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1 INTRODUCCIÓ
1.1.
ANTECEDENTS I PROPOSTA
L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL

D’OBJECTIUS

DE

ANTECEDENTS
Aquest document presenta l’Estratègia Territorial de l’àmbit B-30 per al desenvolupament
econòmic inclusiu i sostenible. Més concretament, incideix en l’àmbit territorial conformat pels
23 municipis que integren l’Associació Àmbit B-30, amb qui l’àrea metropolitana de Barcelona AMB1- va signar un conveni de col·laboració el passat 31 de gener de 2017 i del qual el present
informe n’és un primer resultat.
El present document és, doncs, un primer fruit de la col·laboració entre l’AMB i l’Associació
Àmbit B-30. Aquesta col·laboració és el resultat de l’objectiu compartit entre ambdues entitats
de promoure el desenvolupament econòmic territorial basat en els valors de la inclusió social i
la sostenibilitat.
Aquest document té la voluntat d’assentar les bases dels projectes a impulsar
col·laborativament en el territori de la B-30, però també de servir de document marc que doni
participació a tots aquells actors clau del territori en l’àmbit del desenvolupament econòmic.
Tal i com es mostra al llarg de la diagnosi territorial, l’àmbit B-30 té una gran rellevància, tant en
termes demogràfics, com pel que respecta a l’activitat econòmica i l’ocupació generada. Els 23
municipis contemplats en aquest document estan repartits en 3 comarques diferents, ocupen
485km² d’extensió i sumen més d’1 milió d’habitants. Es tracta d’un territori que ha
experimentat un creixement significatiu de la seva població en els darrers anys (un 4% en el
període 2008-2016, front a l’1% de l’àrea metropolitana de Barcelona). Així mateix, el territori
compta amb un ampli ventall d’organitzacions (universitats, centres de recerca, organitzacions
empresarials i sindicals, xarxes de suport a empreses, etc.) que han manifestat la voluntat de
treballar de manera conjunta en l’àmbit del desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible.
Pel que fa a la seva activitat econòmica, estem davant d’un territori que representa
aproximadament el 25% de l’ocupació industrial del conjunt de Catalunya. A més, l’àmbit B-30
té una clara voluntat innovadora i de generació d’ocupació de qualitat, inclusiva i sostenible. En
aquest sentit, destaquen prioritats territorials manifestades en aquest document com voler
esdevenir referents de la manufactura avançada del sud d’Europa, així com en la indústria dels
biosensors i en l’economia circular.
Aquestes prioritats van acompanyades d’alguns elements que poden servir de palanques per
tal d’impulsar el desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible des d’aquesta perspectiva
innovadora. L’àmbit B-30 disposa d’una extensa xarxa de centres universitaris, de parcs

1

En aquest document, i amb caràcter general, s’utilitza l’acrònim AMB per fer referència a la institució metropolitana i el nom sencer –
àrea metropolitana de Barcelona- fer referir-se a l’àmbit geogràfic. No obstant, per facilitar la lectura, i en particular quan es presenten
dades, en alguns casos també s’utilitza AMB per referir-se a l’àmbit geogràfic, sempre i quan el context permeti una clara diferenciació
amb la institució.
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científics i tecnològics i de centres de recerca, que poden jugar un paper cabdal en la
transferència de coneixement cap a un sector empresarial integrat per unes 30.000 empreses.
Aquest document pretén ésser una primera plasmació de l’Estratègia Territorial a impulsar en el
marc de l’àmbit B-30 que es pugui anar enriquint amb les aportacions de més membres de la
xarxa d’actors que actuen en aquest territori.
A continuació, es realitza una breu síntesi dels precedents que han donat lloc al present
document: la constitució de l’Associació Àmbit B-30 i el conveni de col·laboració acabat
d’esmentar.

De l’acord dels ajuntaments a la constitució de l’Associació Àmbit B-30
L’Associació Àmbit B-30 agrupa 54 organitzacions de 23 municipis de 3 comarques diferents:
Baix Llobregat, Vallès Occidental i Vallès Oriental, alineats tots al voltant d'aquest tram de via,
la B-30, en un recorregut d'uns 50 km.
El seu àmbit és l'àrea d'influència dels municipis, tant els directament ubicats en el pas
d'aquesta via, com també altres poblacions relacionades per la seva proximitat i que
conjuntament representen la principal aglomeració industrial de Catalunya i d'Espanya.
L’Associació Àmbit B-30, és una entitat sense ànim de lucre, participada per una amplia
representació dels ajuntaments que constitueixen aquest territori, per empreses i associacions
empresarials, així com també per universitats, centres de recerca i els actors socials.
Els objectius fundacionals prioritaris de l’Associació Àmbit B-30 són la promoció econòmica del
territori, la innovació en els sectors econòmics i la generació d'oportunitats i d'ocupació per a la
ciutadania dels municipis que la composen.
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Fletxa del temps Associació Àmbit B-30

Font: Associació Àmbit B-30
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El conveni de col·laboració AMB-Associació Àmbit B-30
L'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Associació B-30, comparteixen part del seu territori, i
coincideixen en l'objectiu de compartir esforços i recursos que contribueixin al
desenvolupament econòmic i social a l'àmbit territorial metropolità i dels àmbits que comprenen
la B-30. És per aquest motiu que ambdues entitats van signar un conveni de col·laboració el
passat 31 de gener de 2017.
Aquest Conveni reconeix que els territoris representats per les dues entitats configuren una
regió urbana amb fortes vinculacions i relacions, entre d’altres, en l’àmbit de la promoció
econòmica. Resultat d'aquesta àmplia interrelació, la B-30 esdevé un territori altament
competitiu, amb forces potencialitats que s'alimenten una de l'altra i, en definitiva,
constitueix una de les àrees econòmiques més rellevants del sud d'Europa.
Fruit d'aquest reconeixement mutu i de la importància d'una major col·laboració entre ambdues
institucions, el Conveni estableix la voluntat d’assentar un marc estable de treball conjunt en
aquells aspectes indicats que afectin de manera directa als dos territoris, o en projectes
estratègics d'un àmbit que superi els estrictament establerts per cadascuna de les parts.
Per aquests motius, l’AMB i l’Associació Àmbit B-30 van acordar el desenvolupament de
projectes, estudis i programes que puguin ser d'interès mutu, en especial en el temes de
desenvolupament econòmic, reindustrialització i en programes d'innovació.
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OBJECTIUS
Tenint en compte aquests antecedents recents, es proposa que l’Estratègia Territorial per al
desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible es coordini amb els objectius generals marc de
les Estratègies Territorials impulsades des de l’AMB:

OBJECTIU GENERAL DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL
Establir un marc de col·laboració amb els agents del territori de les estratègies de
desenvolupament econòmic local inclusives i sostenibles, en base a les necessitats
detectades al territori amb un desplegament de polítiques actives d’ocupació i de
promoció econòmica.

