat per un representant de totes les
administracions que integren el consorci. Els integrants del consell plenari són membres electes dels ens
consorciats.

‐ La principal funció del Consell Plenari és la de impulsar la realització dels programes de desenvolupament del
Consorci i aprovar el Pla anual de gestió i d’inversions, i la memòria anual

Altres entitats adherides/col∙laboradores
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Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Defensa del patrimoni natural

Protecció del medi ambient
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Martorelles
Mollet del Vallès

Montmeló
Montornès del Vallès

Parets del Vallès
Vallromanes

Municipis Descripció

Funcions

‐ És la televisió digital pública del Vallès Oriental. Es tracta d’un mitjà de comunicació amb informació
vallesana, continguts divulgatius, actualitat esportiva, cultural i també programació pels més petits.

‐ El canal és gestionat pel Consorci Teledigital Mollet integrat per 6 municipis de la zona sud del Vallès Oriental.
‐ L’àmbit de cobertura de Vallès Visió és de tota la comarca i alguns municipis del Vallès Occidental i el

Barcelonès i les seves emissions van començar el 25 de març de 2010.

‐ El canal consta de programes de producció pròpia i d’altres procedents de la Xarxa Audiovisual Local.

‐ Entre els continguts de proximitat hi ha espais d’informació local, entrevistes amb personatges polítics i socials,
debats i reportatges d’actualitat, programes de participació infantil, seccions d’esports, a més d’altres
programes especials.

‐ Hi treballen una quinzena de professionals, assumint tasques de redacció, producció, realització, gestió i
administració.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Gestió de mitjans de comunicació

Gestió i optimització de recursos i 
serveis

D. GESTIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALSD. GESTIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS
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Matadepera
Terrassa

Viladecavalls

Municipis Descripció

Funcions

‐ És un canal de televisió local públic del Vallès, gestionat pels ajuntaments de Terrassa, Matadepera i
Viladecavalls a través del Consorci per a la Gestió de la Televisió Digital Local Pública Terrassa ‐ Vallès Oest.

‐ Actualment forma part de la Xarxa de Televisions Locals. En una segona fase, estan planificats també
incorporar els ajuntaments de Vacarisses, Ullastrell i Sant Llorenç Savall.

‐ La graella del canal consta de programes de producció pròpia i d’altres procedents de la Xarxa Audiovisual
Local.

‐ Entre els continguts de proximitat hi ha espais d’informació local, debats i reportatges d’actualitat, programes
infantils i culturals, a més d’altres programes especials.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Gestió de mitjans de comunicació

Gestió i optimització de recursos i 
serveis

D. GESTIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALSD. GESTIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS
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Aiguafreda
Bigues i Riells

Caldes de Montbui
Canovelles

Cànoves i Samalús
Granollers
La Garriga

La Roca del Vallès
Les Franqueses del Vallès

Municipis Descripció

Funcions

‐ És una televisió digital terrestre del Vallès Oriental, creada pel Consorci Teledigital del Vallès, un dels
operadors concessionaris de la comarca del Vallès Oriental.

‐ La seva cobertura abraça la totalitat de la comarca del Vallès Oriental i zones limítrofes.
‐ El projecte impulsat per l'Ajuntament de Granollers pretén ser un espai de foment de la creació cultural, de

producció i distribució audiovisual, i de promoció d'oci obert a la ciutadania.

‐ La societat de Vallès Oriental Televisió es crea amb l’objectiu d’esdevenir un mitjà d’informació que pugui
emetre notícies, reportatges, debats, oferint l’actualitat i la informació de les activitats culturals, artístiques,
polítiques i socials, mediambientals, esportives i associatives del territori.

‐ I d’aquesta manera aconseguir recollir la realitat de la vida quotidiana del conjunt dels municipis que formen
part del Consorci Teledigital Granollers i en general de la comarca del Vallès Oriental.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Gestió de mitjans de comunicació

Gestió i optimització de recursos i 
serveis
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Badia del Vallès
Barberà del Vallès 
Castellar del Vallès

Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès 

Matadepera
Montcada i Reixac 

Palau-solità i Plegamans
Polinyà

Rellinars
Ripollet

Rubí
Sabadell

Sant Cugat del Vallès
Sant Llorenç de Savall
Sant Quirze del Vallès

Santa Perpetua de Mogoda
Sentmenat
Ullastrell

Vacarisses
Viladecavalls

Municipis Descripció

Funcions

‐ El Consorci és una entitat pública de caràcter associatiu i naturalesa voluntària, amb personalitat jurídica
pròpia.

‐ El seu objectiu essencial és lamillora, la promoció i el foment del turisme en general del territori.

Algunes de les seves principals funcions són les següents:
‐ Promoure activitats destinades a incrementar la demanda turística, gestionant, promovent i realitzant les

activitats que puguin beneficiar l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística del Vallès Occidental.
‐ Promoure la presència activa de la comarca del Vallès Occidental com a destinació als mercats turístics,

procurant la coordinació dels sectors interessats en el turisme.
‐ Afavorir, possibilitar i ajudar l’adequació de les estructures i dels serveis a l’oferta turística, donant suport a la

iniciativa privada del sector.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Promoció econòmica

Promoció del territori
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Abrera
Badalona
Barberà del Vallès
Barcelona
Caldes de Montbui
Castellar del V.
Castellterçol
Cerdanyola del V.
Cornellà de Ll.
El Prat de Llobregat
Esplugues de Ll.
Gavà
Gelida
Granollers
L’Hospitalet de Ll.
La Llagosta
La Palma de Cervelló
Les Franqueses del V.
Mataró
Molins de Rei
Mollet del Vallès
Montcada i Reixac
Olesa de Montserrat
Palau‐solità i P.
Parets del Vallès
Pineda de Mar
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Municipis Descripció

Funcions

‐ Associació amb la missió de configurar una aliança estratègica entre administracions públiques, organitzacions
empresarials i sindicats per impulsar la competitivitat de la indústria, fomentar la creació d’ocupació i millorar
la cohesió social i la sostenibilitat al territori metropolità.

‐ Aquesta aliança estratègica pretén donar suport a les empreses i potenciar el teixit productiu existent en la
concentració industrial i de serveis de la regió metropolitana.

El Pacte Industrial s’ha marcat com a àmbits prioritaris de treball per als propers anys:
‐ La lluita contra l’atur.
‐ La millora de la Formació Professional.
‐ El foment de l’emprenedoria i de la innovació.
‐ Comptar amb unes bones infraestructures.
‐ Garantir el diàleg social
‐ I la concertació, entre d’altres.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Polinyà
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Adrià de Besòs
Sant Boi de Ll.
Sant Celoni
Sant Cugat del V.
Sant Cugat Sesg.
Sant Esteve Sesr.
Sant Feliu de Cod.
Sant Feliu de Ll.
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels H.
Santa Coloma de G.
Santa Perpètua de M.
Sentmenat
Tagamanent
Terrassa
Vallirana
Viladecans
Vilafranca del P.
Vilanova i la Geltrú
Vilassar de Dalt

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Associació

Promoció econòmica

Planificació estratègica
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Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Castellbisbal
Castelldefels
Cerdanyola del V.
Cervelló
Corbera de Ll.
Cornellà de Ll.
Esplugues de Ll.
Gavà
L’Hospitalet de Ll.
Molins de Rei
Montcada i Reixac
Montgat
Pallejà

Municipis Descripció

Funcions

‐ Associació privada sense ànim de lucre promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de
Barcelona i presidida pel president/a de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

‐ Es va crear el 1988 ‐aprofitant l'impuls de la nominació de Barcelona com a seu dels JJOO‐ per identificar i
promoure, conjuntament amb els agents públics i privats que actuen en el territori, estratègies de suport al
desenvolupament econòmic i social de l'àrea metropolitana de Barcelona.

És un instrument per identificar les necessitats i potencialitats del territori a mig termini, preveure les tendències i
amenaces i fer propostes per afrontar el futur. Segueix un mètode i filosofia de treball basat en:
‐ Promoure la participació de tots els actors implicats.
‐ Fer possible el consens entre interessos divergents.
‐ Prioritzar decisions.
‐ El lideratge compartit.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

La Palma de Cervelló
El Papiol
El Prat de Llobregat
Ripollet
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Ll.
Sant Climent de Ll.
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Ll.
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Tiana
Torrelles de Ll.
Viladecans

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Associació

Promoció Econòmica

Planificació estratègica
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Municipis

Badia del V.
Barberà del V.
Castellar del V.
Castellbisbal
Cerdanyola del V.
El Papiol
Granollers
La Roca del V.
Martorell
Mollet del V.
Montmeló
Montornès del V.

Descripció

Funcions

‐ Agrupa 54 organitzacions de 23 municipis de 3 comarques diferents: Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès
Oriental, alineats tots al voltant del tram de la via B‐30, en un recorregut d'uns 50 km.

‐ El seu àmbit és l'àrea d'influència dels municipis, tant els directament ubicats en el pas d'aquesta via com
també altres poblacions relacionades per la seva proximitat i que conjuntament representen una important
aglomeració industrial a Catalunya.

‐ Té com a principal objectiu desenvolupar una estratègia de col∙laboració entre empreses, centres de recerca,
universitats, administracions locals, governs i organitzacions empresarials i sindicals per incentivar l’economia
productiva a la zona industrial i tecnològica de l’Àmbit B30. Duu a terme diverses accions com:

‐ Fer propostes d’ordre administratiu i territorial que incrementin la funcionalitat de l’àmbit.
‐ Promoure la recerca d’ajuts adreçats a l’economia productiva, establir acords de col∙laboració amb

socis que puguin potenciar el projecte i encarregar estudis de prospecció i planificació estratègica.
‐ Organitzar jornades de treball i jornades informatives, entre d’altres.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Palau‐Solità i P.
Parets del V.
Polinyà
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del V.
Sant Quirze del V.
Santa Perpètua M.
Terrassa
Vilanova del V.
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Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Associació

Promoció econòmica

Promoció del territori

E. PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL TERRITORIE. PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL TERRITORI



51

Municipis

Cerdanyola del Vallès
Rubí

Sant Cugat del Vallès

Descripció

Funcions

‐ Agrupa els municipis de Rubí, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès amb una visió d'esdevenir un
important corredor europeu empresarial, tecnològic, del coneixement i de la qualitat de vida.

‐ Impulsa el desenvolupament de l'activitat econòmica, mitjançant la cooperació entre els diferents agents
implicats, que són l'administració, el sector privat, les universitats, les associacions empresarials i els centres
de recerca i innovació.

El CiT pretén contribuir al desenvolupament de les diverses activitats que es realitzen en el seu àmbit d’actuació.
Alguns dels objectius que es marca l’entitat són els següents:
‐ Impulsar el creixement econòmic atraient noves activitats per esdevenir un corredor de referència.
‐ Afavorir la creació de més i millors llocs de treball respectant el medi natural.
‐ Oferir serveis de qualitat als polígons, parcs empresarials, i en les infraestructures.
‐ Promocionar el territori amb la creació d'una marca pròpia i la definició d'un pla de comunicació
‐ Afavorir la cooperació entre les institucions del coneixement, les empreses i les diverses administracions

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Promoció econòmica

Promoció del territori
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Membres
Canovelles
Centelles
Figaró‐Montmany
Franqueses del Vallès
Granollers
Lliçà d’Amunt
Manlleu
Mollet del Vallès
Montmeló
Masies de Voltregà
Olot 
Parets del Vallès
Puigcerdà 
Ripoll
Tagamanent
Vic
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+ Puigcerdà
+ Ripoll
+ Olot

Municipis Descripció

Funcions

‐ Projecte territorial estratègic que es proposa coordinar els objectius i interessos comuns dels actors públics i
privats que conflueixen en l’espai productiu al llarg de la carretera C‐17.

‐ Els vint‐i‐cinc municipis que han manifestat el seu interès en participar en aquesta iniciativa es proposen
enfortir l'activitat econòmica, impulsant de forma coordinada iniciatives de valor al territori.

L'entitat defineix quatre àmbits d'actuació prioritaris per tal d’enfortir l’activitat econòmica, reforçant els llaços de
col∙laboració entre els agents econòmics i socials, que són els següents.
‐ Infraestructures: Millores de la línia de ferrocarril R‐3, de la xarxa de carreteres, de les infraestructures de

telecomunicacions i impuls del Pla Director Urbanístic del Circuit de Catalunya
‐ Promoció industrial: Mapping de polígons industrials, inventaris de serveis i recursos i jornades de promoció
‐ Formació professional: Compartir metodologies, mapes territorials de la FP, comunicació i internacionalització
‐ Desenvolupament i promoció turística: creant nous àmbits de col∙laboració i productes turístics C‐17

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Membres: Col∙laboradors:

Col∙laboradors
Aiguafreda
Ametlla del V.
Balenyà
La Garriga
Gurb
Lliçà de Vall
Sant Hipòlit de V.
Tona
Torelló

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Associació

Promoció econòmica

Promoció del territori
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Caldes de Montbui
La Llagosta

Palau‐Solità i Plegamans
Polinyà

Santa Perpètua de Mogoda
Sentmenat

Municipis Descripció

Funcions

‐ Esta regida per una comissió executiva formada per un membre de cada municipi i la presidència de l'ens
s’alterna anualment entre els alcaldes de cada municipi.

‐ Els municipis agrupats a l’eix Riera de Caldes s'hi comptabilitzenmés de 87.000 habitants, s’hi localitzen 42.000
llocs de treball i 32 polígons d’activitat econòmica ambmés de 1.000 empreses industrials.

