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EIX 1. Governança  >  Per millorar els equipaments comarcals  >  Renovació, concessió i 
equipaments Mercavallès i pistes de conduir

Renovació, concessió i equipaments 
Mercavallès i pistes de conduir
El servei públic de mercat comarcal majorista de fruites i verdures Mercavallès, així com els 
terrenys que es destinen a Pistes de Conduir per a l’ensenyament i exàmens de conducció de ve-
hicles a motor, són copropietat dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa. Aquests, per acord dels 
respectius plenaris, van delegar en el Consell Comarcal l’organització, direcció, funcionament i 
potestat reglamentària del servei públic municipal de Mercavallès i van fer concessió de l’ús dels 
terrenys per a les Pistes de Conduir.

La concessió i delegació finalitzen l’any 2026 i és voluntat de les parts renovar-la, així com renovar 
i millorar els equipaments.

Àmbits de treball
•  Formalització de la concessió i la delegació del servei de 

Mercavallès i dels terrenys per a les Pistes de Conduir, 
per part dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa a favor 
del Consell Comarcal.

•  Constitució d’un Equip Tècnic Multidisciplinari del Consell 
Comarcal amb dedicació als treballs i d’una Comissió de 
Seguiment política.

•  Diagnosi i inventari gràfic de les ocupacions actuals a 
Mercavallès, restitucions necessàries, avantprojecte 
d’obres i avantprojecte de Pla de Comunicació.

•  Diagnosi i inventari gràfic de les ocupacions actuals dels 
terrenys de les Pistes de Conduir, estudi de necessitats a 
futur i prospecció de concessionaris.

•  A partir de l’aprovació de la concessió dels 
ajuntaments al Consell Comarcal: estudi de mercat 
que permeti valorar les concessions de parades i 
d’altres espais de Mercavallès i l’explotació de les 
Pistes de Conduir.

•  Procediments de licitació i d’adjudicació de les 
concessions de parades i espais de Mercavallès i de 
la gestió i l’explotació de les Pistes de Conduir.

•  Redacció, licitació i execució del projecte d’obres de 
renovació de Mercavallès
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EIX 1. Governança  >  Per millorar els equipaments comarcals  >  Renovació, concessió i 
equipaments Mercavallès i pistes de conduir

Espais de concertació i treball 
territorial
Comissió de Seguiment amb els Ajuntaments de 
Sabadell i Terrassa.

ODS

Mecanismes d’execució previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

•  Concessions.
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EIX 1. Governança  >  Per millorar els equipaments comarcals  >  Gestió del mercat 
comarcal Mercavallès

Gestió del mercat comarcal 
Mercavallès
El mercat comarcal majorista de fruites i verdures Mercavallès és copropietat dels ajuntaments 
de Sabadell i Terrassa que, per acord dels respectius plenaris, han delegat fins al 2026 la gestió 
del Mercat al Consell Comarcal, a qui correspon l’organització, direcció, funcionament i potes-
tat reglamentària d’aquest servei públic. El Consell Comarcal ha fet concessió de les parades i 
espais, que finalitzen sense opció de pròrroga el 2022.

Àmbits de treball
•  Gestionar el funcionament ordinari de Mercavallès, amb 

impuls i coordinació del procés de millora permanent per 
tal de treballar en l’equilibri i eficiència la seva gestió.

•  Treballar per a identificar i implementar progressivament 
elements que afavoreixin un model de gestió més 
sostenible a nivell econòmic, social i ambiental.

•  Promocionar i dinamitzar el mercat, amb disseny de 
mesures específiques de dinamització que impliquin tant 
a la gestió de les parades com a la resta d’operadors, 
en la que el mercat jugui un paper motor tot aprofitant 
la seva centralitat en el sector, guanyant visibilitat i 
reconeixement en l’entorn.

•  Formalitzar acords i seguir els establerts entre el Consell 
Comarcal, l’Associació de Majoristes de Mercavallès, els 
ajuntaments de Sabadell i Terrassa.

•  Realització d’actuacions adreçades a la millora de la 
qualitat i bon funcionament de tots els seus serveis 
a partir del consens i coordinació amb el conjunts 
d’agents i entitats implicats.

•  Desenvolupament d’actuacions per a adaptar els 
procediments i les actuacions presents i futures a 
criteris de màxima transparència i sostenibilitat.

•  Millora i adaptació de la gestió a les noves 
dinàmiques de consum i distribució alimentària i 
de les concessions amb la finalitat de facilitar les 
inversions i amortitzacions empresarials.

•  Gestió de convenis de col·laboració amb entitats 
segons necessitats, tal com recull el Reglament de 
Mercavallès vigent. 
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EIX 1. Governança  >  Per millorar els equipaments comarcals  >  Renovació, concessió i 
equipaments Mercavallès i pistes de conduir

Espais de concertació i treball 
territorial
Comissió d’Assessorament de Mercavallès.

Mecanismes d’execució previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

•  Concessions.

ODS
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Gestió de les pistes de conduir
Els terrenys actualment destinats a Pistes de Conduir, amb l’ensenyament de la conducció de 
vehicles a motor i exàmens de conduir, són copropietat dels ajuntaments de Sabadell i Terrassa 
que, per acord dels respectius plenaris, han fet concessió del seu ús i gestió a favor del Consell 
Comarcal, fins al 2026.

El Consell Comarcal signa convenis de col·laboració amb la Direcció General de Trànsit per tal de 
regular l’ús del terreny i les instal·lacions i per a facilitar a la ciutadania l’exercici del dret a exami-
nar-se per a obtenir l’autorització de conduir. Així també, la Federació d’Autoescoles de Barcelona 
ocupa part d’aquest espai que posa a disposició de les autoescoles de la comarca per a la realit-
zació de les pràctiques de conduir.

Àmbits de treball
•  Gestionar el funcionament ordinari de les Pistes de 

Conduir, amb l’impuls i coordinació del procés de 
millora permanent per tal de treballar en l’equilibri i 
eficiència la seva gestió.

•  Treballar per a identificar i implementar 
progressivament elements que afavoreixin un model 
de gestió més sostenible a nivell econòmic, social i 
ambiental.

•  Promocionar i dinamitzar l’espai i el servei que presta a 
la ciutadania.

•  Gestió de convenis de col·laboració amb entitats 
segons necessitats.

•  Impuls d’obres de millora, si se n’identifica la 
necessitat per tal de millorar les instal·lacions, 
dotacions i serveis.

Espais de concertació 
i treball territorial
Comissions de Seguiment dels convenis 
subscrits amb entitats.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

ODS
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EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per garantir la convivència i cohesió social  >  Igualtat i drets civils

Igualtat i drets civils
El programa d’igualtat i drets civils contempla un doble objectiu, per una banda aconseguir la ple-
na igualtat des d’una mirada interseccional, tant pel què fa referència al sistema binari dona-ho-
me, com a l’orientació sexual i a la diversitat de gènere (LGTBI). I per altra banda lluitar per l’erra-
dicació de les violències masclistes, el sexisme i l’androcentrisme present a la nostra societat. 

Àmbits de treball
•  Coordinació, desenvolupament, gestió i suport als 

municipis per realitzar campanyes de sensibilització 
i/o accions en favor de la igualtat, la coeducació i 
les relacions lliures de violència i en contra de la 
discriminació per raons d’alteritat sexual o de gènere. 

•  Formacions en llenguatge i comunicació inclusiva, no 
sexista ni androcèntrica.

•  Vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere i 
interseccional, la igualtat d’oportunitats i de tracte a les 
administracions comarcals i a les empreses i entitats del 
territori. 

•  Treball en xarxa i suport a diferents àmbits de la comarca 
(salut, educació, treball, convivència, joventut, seguretat 
ciutadana, cultura, etc.) per al desenvolupament de 
plans d’actuació, serveis i accions amb mirada igualitària 
i interseccional. 

•  Prestació del Servei d’Informació i Atenció a les Dones 
(SIAD) comarcal per garantir l’accés a la informació, 
l’orientació i l’assessorament en tots aquells aspectes 
relacionats amb la vida de les dones (àmbit laboral, 
social, personal, familiar, etc.) i en especial atendre a les 
víctimes de violències masclistes. 

•  Treball en xarxa i coordinació amb els Serveis 
d’Atenció Especialitzada del territori (SIE Terrassa i 
Sabadell) i dinamització i col·laboració amb tots els 
agents comunitaris, especialment, amb els grups i 
les organitzacions de dones. 

•  Desenvolupament i assistència a projectes de 
prevenció, detecció, atenció i recuperació de 
víctimes de violències masclistes. 

•  Promoció i desenvolupament d’actuacions de 
sensibilització, formacions i campanyes en dates 
commemoratives en els àmbits d’igualtat de 
gènere, orientació sexual, diversitat de gènere, 
drets civils, violències i qualsevol altra forma de 
discriminació.  

•  Desenvolupament i suport als municipis per a la 
implementació d’accions en favor del col·lectiu 
LGTBI+ (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres, 
intersexuals): plans d’actuació específics, suport i 
assessorament, sensibilització, informació, formació 
i campanyes.

•  Observatori de les desigualtats de gènere i les 
violències masclistes. 
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Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió tècnica comarcal per a l’abordatge de 

les violències masclistes. 

•  Comissió tècnica comarcal de polítiques 
d’Igualtat de gènere. 

•  Comissió tècnica comarcal de polítiques LGTBI. 

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per garantir la convivència i cohesió social  >  Igualtat i drets civils
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Migracions i ciutadania
El programa de migracions i ciutadania té com a finalitat donar suport i desenvolupar actuacions 
que afavoreixin l’acollida, la cohesió social, la convivència i l’acomodació intercultural de la po-
blació resident a la comarca. Es duen a terme accions dirigides a la ciutadania en general, a la 
població immigrada i exiliada, per facilitar l’accés equitatiu als recursos normalitzats, i de suport 
als municipis en gestió de polítiques migratòries i convivència.

Àmbits de treball
•  Prestació del Servei de Primera Acollida (S1A) itinerant 

segons la Llei 10/2010 d’acollida de les persones 
immigrades i retornades a Catalunya, per donar resposta 
a les necessitats de formació, coneixement del territori, 
assessorament legal, informació i acompanyament de 
les persones nouvingudes a la comarca.

•  Coordinació i gestió del Servei de Traducció i Interpretació 
(SETI) comarcal per a persones nouvingudes amb una 
borsa de traductors/es i d’intèrprets de les diverses 
llengües d’origen de les persones immigrades i/o 
refugiades que resideixen a la comarca. 

•  Accions de sensibilització per combatre prejudicis i rumors 
en favor de la diversitat cultural i contra la discriminació 
ètnica, adreçades a professionals de l’administració, 
professorat, així com a la població en general.

•  Suport a la Mediació Intercultural i Comunitària. 

•  Coordinació i gestió d’actuacions específiques 
adreçades a persones refugiades: suport a l’arribada, 
desenvolupament d’activitats amb la col·laboració de 
la ciutadania, voluntariat i entitats específiques, impuls 
d’accions de sensibilització, formació i campanyes 
específiques.

•  Treball en xarxa, assistència de projectes i 
informació bàsica per a personal tècnic local tant en 
relació a l’atenció a les persones usuàries com en el 
desenvolupament d’actuacions.