A part d’aquest objectiu general, es concreten en una sèrie d’objectius específics:

OBJECTIUS ESPECÍFICS DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL




Analitzar la realitat socio-econòmica de l’àmbit B-30, detectant les principals
potencialitats de futur del territori.
Impulsar la coordinació entre l’AMB i els actors del territori a l’hora de
desplegar les polítiques de desenvolupament econòmic.
Definir un pla de treball per aconseguir fites en cada prioritat d’actuació.
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1.2.
METODOLOGIA D’ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
TERRITORIAL
El present document planteja una diagnosi territorial de base i, tenint en compte les conclusions
d’aquesta diagnosi, perfila una sèrie de prioritats de present i de futur per al desenvolupament
econòmic inclusiu i sostenible a l’àmbit B-30. Aquestes prioritats recullen iniciatives ja en marxa
al territori, però també noves possibles línies d’acció de futur.
Així mateix, el document realitza un primer recull d’actors clau del territori en l’àmbit del
desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible. En aquesta primera fase de treball han estat
implicats l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Associació Àmbit B-30. Es tracta, a partir d’ara,
d’impulsar una dinàmica de participació que impliqui a la xarxa d’actors presents al territori.
Procés elaboració Estratègia Territorial de l’àmbit B-30
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2 DIAGNOSI TERRITORIAL DE L’ÀMBIT B-30
2.1.

SÍNTESI DE L’APARTAT: PRINCIPALS DADES,
ÀMBITS DE MILLORA, PUNTS FORTS I
OPORTUNITATS DEL TERRITORI

Principals dades del territori
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL TERRITORI


L’àmbit B-30 està integrat per 23 municipis, en el pas d'aquest tram de via, d'uns 50
km.



Aquest àmbit té una superfície de 485 km².



L'àmbit B-30 està situat al centre d'una de les megaregions europees amb més
activitat (Barcelona-Lió).



La centralitat en el territori situa l'eix de la B-30 con un espai de cruïlla de
comunicacions viàries i ferroviàries. De Nord a Sud, en el Corredor del Mediterrani i
d'Est a Oest, en els accessos de Barcelona amb l'interior del país.



L’àmbit B-30 té una població d’1 milió d’habitants, distribuïda en el conjunt dels 23
municipis que l’integren



Destaquen Sabadell i Terrassa, amb més de 200.000 habitants cadascun.



En un esglaó inferior, entre 40.000 i 90.000 habitants, es troben Sant Cugat, Rubí,
Cerdanyola, Mollet i Granollers.



Altres 5 municipis superen els 20.000 habitants: Martorell, Barberà, Ripollet, Santa
Perpètua i Castellar del Vallès.



L’àmbit B-30 presenta una major intensitat de creixement de població en comparació
amb l’àrea metropolitana de Barcelona i el conjunt de Catalunya.



L’àmbit B-30 té una població més jove que l’àrea metropolitana de Barcelona i que el
conjunt de Catalunya:
- A l’àmbit B-30 el col·lectiu entre 0-15 anys representa el 19% del total de
la població; el situat entre els 16-64 anys el 66%; i el de 65 anys i més el
16%.
- A l’àrea metropolitana de Barcelona els percentatges, per les mateixes
franges d’edat, són del 14%, 64% i 20% respectivament.
- En el cas del conjunt de Catalunya els percentatges se situen en el 16%,
el 66% i el 18%.



Pel que respecta a la població estrangera, l’àmbit B-30 presenta un pes percentual
inferior en relació al total de la població (10%), si el comparem amb el de l’àrea
metropolitana de Barcelona (14,1%) i el conjunt de Catalunya (13,8%).
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ACTIVITAT ECONÒMICA



Des de l’inici de la crisi econòmica l’any 2008, l’àmbit B-30 presenta una major intensitat
en la desaparició de centres de cotització en comparació amb l’àrea metropolitana de
Barcelona i el conjunt de Catalunya.



Tal i com succeeix a l’AMB i al conjunt de Catalunya, l’àmbit B-30 està configurat
principalment per PIMES.



No es pot infravalorar tampoc la importància relativa de les grans empreses pels forts
efectes d'arrossegament que generen sobre el teixit empresarial del seu entorn. En els
darrers anys, s’ha produït una lleugera tendència a l’augment de la seva dimensió.



En l’extrem de major dimensió empresarial trobem Montmeló, amb una mitjana de 19,43
persones, i Sant Cugat del Vallès, amb 16,89. A l’altre extrem se situa Badia amb 5,98
persones.



Una quarta part del VAB industrial català prové de la B-30.



Aquesta base industrial es caracteritza per la seva diversitat, amb una important
implantació d'empreses transformadores d'indústries químiques i farmacèutiques i de
productes de cautxú i plàstic.



També destaca l'aportació de la metal·lúrgia, maquinària i equipament mecànic,
equipament elèctric, electrònic i òptic i en menor mesura la branca tèxtil, confecció, cuir i
calçat.



L’àmbit B-30 concentra més de 1.000 empreses de nivell tecnològic mitjà-alt/alt,
concentrades en gran mesura a l’eix Terrassa-Sabadell-Rubí.
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CAPITAL HUMÀ


L’àmbit B-30 té un total de 352.136 persones assalariades, fet que representa el
24.7% en relació als assalariats de l’AMB i un 13% del conjunt de Catalunya.



Aquestes xifres van acompanyades també d’una major intensitat en la reducció de la
població assalariada en el període 2008-2017 (-5,26% àmbit B-30, -0,35% AMB i 3,09% Catalunya).



L’àmbit B-30 té un total de 66.598 persones autònomes, fet que representa el 30% en
relació als assalariats de l’AMB i un 12% del conjunt de Catalunya.



Aquestes xifres van acompanyades, tal i com succeeix amb la població assalariada,
d’una major intensitat en la reducció de la població autònoma en el període 2008-2017
(-9,85% Àmbit B-30, -5,90% AMB i -7,81% Catalunya).



L’afiliació a la Seguretat Social a l’àmbit B-30 ascendeix a les 418.734 persones, fet
que representa el 25% en relació a les afiliacions de l’AMB i un 13% del conjunt de
Catalunya.



La reducció de l’afiliació a la Seguretat Social a l’àmbit B-30 ha estat considerablement
més intensa que a l’AMB i al conjunt de Catalunya, amb xifres de -6,02%, -1,12% i 3.94% respectivament.



Actualment un total de 62.585 persones es troben en situació d’atur a l’àmbit B-30,
essent dones més del 50% de les persones aturades.



Aquesta xifra de persones aturades representa un considerable 37,9% en comparació
amb la dada de l’AMB i un 15% de Catalunya.



Les principals bosses d’atur a l’àmbit B-30 es troben entre les persones amb baix
nivell educatiu (educació general, estudis primaris i formació professional), entre el
col·lectiu dels 40 a 59 anys i al sector serveis.



Aquest és un patró similar al de l’AMB i el conjunt de Catalunya.
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INFRAESTRUCTURES


L’eix viari que articula transversalment l’àmbit és l’autopista AP-7, amb calçades
laterals des de Rubí fins a Barberà (B-30). El corredor és lliure de peatge excepte per
als moviments entre els extrems de l’àmbit, Martorell i Granollers/La Roca. A més, hi
ha els peatges de Mollet C-33 i les Fonts C-16.