Els sis municipis es marquen com a objectius prioritaris promoure el potencial de desenvolupament de l'àmbit
territorial, impulsant projectes i oferint diversos serveis:
‐ Liderar projectes per afavorir l’intercanvi comercial entre empreses del territori, per promocionar l’ús del

vehicle elèctric, per impulsar el sector logístic (Logis Riera de Caldes), per incentivar el Turisme i l’Economia
Creativa, per afavorir la transició cap al nou model productiu basat en la indústria 4.0.

‐ Oferir serveis de formació professional, emprenedoria i de suport a les empreses, mitjançant ajudes
econòmiques, assessorament, serveis d’intermediació laboral, guies d’empreses i polígons, etc.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Associació

Promoció econòmica

Promoció del territori
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Municipis

Badalona
Barcelona

Montcada i Reixac
Sant Adrià del Besòs

Santa Coloma de Gramenet

Descripció

Funcions

‐ Creat l’any 1998 pels ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià, el Consorci va ampliar posteriorment el seu àmbit
d’actuació amb els municipis de Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, i el desembre de 2015 van
començar els tràmits per la incorporació de la ciutat de Badalona.

‐ Contempla els eixos estratègics i les actuacions en matèria de lluita contra les desigualtats, ambiental,
promoció econòmica, urbanisme i infraestructures.

El Consorci pretén contribuir al desenvolupament de les diverses activitats que es realitzen en el seu àmbit
d’actuació. Els principals àmbits d’actuació que impulsa l’entitat són els següents:
‐ En l’àmbit ambiental, millora de la biodiversitat i connectivitat ecològica i la qualitat ambiental.
‐ En transport i infraestructures, millora de l’accessibilitat, la mobilitat i la promoció de la infraestructura verda
‐ En l’ urbanístic, el desenvolupament de noves àrees urbanes i dels teixits productius.
‐ I en l’àmbit social millora dels barris dels Besòs i promoció de noves activitats al Parc Fluvial del Besòs i al Parc

del Fòrum.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Consorci

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis
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Badalona
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Barcelona
Begues
Castellbisbal
Castelldefels
Cerdanyola del V.
Cervelló
Corbera de Ll.
Cornellà de Ll.
Esplugues de Ll.
Gavà
L’Hospitalet de Ll.
Molins de Rei
Montcada i Reixac
Montgat
Pallejà

Municipis Descripció

Funcions

‐ Administració pública de l'àrea metropolitana de Barcelona, formada per un total de 36 municipis.
‐ La constitució com a administració pública es va fer el 21 de juliol del 2011, d'acord amb la Llei 31/2010

aprovada pel Parlament de Catalunya.
‐ Des d'aquell moment, l'AMB substitueix tres entitats metropolitanes: la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea

Metropolitana de Barcelona, l'Entitat del Medi Ambient i l'Entitat Metropolitana del Transport.

Les principals competències de l’AMB tenen a veure amb 6 àmbits d’actuació:
‐ Territorial, ordenació del territori, urbanisme i infraestructures d'interès metropolità.
‐ Mobilitat, es planifiquen i gestionen les xarxes d'autobusos i altres mitjans de transport públic.
‐ Habitatge, polítiques de sòl i habitatge per delegació dels municipis.
‐ Medi ambient, cicle de l'aigua, residus i Medi ambient.
‐ Desenvolupament econòmic, fomentar l'activitat econòmica, l'ocupació i la creació d'empreses.
‐ Cohesió social, polítiques d'urbanisme, transport, medi ambient, infraestructures i assistència municipal.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

La Palma de Cervelló
El Papiol
El Prat de Llobregat
Ripollet
Sant Adrià de Besòs
Sant Andreu de la Barca
Sant Boi de Ll.
Sant Climent de Ll.
Sant Cugat del Vallès
Sant Feliu de Ll.
Sant Joan Despí
Sant Just Desvern
Sant Vicenç dels Horts
Santa Coloma de Cervelló
Santa Coloma de Gramenet
Tiana
Torrelles de Ll.
Viladecans

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Administració pública

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis
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Bigues i Riells
Lliçà d’Amunt
Lliçà de Vall

Santa Eulàlia de Ronçana

Municipis Descripció

Funcions

‐ Va ser creada l’any 1982 per la voluntat dels quatre municipis de crear un centre d’ensenyament secundari,
amb estudis de Batxillerat i Formació Professional.

‐ Les seves competències es limitaven únicament a l’ensenyament, però aquestes s’han anat ampliant al llarg
dels anys en diversos camps.

En la actualitat la Mancomunitat ofereix diferents unitats de serveis:
‐ IES de la Vall del Tenes, institut de secundaria amb 450 alumnes, i Escola de Música, amb 335 alumnes.
‐ Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes, s’ofereix un espai i una gestió a l’oferta i demanda de la Vall del Tenes.
‐ SEFED (Simulació d'empreses amb finalitats educatives), programa de formació per majors de 16 anys en atur.
‐ Servei de Prevenció de drogues, actuacions coordinades amb el món educatiu, sanitari, policial i assistencial.
‐ Servei de Dones juristes, servei per dones maltractades o violència de gènere amb el seu significat mes ampli.
‐ Formació ocupacional, amb diferents programes.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Mancomunitat

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis
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Cerdanyola del Vallès
Montcada i Reixac

Ripollet

Municipis Descripció

Funcions

‐ Els Estatuts fundacionals de la Mancomunitat hi figuraven únicament els municipis de Cerdanyola i Ripollet, i
establien com a funcions, a més de dur a terme serveis d’interès comú, contribuir al sosteniment de la caserna
de la Guàrdia Civil i de l’Assemblea de la Creu Roja.

‐ Els Estatuts van ser modificats en els anys 1968 i 1987. El 4 d’octubre de 2000 es va aprovar la darrera
modificació, incorporant‐se a la Mancomunitat l’Ajuntament de Montcada i Reixac.

La mancomunitat promou tota mena d’activitats i presta serveis públics en l’àmbit de les matèries següents:
‐ L’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en les vies públiques i el transport públic de viatgers.
‐ L’execució, la instal∙lació i la conservació de serveis urbanístics (enllumenat, pavimentació, clavegueram,etc.)
‐ La protecció del medi, els serveis de neteja viària, de recollida i tractament de residus.
‐ La protecció de la salubritat pública i la participació en la gestió de l’atenció primària de la salut.
‐ Els serveis funeraris i la prestació dels serveis socials i la promoció i la reinserció social.
‐ Les activitats i les instal∙lacions culturals i esportives, l’ocupació del lleure.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Mancomunitat

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis

F. GESTIÓ DʼALTRES ÀMBITS DIVERSOSF. GESTIÓ DʼALTRES ÀMBITS DIVERSOS
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La Llagosta
Martorelles

Montornès del Vallès
Sant Fost de Campsentelles
Santa Maria de Martorelles

Vilanova del Vallès

Municipis Descripció

Funcions

‐ Neix amb la decisió de tres dels sis municipis (Sant Fost, Martorelles i Santa Maria de Martorelles) de sumar
forces i treballar conjuntament.

‐ Posteriorment s’hi van anar afegint la resta. La voluntat és la de promoure activitats i prestar serveis públics en
les matèries on la gestió sigui més eficient a escala mancomunada.

La Mancomunitat, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, promou les activitats 
i presta els serveis públics en les matèries següents:
‐ Defensa del medi ambient, equilibri ecològic i ordenació del territori.
‐ Mobilitat i transport públic. Obres i serveis a la via pública
‐ Serveis i promocions culturals, socials i assistencials. Promoció de l'ocupació i promoció econòmica.
‐ Seguretat ciutadana i protecció civil.  
‐ Dinamització dels serveis juvenils.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Mancomunitat

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis

F. GESTIÓ DʼALTRES ÀMBITS DIVERSOSF. GESTIÓ DʼALTRES ÀMBITS DIVERSOS
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Aiguafreda
Balenyà
El Brull

Folgueroles
Malla

Muntanyola
Sant Martí de Centelles

Santa Eulàlia de Riuprimer
Seva

Taradell
Tona

Viladrau

Municipis Descripció

Funcions

‐ Municipis amb una configuració semirural i rural, amb dos municipis que estan per sobre dels 5.000 habitants,
set entre els 1.000 i els 4.000 habitants (entre ells Aiguafreda) i la resta menys de 1.000 habitants.

‐ El màxim òrgan polític és la Assemblea General, formada per 24 membres dels 12 municipis. Hi ha la Junta de
Govern que actualment està formada pels representants de Balenyà, Folgueroles, Muntanyola, Santa Eulàlia de
Riuprimer, Seva, Taradell i Tona.

La Mancomunitat, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, promou les activitats
i presta els serveis públics en les matèries següents:
‐ La gestió de residus sòlids urbans: recollida i tractament de residus.
‐ Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l’atenció a persones en situació o risc d’exclusió

social.
‐ Serveis funeraris.
‐ Servei de neteja viària i de manteniment i condicionament de parcs i jardins públics.

Altres entitats adherides/col∙laboradores
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Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Mancomunitat

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis
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La Llagosta
Martorelles

Mollet del Vallès
Montmeló

Montornès del Vallès
Parets del Vallès

Polinyà
Sant Fost de Campsentelles
Santa Maria de Martorelles
Santa Perpètua de Mogoda

Municipis Descripció

Funcions

‐ No es tracta d’una associació formal, sinó de convenis i interrelacions municipals en diferents camps.
‐ El Juny de 2011 els alcaldes d’aquests municipis (excepte Polinyà) van signar un conveni marc de col∙laboració

per compartir recursos i economitzar la despesa en camps com la sanitat, les infraestructures o l’ocupació.
‐ Al Març de 2016 set d’aquests municipis també van signar un acord de cooperació territorial per impulsar el

seu desenvolupament econòmic, la ocupació i l’eficiència en la prestació de serveis.

Els municipis del Baix Vallès ja disposen de serveis compartits, d’experiències prèvies i sensibilitats comunes:
‐ En mobilitat disposen de línies de bus interurbanes. En aspectes ambientals hi ha sensibilitat comuna per la

recuperació de l’espai natural de Gallecs, el riu Besòs o la Serralada de la Marina. En comunicació disposen d’un
canal de Televisió Digital Terrestre propi. En sanitat actualment hi ha l’Institut Mèdic Baix Vallès creat al 2009.

‐ També disposen d’entitats territorials com l’agrupació d’industrials del Baix Vallès, l’associació pel
Desenvolupament de l’Emprenedoria i la Formació al Baix Vallès i s’està desenvolupant la plataforma
electrònica de serveis a empresaris i emprenedors del Baix Vallès.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Convenis de col·laboració

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis
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Arbúcies
Breda
Campins
Cànoves i Samalús
Cardedeu
Fogars de Montclús
Gualba
Hostalric
Llinars del Vallès
Massanes

Municipis Descripció

Funcions

‐ No és una entitat formal, sinó una iniciativa latent des de fa anys, amb reunions esporàdiques mantingudes al
llarg dels anys per alcaldes i alcaldesses dels diferents municipis, i reunions amb consellers de Governació de
diferents Governs.

‐ Aquest Maig de 2016 l’alcalde de Sant Celoni, ha proposat la creació d’una comarca amb 14 municipis del
Vallès i 2 de la Selva. Els seus regidors van exposar la demanda a la consellera de Governació.

‐ És una realitat territorial, amb un àmbit específic de prestació de serveis tant sanitaris, sociosanitaris i socials,
on també es coordinen diferents serveis municipals.

‐ Des de la societat civil s’han articulat diverses iniciatives, amb mitjans de comunicació escrits, com el digital
BaixMontseny.info, o el baixmontseny.cat i també amb l’elaboració d’agendes culturals conjuntes.

‐ Al Juliol de 2014 va tenir lloc una trobada entre vuit ajuntaments de la regió on, mitjançant l’establiment d’un
conveni, els alcaldes es van comprometre a compartir serveis, propostes d’innovació, cooperació en la
promoció turística i en infraestructures estratègiques de mobilitat i comunicació.

Altres entitats adherides/col∙laboradores

Montseny
Riells i Viabrea
Sant Antoni de V.
Sant Celoni
Sant Esteve de P.
Sant Feliu de B.
Sant Pere de V.
Santa Maria de P.
Vallgorguina
Vilalba Sasserra

Tipus: 
Objectiu: 
Funció:

Convenis de col·laboració

Gestió d’altres àmbits diversos

Gestió i optimització de recursos i 
serveis
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3- El Model de relacionsANNEX IIANNEX II

Principals eixos d’acció considerats a través de l’anàlisi d’entrevistes amb diversos agents i
actors del territori del Vallès
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Pel desenvolupament dels eixos d’acció es tenen en compte les següents consideracions:

1. Es parteix de la situació actual en quan a la organització territorial, administrativa i competencial

del territori.

2. S’ha considerat principalment les funcions de 3 tipus d’organismes:

a) Els Consells Comarcals, com a òrgans competencials de representació supramunicipal

b) Les entitats i organismes de representació i gestió supramunicipal (Consorcis,

mancomunitats, associacions, etc.)

c) Els Ajuntaments, com a òrgans competencials de representació municipal

3. S’ha considerat principalment les opinions de 3 agents:

a) Representants dels Consells Comarcals dels dos Vallesos

b) Alcaldes de diversos municipis dels dos Vallesos

c) Representants de diverses organitzacions dels dos Vallesos: Sindicats, Cambres de Comerç,

Patronals, Fem Vallès, etc.