•  Organització de jornades de formació en matèria 
d’immigració i estrangeria per a professionals 
locals. 

•  Cooperació amb entitats i serveis de la comarca 
i establiment d’acords de col·laboració per al  
desenvolupament de nous projectes i iniciatives 
conjuntes. 

•  Lluita contra les violències masclistes i 
discriminacions per raó de procedència. 
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Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió tècnica comarcal de migracions 

i ciutadania (personal tècnic d’immigració, 
acollida, cooperació, convivència i ciutadania). 

•  Comissió tècnica comarcal d’asil i refugi. 

•  Comunitat virtual per a personal tècnic 
municipal en migracions i ciutadania. 

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per garantir la convivència i cohesió social  >  Migracions i ciutadania
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Joventut
El programa de joventut contempla un conjunt d’actuacions orientades a desplegar i fer el segui-
ment dels objectius i les accions Pla comarcal de joventut, així com la coordinació amb les ofici-
nes joves comarcals de Terrassa i Sabadell, en el marc de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 
(XNEJ), vetllant i garantint la prestació de serveis al jovent de la comarca.

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per garantir la convivència i cohesió social  >   Joventut

Àmbits de treball
•  Conèixer, estudiar i detectar les necessitats de la població 

juvenil des d’una mirada interseccional per reduir les 
desigualtats. 

•  Proposta, disseny, execució i avaluació d’accions i projectes 
en l’àmbit de joventut des del treball en xarxa amb els 
ajuntaments de la comarca i agents del territori (salut, 
educació, treball, habitatge, participació, oci, etc.). 

•  Cooperació amb les entitats i serveis de la comarca 
i establiment d’acords de col·laboració per al 
desenvolupament de nous projectes i iniciatives conjuntes 
en matèria de joventut.

•  Assistència, coordinació i treball en xarxa amb les 
Oficines Joves Comarcals (Terrassa i Sabadell), els Punts 
d’Informació Juvenil (PIJ) i altres agents de la Xarxa Nacional 
d’Emancipació Juvenil (XNEJ), segons la Llei 33/2010 de 
polítiques de joventut de Catalunya.

•  Suport i assistència a assessories especialitzades (mobilitat 
internacional, violències masclistes, diversitat sexual i de 
gènere, ciutadania, salut, treball, habitatge, etc.).

•  Realitzar visites de seguiment de les activitats 
d’educació en el lleure per a persones menors 
de 18 anys (casals, colònies, campus, etc.). 
Acompanyament, informació i comprovació i atenció 
a les consultes municipals i d’entitats que puguin 
sorgir. 

•  Seguiment i inspeccions de les instal·lacions 
juvenils destinades a activitats amb infància i 
joventut (albergs, cases de colònies i campaments).  

•  Lluita contra les violències masclistes i 
discriminacions per raó de procedència, edat, classe 
social, creences i gènere, entre d’altres.

•  Treball amb la xarxa sanitària per al coneixement 
i desenvolupament d’accions en l’àmbit de 
drogodependències i addiccions a pantalles.
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Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió tècnica comarcal de Serveis de 

Joventut.

•  Grups de treball (dinamització, informació juvenil 
i espai públic). 

•  Comunitat virtual de joventut per a personal 
tècnic municipal. 

•  Comissió tècnica comarcal del Pla d’addiccions. 

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

ODS

Joventut

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per garantir la convivència i cohesió social  >   Joventut
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La cooperació internacional impulsada des del Consell Comarcal del Vallès Occidental  contribueix a 
la construcció d’un món amb justícia i equitat per a totes les persones i els col·lectius, per garantir 
els drets i les diversitats que hi conviuen, en un planeta ambientalment saludable, frenant el canvi 
climàtic i fent un ús sostenible dels recursos naturals.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental desenvolupa una cooperació comarcal transformadora 
que contribueix a una vida digna per a la garantia dels drets de la ciutadania en entorns tant rurals 
com urbans empobrits. Per això, aporta els recursos, els coneixements i les capacitats de què 
disposa per a la millora de la governabilitat, la gestió i la qualitat tècnica dels àmbits de competència 
propis. Alhora, promou el coneixement i l’anàlisi transformadora d’aquestes realitats des d’una mira-
da local per aconseguir un canvi d’actituds i pràctiques.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental posa especial interès en la cooperació tècnica. Una 
opció que més que qualsevol altra manera de col·laboració entre municipis amb diferents graus de 
desenvolupament humà i material, és una modalitat més que pot canalitzar aquest objectius i que 
permet un cert intercanvi més obert, recíproc i amb voluntat de que hi sigui al mateix nivell entre 
aquests. Les solucions tècniques i especialment organitzatives a les que s’ha arribat arreu amb 
aquesta modalitat de cooperar, poden tenir un interès i aprofitament mutu, que situa veritablement 
la cooperació en una relació entre “iguals”. Aquest factor fa atractiva la cooperació però sobretot, 
intenta trencar el paradigma caritatiu, de vegades assistencialista i de dependència en el que per 
molts anys s’ha instal·lat la solidaritat internacional.

Per tot això, la cooperació internacional impulsada pel Consell Comarcal del Vallès Occdiental ha 
d’assolir les següents fites:

•  Establir marcs concrets de cooperació per poder actuar en projectes específics amb una 
aportació de coneixement sòlida, contrastada i de llarga trajectòria.

•  Coordinar l’actuació entre els diferents agents de cooperació que actuen en un territori concret i 
establir un marc de treball per a la cooperació sectorial o temàtica.

•  Capacitar els agents en el territori per donar respostes multidimensionals.

•  Disposar de recursos humans capacitats i recursos econòmics per portar a terme aquesta 
cooperació. 

Cooperació per al desenvolupament

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per garantir la convivència i cohesió social  >   Cooperació per al 
desenvolupament
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Cooperació per al desenvolupament
Espais de concertació 
i treball territorial
Grups de treball tècnic i/o institucional en funció 
de les necessitats de concertació i coordinació del 
programa.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per garantir la convivència i cohesió social  >   Cooperació per al 
desenvolupament

Àmbits de treball
•  Establiment de prioritats de col·laboració amb països 

en desenvolupament en coherència amb els criteris del 
Fons Català de Cooperació, l’Oficina de Cooperació al 
Desenvolupament de la Diputació de Barcelona i el Pla 
director de cooperació al desenvolupament 2019-2022 
aprovat per la Generalitat de Catalunya.

•  Impuls de projectes conjunts amb països en 
desenvolupament que fomentin els valors democràtics, 
la solidaritat, la pau i la justícia, així com també la 
sostenibilitat, social, econòmica i mediambiental.

•  Promoció de la localització dels ODS en els territoris 
objecte de col·laboració.

•  Elaboració, aprovació i desplegament del Pla director 
de cooperació al desenvolupament comarcal amb la 
participació dels ajuntaments de la comarca, així com 
també d’entitats i organitzacions que treballen en aquest 
àmbit.

•  Donar continuïtat als projectes desenvolupats en Senegal 
com a país inclòs entre les prioritats del Fons Català 
de Cooperació sense perjudici d’aquells que es puguin 
desenvolupar en altres països també inclosos.

•   Establiment de vies de col·laboració i treball conjunt amb 
altres entitats i administracions públiques.

EIX 1. Governança
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12. Per garantir la convivència i 
cohesió social

12.1 Igualtat i drets civils
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14. Per impulsar la formació pel 
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Per potenciar l’ocupació
13.1 Millora de l’ocupabilitat

13.2 Atenció integral de persones joves

13.3 Igualtat de gènere a l’ocupació

13.4 Qualitat de l’ocupació

EIX 1. Governança

EIX 2. Inclusió i cohesió social
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treball
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EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per potenciar l’ocupació  >  Millora de l’ocupabilitat

Millora de l’ocupabilitat
L’accés i permanència al mercat de treball són elements clau, en moments en que els canvis 
en el sistema productiu i en el mercat de treball reverteixen molt directament en les persones, 
requerint suports per la millora de l’ocupabilitat. En situacions de crisi econòmica com l’actual, 
passen a ser imprescindibles per a la cohesió social. 

En aquesta línia és bàsic l’apropament al teixit empresarial, la cooperació territorial i el treball en 
xarxa entre els diferents actors implicats. Aquests elements es transformen en programes de 
suport a la inserció laboral i millora de l’ocupabilitat, especialment a aquelles persones que per 
les seves característiques personals i socials es troben en situació de vulnerabilitat social.

Aquests programes es dirigeixen a les persones en situació d’atur de llarga durada, un col·lectiu 
que en la mesura que perllonga la situació d’atur pot incrementar les dificultats d’inserció laboral i 
el risc d’exclusió social, i en molts casos incorporen la contractació laboral com a eix de treball de 
l’ocupabilitat i mesura de cohesió.

Àmbits de treball

Programes de millora de l’ocupabilitat 

•  Disseny d’iniciatives per recolzar la inserció sociolaboral 
i millora de l’ocupabilitat de persones en risc d’exclusió.

•  Desenvolupament de programes integrals que permetin 
impulsar la millora de l’ocupabilitat dels col·lectius amb 
més dificultats d’accés al mercat de treball.

Serveis d’ocupació i dinamització 

•  Realització d’actuacions continuades amb els 
ajuntaments de la comarca i treball en xarxa mitjançant 
l’establiment de convenis de col·laboració que 
asseguren una mínima estructura del servei.

Cohesió i contractació 

•  Gestió, coordinació i execució de programes de 
formació i treball adreçats a fomentar la cohesió 
social de les persones en risc d’exclusió social.

•  Contractació laboral i seguiment personal. 

•  Desenvolupament de projectes comarcals per 
definir (tasques compartides) objectius i accions 
de doble finalitat: la millora de l’ocupabilitat de 
persones en situació d’atur i l’elaboració de 
projectes d’interès social. 
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Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i 

Ocupació.

•  Grup motor mesura ocupació de qualitat.

•  Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per potenciar l’ocupació  >  Millora de l’ocupabilitat
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Atenció integral de persones joves

Àmbits de treball
•  Anàlisi i valoració dels àmbits de treball prioritaris tant 

pel que fa als perfils de les persones joves, els perfils 
requerits pel mercat de treball, com l’evolució dels 
sectors i ocupacions a la comarca.

•   Treball conjunt i coordinació permanent amb els 
ajuntaments de la comarca i realització d’actuacions 
conjuntes segons acords establerts.

•  Disseny i coordinació d’accions de preparació i orientació 
professional adreçades a persones joves en col·laboració 
amb els serveis tècnics dels ajuntaments de la comarca.

•  Realització d’accions d’informació, orientació, formació 
mitjançant serveis itinerants en els municipis de la comarca 
que manifestin el seu interès en participar en els projectes. 

•  Realització d’accions de prospecció d’empreses per tal 
d’afavorir la formació professionalitzadora, la realització de 
pràctiques formatives, la gestió d’ofertes i el seguiment 
de la inserció entre d’altres.