Els eixos que comuniquen l’àmbit amb el Barcelonès i amb la resta de Catalunya són
el corredor del Llobregat (A-2 i B-23), el corredor central (C-16 Terrassa-Sant CugatBarcelona pel Túnel de Vallvidrera), la C-58 (Terrassa-Sabadell-CerdanyolaBarcelona), i el corredor C-17/C-33 (La Garriga-Parets-Mollet, Barcelona).



Des del punt de vista ferroviari, les línies de rodalies R2, R3, R4 (Renfe) i Línies el
Vallès i Baix Llobregat (FGC) comuniquen la majoria de la població de l’àmbit amb el
Barcelonès. També es disposa d’una línia transversal, l’R8, que comunica l’àmbit
transversalment pel corredor Papiol-Mollet, tot i que amb una freqüència molt baixa.



L’àmbit B-30 té més de 6.000 ha. de sòl dedicat a polígons industrials, que
representen el 40% del sòl industrial de l’RMB. Compta amb 195 Polígons d'Activitat
Econòmica.



L'àmbit B-30 incorpora les experiències de projectes conjunts que, tot i de forma
sectorial, ja han mostrat els beneficis de sumar esforços i han demostrat la importància
que té la cooperació efectiva entre les empreses i les institucions: 9 sectors tractors al
territori, en els quals ja participen més de 1.000 empreses.



L'àmbit de la B-30 disposa d'un seguit d'equipaments i empreses que li donen un
extraordinari potencial. Hi ha el Parc de l'Alba, que acull el laboratori de llum del
sincrotró Alba.



El territori també compta amb la Universitat Autònoma de Barcelona amb el seu Parc
de Recerca UAB, la Universitat Politècnica de Catalunya amb l'Escola Tècnica
Superior d'Arquitectura, Esade-Creàpolis, la Universitat Internacional de Catalunya, o
l'ESDi a Sabadell complementen una notable oferta universitària.



Molt proper a aquestes instal·lacions hi ha el Parc Tecnològic del Vallès.



És també estratègica l'existència en aquest espai del Centre Intermodal de
Mercaderies (CIM).



El Port de Barcelona i els aeroports del Prat i de Sabadell esdevenen infraestructures
logístiques que, per la seva proximitat, afavoreixen la competitivitat de la zona.



Cal tenir en compte també l'existència d'equipaments rellevants com l'Institut de
Seguretat Pública de Mollet del Vallès, el Circuit de Catalunya a Montmeló, i els
equipaments firals com la Fira Sabadell, el Centre de Congressos i Convencions de la
UAB o el Recinte Firal de Granollers.



Finalment, és necessari mencionar l'important valor dels seus espais periurbans,
alguns amb implicacions directes amb la recerca, com l'espai d'interès natural de
Gallecs.
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Àmbits de millora, punts forts i oportunitats del territori
ÀMBITS DE MILLORA DEL TERRITORI



Manca d’un reconeixement institucional que faciliti una eficient acció de coordinació
i d’execució de projectes.



Per la seva breu història, encara no és prou reconeguda la seva realitat i fortalesa
des de l’exterior.



Manca d’una estratègia de projecció exterior.



Tot i disposar d’una àmplia oferta empresarial i diversificada, manquen estructures
de major relació entre empreses.



Així mateix, l’àmplia oferta de centres de recerca encara no es concreta en masses
avantatges en el terreny de la transferència de tecnologia i d’innovació al teixit
empresarial.



Existència de zones territorials amb dèficits de tecnologies de comunicació, en
especial en àrees d’activitat econòmica.



Un elevat preu en el sòl industrial pot reduir la capacitat d’atracció d’empreses.



La manca de millores en les infraestructures i en els sistemes integrals
mobilitat territorial, por influir en la capacitat del territori per a desenvolupar-se.



Dificultat en trobar lideratges concrets per a la concreció i posada en marxa de
projectes concrets.



Retard en els projectes referits a la millor de la mobilitat, tant dins de l’àmbit com
amb l’exterior.



Manca d’una imatge de marca pròpia.

de
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PUNTS FORTS I OPORTUNITATS DEL TERRITORI

Punts forts


Un ampli i molt diversificat teixit empresarial.



Presència d’empreses tractores de sectors innovadors i de gran trajectòria.



Una àmplia oferta de centres de recerca i de transferència de tecnologia.



Universitats i centres de formació superior de primer nivell internacional.



Una xarxa de ciutats molt potent tant en la individualitat, com en el seu conjunt.



Bona xarxa d’infraestructures de comunicacions, internes i externes.



Una reconeguda qualitat de vida en els municipis que configuren tot l’àmbit de la B30.



Una àmplia oferta cultural, d’oci i de consum.

Oportunitats


Existència d’una bona correlació i convivència entre els espais urbans i els rurals.



Proximitat a l’àrea metropolitana de Barcelona i als centres neuràlgics de
comunicacions com l’aeroport, el port, o el ferrocarril de llarga distància.



Forma part de l’eix central del corredor del mediterrani.



Disposa d’una àmplia oferta de sòl industrial.



Possibilitat de potenciar els seus recursos dels espais naturals per a fer un territori
més sostenible.



Capacitat de potenciar el territori B-30 per esdevenir un espai de referència en
sectors innovadors vinculats a l’economia circular.



Possibilitat d’aprofitar l’existència de grans corporacions en sectors innovadors per
crear clústers de referència: com pot ser l’alimentació, la salut, l’automoció, 3D, i
altres possibles.



Constituir-se com a referència del HUB d’innovació empresarial.
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2.2.

DADES GENERALS DEL TERRITORI I POBLACIÓ

Delimitació de l’àmbit B-30

Font: Associació Àmbit B-30



L’àmbit B-30 són 23 municipis, en el pas d'aquest tram de via, d'uns 50 km.



Aquest àmbit té una superfície de 485 km².



Els municipis que en formen part són:
-

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

-

Palau-solità i Plegamans
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vilanova del Vallès
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Posicionament estratègic

Font: Associació Àmbit B-30



L'àmbit B-30 està situat al centre d'una de les megaregions europees amb més
activitat (Barcelona-Lió).



La centralitat en el territori situa l'eix de la B-30 con un espai de cruïlla de
comunicacions viàries i ferroviàries. De Nord a Sud, en el Corredor del
Mediterrani i d'Est a Oest, en els accessos de Barcelona amb l'interior del país.
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Dades globals de població

ÀMBIT B-30
Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Granollers
Martorell
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Papiol, El
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Roca del Vallès, La
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vilanova del Vallès
TOTAL ÀMBIT B 30
AMB
Catalunya

Població 2008
13.829
30.271
22.626
11.795
58.493
60.122
26.169
51.912
8.870
15.058
13.916
3.828
17.224
7.403
36.255
10.032
71.927
203.969
76.274
18.225
24.325
206.245
4.459
993.227
3.186.461
7.364.078

Població 2016
13.482
32.832
23.633
12.277
57.543
60.174
27.645
51.491
8.784
16.218
14.494
4.075
18.837
8.300
37.648
10.599
75.167
208.246
88.921
19.664
25.556
215.121
5.217
1.035.924
3.226.600
7.522.596

Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants, 2008 i 2016 (Hermes i Idescat)
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Font: elaboració pròpia amb dades del
Idescat)

padró continu d'habitants, 2008 i 2016 (Hermes i



L’àmbit B-30 té una població d’1 milió d’habitants, distribuïda en el conjunt dels
23 municipis que l’integren.