ANNEX II: MetodologiaANNEX II: Metodologia
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L’anàlisi dels principals eixos considerats en les entrevistes amb els diferents actors de les dues

comarques s’estructura de la següent manera:

Polígons industrials

Infraestructures

Ocupació

Formació

Turisme

Entorn natural

Residus

Transport públic

Serveis Socials

Habitatge

A. Descripció de l’àmbit

D. LimitacionsC. Potencialitats

B. Gestió actual
- Justificació

- Aspectes comuns i diferències 

entre el Vallès Occidental i Oriental

- Motius per actuar

- Objectius de la col·laboració 

supramunicipal en l’àmbit

- Aspectes potencials en el context 

actual

- Consells Comarcals

- Altres organismes

- Projectes en curs

- En quant a competències

- En quant a recursos

- En quant a lideratge

- Altres limitacions

ANNEX II: MetodologiaANNEX II: Metodologia
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ El sector industrial de les comarques del Vallès té un pes important en el conjunt de l’economia catalana. La
seva aportació al valor afegit brut (VAB) industrial de Catalunya suposa un 27%, superior al de les comarques
del Barcelonès i del Baix Llobregat, que suposen el 13% i el 12% respectivament (IDESCAT, 2012).

‐ La gestió i manteniment dels polígons d’activitat econòmica és una preocupació comuna de la major part dels
municipis de les dues comarques del Vallès. Els Ajuntaments i actors econòmics i socials perceben unamanca de
comunicació i planificació conjunta en aquest àmbit.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ Les dues comarques tenen àmbits i corredors amb una densitat industrial elevada. Tot i així, el Vallès Occidental
té major superfície de polígons que el Vallès Oriental.
 El 9% de la superfície tota del Vallès Occidental està ocupat per activitats econòmiques. A nivell de

Catalunya suposa el 15,1% del total d’hectàrees de sòl destinat a activitats econòmiques.
 El Vallès Oriental, amb una superfície comarcal major, el sòl destinat a activitats econòmiques suposa l’1,6%

del total de la comarca, i el 8,3% del total d’hectàrees d’activitat econòmica de Catalunya.
Font: Mapa Urbanístic de Catalunya, Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme (Juny 2016)

Motius per 
actuar

‐ El territori disposa d’una ubicació estratègica, unes infraestructures i una població activa que el postulen com
una zona amb un gran potencial de desenvolupament i protagonisme econòmic.

‐ La gestió dels polígons amb una visió supramunicipal del territori, pot ser una eina de plantejament per a
futures accions de millora d’uns espais claus per al seu desenvolupament econòmic.

‐ Les noves oportunitats econòmiques, requereixen noves necessitats dels polígons industrials.
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

http://poligons.ccvoc.cat/index.php
Portal de polígons d’activitat econòmica del Vallès Occidental; POLindústria:
 Programa de suport i cooperació als municipis
 Inventari de polígons i cens d’empreses
 Xarxa de localització empresarial

Política industrial local comuna. A través del consell d’alcaldes s’acorda avançar cap a una política comuna en
quan a fiscalitat i incentius locals a la contractació industrial i en quan als usos i activitats del sòl pel
desenvolupament d’activitats econòmiques.

Consell
Comarcal VOR

Publicacions relacionades amb els Polígons d’Activitat Econòmica elaborades per
“L’Observatori, Centre d’Estudis del Vallès Oriental”.

Altres

Els Ajuntaments tenen les competències urbanístiques en matèria de usos dels sòl.

El CiT ha creat un sistema de senyalització vial unificada d’alguns polígons al voltant de la B‐30.

L’Àmbit B‐30, potencia la zona industrial i tecnològica que comprèn tot l’eix viari de la B‐30

La Xarxa C‐17 desenvolupa polítiques de promoció industrial, inventaris i eines de mapeig de
polígons.

L’AMERC (municipis de l’Eix Riera de Caldes) executa el projecte “Pla de millora dels PAE de la
Riera de Caldes”

L’AMB té competències pròpies en matèria d’urbanisme i desenvolupament econòmic en 7
municipis del Vallès Occidental (Badia, Barberà, Castellbisbal, Cerdanyola, Montcada i Reixac,
Ripollet i Sant Cugat del Vallès).

Ocupació

Residus

Formació

Serveis Socials

Transport públic

Habitatge

Entorn natural

Turisme

Infraestructures

Polígons industrials

POLÍGONS
INDUSTRIALS
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C. Potencialitats
Objectius de la 
col∙laboració 
supramunicipal

‐ Establir una visió més global sobre la configuració i distribució dels polígons industrials dels diferents
municipis del Vallès. Ja sigui a través d’agrupacions de municipis o bé a nivell de les dues comarques, amb
l’objectiu de:
 Obtenir dades sobre la distribució dels principals sectors industrials de les dues comarques
 Establir uns objectius d’acció i de promoció dels Polígons d’Activitat Econòmica (PAE).
 Definir eines i mecanismes conjunts per potenciar l’atracció d’inversions en el territori.
 Establir una planificació estratègica a nivell global dels territoris.

‐ Millorar l'eficiència i optimització de recursos entre PAE de diferents municipis mitjançant una gestió i un
manteniment conjunt.

‐ Potenciar la especialització territorial dels polígons, contribuint a augmentar les sinèrgies i l’eficiència en la
gestió dels recursos.

‐ Establir una planificació estratègica i sinèrgies amb altres comarques, principalment en el cas dels
municipis limítrofs amb PAE importants. Cas per exemple de Castellbisbal o Montcada i Reixac.

Principals 
potencialitats

‐ Hi ha una visió compartida entre els Ajuntaments i els agents econòmics que la col∙laboració supramunicipal
en termes de gestió de polígons pot suposar una avantatge competitiva. Això es fa palès amb la proliferació
de diversos ens creats amb aquesta finalitat entre d’altres; B‐30, CiT, Xarxa C‐17, AMERC, etc.

‐ La necessitat d'introduir canvis i adaptar‐se a noves demandes i models productius i la millora de la gestió
dels polígons industrials és una qüestió vigent que preocupa els responsables municipals i agents
econòmics i socials.

‐ Hi ha el compromís, almenys per part dels municipis del Vallès Occidental, de preservar el sòl industrial i de
no requalificar‐lo davant de situacions de tancament o deslocalitzacions d’empreses. (Pla de Mesures 2016‐
2017 del Consell d’Alcaldes, Maig 2016)

‐ En termes de fiscalitat, aquest Pla de Mesures també preveu estudiar possibles bonificacions per
incorporar en impostos com l’IBI, l’IAE, el de construccions i obres o la taxa d’activitats.

‐ Existeixen diverses agrupacions industrials sectorials que engloben empreses de PAE de diferents municipis
en els dos Vallesos. Per exemple:
 Clúster Packaging d'Alimentació de Catalunya. Ajuntaments de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès,

Polinyà, Sta. Perpètua de Mogoda, Sant Quirze del Vallès i Sabadell.
 Clúster indústria alimentària. Vallès Oriental: Granollers Mercat i Consell Comarcal
 Agrupació d'Empreses Innovadores de Farmàcia i Cosmètica de Catalunya. Liderat principalment des de

Sant Cugat i Cerdanyola, tot i que inclou altres municipis.
 Clúster salut de la Conca de Ripoll i Terrassa.
 Logis Riera de Caldes, per potenciar l’activitat logística de la zona de la Riera de Caldes.

Ocupació

Residus

Formació

Serveis Socials

Transport públic

Habitatge

Entorn natural

Turisme

Infraestructures

Polígons industrials

POLÍGONS
INDUSTRIALS
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D. Limitacions

Competències ‐ Els Consells Comarcals i els altres organismes supramunicipals que es puguin crear amb la finalitat de
potenciar els PAEs del Vallès, no tenen competències en ordenació del sòl comarcal ni competències
tributàries per dotar‐se de finançament en aquest àmbit.

‐ Històricament els organismes amb competències urbanístiques en quan a la gestió dels usos del sòl, han
estat els Ajuntaments. Això ha generat unes dinàmiques locals en la política municipal que dificulta la
col∙laboració entre diferents municipis.

‐ Pel que fa a les competències en termes de fiscalitat a les activitats econòmiques, aquestes també recauen
sobre els Ajuntaments en última instància, cosa que dificulta l’acord a nivell supramunicipal.

‐ Majors restriccions a l’hora d’establir col∙laboracions formals entre organismes públics mitjançant
consorcis amb l’entrada en vigor de la LRSAL (Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració local).

Recursos ‐ En molts casos, en matèria de polígons industrials la major part dels recursos es destinen a la fase de
diagnosi, però no a la fase de planificació i execució de programes conjunts.

‐ Existeix oferta de sòl i de naus industrials buides en molts municipis, en molts casos degut al tancament o
deslocalització d’empreses. Això distorsiona la visió supramunicipal, al crear una certa competició entre
municipis per atraure empreses a la seva localitat. Al Vallès Occidental el 11,8% de la superfície industrial
està en oferta, incloent venta i lloguer de naus i sòl. (Informe oferta mercat immobiliari industrial als
polígons del Vallès Occidental: Evolució i situació, 4t 2015). Al Vallès Oriental la disponibilitat de venta de
naus industrials és del 10,4% (Forcadell, 2015)

Lideratge ‐ Falta de lideratge. No hi ha organismes ni administracions amb estructures sòlides dedicades a moltes de
les iniciatives de promoció dels polígons industrials a nivell supramunicipal.

‐ Falta de diàleg i diversitat d’iniciatives que sorgeixen de forma paral∙lela. Hi ha organitzacions públiques i
privades adherides a varies iniciatives de promoció industrial amb finalitats similars (casos de l’Àmbit B‐30,
CiT, Eix Riera de Caldes i Xarxa C‐17).

Altres ‐ La concentració d’activitat econòmica es troba en el nucli de la Riera de Caldes, i la part centre i sud de la
comarca del Vallès Occidental. És un nucli important, però que únicament abasta la meitat dels municipis
del Vallès Oriental i Occidental.

‐ Els municipis més rurals queden al marge d’aquestes interrelacions si s’estableixen dinàmiques únicament
entre municipis amb més superfície de polígons.

Hectàrees de sòl industrial
per municipi

Ocupació

Residus

Formació

Serveis Socials

Transport públic

Habitatge

Entorn natural

Turisme

Infraestructures

Polígons industrials

Font: Elaboració pròpia a partir de 
les dades bàsiques municipals i 
comarcals del “Mapa Urbanístic de 
Catalunya”, Juny 2016

Font: Elaboració pròpia
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ Els Vallesos estan situats a la vall prelitoral, i mantenen lligams tan amb la Catalunya costanera com amb la
Catalunya interior:
 L’autopista AP‐7 i la línia de tren R8, són les vies paral∙leles a la línia de la costa que no passen per Barcelona

i que travessen el territori del Vallès.
 La major part de les vies més importants de sortida de la capital catalana passen per les comarques

vallesanes; C‐16, C‐58 i C‐33 pel transport viari, i les línies R2, R3, R4, S1 i S2 pel transport ferroviari
‐ Existeixen forts lligams i alts fluxos de mobilitat radial (entre Vallesos i Barcelona) i d’interrelació interna entre

diferents municipis del Vallès, amb desplaçaments obligats superiors a 4.500 desplaçaments/dia entre 18
territoris definits a la RMB (Informe de Sostenibilitat Ambiental del PTMB).

‐ L’elevada densitat d’activitats productives en algunes zones dels Vallesos, la seva proximitat a Barcelona i
l’existència d’una xarxa d’infraestructures de transport propera a la capital catalana, fa que hi hagi un elevat
volum de transport de mercaderies en el territori.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ Les dues comarques es regeixen pels mateixos plans dins del Pla General d’Infraestructures i Serveis de
Catalunya:
 Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) – Propostes del PGI a la RMB
 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006‐2026 (PITC)
 Pla Director d’Infraestructures de l’ATM – Propostes d’infraestructures de transport públic a la RMB
 Pla de Rodalies del Ministeri de Foment – Infraestructures ferroviàries d’ADIF a Rodalies

Motius per 
actuar

‐ La falta de planificació i de dotació d’infraestructures dels territoris del Vallès dificulta la mobilitat
interterritorial i la interconnexió entre els seus nuclis urbans i les seves zones industrials.

‐ La major part de les infraestructures vials del Vallès són de concessió privada (AP‐7, C‐33 i C‐16), sense trams
lliures de peatges.

‐ Pel que fa a la xarxa ferroviària, recentment (2011) s’ha posat en servei la línia R8. Tot i així la línia esta mancada
de connexions amb la resta de línies ferroviàries que creua (Renfe i FGC).
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

Dins de l’àrea de Desenvolupament econòmic local disposa de la secció de Cooperació i coordinació territorial que
contempla l’articulació d’espais per a la participació, la cooperació i concertació entre agents rellevants del
territori, el desenvolupament de projectes estratègics i la planificació de serveis i recursos per promoure el
desenvolupament integral del territori en matèria de desenvolupament econòmic local. Una de les línies de treball
d’aquesta àrea és la planificació i organització territorial.

Es tramita la documentació justificativa i el pagament de les subvencions de les obres municipals incloses en el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

Consell
Comarcal VOR

Disposa de l’Àrea de Política territorial i mobilitat, on desenvolupa serveis diversos en l’àmbit d’infraestructures:
 Tramiten la documentació justificativa i el pagament de les subvencions de les obres municipals incloses en

el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
 Servei d’anàlisi i planificació estratègica de les polítiques públiques amb l’elaboració i difusió de materials i

estudis sectorials de l’Oficina Tècnica Comarcal (p.e. Assessorament en l’elaboració de Plans de Mobilitat)
 Sistema d’Informació Geogràfica, eina informàtica a disposició d’usuaris externs amb informació territorial.

Altres

L’Àmbit B‐30, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha elaborat un estudi sobre el sistema
de mobilitat públic i privat de la zona de la B30, “Priorització d’actuacions en infraestructures i
serveis de mobilitat del corredor de la B30”.