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per potenciar l’ocupació  >  Atenció integral de persones joves

Aquest programa contempla un conjunt de serveis i recursos adreçats a les persones joves que 
tenen com a finalitat l’abordatge integral de mesures d’acompanyament, orientació, formació i 
ocupació, per tal de millorar la seva ocupabilitat i adquirir valors i actituds que fomentin l’adaptació 
i la pro activitat en el mercat de treball present i futur. 

•  Coordinació amb els centres i serveis educatius 
per tal d’afavorir el retorn al sistema educatiu de les 
persones joves sense qualificació.

•  Gestió i coordinació de pràctiques formatives que 
facilitin a les persones joves un millor coneixement 
de la realitat laboral i l’adquisició d’experiència 
professional.
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Atenció integral de persones joves

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per potenciar l’ocupació  >  Atenció integral de persones joves

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació. 

•  Grup de treball tècnic de la Xarxa de Professionals per 
l’Ocupació Juvenil.

•  Grup motor Ocupació de Qualitat.

•  Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•  Grups de treball tècnic per projecte (entitats públiques i 
privades). 
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Igualtat de gènere a l’ocupació

Àmbits de treball
•  Cooperació amb instituts de secundària per a la realització de 

tallers de sensibilització, informació i formació per a persones 
joves.

•  Elaboració de materials, creació d’eines i recursos específics.

•  Coordinació i treball conjunt amb els equips professionals 
dels serveis locals municipals per al desenvolupament de 
projectes i actuacions específiques adreçades a persones 
treballadores en actiu o situació d’atur, així com a la 
ciutadania.

•  Desenvolupament i/o coordinació d’accions d’informació, 
sensibilització i intercanvi d’experiències i bones pràctiques 
adreçades a persones professionals, ciutadania i empreses en 
materia d’igualtat de gènere.

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per potenciar l’ocupació  >  Igualtat de gènere a l’ocupació

Contempla un conjunt d’activitats adreçades a incorporar la perspectiva de gènere en les accions 
d’ocupació, per combatre elements de discriminació laboral a través de les polítiques actives 
d’ocupació i obrint pas cap a la incorporació d’aquesta perspectiva a les empreses, incidint direc-
tament en el món laboral. 

La realitat laboral de les dones en diferents moments de la seva trajectòria professional, la presa 
de decisions en la tria d’ocupació, la realitat de les ocupacions més feminitzades, l’accés a nín-
xols de mercat masculinitzats, la salut laboral, la incidència de l’atur, justifica plenament la neces-
sitat d’intervenció comarcal. 

L’objectiu general és fomentar la igualtat de gènere al món laboral com a una prioritat en la inter-
venció dels Serveis Locals d’Ocupació, tant des de la transversalitat de la perspectiva de gènere 
com de la realització d’accions específiques d’acció positiva, a través de projectes específics. 
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Igualtat de gènere a l’ocupació

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per potenciar l’ocupació  >  Igualtat de gènere a l’ocupació

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació. 

•  Grup motor Ocupació de Qualitat.

•  Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•  Grups de treball tècnic per projecte, (entitats públiques i 
privades). 
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Qualitat de l’ocupació

Àmbits de treball
•  Creació, coordinació i dinamització d’espais de participació 

i intercanvi entre persones i empreses fomentant un major 
accés a un coneixement més específic del mercat de treball 
actual.

•  Desenvolupament de metodologies, eines i recursos  inno-
vadors per al treball de la millora de l’ocupabilitat.

•  Desenvolupament i/o coordinació d’accions adreçades a 
persones treballadores en actiu o situació d’atur.

•  Foment del treball conjunt entre diferents grups de treball, 
per als que es desenvolupen accions formatives que faciliten 
un marc de referència comú entre persones professionals 
que intervenen directament amb col·lectius en procés de 
recerca de feina. 

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per potenciar l’ocupació  >  Qualitat de l’ocupació

Aquest programa contempla un conjunt d’activitats que pretenen abordar de forma transversal 
i multidimensional aspectes tant diversos referents als llocs de treball com són els salaris, la 
temporalitat (estabilitat laboral), el temps de treball, la conciliació, la formació, la representació 
i participació de persones treballadores, la igualtat de gènere, els factors físics, les condicions 
psicosocials i organitzatives i tot el que fa referència a la salut laboral.

Es treballen de forma transversal en tots els programes d’ocupació que es porten a terme en 
col·laboració amb els ajuntaments de la comarca i els agents socials i econòmics. Tanmateix, amb 
la voluntat de treballar-hi més intensament, es proposa una línia de treball amb els Serveis Locals 
d’Ocupació, que de forma indirecta, influeixi en la qualitat de l’ocupació (millorant la formació de 
tècnics i tècniques, incorporant programes per a col·lectius més qualificats, diversificant així situa-
cions..) i una altra més d’intervenció sobre persones i empreses.

Es preveu la cooperació amb empreses per al suport en el desenvolupament de Plans socials per 
a treballadors/res de les PIMEs, per pal·liar els efectes dels ERTOS.

•  Reforç de línies d’acció al voltant del treball en els 
sector que es consideren prioritaris segons l’evolu-
ció del  teixit productiu per fomentar la millora de la 
qualitat dels llocs de treball.

•  Desenvolupament i/o coordinació d’accions d’infor-
mació, sensibilització i intercanvi d’experiències i 
bones pràctiques adreçades a persones professio-
nals, ciutadania i empreses.
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Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació. 

•  Grup motor Ocupació de Qualitat.

•  Grup de treball tècnic d’ocupació (municipis).

•  Grups de treball tècnic per projecte, (entitats públiques i 
privades).

Qualitat de l’ocupació

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per potenciar l’ocupació  >  Qualitat de l’ocupació
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Per impulsar la 
formació pel treball
14.1 Formació professional integrada

14.2 Vocacions emergents i prioritàries 

EIX 1. Governança

EIX 2. Inclusió i cohesió social
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Formació professional integrada

Àmbits de treball
•  Valoritzar la FP des d’una visió integrada desenvolupant 

actuacions i elaborant recursos i materials, com el Catàleg 
d’Oferta formativa del Vallès Occidental, per tal d’incremen-
tar el coneixement del seu potencial entre la ciutadania.

•  Impulsar les passarel·les existents del propi sistema forma-
tiu, especialment, amb l’ús i coneixement dels Certificats de 
Professionalitat entre el teixit empresarial, la població activa i 
centres formatius com a aposta i mecanisme principal per a 
potenciar una formació integrada i al llarg de la vida.

•  Desenvolupar actuacions per apropar-se i conèixer les neces-
sitats i preocupacions del teixit empresarial, configurant un 
entorn territorial en xarxa entre els agents de la formació i el 
teixit productiu capaç de compartir i crear iniciatives innova-
dores i singulars. 

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per impulsar la formació pel treball  >  Formació professional integrada

La Formació Professional (FP) és un vector clau pel futur social i econòmic dels territoris, per la 
qualitat de l’ocupació i per la competitivitat del teixit empresarial. És fonamental valoritzar la seva 
funció per a continuar incrementant el percentatge de població activa amb cicles professionals i 
certificats de professionalitat. 

La connexió del conjunt de centres formatius amb el teixit empresarial és també un aspecte 
estratègic per a poder desplegar les innovacions que el sistema formatiu requereix i donar així 
respostes concretes a les noves necessitats formatives. Exemples com el desplegament de la 
formació dual posen encara més de manifest la necessitat d’implementar noves formes de parti-
cipació públic-privada.

Finalment, cal destacar, la importància de la cooperació territorial a la comarca per a construir 
estratègies d’anàlisi, planificació i intervenció, amb el protagonisme dels Consells de la Formació 
professional i dels agents locals i socials en la presa de decisions, per ajustar i modificar les políti-
ques de formació professional i l’oferta formativa existent.

•  Impulsar la connexió empresa, alumnat i centres de 
formació a partir de la promoció i millora dels dife-
rents mecanismes de cooperació, com pràctiques 
professionals, formació dual o a mida, i la mobilitat 
internacional com a eines fonamentals de qualifica-
ció de les persones. 

•  Impulsar projectes de transició escola-treball espe-
cialment amb els col·lectius amb risc d’abandona-
ment dels sistema educatiu obligatori i fomentant la 
innovació i emprenedoria com a competències clau.
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Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i 

Ocupació.

•  Taula política de Regidories d’Educació.

•  Mesa de la Formació pel treball del Vallès Occidental.

•  Grup motor de la mesura formació amb els Consells 
locals.

•  Grup de treball tècnic de formació.

Àmbits de treball
•  Elaborar informes i estudis per a millorar el coneixement i 

informació disponible de les necessitats formatives i ocu-
pacionals en base a les especialitzacions econòmiques i 
les estratègies territorials i mitjançant l’anàlisi quantitatiu, 
la prospectiva i grups de reflexió temàtics, tot fomentant la 
reflexió i actuacions de millora.

•  Realitzar activitats de formació de formadores i formadors 
i intercanvi de bones pràctiques davant els nous reptes de 
la formació, especialment, les derivades de la crisi social i 
econòmica, com és la docència híbrida.

•  Impulsar i dinamitzar la Mesa de la formació pel treball del 
Vallès Occidental, amb la implicació dels consells locals de 
la formació, com l’espai de cooperació i concertació públic i 
privat del Vallès Occidental de la formació professional, amb 
la participació del conjunt de persones professionals de l’àm-
bit i també, apostant per incrementar la cooperació política, 
especialment, amb les regidories d’educació.

Formació professional integrada

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per impulsar la formació pel treball  >  Formació professional integrada
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Vocacions emergents i prioritàries

Àmbits de treball
•  Realitzar activitats d’identificació i anàlisi dels perfils ocupa-

cionals en sectors econòmics en expansió i/o prioritaris, a 
partir del contacte directe amb els agents formatius i empre-
ses de referència.

•  Actualitzar, millorar i divulgar el coneixement i informació 
disponible i contrastada sobre les sortides professionals, els 
itineraris i les trajectòries laborals en ocupacions emergents.

•  Impulsar campanyes de comunicació, materials o productes 
específics de divulgació, com el Catàleg de vocacions indus-
trials prioritàries.

•  Gestionar i executar programes de foment de vocacions 
emergents entre la joventut, amb la realització d’activitats, 
tallers i recursos metodològics específics, com per exemple, 
el programa Indústria tecnològica a l’aula.

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per impulsar la formació pel treball  >  Formació professional integrada

En un context de canvi i transformació del model productiu, energètic i de consum, proporcionar 
coneixement de referència i rellevant sobre les dinàmiques presents i futures del mercat laboral 
és fonamental perquè el conjunt d’agents públics i privats puguin desenvolupar programes i ser-
veis d’orientació i ocupació de qualitat. 

Alhora, és necessari informar, divulgar i presentar als nous i futurs treballadors i treballadores, i 
a la població activa en general, l’oferta d’ocupacions existents i futures al territori, d’una forma 
atractiva i d’acord amb les bases estratègiques i especialitzacions econòmiques de la comarca.

•  Activar una xarxa de cooperació amb el conjunt 
d’empreses i institucions de referència perquè 
col·laborin i participin en els programes i activitats 
de foment de les vocacions, prioritzant una forma-
ció pràctica i vivencial.

