PROPOSTA Acord núm. 1/2019
aprovat pel Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització
en sessió ordinària del dia 21 d’octubre de 2019

PEL DESPLEGAMENT URGENT D’UN NOU MARC NORMATIU PELS POLÍGONS
D’ACTIVITAT ECONÒMICA I DEL PLA D’IMPULS I MODERNITZACIÓ DELS
SECTORS INDUSTRIALS I LOGÍSTICS DE CATALUNYA

Posicionament del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental en
favor de la revitalització dels espais productius de la comarca

El Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental és un instrument de concertació i
cooperació territorial configurat pels ajuntaments, les organitzacions sindicals i patronals, les
cambres de comerç, les universitats i els centres tecnològics de la comarca. La seva missió és
actuar com facilitador de la transformació del sector industrial en cooperació amb l’estratègia
catalana, per fer del Vallès Occidental el centre i referent industrial de Catalunya.
Un dels seus objectius és enfortir el pes i importància de la comarca davant d’instàncies i
administracions superiores, a partir de connectar les diferents estratègies que hi conviuen i
consensuar posicionaments conjunts d’aspectes fonamentals pel desenvolupament
territorial, aprofitant així la seva diversitat i potencial.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a secretaria del Pacte, té l’encàrrec de
desplegar en cooperació amb les seves entitats membres, el Pla d’Acció 2018-2019. Una de
mesures prioritàries d’aquest pla és la Dinamització i preservació dels espais industrials, per
avançar cap a un nou model de gestió dels polígons i dinamitzar, promocionar i renovar el parc
industrial.
El Pacte vallesà treballa amb la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General
d’Indústria, vers la necessitat de descentralitzar i ajustar les polítiques industrials d’acord amb
les singularitats territorials, tenint com a marc de referència el Pacte Nacional per a la Indústria
de Catalunya. Una fita d’aquesta tasca és l’aprovació per part del Plenari del Pacte el passat 7
de juny de 2018 d’un acord marc de col·laboració entre les parts, establint un seguit de
prioritats transversals, entre elles, la gestió i modernització dels polígons d’activitat
econòmica.
En aquest sentit, des del Pacte Nacional s’estan desplegant dues iniciatives de vital
importància per a la millora del teixit productiu de la nostra comarca. D’una banda, amb
l’avantprojecte de llei dels APEUs (Àrees de Promoció Econòmica Urbana), que contempla un
capítol específic pels polígons d’activitat econòmica i que suposaria un canvi substancial en la
seva governança, gestió i col·laboració pública i privada. I, d’altra banda, amb el desplegament
del Pla d’impuls i modernització i dels sectors industrials i logístics de Catalunya, un instrument
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que ha de facilitar l’activació de nous models de gestió, estratègies d’implementació
territorial, un sistema d’informació permanent i un pla de promoció i transformació.
Realitzades diferents reunions i sessions de treball amb els departaments implicats de la
Generalitat de Catalunya, i entenen que aquestes iniciatives poden suposar una palanca de
canvi important per a l’adequació i transformació dels espais industrials als nous temps.
Per tot l’exposat, manifestem:
1. El compromís de les administracions locals i dels agents socials i econòmics de la
comarca per treballar en pro de l’aprovació de la nova Llei dels APEUs en el seu debat
parlamentari.
En aquest sentit, els representats del Grup Impulsor del Pacte ens comprometem, des de
les institucions i organitzacions que representem, a generar un entorn positiu que faciliti
l’elaboració de propostes d’esmenes amb una clara vocació prepositiva, orientada a
l’aprovació d’un nou marc normatiu i de gestió pels polígons.
2. La necessitat de dotar per part de la Generalitat de Catalunya d’una partida
econòmica específica d’actuacions urgents per a la revitalització dels polígons
d’activitat econòmica.
Concretament, es proposa:
 Programa de suport a l’activació de noves entitats de gestió. Per garantir l’èxit en el
desplegament i articulació de noves APEUs, la proposta de llei reclama la implicació
activa del teixit productiu i de les administracions locals. És necessari proveir d’un
fons que doti de recursos tècnics especialitzats pel seu desenvolupament.
 Programa d’inversions per la transformació i promoció dels polígons d’activitat
econòmica. Partint de l’experiència d’actuació transversal del Pla de Barris, suposaria
un element tractor molt important per a la creació de nous òrgans de gestió i, també,
pel desplegament d’actuacions del Pla d’Impuls i de Modernització. Un recurs que
coordinat amb el programa de modernització i suport de la Diputació de Barcelona i
de fons municipals i privats, suposaria un impacte molt important per ajudar en la
transformació del teixit productiu.
3. Compromís de col·laboració del Pacte per la Reindustrialització amb CIMALSA pel
desplegament d’actuacions del Pla d’Impuls i Modernització a la nostra comarca.
Concretament, es proposa:
 Accelerar la fase de caracterització dels espais industrials. A partir de la informació
disponible en el cens de polígons de Catalunya (SIPAE), elaborat a la comarca amb la
col·laboració del Consell Comarcal i els ajuntaments, el Pla d’Impuls planteja una fase
de caracterització dels espais industrials a partir d’una metodologia d’Inspecció
Tècnica de Polígons (ITP) en cinc tipologies:
o
o

Sector de regeneració: nivell de degradació que impedeix la seva funcionalitat
Sector bàsic: disposa del mínim que exigeix la legislació
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o
o
o

Sector avançat: disposa d’un actiu de governança capaç de gestionar espais comuns
Sector d’excel·lència: disposa d’un certificat de qualitat i plans sectorials
Sector de reserva: espai no executat

Proposem accelerar la tasca de classificació dels espais industrials del Vallès Occidental
i finalitzar-la abans del primer trimestre del 2020 a partir del coneixement de les
entitats, de les diferents experiències de certificació de qualitat dels polígons i del
compromís dels agents del territori en participar i facilitar la informació necessària.
 Prova pilot d’itineraris específics de millora. Iniciar durant l’any 2020 la intervenció
d’actuacions del Pla d’Impuls en almenys cinc polígons o espais industrials, un per a
cada categoria, i partint dels treballs i eines existents en el territori, per exemple:
o

o
o
o

o

Sector de regeneració, aplicant per exemple la Guia de transformació d’espais
productius del Vallès Occidental que contemplarà actuacions i propostes de
referència.
Sector bàsic, propostes identificades en el treball col·laboració públic i privat de
millora dels subministraments bàsics
Sector avançat: amb plans integrals de mobilitat a les empreses o el
desenvolupament d’actuacions d’economia circular i indústria 4.0.
Sector d’excel·lència: amb una pla de transferència de bones pràctiques i
coneixement a altres sectors del territori, com per exemple, de segells o certificats
de qualitat com l’impulsat pel PECT “Vallès industrial: innovació i disseny de la
indústria europea” d’ecoeficiència dels polígons.
Sector reserva: a partir, si és el cas, d’impulsar projectes d’urbanització, amb una visió
vinculada als nous models productius i de sostenibilitat.

 Participació del territori en el desenvolupament del Pla. Proposem, que la Taula
estratègica de seguiment del Pla d’Impuls incorpori, a proposta del Pacte per la
Reindustrialització, una representació de les entitats del Vallès Occidental i la
configuració d’un grup de treball pel desenvolupament de les propostes.

Grup Impulsor del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental.
Vallès Occidental, 21 d’octubre de 2019
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