La Xarxa C‐17, elabora estudis i disposa d’un grup de treball que planteja com a base la
necessitat de readaptar el sistema de decisió en la programació de les inversions en
infraestructures.

L’AMB té competències territorials pròpies en matèria d’Ordenació del territori, Urbanisme i
d’Infraestructures d’interès metropolità.

L’ATM, planifica les infraestructures de transport públic de la RMB. Els projectes estan en el Pla
Director d’Infraestructures 2011‐2020 i estan incloses en el Pla General d’Infraestructures i
Serveis de Catalunya (PGI).

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, és un instrument promogut per l’Ajuntament de
Barcelona i l’AMB per identificar necessitats i potencialitats del territori. Una de les seves línies
d’actuació és fer propostes relacionades amb la mobilitat i les infraestructures de transport dins
de l’AMB

El Pacte Industrial de la RMB, realitza estudis i publicacions relacionats amb el desenvolupament
de la infraestructures, principalment al voltant del sector industrial
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

‐ Mitjançant una visió global del territori dels Vallesos, identificar les principals necessitats en
infraestructures i definir una estratègia i una planificació territorial per fer front a les principals mancances
en aquest àmbit, amb els objectius de:
 Dotar‐se demés i millors infraestructures.
 Incrementar la pressió sobre els organismes competents en la matèria, per tal d’atraure inversions en

infraestructures estratègiques pel territori.
 Consensuar al màxim la configuració i els traçats de les infraestructures planificades entre els diferents

agents locals i comarcals .
‐ Establir sinèrgies i col∙laboracions amb altres comarques i municipis fora de les comarques del Vallès amb

interessos comuns en l’àmbit de les infraestructures.

Principals
potencialitats

‐ Millorar les infraestructures en la xarxa viària i ferroviària dels Vallesos és una actuació que la major part de
municipis i administracions locals consideren com a necessària.

‐ Hi ha un sentiment generalitzat en les comarques vallesanes de greuge comparatiu amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i de menysteniment per part de la Generalitat en l’àmbit de les inversions en
infraestructures de transport.

‐ Els Vallesos són comarques que sumen un total de 62 municipis, amb la qual cosa amb un projecte sòlid i
consensuat amb tot el territori es pot aconseguir un fort ressò i pot servir d’instrument de pressió.

‐ Algunes de les actuacions de millora en l’àmbit d’infraestructures estan incloses dins del Pla
d’Infraestructures de Transport de Catalunya (2006‐2026).

‐ Les dues comarques ja disposen actualment d’infraestructures de transport ben consolidades en el seu
territori. La seva estratègia passa per ampliar, potenciar i millorar la connectivitat entre les infraestructures
existents.
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D. Limitacions

Competències ‐ Les principals competències en l’àmbit de les grans infraestructures recauen sobre administracions
supracomarcals:
 Pla General d’Infraestructures i Serveis de Catalunya 2006‐2026 (PGI) – Generalitat de Catalunya
 Pla d’Infraestructures de Transport de Catalunya 2006‐2026 (PITC) – Generalitat de Catalunya
 Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB) – Generalitat de Catalunya
 Pla de Rodalies 2015 – Ministeri de Foment
 Pla Director d’Infraestructures de Transport Públic de la regió metropolitana de Barcelona – ATM

‐ Dins de l’àmbit comarcal, les administracions que tenen competències en matèria urbanística són els
Ajuntaments. La visió local que sovint es té en els consistoris municipals produeix una fragmentació de les
decisions en temes urbanístics i dificulta la planificació estratègica en l’àmbit d’infraestructures en el
conjunt del territori del Vallès.

Recursos ‐ L’AMB disposa d’organismes específics com el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, format per
administracions i entitats de naturalesa diversa, i gabinets tècnics com Barcelona Regional, encarregats de
fer estudis i realitzar projectes relacionats amb l’àmbit de les infraestructures i la mobilitat, entre d’altres,
des d’un punt de vista holístic de l’AMB. Aquests organismes permeten a l’AMB guanyar pes i credibilitat
en els seus projectes quan són presentats a les administracions competents. La manca d’organismes
d’aquestes característiques a l’àmbit del Vallès fa que les seves reivindicacions en matèria
d’infraestructures puguin quedar relegades a un segon pla.

Lideratge ‐ La coexistència de municipis amb molta activitat econòmica industrial i municipis molt rurals a les dues
comarques, fa que la realitat i la dinàmica social i econòmica pugui ser molt diversa, i que per tant la visió
sobre les necessitats i prioritats en l’àmbit de les infraestructures siguin molt diferents.

Altres ‐ La manca d’una visió integradora de tots els elements en joc per a un millor desenvolupament del territori,
ha generat moltes disfuncions en els processos de planificació territorial.

‐ Per al desenvolupament de grans plans estratègics en temes d’infraestructures, la planificació té més sentit
a nivell de Regió Metropolitana de Barcelona, per l’impacte de l’AMB tan a nivell de població com
d’activitat econòmica.
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ A les comarques dels dos Vallesos conviuen capitals comarcals, àrees de concentració industrial, ciutats mitjanes
i petites àrees rurals. Aquestes disposen d’àrees de mercat de treball i d’un entorn comercial propis, però al
mateix temps mantenen una forta relació amb Barcelona.

‐ La creació de noves infraestructures durant les últimes dècades (rondes, túnels de Vallvidrera, Pota Nord, etc.)
han afavorit noves permeabilitats entre els diferents pols de Barcelona i la RMB, impulsant noves dinàmiques
d’ocupació de l’espai, que han desplaçat de forma substancial la residència i l’activitat cap al territori
metropolità, propiciant la dispersió del creixement urbà cap a municipis de menor grandària, cada vegada més
allunyats de la capital catalana.

‐ Sovint el transport públic presenta dificultats per mantenir línies regulars, especialment en els municipis més
dispersos.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ La comarca del Vallès Occidental està formada per múltiples capitalitats i polígons industrials dispersats en tot
el territori de la comarca. Molts dels seus nuclis disposen de parades de tren de Rodalies Renfe i/o FGC , i en
general cadascun d’ells té la seva pròpia empresa adjudicatària de servei de bus urbà i interurbà.

‐ La comarca del Vallès Oriental concentra una major oferta de transport públic viari als municipis situats entre el
Baix Vallès i Granollers, i transport ferroviari al llarg dels eixos de la B‐30 (línia R2 de Rodalies) i de la C‐17 (R3).
La resta del territori disposa de línies de bus regulars generalment amb una freqüència de pas baixa.

‐ Els polígons d’activitat econòmica de les comarques dels Vallesos estan més mal connectats amb el transport
públic, que els que formen part de les comarques del Barcelonès i Baix Llobregat.

Motius per 
actuar

‐ Tot i que hi ha una realitat econòmica comuna entre els dos Vallesos, les dues comarques no estan
comunicades. Hi ha un dèficit important de transport i vies de comunicació entre comarques.

‐ Les seves infraestructures de transport de viatgers i mercaderies estan pensades per anar a Barcelona. És difícil
connectar els Vallesos sense haver de passar per la capital catalana.

‐ Amb l’actual disseny i planificació del transport públic, no existeix una articulació entre el transport públic
ferroviari i els serveis d’autobús.

Font: Quadern 8 del Pacte Industrial 
“Accessibilitat en el transport públic col·lectiu als PAE de la RMB”, 2013
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

En termes de transport públic, bàsicament s’encarrega de la gestió del servei de transport escolar per delegació de
competències de la Generalitat de Catalunya. Amb la finalitat de poder oferir aquest servei, cada curs escolar, es
signa un conveni de col∙laboració amb el Departament d’Ensenyament, que aporta el finançament.

Consell
Comarcal VOR

D’igual manera, gestiona el servei de transport escolar pel desplaçament d’aquells alumnes que no tenen oferta
educativa del seu nivell en el municipi de residència i s’han d’escolaritzar fora del seu municipi. La licitació del servei
de transport escolar no es produeix a escala comarcal, sinó que cada municipi o conjunt de municipis disposen de la
seva empresa adjudicatària, amb un contracte que es va renovant any a any.

Altres

L’AMB té competències pròpies en la coordinació i elaboració de Plans de Mobilitat Urbana dins
del seu àmbit així com en l’elaboració del Pla Metropolità de Mobilitat Urbana (PMMU). També
participa en diverses iniciatives municipals en matèria de transport i mobilitat.

L’ATM té com a finalitat articular la cooperació entre les administracions públiques titulars dels
serveis i de les infraestructures del transport públic col∙lectiu de l’àrea de Barcelona que en
formen part, així com la col∙laboració amb les administracions que hi estan compromeses des
d’un punt de vista financer o que són titulars de serveis propis o no traspassats.

AMTU, és una associació de municipis, entre els quals disposa n’hi ha més de 30 associats a les
comarques dels Vallesos. Té per objecte donar suport tècnic, jurídic i administratiu en matèria de
mobilitat i transport públic.

La Mancomunitat Intermunicipal de la Vall de Tenes, elabora projectes i propostes tècniques
relacionades amb la promoció del transport públic de la zona, i potenciant noves línies de servei
d’autobusos que uneix les poblacions del corredor del Tenes amb Barcelona.

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, és un instrument promogut per l’Ajuntament de
Barcelona i l’AMB per identificar necessitats i potencialitats del territori. Una de les seves línies
d’actuació és realitzar estudis i propostes relacionades amb el transport i la mobilitat dins de
l’AMB.

Pacte Industrial. Realitzen estudis sobre mobilitat enfocats a l’accessibilitat als polígons, en
concret en el seu quadern número 8: “Accessibilitat en transport públic col∙lectiu als polígons
d’activitat econòmica de la RMB”.
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

‐ Els principals objectius en termes de la gestió i millora del transport públic a escala municipal i comarcal són
els següents:
 Millora de la integració de tots els modes de transport per garantir una major interoperabilitat,

cobertura i flexibilitat del sistema.
 Potenciació del servei de rodalies i autobusos.
 Millora de les connexions entre els diferents operadors.
 Increment de les sinèrgies i la cooperació amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de l’AMB
 Realització d’inversions selectives en Rodalies, FGC i xarxa viària (intercanvis nodals, parades, etc.)

Principals
potencialitats

‐ A través dels Plans de Mobilitat Urbana municipals es disposa de molta informació actualitzada sobre la
mobilitat dels municipis més poblats dels Vallesos. Integrant l’anàlisi d’aquests PMU es pot obtenir una
fotografia acurada sobre la mobilitat interna, externa i entre les dues comarques.

‐ Aquests PMU es poden integrar a escala comarcal amb altres plans de mobilitat, com per exemple:
 Estudis d’avaluació de la mobilitat, realitzats per alguns centres de treball ‐ obligatori per Decret

344/2006 pels centres amb més de 500 treballadors.
 Plans de desplaçaments d’empresa, per determinades empreses ‐ segons l’article 18.1 del Decret

157/2007
 Plans de mobilitat als polígons industrials i zones d’activitat econòmica, realitzats per alguns municipis

de forma voluntària.
‐ Dins de la RMB hi ha un greuge comparatiu entre la oferta de servei de transport públic dels municipis de

dins l’AMB, amb el de fora. En aquest sentit hi ha una sensibilitat compartida per diversos actors del
territori del Vallès que veuen necessàriamillorar la oferta de transport públic.

‐ Actualment ja existeix una xarxa de transport urbà i interurbà amb les seves infraestructures corresponents
(parades i estacions d’autobús).

‐ La integració tarifària a través de la T‐mobilitat a nivell de Catalunya esta en fase de desenvolupament.
Aquesta iniciativa establirà un únic mitjà de pagament del transport públic. Per tant pot ser útil per
simplificar i optimitzar els recursos en el sistema tarifari i el d’informació a l’usuari.

‐ La regió dels Vallesos amb una major densitat de població i de PAE i per tant amb una major necessitat de
mobilitat obligada està bàsicament concentrada en una mateixa àrea. Que és tot l’espai entre Granollers i
Terrassa d’est a oest i de Montcada i Reixac a Caldes de Montbui de sud a nord.
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D. Limitacions

Competències ‐ La competència en matèria de transports terrestres dins del territori de Catalunya és exclusiva de la
Generalitat. La competència del transport metropolità queda definida a la Llei de creació de l’AMB. Tot i
així, l’execució d’aquesta competència es fa bàsicament per l’empresa Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) partint de diversos plans:
 Pla Director de Mobilitat ATM
 Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020 – Generalitat
 Pla de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona

‐ La Llei 31/2010 de l'AMB estableix en l'article 14 que serà competència de l'AMB l'aprovació del Pla
metropolità de mobilitat urbana, entenent‐se per mobilitat urbana la que afecta l'àrea de gestió unitària de
l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

‐ Els municipis de l’AMB que estan servits per TMB disposen del tribut metropolità equivalent a un recàrrec
del 0,149% de l’IBI que serveix per sufragar els dèficits del sistema. La resta de municipis únicament
disposen dels serveis de concessions intermunicipals puntuals de diferents companyies, sense formar part
d’una xarxa o d’un sistema integrat.

Recursos ‐ La configuració actual dels nodes de Rodalies Renfe, FGC i línies de bus, estan poc articulats fora de l’AMB.

Lideratge ‐ Els estudis sobre mobilitat estan molt fragmentats a escala municipal i sectorial. Actualment no existeix
cap organisme supramunicipal que analitzi la mobilitat interna i externa a escala comarcal dels dos Vallesos.