•  Desenvolupar noves eines, serveis i recursos per 
millorar l’orientació formativa i professional, re-
forçant els sistemes d’orientació en les transicions i 
participant i realitzant accions vinculades a les fires i 
activitats d’orientació educativa.
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Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació. 

•  Taula política de Regidories d’Educació.

•  Mesa de la Formació pel treball del Vallès Occidental.

•  Grup motor Formació amb els Consells locals.

•  Grup de treball tècnic de formació.

Formació professional integrada

EIX 2. Inclusió i cohesió social  >  Per impulsar la formació pel treball  >  Formació professional integrada
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Reactivació econòmica
EIX 3

EIX 1. Governança

EIX 2. Inclusió i cohesió social

EIX 3. Reactivació econòmica

15. Per desplegar la responsabilitat i 
l’economia social

16. Per potenciar el comerç i la 
restauració

17. Per accelerar la transformació 
industrial

18. Per recolzar l’activitat empresarial 
i la innovació

19. Per promoure el turisme i la 
cultura 
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Per desplegar la 
responsabilitat i 
l’economia social
15.1 Responsabilitat social empresarial 

15.2 Economia social i solidària

EIX 1. Governança

EIX 2. Inclusió i cohesió social

EIX 3. Reactivació econòmica

15. Per desplegar la responsabilitat i 
l’economia social

15.1 Responsabilitat social 
empresarial 

15.2 Economia social i solidària

16. Per potenciar el comerç i la 
restauració

17. Per accelerar la transformació 
industrial

18. Per recolzar l’activitat empresarial 
i la innovació

19. Per promoure el turisme i la 
cultura 

EIX 4. Transició ecològica



35

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per desplegar la responsabilitat i l’economia social  >  Responsabilitat 
social empresarial 

Responsabilitat social empresarial
La societat i el planeta es troba davant un context molt complex en el que cal actuar des de la respon-
sabilitat. Les empreses tenen el repte d’identificar-se com actors rellevants del context i d’assumir un 
rol proactiu davant les preocupacions socials i ambientals, ja sigui en els seus processos productius, 
en les operacions comercials o en les relacions amb els seus clients i steakholders.

Els principals objectius d’aquest programa són:

•  Reconèixer i potenciar el valor de la Responsabilitat Social Empresarial (RSE).
•  Integrar l’RSE en l’àmbit del desenvolupament econòmic
•  Col·laborar amb iniciatives comarcals i a nivell de Catalunya

Àmbits de treball
•  Realització d’accions de promoció, divulgació 

i sensibilització de l’RSE com instrument de 
competitivitat i adaptació a nous reptes del territori 
a partir del treball en xarxa amb els diversos agents 
públics i privats del territori així com també d’àmbit 
supracomarcal. 

•  Desenvolupament d’activitats, eines i recursos que 
permetin el reconeixement i divulgació de bones 
pràctiques en la comarca.

•  Integració de l’RSE en les línies d’acció sectorials i 
transversals per al desenvolupament econòmic de la 
comarca: indústria i innovació, comerç i restauració, 
Vallès Circular, serveis a les persones, etc...

•  Dissenyar nous servies i recursos comarcals que 
permetin situar l’RSE dins l’evolució de l’Economia 
Social i Solidària i les Economies Alternatives.

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i 

Ocupació.
•  Plenari Pla de Reactivació Econòmica.
•  Grup motor Economia social i Solidària.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.
•  Convenis altres ens.
•  Encomanes gestió.

ODS
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per desplegar la responsabilitat i l’economia social  >  Economia social 
i solidària

Economia social i solidària
El creixement i desplegament de l’Economia Social i Solidària (ESS) a la comarca esdevé una de les 
bases principals per a una transformació social i econòmica equitativa i justa. A partir de configurar 
un espai comú de col·laboració entre els agents públics i la diversitat i pluralitat del sector privat, el 
programa desenvolupa un seguit d’actuacions per enfortir i potenciar l’ESS. 

Divulgar les bones pràctiques i les entitats i empreses existents de l’ESS, donar un major protagonis-
me a les entitats del tercer sector per accelerar el seu creixement, impulsar projectes col·laboratius i 
singulars vinculats als reptes actuals de la societat i establir un entorn institucional i polític favorable a 
l’ESS, son els criteris principals d’actuació.

Àmbits de treball
•  Elaborar eines, recursos, productes i materials per a 

promocionar i divulgar  l’ESS entre el conjunt de la 
població.

•  Realitzar tallers de sensibilització i coneixement de 
l’ESS entre diferents col·lectius: a instituts, persones en 
situació de desocupació,...

•  Col·laborar amb el conjunt d’agents públics i privats 
que tenen serveis, programes i projectes per tal de 
compartir i impulsar noves iniciatives i recursos.

•  Informar i formar a les activitats econòmiques de l’ESS 
de les característiques i requisits de participació en les 
licitacions públiques.

•  Identificar, fomentar i donar suport a idees innovadores 
que generin activitat social i econòmica i donin resposta 
a reptes socials. 

•  Impulsar des de l’ESS projectes innovadors locals 
capaços d’experimentar noves metodologies 
d’intervenció amb persones, empreses o entitats 
davant de reptes comuns.

•  Elaborar informes sectorials per a visualitzar i 
conèixer la situació del sector i de les diferents 
iniciatives que operen a la comarca. 

•  Participar activament en els espais de treball 
promoguts per altres entitats: Consells municipal 
d’ESS, Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, etc...
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per desplegar la responsabilitat i l’economia social  >  Economia social 
i solidària

Economia social i solidària
Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació. 

•  Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•  Grup motor Economia Social i Solidària. 

•  Xarxa d’Innovació social del Vallès Occidental.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

ODS
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Per potenciar el comerç 
i la restauració
16.1 Espais comercials i de proximitat

16.2 Modernització productes i serveis
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per potenciar el comerç i la restauració  >  Espais comercials i de 
proximitat

Espais comercials i de proximitat
Els espais d’activitat comercial locals, els eixos comercials o la trama urbana comercial, són elements 
clau tant per l’activitat econòmica i la riquesa del territori com per cobrir les necessitats de la ciutada-
nia i per mantenir una activitat social i un model de vida en els municipis. Es tracta doncs d’un ele-
ment estratègic dins del territori.

El programa es planteja valorar i preservar l’activitat comercial en els municipis, tot treballant per fer 
una reflexió profunda davant els actuals reptes associats als canvis socials i tecnològics o la sostenibi-
litat, que promouen (o requereixen) el canvi d’hàbits de compra i consum de la ciutadania, i per tant un 
rol proactiu del sector. Aquest plantejament s’ha de situar també en el context generat pels efectes de 
la COVID-19.

La professionalització de les persones responsables dels establiments comercials i de restauració és 
un element clau per impulsar i implementar canvis que facilitin la millora i continuïtat del negoci. Tant 
per recolzar la seva activitat individual com per promocionar i acompanyar l’activitat col·lectiva i com-
partida, també és fonamental l’existència d’associacions i que aquestes tinguin una capacitat d’acció 
suficient i de qualitat. Aquest programa té com a finalitat afavorir l’existència d’associacions, la seva 
professionalització i la dotació de recursos perquè puguin portar a terme la seva activitat.

Entre els objectius específics cal ressaltar:

•  Impulsar l’acció comarcal i el treball col·laboratiu entre agents rellevants.
•  Disposar de coneixement de la realitat comercial local i global per dirigir l’acció.
•  Posar èmfasi en la promoció i dinamització d’activitat en espais comercials i el foment i suport a 

l’associacionisme.
•  Gestionar de forma controlada i coordinada l’activitat comercial fora de la trama urbana.
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per potenciar el comerç i la restauració  >  Espais comercials i de 
proximitat

Espais comercials i de proximitat
Àmbits de treball
Dinamització espais comercials, vendes i consum

•  Creació i dinamització d’espais de treball col·laboratiu amb 
entitats locals i comarcals per compartir l’anàlisi de la situació, 
reptes i actuacions, resultats d’experiències, transferència de 
materials, per reforçar el model de centre urbà comercial.

•  Monitorització actualitzada de l’activitat comercial, a partir de 
registres d’informació existents, de la Cambra de Comerç  i 
dels Ajuntaments.

•  Desenvolupament de polítiques d’ocupació de locals buits 
dins la trama de comerç urbà.

•  Impuls d’accions motores, a nivell local i/o comarcal, i 
compartides amb agents socials i culturals, amb capacitat de 
tracció de l’activitat en el espais comercials.

•  Mesures per divulgar l’oferta local i comarcal així com per 
incentivar el consum .

•  Sensibilització i formació a la ciutadania per al canvi de valors en 
el consum (sostenibilitat, bon servei i tracte humà, proximitat, 
preu just), i sobre els valors positius del consum en l’oferta local 
(ocupació, vida social, serveis de proximitat, qualitat de vida…)

•  Coordinació i realització d’actuacions que permetin l’aprofita-
ment de la tecnologia i l’adaptació a reptes de sostenibilitat 
en la dinamització de l’activitat als espais comercials.

•  Realització d’activitats de comunicació i reconeixement de 
professionals del comerç i la restauració i de les associacions

•  Coordinació i dinamització d’estratègies per conso-
lidar el marc de confiança i seguretat de l’activitat 
envers la clientela.

Promoció de l’associacionisme

•  Disseny de propostes adreçades a l’apoderament 
de les associacions i al seu posicionament com 
agents socials i de desenvolupament de polítiques 
compartides.

•  Realització d’accions de suport a l’activitat de les as-
sociacions, tant per recolzar l’activitat individual com 
per promocionar i acompanyar l’activitat col·lectiva 
(en espais comercials compartits o per tipus d’activi-
tat específica com pot ser la restauració).

•  Dinamització d’espais d’intercanvi d’experiències i 
de col·laboració entre professionals i associacions.
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Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•  Taula política de Regidories de Comerç.

•  Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•  Grup impulsor Comerç i Restauració.

•  Grup motor Espais d’Activitat Comercial.

•  Grups de treball específics amb agents del territori (entitats 
tercer sector, socials, culturals...)

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per potenciar el comerç i la restauració  >  Espais comercials i de 
proximitat
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per potenciar el comerç i la restauració  >  Modernització productes i 
serveis

Modernització productes i serveis
L’oferta de productes i serveis és el nucli central de l’activitat comercial, i requereix la contínua adap-
tació a noves demandes i interessos de la ciutadania, a reptes globals i del planeta, així com a les con-
dicions socials i econòmiques del moment. La integració de serveis com a element associat a l’oferta 
de producte, com a resposta als hàbits i demandes socials i aprofitant les tecnologies, és un treball 
central que cal abordar per ajustar la visió i estratègies de negoci.

Els principals objectius d’aquest programa són: 

•  Augmentar la professionalitat de les persones responsables de negocis.
•  Promoure l’aprovisionament amb visió de proximitat i la sostenibilitat de l’oferta.
•  Consolidar la digitalització de l’activitat comercial i l’adaptació a les condicions socials, tecnològiques 

i ambientals.
•  Fomentar l’increment de serveis associats a l’oferta i en resposta a interessos i demandes.
•  Impulsar sinèrgies col·laboratives entre comerciants, proveïdors i persones consumidores.