Destaquen Sabadell i Terrassa, amb més de 200.000 habitants cadascun.



En un esglaó inferior, entre 40.000 i 90.000 habitants, es troben Sant Cugat,
Rubí, Cerdanyola, Mollet i Granollers.



Altres 5 municipis superen els 20.000 habitants: Martorell, Barberà, Ripollet,
Santa Perpètua i Castellar del Vallès.



L’àmbit B-30 presenta una major intensitat de creixement de població en
comparació amb l’àrea metropolitana de Barcelona i el conjunt de Catalunya.
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Població per gènere i grups d’edat

Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants 2016 (Hermes i Idescat)



L’àmbit B-30 té una població més jove que l’àrea metropolitana de Barcelona i
que el conjunt de Catalunya:
- A l’àmbit B-30 el col·lectiu entre 0-15 anys representa el 19% del total de
la població; el situat entre els 16-64 anys el 66%; i el de 65 anys i més el
16%.
- A l’àrea metropolitana de Barcelona els percentatges, per les mateixes
franges d’edat, són del 14%, 64% i 20% respectivament.
- En el cas del conjunt de Catalunya els percentatges se situen en el 16%,
el 66% i el 18%.
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Població estrangera per cada municipi

ÀMBIT B 30
Badia
Barberà del Vallès
Castellar
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Granollers
Martorell
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Papiol, El
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Roca del Vallès, La
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vilanova del Vallès
TOTAL ÀMBIT B 30
AMB
Catalunya

HOMES
331
1.070
423
303
2.250
4.499
2.477
2.888
314
889
348
99
672
266
2.046
227
3.999
10.886
4.815
401
1.184
12.907
65
53.294
233.623
535.483

DONES
377
1.123
459
295
2.624
3.553
1.930
2.557
292
776
349
109
544
216
1.765
217
3.956
10.580
5.421
454
969
11.993
79
50.559
223.243
502.972

TOTAL
708
2.193
882
598
4.874
8.052
4.407
5.445
606
1.665
697
208
1.216
482
3.811
444
7.955
21.466
10.236
855
2.153
24.900
144
103.853
456.866
1.038.455

Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants 2016 (Hermes i Idescat)



Pel que respecta a la població estrangera, l’àmbit B-30 presenta un pes
percentual inferior en relació al total de la població (10%), si el comparem amb
el de l’àrea metropolitana de Barcelona (14,1%) i el conjunt de Catalunya
(13,8%).
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2.3.

ANÀLISI DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA-PRODUCTIVA

Centres de cotització

ÀMBIT B 30
1T 2008 3T 2017
Badia
113
93
Barberà del Vallès
1.451
1.342
Castellar
918
750
Castellbisbal
599
549
Cerdanyola del Vallès
1.771
1.594
Granollers
2.805
2.460
Martorell
865
799
Mollet del Vallès
1.368
1.164
Montmeló
320
276
Montornès del Vallès
521
441
Palau-solità i Plegamans
667
598
Papiol, El
268
227
Parets del Vallès
588
603
Polinyà
529
492
Ripollet
1.052
849
Roca del Vallès, La
372
343
Rubí
2.577
2.085
Sabadell
6.746
5.485
Sant Cugat del Vallès
2.637
3.215
Sant Quirze del Vallès
694
706
Santa Perpètua de Mogoda
1.014
938
Terrassa
7.306
5.748
Vilanova del Vallès
151
142
TOTAL ÀMBIT B 30
35.332
30.899
AMB
123.741 116.453
Catalunya
284.742 257.946

Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants 2016 (Hermes i Idescat) Dades del 1r T 2008 i
del 3r T 2017
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Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants 2016 (Hermes i Idescat) Dades del 1r T 2008 i
del 3r T 2017



Des de l’inici de la crisi econòmica l’any 2008, l’àmbit B-30 presenta una major
intensitat en la desaparició de centres de cotització en comparació amb l’AMB i
el conjunt de Catalunya.



L’activitat econòmica de l’àmbit té els següents principals referents:
-

La SEAT (11.000 treballadors directes) i tota la indústria de components
que gravita al seu voltant, situats al límit occidental de l’àmbit.

-

El Parc de l'Alba, que acull el laboratori de llum del sincrotró Alba i que,
amb 340 hectàrees, és un dels equipaments de recerca més avançats del
món i està creant al seu voltant una plataforma científica, tecnològica i
empresarial d'escala europea, amb capacitat per concentrar 40.000 llocs
de treball, d'alt valor afegit.

-

La Universitat Autònoma de Barcelona, amb el seu Parc de Recerca
UAB, amb 30 centres i instituts de recerca i més de 4.000
investigadors/es. La Universitat Politècnica de Catalunya amb l'Escola
Tècnica Superior d'Arquitectura, Esade‐Creàpolis, la Universitat
Internacional de Catalunya, o l'ESDi a Sabadell complementen una
notable oferta universitària.
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-

El Parc Tecnològic del Vallès, amb 150 empreses instal∙lades i on
treballen més de 2.500 empreses. A més, hi ha altres centres de recerca
que es troben situats, majoritàriament, als campus universitaris o als
parcs científics i tecnològics.

-

El CIM Vallès (Centre Intermodal de Mercaderies), un dels quatre que hi
ha a Catalunya, és un equipament per afavorir l'eficiència en la distribució
de mercaderies als principals centres d'activitat econòmica.



Tal i com succeeix a l’AMB i al conjunt de Catalunya, l’àmbit B-30 està
configurat principalment per PIMES.



No es pot infravalorar tampoc la importància relativa de les grans empreses
pels forts efectes d'arrossegament que generen sobre el teixit empresarial del
seu entorn. En els darrers anys, s’ha produït una lleugera tendència a
l’augment de la seva dimensió.
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Centres de cotització segons grup d’activitat

GRUP

CENTRES
COTITZACIÓ

47 -Comerç al detall, excepte el comerç de vehicles de
motor i motocicletes

4.371

46 -Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç,
excepte vehicles de motor i motocicletes

2.944

56 -Serveis de menjar i begudes

2.549

43 -Activitats especialitzades de la construcció

1.873

96 -Altres activitats de serveis personals

1.271

49 -Transport terrestre; transport per canonades

1.186

25 -Fabricació de productes metàl·lics, excepte
maquinària i equips

1.122

41 -Construcció d'immobles

1.103

68 -Activitats immobiliàries

1.058

45 -Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes

992

85 -Educació

957

69 -Activitats jurídiques i de comptabilitat

917

86 -Activitats sanitàries

841

71 -Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i
anàlisis tècnics

565

81 -Serveis a edificis i activitats de jardineria

560

28 -Fabricació de maquinària i equips ncaa

489

93 -Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment

412

62 -Serveis de tecnologies de la informació

389

18 -Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats

367

82 -Activitats administratives d'oficina i altres activitats
auxiliars a les empreses

362

10 -Indústries de productes alimentaris

335
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94 -Activitats associatives