Altres ‐ Molts dels sistemes urbans dels Vallesos queden fracturats pel límit existent amb l’AMB, concretament els
sistemes de la Riera de Rubí (entre Rubí i Sant Cugat/Castelbisbal), del Ripoll (entre Sabadell i
Barberà/Badia/Cerdanyola/Ripollet) i del Besòs (entre Mollet/Parets i Montcada)
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ El sistema de gestió de residus està format pel procés de recollida de residus per un costat i pel procés de
tractament per l’altre.
 Els ens locals amb competències sobre la gestió de residus municipals són els encarregats de definir elmodel

de recollida de residus més adequat, considerant les característiques pròpies de cada municipi o agrupació
municipal.

 Els consorcis de residus dels dos Vallesos són els encarregats del plantejament i del tractament de residus en
les plantes i deixalleries corresponents.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ Les dues comarques disposen d’un Consorci pel tractament dels residus, amb diverses plantes de tractament i
deixalleries distribuïdes per tot el territori.

‐ En el cas del Consorci de Residus del Vallès Oriental, la gestió del servei comarcal de recollida selectiva de
residus la duu a terme l’empresa pública Serveis Ambientals del Vallès Oriental S.A. dirigida per una Junta
General constituïda pel Consell Plenari del Consorci i un Consell d’Administració.

Motius per 
actuar

‐ En general els serveis que ofereixen els dos consorcis pel tractament de residus són anàlegs. El seu àmbit
d’actuació territorial no respon a criteris d’eficiència, sinó que bàsicament correspon a fronteres de caire
administratiu entre municipis i comarques.

‐ Referent als serveis de recollida de residus gestionats pels consorcis i l’empresa pública ‐Serveis Ambientals del
Vallès Oriental S.A.‐ en el cas del Vallès Oriental, existeixen diversos models de recollida; contenidors de
superfície, contenidors soterrats i recollida porta a porta. Els Ajuntaments són els encarregats de decidir el
model que apliquen en cada localitat del municipi. Aquestes modalitats de recollida dels residus també són
anàlogues en tots els municipis d’ambdues comarques.

Deixalleries Consorci de Residus del Vallès Occidental

Deixalleries Consorci de Residus del Vallès Oriental

Deixalleries AMB
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

La gestió dels residus en el municipis de la comarca del Vallès Occidental la duu a terme el Consorci per la Gestió de
Residus del Vallès Occidental. El Consell Comarcal hi té un percentatge de participació del 25,5%, la resta
correspon a l’Agència Catalana de Residus (25,5%) i a 19 Ajuntaments de la comarca (sumen el 49% restant en
funció del seu nombre d’habitants)

Consell
Comarcal VOR

La gestió dels residus en el municipis de la comarca del Vallès Oriental la duu a terme el Consorci per la Gestió de
Residus del Vallès Oriental. El Consell Comarcal està representat a la comissió executiva amb un 26,7% vots. La
resta de vots estan repartits per representants municipals ponderats en funció del se nombre d’habitants.

Altres

Els Ajuntaments són els encarregats de gestionar la part de recollida de residus. En els darrers anys s’està fent un
esforç per renovar la flota de contenidors i de camions de recollida per tal d’adaptar‐los al servei de recollida
lateral, que permet utilitzar contenidors més grans, reduir‐ne el nombre i optimitzar les rutes dels camions. Alguns
Ajuntaments compten amb empreses municipals que s’encarreguen de la gestió integral del sistema de neteja
(viaria i/o de la xarxa de clavegueram) i recollida de residus dels seus nuclis urbans.

Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Occidental, s’encarrega principalment de planificar la
gestió i tractament de residus a través de l’aprovació dels corresponents programes d’actuació;
construcció, gestió, explotació, conservació i manteniment de les instal∙lacions de tractament de
residus i de les deixalleries municipals, transport dels residus municipals, etc.

Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental, a instància del Consell Comarcal i 42
ajuntaments de la comarca del Vallès Oriental i d’alguns de la comarca del Moianès, s’ocupa de la
creació, gestió i prestació de forma unificada de serveis i activitats d’interès comú en matèria de
residus a la comarca.
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

‐ Els principals objectius en l’àmbit de la gestió dels residus a nivell supramunicipal són dos:
 Optimitzar l’ús de les infraestructures de tractament de residus a escala dels dos Vallesos
 Incrementar la coordinació i l’eficiència intramunicipal i comarcal en les rutes establertes per la recollida

de residus a les diferents localitats dels Vallesos.

Principals
potencialitats

‐ La gestió dels residus ja es duu a terme des de fa anys a escala supramunicipal, a través dels consorcis de
residus dels dos Vallesos.

‐ Tan els sistemes i les modalitats de recollida, com els de tractament de residus en general són anàlegs en
les dues comarques.

‐ La cooperació i col∙laboració entre les dues comarques podria optimitzar alguns dels processos de recollida
i tractament de residus; per exemple simplificant rutes en el cas de la recollida, optimitzant els recursos
(camions, neteja, etc.) o bé unificant la gestió de les deixalleries en el cas dels municipis limítrofs entre les
dues comarques.

‐ Les actuacions dels dos consorcis es regeixen per Plans anàlegs:
 Pla d’infraestructures comarcal del Pla de Gestió Integral de Residus
 Pla Comarcal de gestió i prevenció de residus i recursos
 Pla de Gestió Integral de Residus Municipals
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D. Limitacions

Competències ‐ El Pla de gestió comarcal dels residus municipals del Vallès Oriental ha estat definit i impulsat pel Consell
Comarcal, en el marc de la Llei 6/93 Reguladora de residus

‐ La competència de recollida de residus és municipal i les entitats supramunicipals (AMB i Consorcis de
Residus) gestionen els abocadors, deixalleries i plantes de reciclatge.

‐ En la creació de l’AMB per la Llei 31/2010 se li van atorgar les competències ambientals de tractament de
Residus. Dels 7 Ajuntaments del Vallès Occidental que van passar a formar part de l’AMB, 4 formaven part
del Consorci de Residus del Vallès Occidental (Sant Cugat, Cerdanyola, Montcada i Reixac i Barberà), i
d’aquests únicament el de Sant Cugat del Vallès va deixar de ser membre del Consorci de Residus del Vallès
Occidental.

Recursos ‐ Els recursos utilitzats en els serveis de recollida sovint són de titularitat municipal o empreses
concessionàries dels Ajuntaments. Per tant la coordinació i redistribució dels recursos a escala
supramunicipal podria suposar intervenir en la seva gestió i la seva titularitat.

Lideratge ‐ Els dos consorcis són organismes amb unes dinàmiques i funcionament de fa més de 15 anys, l’any 2001 el
del Vallès Occidental i l’any 1998 el del Vallès Oriental.

Altres
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ El creixement urbanístic i industrial de les darreres dècades comporta una forta pressió sobre la fauna i la
vegetació dels espais agrícoles i forestals de les comarques vallesanes. S’han hagut de dedicar esforços i
actuacions per mantenir els corredors naturals entre els diferents parcs encaminades a evitar el seu aïllament.

‐ Els espais naturals no només són necessaris per protegir i preservar la natura i el medi ambient, sinó que també
esdevenen pulmons verds, sobretot per als municipis del voltant de l’AMB. A més a més, són espais on s’hi
desenvolupen activitats culturals i de lleure i ofertes pedagògiques per a les escoles.

‐ Les administracions locals duen a terme moltes de les tasques relacionades amb el medi ambient i els espais
verds; gestió agrícola i forestal, prevenció d’incendis forestals, millora de la qualitat de l’aire, horts municipals,
gestió de l’eficiència energètica, etc.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ Els parcs naturals dels dos Vallesos pertanyen a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
‐ El Vallès Oriental disposa de més hectàrees de zona forestal i agrícola, que el Vallès Occidental
‐ L’entorn natural dels Gallecs i del Parc de la Serralada de la Marina pertany a municipis que formen part de les

dues comarques.

Motius per 
actuar

‐ Vetllar per la conservació i preservació dels espais naturals de les dues comarques.
 La pressió sobre els espais naturals dels Vallesos és especialment elevada, en particular en alguns espais com

la zona de Gallecs, on coexisteix una espai rural de més de 700 hectàrees amb una zona de nuclis de
població i polígons industrialsmolt densa.

‐ La realitat i les necessitats dels municipis rurals i dels més industrialitzats en matèria de medi ambient difereixen
substancialment. Els serveis que s’ofereixen a nivell municipal i supramunicipal en aquest àmbit, sovint no
s’ajusten a les necessitats particulars de cada municipi.Ocupació
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

En matèria de medi ambient i preservació de l’entorn natural principalment ofereix els següents serveis:
‐ Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal, “Boscos del Vallès”, per fomentar una gestió forestal sostenible

dels boscos, conciliant creixement econòmic local, creació d’ocupació, estalvi energètic i econòmic.
‐ Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal, per donar suport al desenvolupament d’activitats d’educació i sensibilització

mediambiental, assistència tècnica per a la tramitació de llicències ambientals segons normativa, gestió de
l’accés motoritzat al medi natural, actuacions d’inventari de camins i del seu estat i usos, etc.

‐ Col∙laboració amb la federació d’ADF de la comarca per a la prevenció activa i passiva dels incendis forestals de
la comarca.

‐ Participació en xarxes d’agents i professionals relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat: Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat, Xarxa natura 2000, etc.

Consell
Comarcal VOR

I en el cas del Consell Comarcal del Vallès Oriental:
‐ Gestió de les activitats amb accés motoritzat al medi natural d’acord amb la normativa vigent. Elaboració de

propostes d’inventari dels camins rurals i dels camins i pistes forestals existents a la comarca, per a la
catalogació del conjunt de camins rurals, camins i pistes forestals, camins de bast i ramaders, senders i corriols.

‐ Ponència comarcal d’avaluació ambiental (PCAA) per garantir el compliment de la normativa vigent en matèria
d’intervenció administrativa ambiental sobre les activitats (llicències ambientals, tramitació d’activitats, etc.)

‐ Servei tècnic i d’assessorament, inspecció i control ambiental per cooperar amb ajuntaments mitjançant
l’assessorament tècnic en relació amb els informes de competència municipal; Inspecció d’activitats, avaluació
acústica, assessorament en activitats ramaderes, etc.

‐ Cooperació amb els ens locals per donar suport en matèria de prevenció d’incendis forestals a les agrupacions
de defensa forestal (ADF) de la comarca.

‐ Oficina de l’energia, que informi sobre l’eficiència energètica i les energies renovables, l’estalvi de l’aigua, el
canvi climàtic i l’edificació ambientalment eficient.

Altres

Consorci de Gallecs, treballa en la protecció i millora dels valors ecològics, paisatgístics,
agrícoles, forestals i productius del seu àmbit. Així com en garantir i consolidar la seva viabilitat.

Parc de Collserola, elabora programes i línies estratègiques per a l’execució d’estudis i
desenvolupament d’investigacions adreçades a la protecció i conservació del parc.

Parc de la Serralada de la Marina, té per objecte l'ordenació, el desenvolupament i la gestió del
parc per l'ús i el foment dels instruments de cooperació interinstitucional

Parc de la Serralada Litoral, impulsa la realització dels programes de desenvolupament del
Consorci, aprova el Pla anual de gestió i d’inversions, i elabora la memòria anual.
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

‐ Incrementar la cooperació municipal, supramunicipal i d’altres administracions implicades en aquest àmbit,
com la Diputació de Barcelona, amb objectius diversos:
 Dinamitzar programes de col∙laboració entre institucions per l’anàlisi i l’execució d’estudis adreçats a la

protecció i conservació de l’entorn natural.
 Establir els mecanismes adients per garantir l’accés a la informació ambiental i promoure la participació

ciutadana en el desenvolupament de les polítiques ambientals.
 Impulsar un desenvolupament sostenible a les comarques dels Vallès, incorporant objectius i criteris

internacionals i europeus de desenvolupament sostenible adreçant‐se al conjunt d’actors amb
incidència sobre les polítiques ambientals.

 Potenciar polítiques encaminades a dotar als nuclis urbans i els entorns industrials demés zones i espais
naturals.

 Dissenyar plans i campanyes adreçades a potenciar bones pràctiques medi ambientals; reduir el volum
de residus, ús d’energies renovables, eficiència energètica, eco‐disseny, etc.

Principals
potencialitats

‐ A través de la coordinació supramunicipal:
 Es poden definir polítiques ambientals més integrades i amb una major coherència intramunicipal.
 Es pot integrar la gestió dels sistemes fluvial i agroforestal de la plana del Vallès.
 Es poden formular els plans, les cartes i els programes derivats de la normativa sobre protecció, gestió i

ordenació del paisatge
‐ Cooperar per preservar els espais naturals de la zona, optimitzant i coordinant de forma conjunta els serveis

de prevenció d’incendis forestals i les agrupacions de defensa forestal (ADF).
‐ A través d’una major cooperació intermunicipal es poden desenvolupar actuacions i serveis destinats a

oferir una millor resposta a les necessitats dels municipis amb un entorn principalment rural:
 Agilitzant tràmits i gestions en matèria ambiental.
 Oferint nous serveis i major assessorament en aquest àmbit.
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D. Limitacions

Competències ‐ L’article 46 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que els poders públics han de vetllar per la
protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i
la solidaritat intergeneracional.

‐ Afegeix que les polítiques ambientals s’han de dirigir especialment a reduir les diferents formes de
contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular mesures correctives de l’impacte
ambiental, utilitzar racionalment els recursos naturals, prevenir i controlar l’erosió i les activitats que
alteren el règim atmosfèric i climàtic, i respectar els principis de preservació del medi.

‐ La Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental d’activitats, estableix el sistema d’intervenció ambiental a
Catalunya orientat a garantir que les activitats s’exerceixin amb les mesures adequades de prevenció i
reducció de la contaminació en el medi, incloses l’atmosfera, l’aigua i el sòl. Alhora, aquesta Llei s’ha
d’ajustar als requisits que facilitin els tràmits (simplificació administrativa) a què obliga l’ordenament
jurídic de la Unió Europea.