Àmbits de treball
Gestió dels negocis

•  Dinamització d’espais de networking i intercanvi d’iniciatives 
del sector comercial i de col·laboració amb altres agents per 
abordar la innovació compartida per la millora d’oferta i ser-
veis (amb propostes innovadores relacionades amb àmbits 
com la salut, cultura, educació, serveis socials, empreses 
productives de l’entorn...).

•  Informació i sensibilització sobre oportunitats de canvi i mo-
dernització i els recursos de suport a l’abast de les persones 
professionals del sector.

•  Divulgació d’oportunitats d’aprovisionament a l’entorn.

•  Formació de les persones responsables de les 
activitats comercials i de restauració i dels equips de 
treball segons necessitats identificades.

•  Actuacions de suport en l’adaptació a les necessitats 
de seguretat per a la salut i als requeriments asso-
ciats la lluita en la pandèmia de la COVID-19.
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Àmbits de treball
Adaptació dels negocis a la digitalització i la sostenibilitat

•  Sensibilització de la necessitat i oportunitats de la digitalitza-
ció i la sostenibilitat al comerç i la restauració, amb la difusió 
de programes i serveis de suport.

•  Acompanyament individual i col·lectiu en la transformació digi-
tal així com en l’evolució cap a la sostenibilitat en col·laboració 
amb els ajuntaments i entitats del territori.

•  Codisseny i desenvolupament de programes específics de 
suport entre agents implicats.

•  Suport al desenvolupament/ús de plataformes compartides 
de comerç i distribució.

•  Capacitació de les persones responsables dels negocis per 
impulsar i implementar la digitalització i models de negoci 
més sostenibles.

•  Recolzament en la millora necessària de la gestió de residus 
dels grans productors.

•  Coordinació i dinamització d’estratègies per consolidar el 
marc de confiança i seguretat de l’activitat envers la clientela.

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per potenciar el comerç i la restauració  >  Modernització productes i 
serveis

Modernització productes i serveis
Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i 

Ocupació.

•  Taula política de Regidories de Comerç.

•  Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•  Grup impulsor Comerç i Restauració.

•  Grup motor Espais d’Activitat Comercial.

•  Grups de treball específics amb agents del territori 
(entitats tercer sector, socials, culturals...)

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

ODS
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Per accelerar la 
transformació industrial
17.1 Polígons d’activitat econòmica

17.2 Indústria 4.0 i fabricació digital
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per accelerar la transformació industrial  >  Polígons d’activitat 
econòmica

Polígons d’activitat econòmica
Per la seva tradició, la comarca del Vallès Occidental disposa i concentra un volum molt important de 
Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) repartits entre la majoria dels seus municipis. Entesos com es-
pais econòmics generadors també d’activitat social, concentren el principal teixit empresarial i llocs 
de treball de l’economia comarcal.

La seva gestió, dinamització, millora i promoció des d’una visió de conjunt és, doncs, una peça clau 
pel desenvolupament i competitivitat de l’activitat empresarial i del territori. Alhora, és fonamental 
la seva transformació i adequació per afrontar els reptes generals com la mobilitat, digitalització, 
eficiència energètica, gestió de recursos, integració urbana, noves activitats,...

El desplegament del programa parteix de la llarga trajectòria de col·laboració i treball compartit amb 
les administracions locals i el sector privat.

Àmbits de treball
Sistema d’informació, coneixement i difusió

•  Actualitzar i revisar de forma permanent el cens de polígons 
incorporant noves variables de temes d’interès.

•  Elaborar el cens anual d’empreses i actualitzar mensualment 
l’oferta industrial de sòl i sostre en compra i lloguer disponible.

•  Impulsar un registre únic d’establiments per a saber l’estat 
del parc industrial i d’empreses ubicades, per facilitar i millo-
rar la seva gestió i saber el sòl obsolet, i buit existent.

•  Actualitzar i millorar el Portal de polígons i empreses del 
Vallès Occidental com a l’eina principal de divulgació d’infor-
mació i coneixement.

•  Compartir amb el conjunt d’administracions, a través de con-
venis de col·laboració, els diferents sistemes d’informació i 
d’eines tecnològiques vinculades als PAE.

Millora de la qualitat i dels subministraments 
bàsics

•  Impulsar la categorització i certificats de qualitat 
dels PAE per a saber el seu estat i facilitar progra-
mes d’intervencions i promoció.

•  Desenvolupar actuacions adreçades a millorar la 
qualitat del servei dels subministraments d’aigua, 
electricitat i telecomunicacions.

•  Impulsar accions innovadores per a fomentar PAEs 
sostenibles i digitals.

•  Impulsar projectes i actuacions de reconversió i 
transformació del sòl industrial.

EIX 1. Governança

EIX 2. Inclusió i cohesió social

EIX 3. Reactivació econòmica
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Àmbits de treball
Associacions i entitats de gestió

•  Ajudar al desplegament d’un marc normatiu i econòmic per 
a la gestió professionalitzada i la governança dels PAE.

•  Impulsar i promoure la cooperació i associacionisme entre 
el teixit empresarial dels PAE.

•  Dinamitzar i elaborar un Pla d’Acció de la xarxa comarcal 
d’associacions i entitats de gestió.

•  Promoure actuacions compartides entre les entitats de 
gestió i amb la participació dels ajuntaments per millorar els 
serveis bàsics i avançats  que tenen les empreses i perso-
nes treballadores als PAE.

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació. 

•  Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•  Grup impulsor Pacte per la Reindustrialització.

•  Grup motor Espais Econòmics / Polígons Activitat 
Econòmica.

•  Grup de treball de polígons.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per accelerar la transformació industrial  >  Polígons d’activitat 
econòmica
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per accelerar la transformació industrial  >  Indústria 4.0 i fabricació 
digital

Indústria 4.0 i fabricació digital
El canvi de paradigma generat per la indústria 4.0 o quarta revolució industrial requereix de noves 
solucions i serveis al teixit productiu per tal d’afrontar els nous reptes tecnològics i digitals. La 
incorporació progressiva de noves tecnologies disruptives suposa una avantatge competitiu per les 
empreses, que necessitaran de la col·laboració i implicació dels diferents agents que intervenen en 
la quíntuple hèlix.

En aquest procés, accelerat per a la crisi social i econòmica, les PIMEs requereixen suport, eines i 
acompanyament per a iniciar processos de canvi de model de negoci i producció i, progressivament, 
transformar les organitzacions en fàbriques intel·ligents i connectades.  

En l’ecosistema d’agents vinculats a la innovació emergeixen els espais i centres de fabricació digi-
tal, que faciliten el desenvolupament social, econòmic i tecnològic dels municipis. Apropen les noves 
tecnologies i contribueixen a reduir la bretxa digital i garantir la igualtat d’oportunitats. Fomentar el 
treball en xarxa entre ells, per promoure i apropar els recursos i serveis relacionats amb la innovació 
social i digital a la ciutadania, emprenedoria i empreses, és fonamental per a garantir la seva consoli-
dació i millora. 

Àmbits de treball
Indústria 4.0

•  Realitzar activitats de promoció, sensibilització i informació 
de la digitalització i incorporació de noves tecnologies entre el 
teixit productiu de la mà dels ajuntaments i agents econòmics.

•  Donar suport a la transformació digital de la PIME industrial 
amb un assessorament inicial que valori la seva maduresa 
digital i identifiqui les passes a seguir.

•  Articular serveis i programes d’acompanyament especialit-
zat i cercar recursos per a la implementació de tecnologies 
innovadores.

•  Promoure i dinamitzar espais d’intercanvi entre els 
agents que participen en l’ecosistema innovació 
per a cocrear projectes, eines i instruments que 
fomentin i afavoreixin la transformació industrial de 
les empreses.

•  Teixir noves aliances i establir col·laboracions 
públic-privades per promoure la transferència de co-
neixement entre les empreses i agents d’innovació.
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Àmbits de treball
Espais de fabricació digital

•  Desplegar un pla d’acció col·laboratiu i consolidar el treball 
en xarxa entre els espais de fabricació digital de la comarca 
per facilitar la cooperació, la transferència de coneixement i 
la cultura digital.

•  Dissenyar i desenvolupar nous projectes i serveis que donin 
resposta als nous reptes de la innovació digital i tecnològica 
i de competitivitat empresarial.

•  Establir noves relacions i sinèrgies entre els diferents 
agents del territori, desenvolupant nous projectes i iniciati-
ves compartides, i fomentant l’emprenedoria i fent créixer 
el talent i la cultura maker.

•  Realitzar actuacions que permetin el posicionament dels 
espais com a referents en la fabricació digital al territori, a 
l’hora d’accelerar l’apoderament digital en els àmbits social, 
educatiu i empresarial, a partir de l’experiència i bona pràcti-
ca de la fabricació de material sanitari.

•  Dissenyar i impulsar actuacions de comunicació i màrque-
ting d’aquests espais: jornades de portes obertes, antena 
tecnològica,...

•  Realitzar activitats de difusió i formació sobre fabricació 
digital als centres educatius, entitats, ciutadania, etc...

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i 

Ocupació.

•  Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•  Grup impulsor Pacte per la Reindustrialització.

•  Grup motor de Digitalització.

•  Xarxa d’Espais de Fabricació Digital.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Subvencions.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per accelerar la transformació industrial  >  Indústria 4.0 i fabricació 
digital
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Per recolzar l’activitat 
empresarial i la innovació
18.1 Cultura emprenedora 

18.2 Promoció, competitivitat i reconversió 

18.3 Coneixement i innovació

18.4 Suport al sector primari i l’artesania alimentària
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per recolzar l’activitat empresarial i la innovació  >  Cultura 
emprenedora

Cultura emprenedora
L’existència continuada de reptes associats a necessitats de millora, canvis tecnològics o efectes de 
crisis socials, econòmiques i fins i tot sanitàries, posa en valor l’impuls d’actuacions que donin suport 
al desenvolupament d’una actitud emprenedora entre la societat i al llarg de la vida. L’entrenament 
de competències emprenedores té valor tant pel desenvolupament personal com professional, en un 
context en el que cada vegada més el que importa és el “potencial de fer”, la capacitat d’una persona 
per fer front als canvis amb actitud proactiva, iniciativa i capacitat per a la resolució de problemes. 

Aquest programa té com a finalitat promoure la cultura emprenedora de les persones, ja sigui per tirar 
endavant un projecte d’emprenedoria professional individual, d’emprenedoria social o d’emprenedoria 
corporativa a partir del desplegament d’actuacions al voltant de dos àmbits de treball: cultura empre-
nedora a l’escola i emprenedoria al llarg de la vida.

Àmbits de treball
Cultura emprenedora a l’escola

•  Participació activa en el projecte Cultura Emprenedora a 
l’Escola de la Diputació de Barcelona (CuEme), facilitant 
la participació en el programa d’escoles de primària de 
municipis petits.

•  Col·laboració amb iniciatives de foment de 
l’emprenedoria a nivell comarcal, com el concurs 
“Premis Nous professionals” liderat per l’Ajuntament de 
Terrassa.

Emprenedoria al llarg de la vida

•  Promoció propostes orientades a l’emprenedoria en 
economies emergents i alternatives, amb especial 
atenció a la transició ecològica i el desenvolupament de 
l’Economia Social i Solidària.