335

13 -Indústries tèxtils

311

22 -Fabricació de productes de cautxú i matèries
plàstiques

302

33 -Reparació i instal·lació de maquinària i equips

285

52 -Emmagatzematge i activitats afins al transport

282

20 -Indústries químiques

268

66 -Activitats auxiliars de la mediació financera i
d'assegurances

263

70 -Activitats de les seus centrals; activitats de
consultoria de gestió empresarial

263

77 -Activitats de lloguer

246

73 -Publicitat i estudis de mercat

237

84 -Administració pública, Defensa i Seguretat Social
obligatòria

201

74 -Altres activitats professionals, científiques i tècniques

183

31 -Fabricació de mobles

171

14 -Confecció de peces de vestir

165

95 -Reparació d'ordinadors, d'efectes personals i efectes
domèstics

156

16 -Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles;
cistelleria i esparteria

125

87 -Activitats de serveis socials amb allotjament

118

88 -Activitats de serveis socials sense allotjament

112

17 -Indústries del paper

111

92 -Activitats relacionades amb els jocs d'atzar i les
apostes

105

75 -Activitats veterinàries

104

23 -Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics

103
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79 -Activitats de les agències de viatges, operadors
turístics i altres serveis de reserves i activitats que s'hi
relacionen

103

32 -Indústries manufactureres diverses

102

72 -Recerca i desenvolupament

101

29 -Fabricació de vehicles de motor, remolcs i
semiremolcs

100

24 -Metal·lúrgia; fabricació de productes bàsics de ferro,
acer i ferroaliatges

97

26 -Fabricació de productes informàtics, electrònics i
òptics

91

27 -Fabricació de materials i equips elèctrics

86

90 -Activitats de creació, artístiques i d'espectacles

80

42 -Construcció d'obres d'enginyeria civil

78

64 -Mediació financera, excepte assegurances i fons de
pensions

75

78 -Activitats relacionades amb l'ocupació

72

58 -Edició

69

61 -Telecomunicacions

67

55 -Serveis d'allotjament

63

63 -Serveis d'informació

63

38 -Activitats de recollida, tractament i eliminació de
residus; activitats de valorització

60

97 -Activitats de les llars que donen ocupació a personal
domèstic

58

53 -Activitats postals i de correus

52

21 -Fabricació de productes farmacèutics

47

65 -Assegurances, reassegurances i fons de pensions,
excepte la Seguretat Social obligatòria

47
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01 -Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis
que s'hi relacionen

40

80 -Activitats de seguretat i investigació

39

59 -Activitats de cinematografia, de vídeo i de programes
de televisió; activitats d'enregistrament de so i edició
musical

33

30 -Fabricació d'altres materials de transport

26

11 -Fabricació de begudes

23

91 -Activitats de biblioteques, arxius, museus i altres
activitats culturals

22

35 -Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire
condicionat

21

15 -Indústria del cuir i del calçat

13

60 -Activitats d'emissió i programació de ràdio i televisió

13

02 -Silvicultura i explotació forestal

12

36 -Captació, potabilització i distribució d'aigua

11

39 -Activitats de descontaminació i altres serveis de
gestió de residus

8

08 -Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics

6

37 -Recollida i tractament d'aigües residuals

6

51 -Transport aeri

5

50 -Transport marítim i per vies de navegació interiors

1

Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants 2016 (Hermes i Idescat) Dades del 1r T 2008 i
del 3r T 2017



Una quarta part del VAB industrial català prové de la B-30.



Aquesta base industrial es caracteritza per la seva diversitat, amb una
important implantació d'empreses transformadores d'indústries químiques i
farmacèutiques i de productes de cautxú i plàstic.



També destaca l'aportació de la metal·lúrgia, maquinària i equipament
mecànic, equipament elèctric, electrònic i òptic i en menor mesura la branca
tèxtil, confecció, cuir i calçat.
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Nivell tecnològic

Empreses
mitjà-alt/ alt

del

sector

industrial

de

nivell

tecnològic

Font: Associació Àmbit B-30



L’àmbit B-30 concentra més de 1.000 empreses de nivell tecnològic mitjà-alt/alt,
concentrades en gran mesura a l’eix Terrassa-Sabadell-Rubí.
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2.4.

ANÀLISI DEL MERCAT DE TREBALL I CAPITAL HUMÀ

Població assalariada

ÀMBIT B 30
1T 2008
Badia
453
Barberà del Vallès
18.809
Castellar
7.319
Castellbisbal
10.257
Cerdanyola del Vallès
20.290
Granollers
26.564
Martorell
10.976
Mollet del Vallès
12.169
Montmeló
3.488
Montornès del Vallès
5.348
Palau-solità i Plegamans
14.534
Papiol, El
2.228
Parets del Vallès
8.046
Polinyà
6.094
Ripollet
6.471
Roca del Vallès, La
3.704
Rubí
23.065
Sabadell
59.155
Sant Cugat del Vallès
38.967
Sant Quirze del Vallès
9.642
Santa Perpètua de Mogoda
15.887
Terrassa
67.189
Vilanova del Vallès
1.039
TOTAL ÀMBIT B 30
371.694
AMB
1.429.088
Catalunya
2.744.915

3T 2017
556
17.529
5.635
7.816
21.159
26.044
9.323
13.094
3.099
4.430
11.618
1.774
7.297
6.047
5.914
4.543
19.190
55.398
54.299
9.243
13.104
54.112
912
352.136
1.424.063
2.659.985

Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants, 2008 i 2017 (Hermes i Idescat). Dades del 1r T
2008 i del 3r T 2017
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Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants, 2008 i 2017 (Hermes i Idescat). Dades del 1r T
2008 i del 3r T 2017



L’àmbit B-30 té un total de 352.136 persones assalariades, fet que
representa el 24,7% en relació als assalariats de l’AMB i un 13% del conjunt
de Catalunya.



Aquestes xifres van acompanyades també d’una major intensitat en la
reducció de la població assalariada en el període 2008-2017 (-5,26% Àmbit
B-30, -0,35% AMB i -3,09% Catalunya).
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Població autònoma

ÀMBIT B 30
1T 2008 3T 2017 T V 2008 - 2017
Badia del Vallès
549
388
-29,33%
Barberà del Vallès
2.378
1.994
-16,15%
Castellar del Vallès
2.200
1.971
-10,41%
Castellbisbal
894
850
-4,92%
Cerdanyola del Vallès
4.832
3.998
-17,26%
Granollers
4.507
3.743
-16,95%
Martorell
1.497
1.172
-21,71%
Mollet del Vallès
3.063
2.590
-15,44%
Montmeló
560
484
-13,57%
Montornès del Vallès
1.011
875
-13,45%
Palau-solità i Plegamans
1.519
1.422
-6,39%
Papiol, El
371
357
-3,77%
Parets del Vallès
1.268
1.142
-9,94%
Polinyà
555
517
-6,85%
Ripollet
2.485
2.095
-15,69%
Roca del Vallès, La
1.041
943
-9,41%
Rubí
4.710
4.324
-8,20%
Sabadell
14.660
12.671
-13,57%
Sant Cugat del Vallès
6.937
8.087
16,58%
Sant Quirze del Vallès
1.899
1.953
2,84%
Santa Perpètua de Mogoda
1.891
1.725
-8,78%
Terrassa
14.591
12.771
-12,47%
Vilanova del Vallès
455
526
15,60%
TOTAL ÀMBIT B 30
73.873
66.598
-9,85%
AMB
230.662 217.046
-5,90%
Catalunya
595.794 549.258
-7,81%

Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants, 2008 i 2017 (Hermes i Idescat). Dades del 1r T
2008 i del 3r T 2017
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Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants, 2008 i 2017 (Hermes i Idescat). Dades del 1r T
2008 i del 3r T 2017



L’àmbit B-30 té un total de 66.598 persones autònomes, fet que representa
el 30% en relació als assalariats de l’AMB i un 12% del conjunt de
Catalunya.