‐ Per tal de donar suficiència tècnica i jurídica als municipis, respectant la seva autonomia, la Llei estableix les
competències dels consells comarcals pel que fa a l’avaluació ambiental de les sol∙licituds i els expedients
de llicència ambiental i la formulació dels informes ambientals integrats. .

‐ Els Consells Comarcals gestionen les comunicacions presentades per entitats o grups que organitzin
activitats amb accés motoritzat al medi natural, d’acord amb la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de
l’accés motoritzat al medi natural, i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al
medi natural.

‐ Les realitats paisatgístiques dels municipis dels Vallesos són molt variades. Les gestions en aspectes medi
ambientals (llicències, plans, etc..) són molt diversos en municipis rurals i industrialitzats. Molts municipis,
sobretot els de caire rural, demanen la transferència de competències de dalt cap baix en aquest àmbit
amb l’objectiu de simplificar els tràmits.

Recursos

Lideratge ‐ En la major part dels Consorcis relacionats amb la gestió de Parcs Naturals, els Consells Comarcals no tenen
representació en els seus òrgans de decisió.

Altres
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ El turisme és una activitat social i econòmica, produïda tant pel sector públic com privat i que genera impactes
socioculturals i econòmics en el territori.

‐ Té un caràcter transversal ja que engloba diferents branques d’activitat (restauració, hoteleria, comerç,
transport, activitats culturals, tèxtil, indústria alimentària, serveis de tot tipus...), on intervenen múltiples
empreses grans, mitjanes i petites que participen en l’oferta de béns i serveis als turistes i, al mateix temps,
produeixen aquests béns o serveis per a la població resident.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ En l’àmbit del turisme les dues comarques presenten diferències importants:
 El perfil industrial del Vallès Occidental i la seva situació geogràfica, han influït clarament en el fet que no

hagi estat mai considerada una comarca turística. No obstant això i darrerament, diferents administracions
públiques i especialment els municipis, estan apostant per un desenvolupament equilibrat d’aquest sector.

 El Vallès Oriental és una comarca territorialment heterogènia, que combina zones de notable implantació
industrial i urbana amb d’altres de marcat caràcter rural i un notable atractiu turístic. A nivell turístic,
s’engloba dins la marca Costa Barcelona i compta amb alguns dels llocs més visitats de la província, com el
centre comercial La Roca Village i el Circuit de Barcelona‐Catalunya. A diferència del Vallès Occidental, la part
oriental té una bona comunicació amb les platges del Maresme, per l’autovia de Granollers a Mataró, i,
encara que és també industrial, conserva àrees molt rurals. És una comarca amb capacitat per atraure
turistes i visitants que busquen ambients de natura molt propers a Barcelona i també turisme de reunions i
empreses, que valoren la seva accessibilitat a les zones empresarials de l’àrea metropolitana.

Motius per 
actuar

‐ Fomentar la professionalització i la formació del sector turístic, tant públic com privat.
‐ Millorar la qualitat dels establiments turístics.
‐ Potenciar la creació i l’enfortiment dels productes, les empreses i les activitats turístiques.
‐ Promocionar el turisme, potenciant sobretot la comercialització del producte turístic.
‐ Comunicar i difondre de manera efectiva els diferents productes de la destinació turística.
‐ Fomentar les relacions amb el sector públic i privat del territori.
‐ Fomentar la presència a la xarxa del sector turístic de la comarca i promoure la comercialització online.
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Oferta turística 
Nº establiments

Vallès 
Oriental

Vallès 
Occidental

Oferta Hotels 67 51
Oferta Càmpings 7 0
Oferta Turisme rural 48 3
TOTAL 122 54

Tipologia d'allotjament utilitzat Vallès Oriental Vallès Occidental

Allotjament de propietat / 2ª residència 6,2% 1,5%
Hotel 51,2% 60,6%
Casa rural 11% 1%
Càmping 6,7% 0%
Allotjament de lloguer / apartament turístic 11% 3%
Casa de familiars o amics 10,5% 33,3%
Altres 3,3% 0,5%

Motiu principal 
d'estada

Vallès 
Oriental

Vallès 
Occidental

Compres 5,2% 3%

Vacances / oci 57,7% 43,7%
Negocis 7,9% 14,3%

Visita a familiars i amics 9,6% 17,5%

Altres 19,7% 21,6%
Font de les dades: Gerència de serveis de Turisme, Diputació de 
Barcelona. Idescat. 
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

La promoció i la gestió del turisme de la comarca del Vallès Occidental es duu a terme des del Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental.

Consell
Comarcal VOR

Amb la desaparició del Consorci de Turisme del Vallès del Oriental, el Consell Comarcal duu a terme les següents
tasques en matèria de turisme:
‐ Servei de turisme, desenvolupa polítiques integrades per generar un entorn que permeti fomentar el turisme

com a sector econòmic rellevant a la comarca.
‐ Gestió de la pàgina web Turisme Vallès, amb informació de la oferta turística de la comarca
‐ Declaració de Béns Culturals d'Interès Local (BCIL), protecció, conservació, acreixement, investigació,

catalogació i difusió del coneixement del patrimoni cultural, ja sigui de titularitat pública o privada, així com
l’estimulació de la participació de la societat en la tasca de protecció.

‐ Els llocs de la Guerra Civil, projecte iniciat el 2006 amb l’objectiu de localitzar, situar i cartografiar les principals
infraestructures generades durant la Guerra Civil, per tal de fer un inventari dels diferents elements relacionats
amb aquesta època de la història.

Altres

Consorci de Turisme del Vallès Occidental, promou activitats destinades a incrementar la
demanda turística, gestionant, promovent i realitzant les activitats que puguin beneficiar
l’increment de la qualitat i la quantitat de l’oferta turística

Xarxa C‐17, tasques de desenvolupament i promoció turística creant nous àmbits de
col∙laboració i productes turístics C‐17.

Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, lidera projectes per afavorir i incentivar el
turisme en tot l’àmbit de la Riera de Caldes.

Baix Montseny, al Juliol de 2014 va tenir lloc una trobada entre vuit ajuntaments de la regió on,
mitjançant l’establiment d’un conveni, els alcaldes es van comprometre a cooperar en diversos
àmbits, entre ells en la promoció turística del territori.
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

‐ Posar en valor la oferta turística del territori, i fer participar en el procés de planificació i desenvolupament
a tots els agents del territori implicats en els processos de planificació.

‐ Atendre la necessitat de concretar l’oferta turística i natural del territori en productes turístics específics,
dirigits clarament a un segment de la demanda que té unes necessites i unes expectatives concretes.

‐ Recopilar informació i documentació sobre les activitats econòmiques, esdeveniments, polítiques, etc. del
territori.

Principals
potencialitats

‐ Les principals potencialitats es concentren sobretot a la comarca del Vallès Oriental, amb més tradició i
diversitat d’activitats turístiques que el Vallès Occidental. El turisme és una de les activitats econòmiques
amb més bones perspectives de futur a la comarca del Vallès Oriental, ja que disposa d’un ampli patrimoni
cultural i natural

‐ A través de la col∙laboració entre les dues comarques es poden dissenyar ofertes i packs turístics que
incloguin activitats turístiques complementàries de les dues comarques en allò que cadascuna està més
especialitzada. Per exemple promoure ofertes turístiques integrades que inclogui l’ús d’equipaments i espais
de reunions del Vallès Occidental i d’oci dels espais termals del Vallès Oriental.

‐ Amb la informació recopilada pel Consorci de Turisme del Vallès Occidental i Turisme Vallès del Consell
Comarcal del Vallès Oriental, es pot realitzar un anàlisi del sector turístic des d’una perspectiva
integradora, tenint en compte la perspectiva del turista, la de les diferents destinacions, l’econòmica i la
sociològica.
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D. Limitacions

Competències ‐ Conviuen diverses administracions amb competències de Turisme. La local municipal, la supramunicipal
(Consorci de Turisme del Vallès Occidental, Turimse Vallès del Consell Comarcal del Vallès Oriental) la
provincial (Diputació de Barcelona), l’autonòmica, l’estatal i l’europea.

‐ Els municipis no tenen competències específiques en termes de turisme, sinó que enfoquen l’àmbit des de
diverses perspectives: Promoció econòmica, promoció de la ciutat, comerç, etc. La transversalitat del
turisme no es veu reflectida en l’organització municipal de bona part dels Ajuntaments.

‐ Les dues comarques del Vallès s’engloben des de diferents marques:
 El Vallès Oriental a nivell turístic, s’engloba dins lamarca Costa Barcelona.
 El Vallès Occidental s’engloba dins de lamarca Catalunya Central.

Recursos ‐ Major experiència i bagatge del Vallès Oriental comparat amb el Vallès Occidental.

Lideratge ‐ Les dues comarques han abordat l’àmbit del turisme des de perspectives diferents. No existeix una
narrativa comuna, i la manera de gestionar‐lo és diversa.
 Els programes i accions turístiques del Vallès Oriental estan més enfocades a paquets turístics concrets

orientats a un tipus de públic i amb un demanda específica.
 Al Vallès Occidental en canvi, l’aspecte turístic s’aborda a nivell de promoció municipal; espais naturals,

“mini productes” locals (museus, patrimoni, comerç, etc). Els productes desenvolupats tenen un enfoc
més difús: Turisme esportiu, de reunions, arqueològic, industrial, gastronòmic, etc.

Altres ‐ En el cas del Vallès Oriental coexisteixen dues perspectives diferents alhora d’abordar l’àmbit del turisme.
Cal buscar un l’equilibri des de les administracions supramunicipals per no menystenir i satisfer totes les
visions:
 Una és la del turisme de masses que busquen atraure i donar serveis a un nombre molt elevat de

turistes. Els exemples més clars són els de la Roca Village i el del Circuit de Montmeló.
 I l’altre és la del turisme rural, amb un enfoc més individual i de millora de la qualitat del servei. És el cas

dels municipis de la zona del Baix Montseny i el turisme de les zones amb balnearis.
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ Existeix un consens comú en la majoria de municipis en la necessitat d’adaptar l’oferta formativa a les noves
demandes d’ocupació de la indústria local:
 Molts Ajuntaments estan dedicant esforços en oferir cursos de formació per a diversos col∙lectius (joves,

aturats, majors de 50 anys, etc.)
 Hi ha diverses entitats en el territori del Vallès que organitzen i promocionen cursos de formació.
 Darrerament hi ha una gran quantitat d’estudis que mostren la necessitat, a curt i a mitjà termini, de reciclar

i incrementar el nivell de qualificació de la població activa actual i, a llarg termini, d’ampliar la població
activa.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ Ajuntaments, entitats i associacions de les dues comarques destaquen la necessitat potenciar la formació i estan
duent a terme projectes i iniciatives en aquest àmbit.

‐ Aquest interès per l’àmbit formatiu és més rellevant en els municipis amb polígons d’activitat econòmica, que no
pas en els municipis rurals.

Motius per 
actuar

‐ Necessitat de millorar les qualificacions i competències de la població activa per afrontar les noves necessitats
del mercat de treball, amb l’objectiu de:
 Augmentar la oferta i diversitat d’itineraris formatius als Vallesos.
 Augmentar el nivell de formació de les persones amb un menor nivell de qualificació,
 Programar una oferta formativa específica pels sectors amb més creixement potencial.
 Millorar els sistemes d’accés a la formació en igualtat de condicions

Font: Quaderns Pacte Industrial de la RMB
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

Des del Consell Comarcal, es promouen activitats educatives i formatives de naturalesa diversa en funció del públic
i de l’objectiu de l’activitat:
‐ Guia d’activitats educatives del Consell Comarcal, s’impulsen les activitats educatives i projectes d’interès

comú per a infants i joves.
‐ Joves per l’Ocupació, programa adreçat a joves entre 16 i 25 anys sense ESO i/o estudis post‐obligatoris que

combina accions d’orientació, tutorització i seguiment individualitzat, formació i experiència professional en
empreses i que té com a doble objectiu la inserció laboral dels participants i/o el retorn al sistema educatiu.

‐ Impuls de la formació professionalitzadora, a través de l’anàlisi i planificació de la FP,
‐ Programes de foment de la cultura emprenedora
‐ Consell de la Formació Professional de Terrassa i de Rubí, promoguts pels seus Ajuntaments, per fomentar,

promoure i impulsar la formació professional al territori.

Consell
Comarcal VOR

Des de la Xarxa TET (Transició Escola‐Treball), promoguda per Ajuntaments, agents socials i el Consell Comarcal, es
treballa per apropar i millorar els processos d’inserció sociolaboral dels joves de la comarca. A la vegada, pretén
impulsar la relació entre empreses i món educatiu per adequar els estudis a les necessitats reals presents i futures:
‐ Fira Guia’t, per informar als joves sobre la oferta d’ensenyaments post‐obligatoris.
‐ Programes de formació i inserció, per joves no ocupats entre 16 i 21 anys d'edat, en l'any d'inici del programa.
‐ Formació per adults, facilita l’accés de les persones adultes als estudis per diferents vies.

Altres

Ajuntaments, molts d’ells ofereixen cursos i programes formatius homologats pel Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, i a través de subvencions del Fons Social Europeu.

L’AMB, a través dels Pla de suport a les polítiques socials 2015‐19 dota als municipis
metropolitans d’assignacions econòmiques en l’àmbit formatiu entre d’altres.

La Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, programa SEFED

Xarxa C17, disposa de mapes territorials de la FP i s’ofereixen cursos formatius ocupacionals

Associació de municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, itineraris formatius d’emprenedoria

Mancomunitat de Municipis del Galzeran, promoció de la formació professional dual

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, elaboració d’informes estratègics en oferta formativa

Pacte Industrial. Disposa d’una comissió de treball específica en l’àmbit de la formació
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

A escala supramunicipal els objectius serien els següents:
‐ Incrementar la coordinació i coherència de les polítiques en l’àmbit formatiu.
‐ Identificar el conjunt de l’oferta, usuaris, recursos i equipaments associats a la formació professional en

l’àmbit del Vallès per analitzar l’adequació del sistema formatiu al sistema productiu en el conjunt de les
dues comarques.

‐ Identificar les necessitats d’ocupació i formació a la regió per tenir una orientació sobre les principals
tendències de futur del mercat de treball.

‐ Millorar les possibilitats d'inserció laboral de la població, per mitjà d’una formació adaptada a les seves
necessitats i a les de les empreses de l’entorn.

Principals
potencialitats

‐ En diversos municipis de les dues comarques existeix un gran nombre i diversitat d’indústries amb
necessitats de treballadors que disposin d’aptituds formatives específiques.

‐ Existeix un cert grau de proactivitat per part de molts municipis i entitats del territori per satisfer les
necessitats de formació reglada, ocupacional o contínua, que condicionen les possibilitats de trobar feina a
la població. Una de les línies que s’estan treballant més actualment és el de la promoció de la formació dual.

‐ Donat aquest interès general i de consens en la necessitat d’ampliar i diversificar la oferta en l'àmbit de la
formació professional, es pot considerar la possibilitat de crear una plataforma de reflexió i de coordinació
entre Administració, empresaris, sindicats i sector educatiu per coordinar accions de formació i d'empresa.
 En alguns municipis, com a Granollers, existeix el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació, que és

un òrgan consultiu establert com a plataforma de consens i participació, per establir una línia de
cooperació entre el sistema educatiu i el sistema productiu.

‐ En aquesta mateixa línia, l’impacte i la rellevància com a institució de la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), situada a Cerdanyola del Vallès, pot jugar un paper important en termes de
desenvolupament i coordinació de l’àmbit formatiu del Vallès. També pot ser una bona via d’accés a l’hora
de potenciar la formació referent a la mobilitat internacional.
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D. Limitacions

Competències ‐ La major part dels programes de formació per a joves que es duen a terme per part del Consell Comarcal i/o
en col∙laboració amb altres entitats i Ajuntaments del territori, són projectes emmarcats en el Pla Nacional
de Joventut de Catalunya de la Generalitat. Molts d’ells estan subvencionats pel Servei d’Ocupació de
Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya
“Joves per l’Ocupació”, regulat per diversos Ordres i Resolucions:
 Ordre EMO/254/2015, de 5 d’agost, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de

subvencions del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per
l’ocupació”.

 Resolució ENS 241/2015, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els programes de formació i inserció.
 Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, de l'estructura dels programes de formació i inserció.
 Llei 10/2015,de Formació i Qualificació professionals de Catalunya de 19 de juny
 Ordre ENS/241/2015, de 27 de juliol, de la formació en centres de treball.

Recursos ‐ La lentitud en l’elaboració i redacció dels Plans formatius, sovint fa que hi pugui haver desajustos entre la
oferta i la demanda formativa. Especialment en els casos en què una empresa necessita treballadors per
implantar un determinat canvi tecnològic específic a la seva companyia.

Lideratge ‐ En el cas del Vallès Occidental, el Consorci per l’ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental
(COPEVO), era una entitat que desenvolupava diversos programes de dinamització i promoció d’activitats
formatives de caire molt divers. Amb la seva recent dissolució s’ha perdut un referent important en el
lideratge d’aquest tipus d’iniciatives a la comarca.

Altres
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Taxa d’atur Setembre 2016

Taxa d’atur mitjana Setembre 2016

Vallès Oriental 13,88%

Vallès Occidental 14,09%

Dels dos Vallesos 14,03% 94

A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ Actualment existeixen una gran quantitat de iniciatives i programes de foment de l’ocupació a totes les escales:
municipal, comarcal, regional, autonòmic i estatal, amb l’objectiu de generar ocupació directa al territori i
millorar les condicions d’ocupabilitat de la població aturada.

‐ Reduir la taxa d’atur i incrementar la oferta ocupacional dels joves, són alguns dels principals objectius dels
municipis i comarques del Vallès.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ El Vallès Occidental té un major percentatge de municipis amb una taxa d’atur per sobre de la mitjana de les
dues comarques. Un 35% dels municipis en el cas del Vallès Occidental, i un 31% en el cas del Vallès Oriental.

‐ En ambdós municipis es desenvolupen programes de foment i promoció de l’ocupació propis tan a nivell
municipal com comarcal.

Motius per 
actuar

‐ Per contribuir i donar suport a les accions destinades a incrementar l’ocupació efectiva. Especialment en els
col∙lectius amb més dificultats (joves, dones, aturats de llarga durada, etc.).

‐ També per donar suport a les altres iniciatives dissenyades per promoure l’activitat emprenedora i
l’autoocupació.

‐ Per generar un diàleg més ampli amb tots els agents implicats i aconseguir millorar la qualitat de l’ocupació.
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• Font dades atur Vallès Occidental: Info Atur
Setembre 2016. Observatori Vallès Occidental

• Font dades atur Vallès Oriental: Butlletí 238
d’Atur registrat, Setembre 2016, L’Observatori
Centre d’Estudis Vallès Oriental

OCUPACIÓ
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

Des del Consell Comarcal es duen a terme diverses iniciatives enfocades a la promoció d’activitats ocupació:
‐ Es presta el servei d’ocupació a petits municipis (Gallifa, Rellinars, Ullastrell, Matadepera i Sant Llorenç Savall)

donant orientació i assessorament personalitzat per definir una trajectòria professional i la recerca de feina.
‐ Programes d’inserció del SOC, com la Xarxa de garantia juvenil (per jovent entre 16 i 29 anys, que no treballen,

ni estudien), Fem Ocupació (per joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur i amb experiència professional),
Programes integrals, (per joves de la comarca, acompanyats pel Consell Comarcal), Treball i formació (adreçat a
persones aturades que no cobren cap prestació ni subsidi per desocupació).

‐ Emprenedoria i empresa, per a municipis petits, assessorant en el model de negoci, l’elaboració del pla
d’empresa i els tràmits per a la constitució i creació de les empreses.

‐ Altres programes d’emprenedoria com els Espais de Coworking (espais de treball compartits per allotjament
temporal d’autònoms i micro empreses), Vivers d’Empreses (monitorització d’empreses en els primers anys de
vida), Centres d’Empreses (acullen temporalment empreses de recent creació sense seguiment individualitzat),
Hotels d’Empreses (no només empreses de nova creació).

Consell
Comarcal VOR

Des del Vallès Oriental també es duen a terme diverses iniciatives en l’àmbit de la promoció de l’ocupació:
‐ Ofereix elsmateixos serveis i programes del SOC que en el cas del Vallès Occidental.
‐ Xarxa LISMIVO, en col∙laboració amb altres entitats treballen per la inserció laboral de persones

discapacitades.
‐ Projecte Enfeina’t per joves de diverses nacionalitats amb pocs coneixements i habilitats en l’ús de les TIC, amb

la finalitat que ells mateixos interioritzin la utilitat d’aquestes eines en el procés de recerca de feina.
‐ Programa per Promoure l’Ocupació a la Indústria Local (POIL) per enfortir el sector del metall i, alhora, millorar

l’ocupabilitat de persones amb dificultats per trobar feina, preferentment majors de 45 anys.

Altres

Diversos Ajuntaments a part d’oferir els serveis del SOC, també formen part de la Xarxa Emprèn de la Generalitat
de Catalunya, per l’acompanyament i suport a les persones que volen construir una empresa.

AMB, ofereix dotacions econòmiques a través dels Pla de suport a les polítiques socials 2015‐19.

Associació de municipis de l’Eix de la Riera de Caldes, ofereix serveis d’emprenedoria.

Mancomunitat de Municipis del Galzeran, serveis de promoció i assessorament en l’ocupació.

Mancomunitat Intermunicipal Vall del Tenes, Servei Empresa Ocupació Vall del Tenes (SEOVT).

Pacte Industrial, estudis i publicacions sobre plans estratègics en matèria d’ocupació.
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

‐ Dissenyar programes de foment de la ocupació específics pel territori des d’una perspectiva
supramunicipal.

‐ Dur a terme una planificació estratègica de les polítiques de desenvolupament local, incorporant els
principis de concertació, cooperació i dimensió territorial, per tal d’assolir una major eficàcia en els
processos d’inserció laboral i en la competitivitat de l’economia de la comarca.

‐ Els objectius estratègics en l’àmbit de l’ocupació tenen com a principals focus:
• Millorar l'ocupabilitat dels joves.
• Afavorir l'ocupabilitat d'altres col∙lectius especialment afectats per l'atur, en particular la dels més grans

de 45 anys que siguin aturats de llarga durada.
• Millorar la qualitat de la formació professional per a l'ocupació, que es tradueix en el seu major impacte

en termes d'inserció i de millora en el rendiment en el lloc de treball.
• Reforçar la vinculació de les polítiques actives i passives d'ocupació, com a manera d'oferir la millor

protecció i vies de retorn a l'ocupació per a les persones en situació d'atur.
• Impulsar l'emprenedoria com a part inseparable de l'activació i recuperació d'ocupació.

Principals
potencialitats

‐ Existeixen múltiples iniciatives i plans d’ocupació tan a escala municipal com a escala comarcal. La
coordinació i la cooperació entre les dues comarques podria optimitzar els recursos i dissenyar accions
conjuntes específiques.

‐ Hi ha diversos consorcis i mancomunitats en els dos Vallesos que dissenyen programes d’ocupació propis en
seu territori. Incrementant les sinèrgies i el diàleg entre aquests organismes es podria aconseguir un servei
d’ocupació a escala Vallès, amb una major cobertura i diversitat de programes en el territori.

‐ Les dues comarques disposen de polígons industrials importants en els seus municipis amb empreses que
per la seva antiguitat en la ubicació estan arrelades a l’entorn. En aquest sentit, es poden estrènyer els
llaços de relació entre aquestes empreses i l’administració per tal de desenvolupar i col∙laborar en
polítiques d’ocupació de forma conjunta.

‐ Es creen plans d’ocupació específics idèntics tan a nivell municipal com a nivell comarcal, especialment
aquells provinents del SOC. Des d’una perspectiva supramunicipal es podria tractar de diversificar el
contingut i donar un enfoc més específic als diferents plans d’ocupació.
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D. Limitacions

Competències ‐ Les polítiques públiques d’ocupació que depenen del SOC estan regulades per interlocutòries i reials 
decrets:
 Interlocució i presentació de propostes d’aplicació de la llei 13/2015 de 9 de juliol, d’ordenació del 

sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya davant del SOC.
 Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ocupació.
 Pla anual de política d'ocupació per al 2015 (BOE)
 Fem ocupació, el projecte està subvencionat del Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri 

d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, 
“Fem ocupació per joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015.

 El marc de referència del Pla comarcal d’ocupació per joves és el Pla Nacional de Joventut de Catalunya.

Recursos

Lideratge ‐ Existeix una gran diversitat d’agents de naturalesa diversa implicats en les polítiques d’ocupació. Es duen a
terme en diversos municipis i a diferents escales (municipal, regional, comarcal, autonòmica i estatal).

‐ Hi ha una falta de diàleg i diversitat d’iniciatives que sorgeixen de forma paral∙lela que fa que hi hagi una
gran varietat d’agents que promouen iniciatives i serveis d’ocupació amb finalitats similars (Ajuntaments,
Consells Comarcals, Eix Riera de Caldes, Vall del Tenes, etc.)

Altres
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ El reconeixement del dret a l'habitatge com a dret constitucional està vinculat al fet que se'l consideri una
necessitat bàsica imprescindible per viure amb seguretat i dignitat.

‐ Les polítiques locals d’habitatge són definides a partir d’un context demogràfic, econòmic, polític, social i
cultural que determina la visibilitat i la pròpia definició del problema; l’accés a l’habitatge dels més joves,
l’impuls del sector de la construcció, l’existència d’un parc d’habitatges vacants, la sostenibilitat del creixement
urbà, etc.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ Les dues comarques disposen d’una Oficina d’Habitatge a escala comarcal, a més a més de les Oficines
d’Habitatge municipals d’alguns dels seus municipis.

‐ El Vallès Occidental té construïts més del doble d’habitatges que el Vallès Oriental, 394.666 i 176.386
respectivament (també té més del doble de població). D’aquests un 11% estan buits en el cas de l’Occidental
(43.929 en nombres absoluts), i un 9% de l’Oriental (16.489), segons dades de l’DESCAT de 2011.