•  Aprofitament de recursos comarcals per l’impuls de 
l’emprenedoria amb l’activació d’espais d’intercanvi.

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal de Promoció Econòmica i 

Ocupació.
•  Grup de treball amb municipis participants en CuEme.
•  Grups de treball específics segons iniciatives

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.
•  Convenis altres ens.
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Promoció, competitivitat i reconversió
Aquest programa articula un seguit d’actuacions dirigides a millorar la competitivitat empresarial i del 
propi territori, i que son complementàries a les impulsades des de les línies d’indústria i comerç i, 
també, al que ja ofereixen el conjunt d’agents públics i privats de la comarca en aquest àmbit.

Integra també els aspectes vinculats a la promoció de l’activitat econòmica del territori, sobretot, de 
les potencialitats i singularitats de la indústria i ecosistema d’innovació, amb l’objectiu d’atraure i re-
tenir activitat econòmica i situar la comarca com un dels principals pols econòmics del sud d’Europa.

Així mateix, davant l’actual incertesa econòmica i previsió de reestructuració del teixit industrial, es-
pecialment per l’impacte del tancament de grans empreses, i d’una pèrdua de la diversitat del petit 
teixit comercial, es contemplen actuacions adreçades a afrontar els processos d’ajust empresarial 
vinculats, en general, als expedients de regulació d’ocupació.

Àmbits de treball
Promoció i atracció d’inversions

•  Iniciar un procés participatiu amb els agents públics i privats 
per elaborar una Pla d’acció comarcal de promoció i atracció 
d’inversions.

•  Configurar una cartera de serveis i activitats a partir de l’apor-
tació i participació del conjunt d’agents públics i privats interes-
sats per a desplegar accions operatives del pla, com: servei de 
localització empresarial, promoció internacional del territori,...

Competitivitat empresarial

•  Dissenyar i impulsar programes i activitats generals i transver-
sals de suport a l’activitat empresarial en àmbits diversos com 
la internacionalització, finançament, competitivitat, innovació,...

•  Coordinar i executar projectes motor de suport a sec-
tors o activitats econòmiques, vinculades a l’especia-
lització i a les estratègies territorials.

Reconversió i ajust empresarial 

•  Activar mecanismes de detecció, anticipació i coneixe-
ment de crisis i/o ajustos empresarials, a partir de la 
col·laboració dels agents del territori i l’anàlisi d’infor-
mació detallada.

•  Crear espais de concertació públic i privada que per-
meten definir protocols d’actuació i plans d’actuació 
en els diferents casos d’ajust, per exemple, amb plans 
de reindustrialització.

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per recolzar l’activitat empresarial i la innovació  >  Promoció, 
competitivitat i reconversió
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Àmbits de treball
Reconversió i ajust empresarial 

•  Desenvolupar actuacions que permetin donar a conèixer i/o 
desenvolupar serveis i programes de suport a les PIMEs del 
territori afectades pels processos d’ajust, afavorint la seva 
reconversió i reciclatge.

•  Dissenyar i impulsar recursos específics per a les persones 
treballadores afectades pel tancament d’empreses degut a 
expedients d’ocupació, especialment, aquells que no poden 
disposar de plans socials.

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació.

•  Plenari Pla de Reactivació Econòmica.

•  Grup impulsor Pacte per la Reindustrialització.

•  Grup Impulsor Comerç i Restauració.

•  Grup motor Qualitat de l’Ocupació.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens. 

ODS

Promoció, competitivitat i reconversió
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per recolzar l’activitat empresarial i la innovació  >  Coneixement i 
innovació

Coneixement i innovació
Un dels reptes constants pel desenvolupament econòmic dels territoris és la promoció de l’economia del 
coneixement i la innovació. En aquest sentit, la comarca disposa d’una potencial molt destacat en aquest 
sector i, alhora, un xarxa de centres i agents públics i privats que configuren un sistema d’innovació excep-
cional per a transformar i generar noves activitats i projectes econòmics avançades als nous temps.

Davant els actuals i constants canvis socials i tecnològics que s’esdevenen de forma transversal, ge-
neralitzada i a gran velocitat, cobra encara més rellevància la coordinació d’esforços i recursos relatius 
a l’establiment del treball per a reptes compartits i a la transferència del coneixement i la innovació.

Àmbits de treball
• Participar i impulsar espais de networking per a 

personal tècnic destinats a treballar reptes associats 
a l’àmbit del desenvolupament local, la innovació i el 
coneixement. 

• Generar espais de formació i col·laboració entre 
els agents de la quàdruple hèlix orientats a cercar 
solucions concretes per a reptes econòmics i socials. 

• Impulsar programes i espais d’intercanvi 
d’experiències que afavoreixin la transferència de 
coneixement i tecnologia entre els agents d’innovació 
i coneixement i el teixit empresarial.

• Promoure la interconnexió entre centres de recerca, 
empreses, administracions públiques, entitats socials 
i ciutadania, impulsant línies de treball conjuntes, 
projectes innovadors i eines i metodologies. 

• Participar i col·laborar de forma activa en el programa 
d’activitats dels espais de concertació promoguts per 
a altres entitats orientats a promoure la innovació, 
com són, el HUBb30, Esfera UAB, ...

Espais de concertació 
i treball territorial
• Comissió Comarcal del Promoció Econòmica i Ocupació 
• Plenari Pla de Reactivació Econòmica
• Grup impulsor Pacte per la Reindustrialització 
• Grup Impulsor Comerç i Restauració
• Xarxa d’Innovació Social del Vallès Occidental.
• Xarxa d’Espais de Fabricació Digital

Mecanismes d’execució previstos
• Gestió directa
•  Convenis altres ens
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per recolzar l’activitat empresarial i la innovació  >  Suport al sector 
primari i l’artesania alimentària

Suport al sector primari i 
l’artesania alimentària
Aquest programa es desenvolupa a través del projecte Xarxa de Productes de la Terra, impulsat per la Dipu-
tació de Barcelona i gestionat pel Consell Comarcal en àmbit comarcal i té com a finalitat millorar la compe-
titivitat de les empreses del sector primari i alimentari, que produeixen o elaboren productes de qualitat.

Els principals objectius que contempla aquest programa són:

• Capacitar a les empreses del sector primari i alimentari i les persones professionals per millorar la 
gestió empresarial i els processos productius.

• Fomentar la visibilitat d’aquestes empreses. 

• Consolidar i fer créixer la xarxa d’agents del sector i la generació d’espais de trobada i col·laboració.

Àmbits de treball
• Realització d’activitats d’assessorament tècnic a 

empreses i agents del sector.

• Disseny i coordinació de mesures per a la capacitació del 
sector en aquells aspectes que es consideren prioritaris.

• Suport a la millora de la comercialització dels productes 
propis.

• Treball en xarxa per afavorir el suport i col·laboració amb 
associacions i entitats del territori i el desenvolupament 
de nous projectes que donin resposta a noves 
necessitats.

• Realització d’activitats de prospecció permanent de noves 
empreses i de nous productes locals

• Coordinació i execució de projectes i mesures destinades 
a promoure la recuperació de varietats locals.

• Suport a la innovació productiva.

• Coordinació d’accions i cerca de 
complementarietats amb altres entitats i d’altres 
organismes vinculats amb el programa.

• Participació en espais de treball vinculats al 
programa promoguts per altres entitats: Jornades 
d’intercanvi entre territoris de la província de 
Barcelona, Taula de Treball Terrassa Gastronòmica, 
Taula de Treball programa Parc a Taula, etc...

• Realització d’actes de promoció, divulgació i 
comunicació de productes locals. 

• Disseny, gestió i execució de programes de 
promoció del turisme gastronòmic mitjançant 
la creació de productes turístics, com l’oferta 
d’empreses productores visitables. 
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Espais de concertació 
i treball territorial
• Comitè Director programa Xarxa Productes Terra.

• Comissió de Seguiment programa Xarxa Productes Terra.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per recolzar l’activitat empresarial i la innovació  >  Suport al sector 
primari i l’artesania alimentària
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Per promoure el 
turisme i la cultura
19.1 Competitivitat turística de la comarca

19.2 Desenvolupament i gestió turística 

19.3 Creació i millora de producte turístic

19.4 Projecció de la comarca com a destinació turística

19.5 Suport a empreses i entitats sector cultural
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per promoure el turisme i la cultura  >  Competitivitat turística de la 
comarca

Competitivitat turística de la 
comarca
El servei de turisme té com a finalitat situar la comarca del Vallès Occidental com a destinació turísti-
ca, amb un desenvolupament turístic sostenible, viable, inclusiu i de qualitat, mantenint l’equilibri amb 
el medi social, econòmic i ambiental de la comarca.

Aquest programa té com a finalitat generar un entorn territorial facilitador basat en la qualitat de l’ofer-
ta mitjançant programes de dinamització, assessorament i capacitació així com la implementació de 
distintius que posin de relleu el desenvolupament de l’activitat turística de manera sostenible així com 
una comercialització responsable.

Per assolir aquest fita contempla els següents objectius:

• Promoure la incorporació de nous coneixements que afavoreixin la millora de la competitivitat de 
les empreses del sector turístic així com la gestió responsable i sostenible i el seu compromís i 
implicació, social i medi ambiental.

• Ampliar el coneixement dels recursos turístics del territori i incorporar nous elements que 
afavoreixin la millora del servei d’informació turística, així com el nivell de satisfacció de les persones 
que visitin la comarca. 

• Impulsar l’activitat econòmica i l’ocupació en el sector, mitjançant el suport a la creació de noves 
iniciatives i projectes de caràcter públic i/o privat, així com l’acompanyament a la consolidació 
d’iniciatives ja creades.

• Dinamització econòmica del territori mitjançant la creació de sinèrgies i escenaris propicis entre els 
agents de la comarca que permetin generar oferta turística adaptada a la demanda.
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Àmbits de treball
• Formació especialitzada: realització i promoció d’accions 

de millora de la capacitació de les persones professionals 
dels sector turístic.

• Implementació del Compromís per la sostenibilitat 
Biosphere a la comarca mitjançant la sensibilització 
per a la captació de noves empreses, acompanyament 
en la capacitació, assessorament i el seguiment dels 
compromisos i l’avaluació.

• Coordinació i gestió de la xarxa de Punts d’informació 
turística de la comarca: captació, formació específica, 
grups de treball i espais de xarxa, coneixement del 
territori, elaboració de materials, etc.

• Assessorament i suport tècnic als equips dels ens locals 
fomentant les actuacions integrals i interdepartamentals, 
i posant en valor projectes turístics d’àmbit supralocal.

• Realització d’activitats de treball conjunt amb els 
ajuntaments de la comarca per al disseny de plans 
estratègics i/o de màrqueting locals.

• Suport i assessorament a empreses i/o entitats de la 
comarca en aspectes relacionats amb la seva gestió, 
millora i orientació, de l’activitat turística.

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Taula de treball de Turisme Vallès Occidental.

•  Taula de Sostenibilitat del Vallès Occidental.