Aquestes xifres van acompanyades, tal i com succeeix amb la població
assalariada, d’una major intensitat en la reducció de la població autònoma
en el període 2008-2017 (-9,85% Àmbit B-30, -5,90% AMB i -7,81%
Catalunya).
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Afiliació a la seguretat social

ÀMBIT B 30
1T 2008 3T 2017 T V 2008 - 2017
Badia del Vallès
1.002
944
-5,79%
Barberà del Vallès
21.187
19.523
-7,85%
Castellar del Vallès
9.519
7.606
-20,10%
Castellbisbal
11.151
8.666
-22,28%
Cerdanyola del Vallès
25.122
25.157
0,14%
Granollers
31.071
29.787
-4,13%
Martorell
12.473
10.495
-15,86%
Mollet del Vallès
15.232
15.684
2,97%
Montmeló
4.048
3.583
-11,49%
Montornès del Vallès
6.359
5.305
-16,57%
Palau-solità i Plegamans
16.053
13.040
-18,77%
Papiol, El
2.599
2.131
-18,01%
Parets del Vallès
9.314
8.439
-9,39%
Polinyà
6.649
6.564
-1,28%
Ripollet
8.956
8.009
-10,57%
Roca del Vallès, La
4.745
5.486
15,62%
Rubí
27.775
23.514
-15,34%
Sabadell
73.815
68.069
-7,78%
Sant Cugat del Vallès
45.904
62.386
35,91%
Sant Quirze del Vallès
11.541
11.196
-2,99%
Santa Perpètua de Mogoda
17.778
14.829
-16,59%
Terrassa
81.780
66.883
-18,22%
Vilanova del Vallès
1.494
1.438
-3,75%
TOTAL ÀMBIT B 30
445.567 418.734
-6,02%
AMB
1.659.750 1.641.109
-1,12%
Catalunya
3.340.709 3.209.243
-3,94%

Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants, 2008 i 2017 (Hermes i Idescat). Dades del 1r T
2008 i del 3r T 2017
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Font: elaboració pròpia amb dades del padró continu d'habitants, 2008 i 2017 (Hermes i Idescat). Dades del 1r T
2008 i del 3r T 2017



L’afiliació a la Seguretat Social a l’àmbit B-30 ascendeix a les 418.734
persones autònomes, fet que representa el 25% en relació a les afiliacions
de l’AMB i un 13% del conjunt de Catalunya.



La reducció de l’afiliació a la Seguretat Social a l’àmbit B-30 ha estat
considerablement més intensa que a l’AMB i al conjunt de Catalunya, amb
xifres de -6,02%, -1,12% i -3.94% respectivament.
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Atur registrat per cada municipi

ÀMBIT B 30
Badia
Barberà del Vallès
Castellar
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
Granollers
Martorell
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Palau-solità i Plegamans
Papiol, El
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Roca del Vallès, La
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vilanova del Vallès
TOTAL ÀMBIT B 30
AMB
Catalunya

DONES
666
1.135
709
365
1.607
2.138
1.015
2.002
302
725
466
136
578
263
1.477
323
2.948
7.593
1.466
428
897
8.762
124
36.001
91.852
233.265

HOMES
538
730
456
227
1.161
1.668
767
1.543
179
458
243
87
351
160
1.098
203
2.099
5.878
1.204
282
565
6.478
85
26.375
72.973
181.806

TOTAL
1.204
1.865
1.165
592
2.768
3.806
1.782
3.545
481
1.183
709
223
929
423
2.575
526
5.047
13.471
2.670
710
1.462
15.240
209
62.376
164.825
415.071

Font: elaboració pròpia amb dades de l'Hermes i l'Observatori del Treball i model productiu. Octubre 2017



Actualment un total de 62.585 persones es troben en situació d’atur a l’àmbit B30, essent dones més del 50% de les persones aturades.



Aquesta xifra de persones atures representa un considerable 37,9% en
comparació amb la dada de l’AMB i un 15% de Catalunya.
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Atur registrat segons nivell formatiu, edat i sector econòmic

ATUR REGISTRAT PER NIVELL FORMATIU

Font: elaboració pròpia amb dades de l'Hermes i l'Observatori del Treball i model productiu. Octubre 2017
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ATUR REGISTRAT PER EDAT

Font: elaboració pròpia amb dades de l'Hermes i l'Observatori del Treball i model productiu. Octubre 2017
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ATUR REGISTRAT PER SECTOR ECONÒMIC

Font: elaboració pròpia amb dades de l'Hermes i l'Observatori del Treball i model productiu. Octubre 2017



Les principals bosses d’atur a l’àmbit B-30 es troben entre les persones amb
baix nivell educatiu (educació general, estudis primaris i formació professional),
entre el col·lectiu dels 40 a 59 anys i al sector serveis.



Aquest és un patró similar al de l’AMB i el conjunt de Catalunya.
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2.5.

ANÀLISI D’INFRAESTRUCTURES

Xarxa viària i ferroviària
XARXA VIÀRIA

Font: Associació Àmbit B-30
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XARXA FERROVIÀRIA

Font: Associació Àmbit B-30
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L’eix viari que articula transversalment l’àmbit és l’autopista AP-7, amb
calçades laterals des de Rubí fins a Barberà (B-30).



El corredor és lliure de peatge excepte per als moviments entre els extrems de
l’àmbit, Martorell i Granollers/La Roca. A més, hi ha els peatges de Mollet C-33
i les Fonts C-16.



Els eixos que comuniquen l’àmbit amb el Barcelonès i amb la resta de
Catalunya són el corredor del Llobregat (A-2 i B-23), el corredor central (C-16
Terrassa-Sant Cugat-Barcelona pel Túnel de Vallvidrera), la C-58 (TerrassaSabadell-Cerdanyola-Barcelona), i el corredor C-17/C-33 (La Garriga-ParetsMollet, Barcelona).



El mapa següent mostra en negre els eixos viaris que formen la xarxa viària
bàsica de l’àmbit (on la majoria d’ells són vies d’alta capacitat) i en gris la resta
de xarxa comarcal i local:

Font: Associació Àmbit B-30



Des del punt de vista ferroviari, les línies de rodalies R2, R3, R4 (Renfe) i
Línies el Vallès i Baix Llobregat (FGC) comuniquen la majoria de la població de
l’àmbit amb el Barcelonès.