Motius per 
actuar

‐ Per treballar en àmbits com:
 El foment de l'accés assequible a l'habitatge, impulsant la garantia de funció social de la vivenda.
 La dinamització del mercat de lloguer, incrementant el parc públic de vivendes orientades al lloguer.
 L'optimització de l'ocupació del parc vacant per evitar usos anòmals, com vivendes desocupades

permanentment i sobreocupades que no estan en bon estat de conservació.
 La promoció del manteniment i la rehabilitació, amb polítiques que potenciïn entorns més vulnerables.
 Nous plans d’habitatge que afrontin necessitats actuals, com l’emergència residencial, la mobilització de

pisos buits o la dificultat per pagar el lloguer de les classes populars i mitjanes.Ocupació
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Vallès Occidental
Habitatges principals 86% Propietat per compra pagada 35%
Habitatges no principals 3% Propietat per compra amb pagaments pendents 43%
Habitatges no principals buits 11% Propietat per herència o donació 4%
Nº total d’Habitatges 394.666 Lloguer 13%

Vallès Oriental
Habitatges principals 84% Propietat per compra pagada 32%
Habitatges no principals 6% Propietat per compra amb pagaments pendents 44%
Habitatges no principals buits 9% Propietat per herència o donació 5%
Nº total d’Habitatges 176.386 Lloguer 14%

HABITATGE

Font: IDESCAT, Habitatges i llars 2011
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

‐ Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Consell Comarcal es presta un servei mancomunat en polítiques
d’habitatge a 17 municipis de la comarca, que o bé no disposen de serveis propis d’habitatge o bé
complementa els serveis existents a cada població. Es realitzen funcions d’informació i atenció ciutadana en
relació amb totes les matèries relacionades amb l’habitatge. També es gestionen altres serveis com:
 Tramitació d’ajuts i assessorament tècnic per a la rehabilitació d’edificis i habitatges
 Tramitació de sol∙licituds de cèdules d’habitabilitat
 Tramitació de prestacions per al pagament del lloguer
 Tramitació de prestacions econòmiques d’urgència especial per a l’habitatge

‐ Web compartir habitatge, des del 2009 el Consell Comarcal del Vallès Occidental està adherit a la iniciativa del
Consell Comarcal del Barcelonès per oferir als Ajuntaments de la comarca una aplicació web que consisteix en
la Borsa Jove d’Habitatge per a compartir que s’ofereix als joves que busquen pis per compatir. Aquest web
inclou també una assessoria on‐line.

Consell
Comarcal VOR

‐ D’igual manera que en el cas del Vallès Occidental, el Consell Comarcal del Vallès Oriental també disposa d’una
Oficina Comarcal d’Habitatge que ofereix i gestiona els mateixos serveis i tràmits a aquells municipis que no
disposen d’una Oficina pròpia.

‐ Conveni amb Ofideute, de l’Agència de l’Habitatge de la Generalitat de Catalunya, per assessorar els ciutadans
de la comarca i intercedir entre les famílies i les entitats financeres titulars dels préstecs, per arbitrar solucions
proporcionades i adaptades a la capacitat actual de pagament dels afectats, que possibilitin el retorn del
crèdit, i evitar la pèrdua de l’habitatge.

‐ Conveni amb ClinHab, oficina de la Facultat de Dret, per cobrir altres casos que no entren en la tipologia
Ofideute, i en previsió d’ampliar el servei a d’altres àmbits en què pugui ser útil als ciutadans que es trobin amb
dificultats.

‐ Des de la l’Oficina Jove del Vallès Oriental, impulsar també la borsa de lloguer supramunicipal i
d’assessorament.

Altres

Elsmunicipis de més població disposen de la seva pròpia Oficina Municipal d’Habitatge.

AMB, exerceix les competències en polítiques de sòl i habitatge que estableix el Pla director
urbanístic metropolità. Ho fa per delegació dels municipis metropolitans, per garantir la
solidaritat intermunicipal en aquestes actuacions i per fer efectiu el dret constitucional a
l'habitatge
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

‐ Passar de la mera gestió de tràmits i assessorament tècnic en termes d’habitatge a oferir i dissenyar plans i
polítiques d’habitatge que abordin de forma integral algunes de les necessitats actuals des d’un punt de
vista supramunicipal:
 Oferir catàlegs de borses d’habitatges buits i de protecció oficial a escala supramunicipal, promovent i

facilitant la mobilització dels pisos buits
 Desenvolupar polítiques de foment de la rehabilitació, sobretot en aquells entorns urbans més

vulnerables.
 Preparar les ciutats per l’envelliment de la població, per exemple creant vivendes amb serveis adients

on puguin traslladar‐se.

Principals
potencialitats

‐ Centralitzant totes les dades de les Oficines Comarcals i Municipals d’Habitatge hi hauria la possibilitat
d’oferir una borsa de pisos conjunta, detallant la oferta del parc d’habitatges de protecció oficial, habitatges
buits, etc.

‐ Incrementant la col∙laboració supramunicipal es podrien aplicar polítiques comunes per evitar la degradació
de barris de les ciutats. També promocionar incentius per a la rehabilitació d’habitatges.
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D. Limitacions

Competències ‐ El marc legislatiu en termes de polítiques d’habitatge és molt divers:
 La gestió integrada de les actuacions públiques en matèria d'habitatge s'ha de desenvolupar d'acord

amb els principis de subsidiarietat, coordinació, cooperació i col∙laboració amb els ens locals, i en
concertació, si escau, amb altres ens de caràcter públic o privat.

 Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, pensada especialment per als ajuntaments de Catalunya i les
entitats financeres.

 La Llei 13/2009, de 22 de juliol, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya determina l’objectiu i les
funcions de l’Agència. L’objectiu és executar i gestionar les polítiques d'habitatge que són
competència de la Generalitat, especialment, les actuacions públiques de la Generalitat amb relació al
creixement de la població satisfent‐ne les necessitats en matèria d'habitatge i garantint la proximitat
al territori.

 La Llei pel Dret a l'Habitatge de Catalunya de 2007 estableix l'obligació dels agents públics d'impedir
la desocupació permanent dels habitatges.

‐ A l'Agència de l'Habitatge de Catalunya li correspon la funció de gestionar els ajuts als ajuntaments que
siguin competència del departament competent en matèria d'habitatge, destinats a mantenir les oficines
locals d'habitatge, a realitzar els plans locals, a declarar àrees de tempteig i retracte, a declarar àrees de
conservació i rehabilitació, i a qualsevol altra actuació d'aquest tipus susceptible de rebre ajuts de la
Generalitat.

Recursos ‐ Alguns municipis disposen de la seva pròpia oficina de l’habitatge i d’altres no.

Lideratge

Altres
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A. Descripció de l’àmbit

Justificació

‐ Els Consells Comarcals disposen de diversos programes i actuacions en l’àmbit dels serveis socials. La finalitat
d’aquests serveis és assegurar el dret a les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida:
 Cobrint les necessitats personals bàsiques i socials.
 Promovent l’autonomia personal.
 Prevenint les situacions de risc.
 Complint la Llei de serveis socials.

‐ S’adrecen a totes les persones i especialment a les que necessiten ajuda i suport per fer front a determinades
situacions de necessitat personal bàsica, com per exemple discapacitat física, intel∙lectual o sensorial, malalties
mentals i malalties cròniques, manca d’habitatge o desestructuració familiar, drogodependències i altres
addiccions, violència i delinqüència juvenils, persones grans, violència masclista i familiar, discriminació o pobresa,
exclusió i urgència social, ciutadans nouvinguts d’altres països amb residència legal a Catalunya.

‐ El Sistema públic de serveis socials s’organitza en serveis socials bàsics i serveis socials especialitzats.

Aspectes 
comuns i 
diferències

‐ L‘Àrea Bàsica de Serveis Socials agrupa els municipis de cada comarca de menys de vint mil habitants i té
competències pròpies en serveis socials bàsics.

‐ La gestió de l’Àrea Bàsica correspon a la comarca o a l'ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat. En
el cas de les dues comarques del Vallès, la gestió d’aquesta àrea la duen a terme els Consells Comarcals.

‐ Referent als municipis de més de vint mil habitants, poden tenirmés d'una àrea bàsica de serveis socials, en funció
del nombre d'habitants i de les necessitats socials.

Motius per 
actuar

‐ Per optimitzar i millorar tràmits i serveis com:
 La informació, orientació i valoració de necessitats
 L’ajuda a domicili i servei de teleassistència i telealarma
 L’acolliment residencial d’urgència
 El menjador social
 Els centres oberts per a infants i adolescents
 L’atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir.
 Les mesures d’inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.
 Les prestacions econòmiques d’urgència social, les prestacions econòmiques d’àmbit municipal i comarcal, i les 

altres que els siguin atribuïdes.
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B. Gestió actual

Consell
Comarcal VOC

L’àmbit de les polítiques socials és un dels que ofereix una diversitat més àmplia de recursos i serveis per a la
ciutadania. Alguns dels projectes i iniciatives que es duen a terme des del Consell Comarcal són:
‐ Serveis:

Ajuts de menjador (atorgament d’ajuts econòmics de menjador als alumnes amb necessitats socials i/o
econòmiques), equip d'Atenció a la Infància i l'adolescència (EAIA), servei d'informació i atenció a la dona
(SIAD), servei d'Atenció Domiciliària, banc de dispositius de suport a la dependència, servei de Transport
Adaptat, servei de traducció i interpretació per persones nouvingudes(SeTi)

‐ Inclusió social i atenció a la població fràgil
Recooperem (distribució i aprofitament de menjars), lots de suport social als Rebosts municipals, ajuts
d'urgència social, assessorament en l’estalvi energètic

‐ Foment de la convivència i la cohesió social
Promoció de la igualtat de gènere, piulada contra la violència masclista, acollida i acomodació intercultural.

Consell
Comarcal VOR

Els projectes i serveis que s’ofereixen al Consell Comarcal de Vallès Oriental són similars als del Vallès Occidental:
‐ Serveis:

Ajuts de menjador (atorgament d’ajuts econòmics de menjador als alumnes amb necessitats socials i/o
econòmiques), Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), servei d’informació i assessorament a les
dones (SIAD), serveis d’atenció domiciliària, Serveis d’assessorament tècnic d’atenció social primària, Servei de
transport adaptat, Servei d’acompanyants del transport adaptat

‐ Inclusió social i atenció a la població fràgil
Serveis de menjador social, servei d’acolliment residencial d’urgència, servei de residència temporal per a
persones adultes en situació de marginació, Programa de col∙laboració entre famílies (ENCAIX)

‐ Foment de la convivència i la cohesió social
Programa de prevenció de la violència masclista, Pla comarcal de ciutadania i immigració del Vallès Oriental,
Programa de suport als serveis socials, servei de centre obert, Consell Consultiu de la gent gran

Altres

Els Ajuntaments de municipis de més de 20.000 habitants tenen competències pròpies en matèria de serveis
socials.

AMB, defineix les polítiques d'assistència als municipis metropolitans per combatre la
vulnerabilitat i l'exclusió social.

Mancomunitat de Municipis del Galzeran, ofereix serveis i promocions socials i assistencials

Mancomunitat Intermunicipal Vall del Tenes, actuacions coordinades amb el món assistencial
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C. Potencialitats
Objectius de la
col∙laboració
supramunicipal

‐ Desenvolupar serveis socials de qualitat en el món local, establint marcs de cooperació
interadministrativa amb l’objectiu general de millorar l’atenció a la ciutadania per a fer front a situacions
de necessitat personal, familiar o social.

Principals
potencialitats

‐ En la mesura que sigui possible es poden compartir diversos serveis i recursos, ja sigui:
 Programes d’intervenció específics
 Programes i mesures de prevenció
 Equipaments mèdics, tècnics, etc.
 Tècnics professionals

‐ La visió supramunicipal permet promoure mecanismes necessaris i criteris més homogenis per conèixer,
prevenir i intervenir en persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de risc
social o exclusió.
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D. Limitacions

Competències Les competències en matèria de serveis socials estan legislades i delegades a diferents organismes públics:
‐ L’aprovació de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, integra el conjunt de recursos,

equipaments, projectes, programes i prestacions, de titularitat pública i privada, destinats a cobrir les
necessitats personals bàsiques i les necessitats socials de les persones.

‐ El Consell Comarcal té les competències de l'Àrea Bàsica de Serveis Socials pels municipis inferiors a
20.000 habitants.

‐ L'article 84.2.m de l’Estatut estableix que els governs locals tenen competències pròpies, en els termes
que determinin les lleis, en la regulació i la prestació dels serveis d'atenció a les persones i dels serveis
socials públics d'assistència primària i en el foment de les polítiques d'acolliment dels immigrants.

‐ L'article 84.1 garanteix als municipis un nucli de competències pròpies que han d'ésser exercides per
aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a control de constitucionalitat i de legalitat. Així
mateix, l'article 92 configura la comarca com un ens local amb personalitat jurídica pròpia, format per
municipis, amb competències gestores.

‐ Corresponen als ens locals supramunicipals les competències següents:
a) Donar suport tècnic, econòmic i jurídic als ens gestors de les àrees bàsiques de serveis socials.
b) Oferir serveis d'informació i documentació a les àrees bàsiques de serveis socials.
c) Programar els serveis socials en llur àmbit territorial, d'acord amb els criteris de planificació i

coordinació de la Generalitat, el pla estratègic corresponent i la Cartera de serveis socials, en matèria
de serveis socials, i convocar una taula territorial amb els consells comarcals i els ajuntaments dels
municipis de més de vint mil habitants de llur àmbit territorial.

d) Promoure i gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l'atenció social especialitzada
per a garantir la cobertura de les necessitats socials de la població de llur àmbit territorial.

e) Promoure l'associacionisme i els projectes comunitaris per a aconseguir que les necessitats socials es
cobreixin i es gestionin millor.

‐ La gestió de les prestacions econòmiques corresponents als serveis socials especialitzats és competència
de la Generalitat.

Recursos ‐ Hi ha duplicitat d’estructures i de serveis entre els diferents ajuntaments que, atesa la situació actual, es
poden trobar amb personal infrautilitzat i, per tant, desmotivat. També continuen havent‐hi buits en els
mapes de prestació de serveis, atomització de les polítiques i dispersió dels recursos. .

Lideratge ‐ Hi ha manca de projectes estructurants d’escala i dimensió comarcal i manca de tradició per planificar o
concertar estratègies a escala comarcal. Això comporta un impacte baix de les actuacions i més
competència que cooperació entre els Ajuntaments.

Altres
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