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PROPOSTA D’ACORD AL PLENARI 

 

ESTRATÈGIA CONJUNTA PER LA TRANSFORMACIÓ DE LA INDÚSTRIA AL 
VALLÈS EN L’HORITZÓ 2022 

 

LA TRANSFORMACIÓ DE LA INDÚSTRIA. 
OPORTUNITATS I REPTES 

La indústria és fonamental per la millora de 
la productivitat, la innovació i la 
internacionalització de l’economia, a més de 
ser tractora pel creixement d’altres 
activitats. 

La indústria és creadora d’ocupació de 
qualitat: més estable, de més qualificació i 
millor remunerada.  

La indústria és productora d’avanços 
tecnològics, de coneixement i de capital 
humà i relacional. 

La indústria és generadora de riquesa. Les 
societats industrialitzades, com la nostra, 
tenim l’oportunitat de gaudir d’un millor 
benestar i cohesió social.  

Reindustrialitzar són oportunitats  

Com altres cops al llarg de la història, ens 
trobem en un procés de canvi i 
transformació econòmica i social que situen 
les societats en decisions importants a 
prendre. Després de la forta crisi econòmica 
les institucions, en tots els nivells, i la 
població en general hem pres consciència 
que la indústria és un sector imprescindible. 

La visió estratègica de la Comissió Europea 
respecte el seu futur la situa en avançar cap 
una indústria sostenible i intel·ligent, amb la 
digitalització i l’economia circular com a 
pilars fonamentals.  

La irrupció de la revolució industrial 4.0 
suposa un abans i un després. Estudis 
recents avancen que un 35% dels llocs seran 
automatitzats i estimen que la indústria 4.0 i 
activitats interrelacionades suposin gairebé 
el 50% del VAB de Catalunya.  

 

Per tant, es tracta d’una transformació de 
baix a dalt que aporta nous reptes i 
oportunitats per al conjunt de l’economia, i 
que a la vegada afecta des de la localització 
física de les noves indústries, al model de 
negoci de les empreses, fins a les 
competències i necessitats formatives de 
l’actual i futura població activa. Canvis 
estructurals que ens costen de comprendre, 
explicar i mesurar. 

Reindustrialitzar són oportunitats 

 

LA INDÚSTRIA AL VALLÈS OCCIDENTAL.  

El Vallès Occidental té una població de 
910.031 habitants, el 12% de Catalunya i el 
18% de la Regió metropolitana. Disposa de 
27.058 empreses, 319.012 assalariats/des i 
60.889 treballadors/es autònoms. 

Amb una visió clàssica de l’estructura 
econòmica la indústria genera un 11% del 
PIB català i el 3% del de l’estat espanyol. 
Concentra el 17% dels llocs de treball 
industrials de Catalunya i representa un 21% 
del total a la comarca. 

L’evolució positiva dels indicadors 
macroeconòmics iniciada l’any 2014 ens 
mostra com la indústria productiva ha estat 
motor fonamental. El Valor Afegit Brut 
(VAB) acumulat entre els anys 2013-2016 
acumula un creixement del 14%, per sobre 
de l’11,2% general, contribuint l’any 2016 en 
un important 28,3% del VAB comarcal.  

El Vallès Occidental és eminentment i 
singularment industrial vers el conjunt del 
país. 
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UN PAS ENDAVANT EN LA CONCERTACIÓ 

La comarca disposa d’una llarga experiència 
i expertesa en la voluntat de concertar. Des 
del primer Pacte per l’Ocupació l’any 1997 
fins a la diversitat de pactes i agrupacions 
supralocals existents. Aquesta diversitat de 
cooperació ens enforteix internament. 
Tanmateix, ens cal seguir avançant en una 
visió i proposta de quin rol i iniciatives 
compartides volem projectar cara enfora, 
des de la pròpia Regió metropolitana fins al 
món globalitzat.  

El 24 d’abril del 2014 es va signar la 
declaració del Vallès Occidental, Cap a la 2a 
Reindustrialització. Fruït del seu 
desplegament s’han articulat les bases del 
Pacte per la Reindustrialització del Vallès 
Occidental. Aquest camí recorregut 
conjuntament ens permet marcar-nos nous 
horitzons. 

El Pacte és un instrument de concertació i 
cooperació territorial públic-privat 
configurat pels ajuntaments de la comarca, 
les organitzacions sindicals, les 
organitzacions patronals, les cambres de 
comerç, les universitats i centres tecnològics 
per fer del Vallès el centre i referent 
industrial de Catalunya. 

La seva missió és compartir les estratègies 
de desenvolupament econòmic local per 
concertar una política comuna capaç de 
posar en pràctica mesures específiques de 
transformació del sector industrial en 
cooperació amb l’estratègia catalana. 

Els nostres valors són:  

 Lleialtat i cooperació institucional 
 Cohesió social i territorial 
 Passat, present i futur industrial 
 Creixement intel·ligent i sostenible 
 Coneixement, ciència i tecnologia 
 Transformació i adaptació als canvis 
 Qualitat de vida 
 No duplicitat i especialització serveis 

 

Els objectius que perseguim són: 
- Cohesionar el territori a través del relat de 

la transformació del sector industrial. 
- Impulsar un treball de lobby concertat, pel 

foment de la cooperació institucional, 
posicionament del territori i finançament 
conjunt davant de tercers. 

- Coordinar les prioritats industrials de la 
comarca amb les del Pacte Nacional per la 
Indústria, amb l’objectiu de disposar 
d’instruments i recursos pel territori. 

- Donar a conèixer i potenciar els projectes i 
actuacions locals i agrupades que executen 
les entitats i que ja tenen impacte amb 
empreses i persones. 

- Millorar la comunicació i cooperació per 
dinamitzar, difondre i promocionar el valor 
industrial i innovador del territori 

- Mesurar quantitativa i qualitativament els 
resultats i impacte de les accions així com 
l’evolució i transformació de la indústria 

Reindustrialitzar és pactar. 

Vallès Occidental, 7 de juny de 2018 

 

ACORD 
Apostem de forma conjunta i decidida per 
impulsar la transformació del sector 
industrial en l’horitzó 2022. 
És un fenomen transversal que requereix 
de noves formes de col·laboració que 
integri les perspectives dels diferents 
agents i sectors implicats. La cooperació 
proactiva és essencial en la creació de valor 
compartit. 
Partint de les especialitzacions i pluralitat, 
la indústria i les activitats vinculades que 
genera és el principal denominador comú 
del territori que compartim.  
 