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per promoure el turisme i la cultura  >  Competitivitat turística de la 
comarca
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per promoure el turisme i la cultura  >  Desenvolupament i gestió 
turística 

Desenvolupament i gestió turística 
Aquest programa té com a finalitat augmentar la cooperació, l’anàlisi i la planificació territorial del sec-
tor turístic i potenciar la transferència de coneixement, amb la sostenibilitat com a eix central. 

Per assolir aquest fita contempla els següents objectius:

• Impulsar un model de desenvolupament del territori i de l’activitat turística basat en criteris de 
qualitat, de sostenibilitat i de reconeixement per part dels mercats i segments destinataris de 
l’oferta de la nostra comarca. 

• Aportar coneixement de la realitat turística de la comarca a partir de la realització de treballs tècnics i 
estudis per temàtiques d’interès pel sector turístic.

• Aportar coneixement de la realitat turística de la comarca a partir de la definició, recollida, 
sistematització i integració de dades clau per al disseny, desenvolupament i avaluació de les accions 
i projectes.

• Establir polítiques alineades amb les diferents administracions competents en matèria de turisme 
així com col·laboracions amb entitats locals i comarcals que reforcin l’oferta turística comarcal.

Àmbits de treball
• La sostenibilitat, eix central del desenvolupament turístic. 

Realització de les actuacions corresponents per a l’adhesió 
de la destinació Vallès Occidental al Compromís per 
la sostenibilitat Biosphere: compliment dels requisits, 
capacitació, seguiment i actualització. Cooperació amb el 
Parc Natural Sant Llorenç del Munt i l’Obac, en programes 
vinculats al turisme sostenible (La Carta Europea de 
Turisme Sostenible), que té com a finalitat millorar el 
desenvolupament i la gestió del turisme en els espais 
naturals tenint en compte les necessitats medi ambientals, 
els residents locals, les empreses i els visitants.

• Estudis i treballs tècnics. Realització de diagnosis, 
estudis sectorials i informes per a un millor 
coneixement de l’oferta i la demanda dels mercats 
que permetin orientar les actuacions a desenvolupar, 
tant des de l’administració, com des del sector privat.

• Dades estadístiques i coneixement de mercats. 
Recollida i gestió d’informació i dades estadístiques 
que permetin millorar el coneixement dels mercats 
així com el disseny de nous projectes i actuacions.
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per promoure el turisme i la cultura  >  Desenvolupament i gestió 
turística 

Desenvolupament i gestió turística 

Àmbits de treball
• Relacions institucionals i cooperació. Propiciant escenaris 

per tal d’establir aliances que permetin un millor 
desenvolupament dels projectes així com, per trobar 
punts de comú que suposin futures accions de cooperació 
entre administracions. Augmentar la cooperació, l’anàlisi 
i la planificació territorial del sector turístic i potenciant la 
transferència de coneixement i la sostenibilitat com a eix 
central.

• Planificació turística. Disseny i execució de les accions 
previstes per al desenvolupament de les línies 
estratègiques que han de permetre assolir l’objectiu de 
posicionar el Vallès Occidental com a destinació turística 
i recerca de fonts de finançament per a portar a terme 
accions dins dels àmbits de treball establerts.

Espais de concertació 
i treball territorial
• Taula de treball de Turisme Vallès Occidental.

• Taula de Sostenibilitat del Vallès Occidental.

• Grups de treball àmbits (negocis, esportiu,...).

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens. 
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per promoure el turisme i la cultura  >  Creació i millora de producte 
turístic

Creació i millora de producte turístic
Aquest programa té com a finalitat crear una oferta turística, mitjançant productes turístics segmen-
tats i especialitzats a la demanda, adreçada als principals mercats emissors i alineada amb les estratè-
gies de promoció i comercialització de la destinació.

Per assolir aquest fita contempla els següents objectius:

• Contribuir a la creació de nous productes que permetin complementar, ampliar, estructurar i/o 
diversificar l’oferta ja existent a la comarca en coherència amb la marca, valors i àmbits definits per 
al territori.

• Identificar els recursos, trets i elements que defineixen i diferencien la comarca del Vallès Occidental 
en relació a altres territoris i destinacions.

• Posar en valor turístic i difondre elements, recursos i atractius de la comarca.

• Incorporar noves empreses, recursos i serveis a l’oferta turística comarcal. 

• Recerca i prospecció sobre els elements i recursos històrics o patrimonials que singularitzen i 
atorguen personalitat al territori.

• Potenciar la consolidació i el desenvolupament empresarial turístic en general i, especialment, en 
relació a les empreses relacionades amb els productes de turisme esportiu, reunions, cultura i 
gastronomia.

• Impulsar la col·laboració, la creació de noves aliances i l’establiment de marcs de col·laboració 
estables que permetin, a curt i mig termini, el desenvolupament de productes  i actuacions de 
promoció del sector turístic.
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Àmbits de treball
• Creació de producte turístic i generació de noves 

oportunitats. Desenvolupament de producte turístic que 
permeti estructurar, dinamitzar, i promocionar els recursos 
turístics de la comarca a partir d’elements diferenciadors 
en relació a d’altres territoris i en coherència amb la marca 
valors i àmbits definits per al territori.

• Identificació i prospecció d’empreses i serveis. Realització 
d’activitats de prospecció de nous recursos i serveis a 
nivell comarcal per tal d’identificar agents del territori, fer 
el seguiment de l’evolució de oferta de productes i serveis 
existents, així com identificar necessitats per tal de poder 
abordar-les de forma conjunta.

• Foment de la cooperació i xarxes entre empreses, 
entitats, associacions i col·lectius dinamitzant espais de 
treball en xarxa amb la finalitat d’afavorir la cooperació 
i impulsar la interrelació entre agents turístics, l’oferta 
complementària i els client potencials.

• Coordinació i organització d’activitats i projectes conjunts 
amb entitats de la comarca com gremis i cambres de 
comerç, universitats i centres de recerca, associacions i 
col·lectius privats, així com amb ens supralocals, Diputació 
de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, etc...

Espais de concertació 
i treball territorial
• Taula de treball de Turisme Vallès Occidental.

• Grups de treball àmbits (negocis, esportiu,...).

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.

•  Convenis altres ens. 
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EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per promoure el turisme i la cultura  >  Projecció de la comarca com a 
destinació turística

Projecció de la comarca 
com a destinació turística
Aquest programa té com a finalitat posicionar i promocionar el territori com a una destinació turística 
amb identitat pròpia dins de la política de marques turístiques, tot determinant estratègies de màrque-
ting públic-privades orientades als mercats i promovent l’organització d’esdeveniments al territori.

Per assolir aquest fita contempla els següents objectius:

• Oferir una oferta de qualitat que promogui l’atracció de nous mercats (nacionals i internacionals) a la 
nostra comarca.

• Posar en valor els efectes positius que per la comarca suposa atraure un turisme sostenible.

• Traslladar els valors definits com a identificatius i diferencials, en coherència amb el posicionament 
de la destinació dins de la marca Costa Barcelona.

Àmbits de treball
Promoció:

• Participació a fires i esdeveniments, tant d’àmbit local 
com internacional, directament com comarca o sota el 
paraigües de la marca Costa Barcelona, mitjançant la 
Diputació de Barcelona o l’Agència Catalana de Turisme.

• Viatges de familiarització per a donar a conèixer els 
productes turístics comarcals a prescriptors, agències 
receptives i especialitzades, touroperadors o bé, a entitats 
locals i supracomarcals amb capacitat d’atraure demanda, 
per tal que difonguin i/o comercialitzin els productes i 
serveis turístics de la comarca.

• Publicacions de difusió, en format digital i/o 
imprimible, per tal de disposar de material de difusió 
de l’oferta turística en l’assistència a fires o altres 
esdeveniments promocionals rellevants.

• Marxandatge per tal de crear identitat i donar a 
conèixer la comarca del Vallès Occidental.

• Manuals de producte professional adreçats a agents 
intermediadors i comercialitzadors amb la informació 
específica relativa als productes i serveis turístics de 
la comarca i del sector. 

• Material fotogràfic i audiovisual, manteniment i 
actualització de la base de dades audiovisual.
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Àmbits de treball
Comunicació: 

• Accions dirigides a persones residents, els principals turistes 
de la comarca. Conèixer el propi territori suposa enfortir el 
sentiment de pertinença i contribueix al desenvolupament 
social, cultural i econòmic de la comarca. Una bona gestió 
turística de la destinació redueix les externalitats que provoca 
el turisme i garanteix una bona experiència tant dels que hi 
viuen com també del que la visiten.

• Presentacions públiques de projectes, productes, etc. a fi 
de augmentar el  posicionament i la notorietat de la marca 
turística: Viu el Vallès.

• Comunicació offline: mitjans de comunicació. Conjunt 
d’activitats destinades a difondre les activitats, actes i 
productes generats.   

• Comunicació online: 

• Gestió de la pàgina web. Actualització, revisió i creació 
permanent de continguts en 4 idiomes del web 
www.viuelvalles.cat; gestió de l’agenda turística 
comarcal... El web és entès com una eina cabdal per a 
comunicar de forma eficaç, la proposta aspiracional, els 
valors i els productes turístics de la comarca.

• Els butlletins professionals són una eina de 
comunicació interna del sector turístic comarca. Té per 
finalitat difondre informacions d’interès professional i 
mantenir un contacte permanent.

Espais de concertació 
i treball territorial
• Taula de treball de Turisme Vallès Occidental.
• Taula de sostenibilitat del Vallès Occidental.
• Grups de treball àmbits (negocis, esportiu,...).

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.
•  Convenis altres ens.

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per promoure el turisme i la cultura  >  Projecció de la comarca com a 
destinació turística

Projecció de la comarca 
com a destinació turística

• Xarxes Socials són una forma directa de promoció 
dels nostres recursos i d’interacció amb el públic 
potencial.

EIX 1. Governança

EIX 2. Inclusió i cohesió social

EIX 3. Reactivació econòmica

15. Per desplegar la responsabilitat i 
l’economia social

16. Per potenciar el comerç i la 
restauració

17. Per accelerar la transformació 
industrial

18. Per recolzar l’activitat empresarial 
i la innovació

19. Per promoure el turisme i la 
cultura

19.1 Competitivitat turística de la 
comarca

19.2 Desenvolupament i gestió 
turística 

19.3 Creació i millora de producte 
turístic

19.4 Projecció de la comarca com a 
destinació turística

19.5 Suport a empreses i entitats 
sector cultural
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Suport a empreses i 
entitats sector cultural
Aquest programa té com a objectiu desplegar i enfortir la realitat cultural del Vallès Occidental moti-
vant l’interès, participació i consum per part de la ciutadania, dinamitzant el sector i promovent la seva 
diversificació, consolidació i projecció a nivell comarcal així com nacional i internacional.

Àmbits de treball
• Desenvolupament d’un pla d’oportunitats en l’àmbit 

cultural que permeti identificar les línies de treball en 
matèria de promoció, dinamització i treball en xarxa 
de manera específica amb els diferents sectors de la 
cultura vallesana.

• Impuls de les mesures que, segons el pla estratègic 
pla de cultura i la participació dels agents implicats, es 
considerin prioritàries.

• Disseny i execució d’actuacions adreçades al 
desenvolupament cultural de la comarca en tots els 
seus àmbits.