També es disposa d’una línia transversal, l’R8 de Renfe, que comunica l’àmbit
transversalment pel corredor Papiol-Mollet, tot i que amb una freqüència molt
baixa.
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El mapa següent mostra les línies d’FGC del Llobregat i el Vallès en color
taronja i la xarxa de Renfe rodalies en lila:

Font: Associació Àmbit B-30

A més, l’àmbit està servit per diverses línies de transport públic per carretera, que l’enllacen
amb Barcelona o amb estacions ferroviàries:

Font: Associació Àmbit B-30
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Polígons d'Activitat Econòmica (PAE)

Font: Associació Àmbit B-30



L’àmbit B-30 té més de 6.500 ha. de sòl dedicat a polígons industrials, que
representen el 40% del sòl industrial de l’RMB.



Existeixen 195 Polígons d'Activitat Econòmica.
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Els sectors tractors
Ventall d’empreses en sectors tractors

Alimentació i
Packaging de
la Conca del
Ripoll

Indústria
alimentària
(Vallès
Oriental)

Agrupació
d'Empreses
Innovadores
de Farmàcia i
Cosmètica de
Catalunya

Moble
(Vallès
Oriental)

Clúster de
Salut de la
Conca de
Ripoll

Bioregió de
Catalunya

Agrupació
d'Empreses
Innovadores
del Vallès
Occidental

Southern
European
Cluster in
Photonics and
Optics

Parc
AudioVisyal
de Catalunya

Font Associació Àmbit B-30
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L'àmbit B-30 incorpora les experiències de projectes conjunts que, tot i de forma
sectorial, ja han mostrat els beneficis de sumar esforços i han demostrat la
importància que té la cooperació efectiva entre les empreses i les institucions: 9
sectors tractors existents al territori, en els quals ja participen més de 1.000
empreses.



Aquests sectors són:
- Packaging d'Alimentació de Catalunya: ajuntaments Barberà del Vallès,
Castellar del Vallès, Polinyà, Sta. Perpètua de Mogoda, Sant Quirze del
Vallès, Sabadell. Característiques: 550 empreses que ocupen a 11.000
persones i amb una facturació de més de 4.600 milions d'euros. És el segon
sector tractor més important, d'aquestes característiques, a escala europea
juntament amb el de la regió de l'Öresund (Dinamarca i Suècia).
- Indústria alimentària (Vallès Oriental): Granollers Mercat i Consell Comarcal.
Característiques: 3.000 milions d'euros i més de 120 empreses implicades,
destaquen els segments de foodservice i de producte ecològic, presència
d'empreses referents en la indústria.
- Moble (Vallès Oriental): compta amb un total de 107 empreses, 1.554
treballadors i una facturació de 203 milions d'euros al 2005. Concentració a la
Garriga, Canovelles i Granollers.
- Agrupació d'Empreses Innovadores de Farmàcia i Cosmètica de Catalunya.
Sant Cugat i Cerdanyola: impulsada per Sant Cugat Empresarial i Cerdanyola
Empresarial. Característiques: aglutina una vintena d'empreses principalment
de Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí, entre altres municipis i gairebé una desena
d'entitats, tant de caràcter públic com privat, municipals i supramunicipals.
- Salut de la Conca de Ripoll i Terrassa (Vallès Occidental): ajuntaments de
Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda,
Sant Quirze del Vallès, Sabadell i Terrassa. Característiques: concentra un
total de 166 empreses, un 26.5% de les quals tenen producte propi. La
facturació total està al voltant dels 2.145 euros i un 49.3% correspon a les
empreses amb producte propi.
- BioRegió de Catalunya: clúster (d'àmbit de tot el territori català) de
biotecnologia, biomedicina i tecnologies mèdiques impulsat per la Generalitat
de Catalunya, que integra empreses, entitats de recerca, administracions i
estructures d'interrelació i de suport a la transferència de coneixement i a la
innovació. Biocat és l'organització responsable de coordinar-lo, dinamitzar-lo i
promoure'l.
- Agrupació d'Empreses Innovadores del Vallès Occidental Tèxtil.cat. Sector
tèxtil amb forta presència a Sabadell iTerrassa.
- Southern European Clusters in Photonics and Optics (SECPhO). Present a
Terrassa.

46

ESTRATÈGIA TERRITORIAL ÀMBIT B-30

- Parc Audiovisual de Catalunya (PAC), Terrassa.
- Al marge d’aquests sectors, des de la Generalitat de Catalunya es va iniciar
una campanya internacional (Catalonia Catalist) per atraure inversions d'alt
valor afegit a Catalunya. I va catalogar 11 hubs d'innovació o pols d'innovació,
entre els quals hi ha: el Pol del Sincrotró i de les Tecnologies Avançades
(Cerdanyola i Sant Cugat) i el Pol de l'Òptica i la Salut (Terrassa i Sabadell).
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Infraestructures de suport a la tecnologia avançada
Parc de l’Alba

Font: Associació Àmbit B-30



L'àmbit de la B-30 disposa d'un seguit d'equipaments i empreses que li donen un
extraordinari potencial. D'una banda, hi ha el Parc de l'Alba, que acull el laboratori
de llum del sincrotró Alba i que, amb 340 hectàrees, és un dels equipaments de
recerca més avançats del món (i que està creant al seu voltant una plataforma
científica, tecnològica i empresarial d'escala europea, amb capacitat per concentrar
40.000 llocs de treball, d'alt valor afegit, vinculats als sectors més dinàmics de
l'economia mundial).



El territori també compta amb la Universitat Autònoma de Barcelona, que forma
part de la xarxa de Campus d'Excel·lència Internacional; amb el seu Parc de
Recerca UAB, amb 30 centres i instituts de recerca i més de 4.000
investigadors/es.



La Universitat Politècnica de Catalunya amb l'Escola Tècnica Superior
d'Arquitectura, Esade-Creàpolis, la Universitat Internacional de Catalunya, o l'ESDi
a Sabadell complementen una notable oferta universitària.



Molt proper a aquestes instal·lacions hi ha el Parc Tecnològic del Vallès, amb 150
empreses instal·lades i on treballen 2.910 persones. A més, hi ha altres centres de
recerca que es troben situats, majoritàriament, als campus universitaris o als parcs
científics i tecnològics.



És també estratègica l'existència en aquest espai del Centre Intermodal de
Mercaderies (CIM), un dels quatre que hi ha a Catalunya, com a equipament per
afavorir l'eficiència en la distribució de mercaderies als principals centres d'activitat
econòmica.
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Altres infraestructures i espais d’interès


El Port de Barcelona i els aeroports del Prat i de Sabadell esdevenen
infraestructures logístiques que, per la seva proximitat, afavoreixen la
competitivitat de la zona.



Cal tenir en compte també l'existència d'equipaments rellevants, alguns en
l'àmbit català, com l'Institut de Seguretat Pública de Mollet del Vallès, altres fins
i tot referents mundials, com el Circuit de Catalunya a Montmeló, i els
equipaments firals com la Fira Sabadell, el Centre de Congressos i
Convencions de la UAB o el Recinte Firal de Granollers.



