8 projectes a la comarca per transformar els polígons industrials els anys
2018 i 2019
El Consell Comarcal, com a secretaria tècnica del Pacte per la Reindustrialització, ha publicat el
Catàleg d’inversions als polígons industrials del Vallès Occidental 2018-2019 realitzat en el
marc de la mesura Preservació i dinamització dels espais productius amb l’objectiu de divulgar i
quantificar les actuacions executades en aquest període i que suposaran una millora en les
infraestructures i/o els serveis, de la qualitat urbana i l’entorn territorial i, per tant, del
desenvolupament de l’activitat industrial.
A partir la col·laboració dels ens locals s’han identificat 8 grans projectes executats en el
període 2018-2019, molts d’ells a partir dels fons atorgats a la primera convocatòria del
programa de Modernització de polígons industrials impulsada per la Diputació de Barcelona.
La dotació mínima dels projectes és de 50.000€ d’inversió total efectiva anual i la despesa està
destinada als següents supòsits: execució d’obres (inclosos costos d’estudis i projectes obra),
compra i instal·lació d’equipaments i/o mobiliari, actuacions de manteniment i conservació i
creació d’equipaments de serveis públics (llars d’infants, vivers d’empresa, espais de
coworking, centres i hotels d’empreses o similars)
29 polígons afectats, el 21% de la comarca
Els projectes suposaran una inversió total de 9,25M€ un 62% amb fons provinents de
subvencions d’administracions supralocals, un 29% aportació dels ajuntaments i 9% amb
aportació privada. Un total de 22 actuacions en 5 àmbits diferents, concretament: 8 de millora
de la mobilitat, 5 de millora del sistema d’aigua, 4 de les xarxes d’energia i aigua, 1 de
seguretat i 1 de telecomunicacions. El catàleg disposa d’una fitxa específica de cada projecte
amb informació detallada de les actuacions i el seu impacte.
Aquestes actuacions es preveuen de tenir continuïtat durant els propers anys ja que en breu es
resoldrà la 2a edició de la convocatòria de Modernització de polígons de la Diputació de
Barcelona, en la qual, diferents ajuntaments han presentat projectes.
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Participació en els treballs del Pla de modernització impulsat per la Generalitat de Catalunya
A partir de la reunió de la delegació del Pacte per la Reindustrialització realitzada amb
CIMALSA el passat dia 1 de març, s’activa un procés per valorar els continguts i propostes del
Pla d’Impuls i modernització dels sectors industrials i logístics de Catalunya impulsat en el marc
del Pacte nacional per la Indústria de Catalunya. Els agents públics i privats del Pacte
prepararan un document de propostes i recomanacions als continguts que, actualment, es
troben en fase de debat abans de la seva revisió i aprovació per la Generalitat de Catalunya.