• Suport i acompanyament a les entitats culturals del 
territori per tal de promoure la cooperació i l’impuls la 
interrelació entre agents culturals així com entre aquests 
i d’altres àmbits econòmics (turisme, comerç....).

• Disseny d’intervencions que s’adaptin a les 
diferents realitats, necessitats i oferta del sector en 
col·laboració dels municipis i els agents públics i privats 
(associacions, entitats, empreses, etc...) de la comarca.

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Taula de treball de cultura. 

Mecanismes d’execució 
previstos
•  Gestió directa.
•  Convenis altres ens. 

ODS

EIX 3. Reactivació econòmica  >  Per promoure el turisme i la cultura  >  Suport a empreses i entitats 
sector cultural
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industrial
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i la innovació

19. Per promoure el turisme i la 
cultura

19.1 Competitivitat turística de la 
comarca

19.2 Desenvolupament i gestió 
turística 

19.3 Creació i millora de producte 
turístic
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Transició ecològica
EIX 4

EIX 1. Governança

EIX 2. Inclusió i cohesió social

EIX 3. Reactivació econòmica

EIX 4. Transició ecològica

20. Per optimitzar els recursos 
naturals 

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
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Per optimitzar els 
recursos naturals
20.1 Dinamització dels espais agraris i forestal
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EIX 3. Reactivació econòmica

EIX 4. Transició ecològica

20. Per optimitzar els recursos 
naturals

20.1 Dinamització dels espais agraris 
i forestal

21. Per lluitar contra el canvi climàtic
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EIX 4. Transició ecològica  >  Per optimitzar els recursos naturals  >  Dinamització dels espais agraris i 
forestal

Dinamització dels espais 
agraris i forestal
La finalitat d’aquest programa és donar suport al món rural, en concret al sector primari, i desenvo-
lupant així tot el seu potencial com a motor de l’economia local, essent prioritaris la creació de teixit 
productiu, el desenvolupament econòmic, la generació de llocs de treball i una gestió forestal i agrària 
sostenibles des del punt de vista ambiental però també des del punt de vista econòmic i social.

També orienta les seves actuacions a treballar per afavorir la disponibilitat de sòl i espai per a l’activi-
tat econòmica agroforestal, afavorint la pagesia i preservant el territori, així com la qualitat del medi 
ambient.

Àmbits de treball
• Impuls d’actuacions de suport i millora per la 

recuperació i millora de camps agrícoles.

• Desenvolupament d’eines per a incentivar, donar suport 
i generar oportunitats per al sector primari a la comarca 
tals com bancs de terres, la regulació del preu de la 
terra, la mediació en l’arrendament de la terra, espai 
test, accions d’acompanyament i assessorament, 
foment d’una xarxa de col·laboracions entre els 
productors, cerca de noves vies de comercialització, 
etc. per tal de promoure l’accés a la terra de nova 
pagesia i així revitalitzar el sector primari i garantir-ne la 
sostenibilitat.

• Conservació i recuperació de varietats locals amb 
la realització d’actuacions per a la prospecció, la 
conservació i la recuperació de les varietats d’horta, 
vinya, fruita i olivera, tals com la conservació de llavors, 
la reintroducció de varietats locals i les accions de 
comunicació i comercialització d’aquestes. 

• Promoció de la silvopastura com a eina per a una 
gestió sostenible dels espais agraris i forestals. 

• Desenvolupament d’accions de protecció de la 
biodiversitat i els espais verds de la comarca.
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EIX 4. Transició ecològica  >  Per optimitzar els recursos naturals  >  Dinamització dels espais agraris i 
forestal

Dinamització dels espais 
agraris i forestal
Espais de concertació 
i treball territorial
•  Grups de treball tècnic i/o institucionals en 

funció de les necessitats de concertació i 
coordinació del programa.

Mecanismes d’execució 
previstos
• Gestió directa.

• Subvencions altres ens.

• Convenis.
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Per lluitar contra el 
canvi climàtic
21.1 Servei comarcal de biomassa forestal

21.2  Transició energètica
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21.2  Transició energètica
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EIX 4. Transició ecològica  >  Per lluitar contra el canvi climàtic   >  Servei comarcal de biomassa forestal

Servei comarcal de biomassa forestal
La finalitat d’aquest programa és treballar per donar continuïtat al Servei públic comarcal de biomas-
sa forestal per fomentar una gestió forestal sostenible dels boscos conciliant creixement econòmic 
local, creació d’ocupació, estalvi energètic i econòmic a mig i llarg termini, respecte pel medi natural i 
progrés social, i valoritzant la seva biomassa per a la generació d’energia renovable.

Àmbits de treball
Estructuració del mercat de compravenda de biomas-
sa forestal a la comarca

• Desenvolupament dels objectius i punts clau establerts 
en els documents de base del Servei Comarcal de 
Biomassa Forestal (SCBF), amb interrelació amb els 
Programes de Medi Natural, Qualitat de l’Aire, Educació 
Ambiental i Prevenció de Riscos Naturals.

• Gestió del Servei i de les seves instal·lacions (centre/s 
logístic/s, calderes, altres).

• Convenis d’adhesió d’usuaris del Servei, per a l’ús 
d’estella de proximitat per a usos tèrmics i per a 
l’ampliació d’instal·lacions tèrmiques associades al 
servei.

• Convenis de col·laboració amb el Servei, de propietaris 
forestals, associacions, cooperatives, per ampliar el 
suport social i col·lectiu a les polítiques del Servei i de la 
continuïtat del projecte Boscos del Vallès .

Instal·lacions tèrmiques de biomassa forestal 

• Cerca de nous emplaçaments per a calderes 
d’estella forestal, que puguin convertir-se en clients 
del Servei.

• Suport a projectes d’instal·lació de calderes de 
biomassa que es vulguin adherir al Servei comarcal 
de biomassa forestal.

• Recerca de subvencions per a les iniciatives 
comarcals i municipals d’instal·lació de nous 
equipaments energètics que es vulguin adherir al 
Servei comarcal de biomassa forestal.

• Fomentar que els plecs de subministrament de 
calderes de biomassa existents incorporin clàusules 
que afavoreixin el consum de biomassa forestal de 
la comarca.
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Àmbits de treball
Treball en xarxa per al foment de l’ús de biomassa fores-
tal de proximitat

• Acords de col·laboració per al treball en xarxa en l’aprofita-
ment de la fusta i l’estructuració dels circuits de compra-
venda de biomassa. Amb persones propietàries forestals, 
empresaris forestals i del sector de les energies, ajunta-
ments, administracions públiques d’àmbit supracomarcal, 
universitats i centres de recerca, i agents públics i privats.  

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

• Desenvolupament d’actuacions d’àmbit europeu, en 
col·laboració amb universitats, centres de recerca i d’altre 
entitats i administracions.

Espais de concertació 
i treball territorial
•  Grups de treball tècnic i/o institucionals en funció de les 

necessitats de concertació i coordinació del programa.

Mecanismes d’execució 
previstos
• Gestió directa.
• Subvencions.
• Convenis altres ens.
• Gestió indirecta per concessió.

EIX 4. Transició ecològica  >  Per lluitar contra el canvi climàtic   >   Transició energètica

Servei comarcal de biomassa forestal

ODS

EIX 1. Governança

EIX 2. Inclusió i cohesió social

EIX 3. Reactivació econòmica

EIX 4. Transició ecològica

20. Per optimitzar els recursos 
naturals

21. Per lluitar contra el canvi climàtic

21.1 Servei comarcal de biomassa 
forestal

21.2  Transició energètica



73

Transició energètica
Aquest programa té com a objectiu l’impuls de la transició energètica a la comarca mitjançant el des-
envolupament de projectes i actuacions d’estalvi i eficiència energètics, així com la promoció de les 
energies renovables.

Àmbits de treball
Millora a la comarca de l’eficiència i l’estalvi energètic 
a les administracions

• Treball conjunt amb els ajuntaments per fomentar 
mesures a favor de la planificació, coordinació i execució 
d’actuacions per a l’estalvi i eficiència energètica a les 
administracions públiques.

Implementació a la comarca d’energies renovables a 
les administracions 

• Foment de l’ús de les energies renovables (biomassa, 
solar, eòlica, d’altres) a les administracions públiques 
(assistència tècnica, recerca de finançament, altres).

• Promoció de la contractació, consum i/o generació 
d’energia verda.

Oficina comarcal d’impuls a la transició energètica

• Impuls de la transició energètica a la nostra comarca per 
a un canvi de model més sostenible.

• Creació d’eines per als municipis i la ciutadania que 
els permetin exercir el seu paper d’actors centrals 
en aquesta matèria cap a un model energètic net 
descentralitzat i lligat al territori.

• Realització d’actuacions adreçades a la promoció de 
la transició energètica al món local com a mesura 
tan ambiental com econòmica i social.

• Disseny i desenvolupament de programes adreçats 
a la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies 
renovables a les administracions, empreses i les 
llars de la comarca.

• Foment dels serveis adreçats a l’estalvi i l’eficiència 
energètica i a la reducció d’emissions.

• Transposició de plans i estratègies d’òrgans 
superiors, al territori, amb el valor afegit de la visió 
comarcal.

• Impuls de comunitats energètiques locals.

Treball en xarxa per a la promoció de l’estalvi 
energètic i la reducció d’emissions de CO2

• Gestió de convenis de col·laboració amb 
Administracions locals i supralocals, Universitats 
i d’altres per la promoció de l’estalvi i eficiència 
energètica, d’utilització d’energies  renovables, en 
totes les seves vessants.

EIX 4. Transició ecològica  >  Per lluitar contra el canvi climàtic   >  Transició energètica
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Transició energètica
Àmbits de treball
Treball en xarxa per a la promoció de l’estalvi energè-
tic i la reducció d’emissions de CO2

• 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...

• Realització de campanyes de sensibilització, informació i 
comunicació generals per a públics específics, activitats de 
divulgació i sensibilització per a centres d’ensenyament. 

Transició energètica en l’activitat econòmica

• Promoció de la transició energètica entre empreses in-
dustrials i establiments de serveis per avançar cap a una 
economia productiva competitiva i sostenible. 

• Identificació de barreres i oportunitats per revisar, reduir, 
modificar el consum d’energia. 

• Suport a la implementació de processos de digitalització 
de les empreses per tal de permetre una producció més 
neta i d’economia circular a través de nous models de 
negoci i de simbiosi industrial, reduint els consums i 
evitant el malbaratament de recursos energètics. 

• Treballar amb els serveis i professionals de promoció econò-
mica per compartir propostes, informacions i recursos.

• Accions d’informació i sensibilització envers responsa-
bles empresarials i comandaments intermedis.

• Implementació d’experiències público-privades que ac-
celerin la transició com per ex. l’aprofitament de cober-
tes de naus industrials, compra agregada...

EIX 4. Transició ecològica  >  Per lluitar contra el canvi climàtic   >  Servei comarcal de biomassa forestal
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i treball territorial
•  Grups de treball tècnic i/o institucionals en funció de les 

necessitats de concertació i coordinació del programa.

Mecanismes d’execució 
previstos
• Gestió directa.
• Subvencions.
• Convenis altres ens.
• Gestió indirecta per concessió.
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