Finalment, és necessari mencionar l'important valor dels seus espais
periurbans, alguns amb implicacions directes amb la recerca, com l'espai
d'interès natural de Gallecs
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3 MAPA D’ACTORS DE L’ESTRATÈGIA TERRITORIAL DE L’ÀMBIT
B-30

AJUNTAMENTS /
ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES

UNIVERSITATS I
CENTRES
TECNOLÒGICS I
DE RECERCA

MAPA D’ACTORS PER AL
DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I INCLUSIU I
SOSTENIBLE DEL
TERRITORI

ORGANITZACIONS
EMPRESARIALS I
SINDICALS

XARXA DE
SUPORT
EMPRESARIAL
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3.1.

AJUNTAMENTS I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES

Principals administracions

MUNICIPIS



Ajuntament de Badia del Vallès



Ajuntament de Barberà del Vallès



Ajuntament de Castellar del Vallès



Ajuntament de Castellbisbal



Ajuntament de Cerdanyola del Vallès



Ajuntament de la Roca del Vallès



Ajuntament del Papiol



Ajuntament de Granollers



Ajuntament de Martorell



Ajuntament de Mollet del Vallès



Ajuntament de Montmeló



Ajuntament de Montornès del Vallès



Ajuntament de Palau-solità i Plegamans



Ajuntament de Parets del Vallès



Ajuntament de Polinyà



Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Rubí



Ajuntament de Sabadell



Ajuntament de Sant Cugat del Vallès



Ajuntament de Sant Quirze del Vallès



Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda



Ajuntament de Terrassa



Ajuntament de Vilanova de Vallès



BELLATERRA Entitat Municipal Descentralitzada
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Principals àrees implicades:

Àrea Metropolitana de
Barcelona

Diputació de Barcelona



Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic



Àrea de Planificació Estratègica



Àrea de Medi Ambient



Àrea de Mobilitat i Transport



Gerència (Direcció d’Espai Públic, Direcció de Territori)

Altres organismes:


Pla Estratègic Metropolità (PEMB)



Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
(IEMRB)



Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona



Barcelona Regional SA



Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona



Àrea de Territori i Sostenibilitat



Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació

Principals àrees implicades:

Consell Comarcal del Vallès
Occidental



Desenvolupament Econòmic Local



Territori i Cooperació Local

Ens de gestió:


No hi ha

Consorcis:


Consorci de Turisme del Vallès Occidental.



Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental
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Principals àrees implicades:

Consell Comarcal del Vallès
Oriental



Promoció Econòmica i Estudis



Polítiques Socials i Igualtat

Consorcis:


Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental

Altres institucions


Departament de Treball: Servei d’Ocupació de Catalunya



Departament de Salut: Servei Català de Salut



Departament d’Ensenyament: Serveis Territorials



Departament de Territori i Sostenibilitat



Departament d'Empresa i Coneixement



ACCIÓ
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3.2.

UNIVERSITATS I CENTRES TECNOLÒGICS I DE RECERCA

Principals implicats en l’àmbit del coneixement

Centres universitaris



Universitat Autònoma de Barcelona (Campus Cerdanyola
del Vallès, Sabadell i Terrassa)



Universitat Ramon Llull (Sabadell, Sant Cugat)



Universitat Internacional de Catalunya (Sant Cugat)



Universitat
Terrassa)



Escola Universitària Gimbernat (Sant Cugat)



Centre Tecnològic i Universitari (Granollers)



Universidad Nacional de Educación a Distancia (Terrassa)



Universitat Oberta de Catalunya (Sabadell, Terrassa)



Universitat de Girona (Terrassa)



Universitat de Barcelona (Terrassa)

Politècnica

de

Catalunya

(Sant

Cugat,

Cerdanyola del Vallès


Parc de Recerca UAB (PRUAB)



Parc Tecnològic del Vallès (PTV)



Centre Tecnològic Ascamm



Parc de l'Alba

Sant Cugat del Vallès
Parcs científics / Centres
Tecnològics



ESADE Creapolis

Sabadell


Parc de Salut: Observatori de Salut Mental Comunitària
de Catalunya (OSAMCAT) i Fundació Parc Taulí - Institut
Universitari UAB

La Roca del Vallès


Campus Universitas Telefónica
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Terrassa


Parc Audiovisual de Catalunya



Parc Científic i Tecnològic de Terrassa (Orbital.40)



Leitat Technological Centre

Hi ha un total de 10 parcs científics o centres tecnològics
Cerdanyola del Vallès


Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals,
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Centre de
Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica, Centre de Recerca
Agrogenòmica, Institut de Biotecnologia i de Biomedicina,
Institut de Neurociències, Laboratori de Proteòmica CSICUAB, Centre de Recerca en Sanitat Animal, Torre
Marimon IRTA. Unitats de Cunicultura, Ramaderia i
Silvicultura,
Consorcio
para
la
Construcción,
Equipamiento y Explotación del Laboratorio de Luz de
Sincrotrón, Nacional de Microelectrònica (CSIC), Centre
de Recerca Matemàtica, Centre de Visió per Computador,
Centre d'Estudis Demogràfics, Centre d'Estudis Olímpics,
Centre de Recerca en Governança del Risc, Institut
d'Anàlisi Econòmica (CSIC), Institut de Ciències Polítiques
i Socials, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de
Barcelona, Institut de Govern i Polítiques Públiques,
Institut Universitari d'Estudis Europeus, Institut de Ciència
de Materials de Barcelona (CSIC), Institut Català de
Nanotecnologia (CIN2), Institut de Ciències de l'Espai
(CSIC) - Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, Institut
de Física d'Altes Energies, Institut d'Investigació en
Intel•ligència Artificial (CSIC), Laboratori de Llum de
Sincrotró, Materials and Gases, Port d'Informació
Científica, CEPHIS Centre de prototips i solucions
hardware-software, CERPTA Centre especial de recerca
planta de tecnologia dels aliments, CIMITEC Centre
d'investigació en metamaterials per a la innovació en
tecnologies electrònica i de comunicacions



GTQ Grup de Transductors Químics, GTS Grup de
tècniques de separació en química, NANOMOL Centre of
nanotechnology and molecular materials, PPF Planta pilot
de fermentació, SAF Servei d'anàlisi de fàrmacs, SEPBIO
Servei de proteòmica i bioinformàtica, SNIBA Servei de

Centres de Recerca
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nutrició i benestar animal, SVGM Servei veterinari de
genètica molecular, UDT-IA (Unitat de Desenvolupament
Tecnològic en Intel•ligència Artificial).
-

Mollet


Institut Universitari de Ciència i Tecnologia.



Gestió Integral de Residus Orgànics Centre Tecnològic
(GIRO).

Sabadell


Institut Català de Paleontologia (ICP).



Institut Universitari Parc Taulí (Sabadell).

Sant Cugat del Vallès


Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR).

Membres de la xarxa TECNIO (marca creada per ACC1Ó, que
aglutina els principals agents experts en investigació aplicada i
transferència tecnològica de Catalunya).
Catalonia Innovation Triangle:


Consorci de promoció de la B-30 format pels ajuntaments
de Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí.

Plans d’Innovació
Altres actors implicats amb
la innovació



Pla
d'innovació
de
la
Conca
del
Ripoll.
Ajuntaments de: Barberà del Vallès, Castellar del Vallès,
Polinyà, Sabadell Sant Quirze del Vallès i Santa Perpetua
de la Mogoda.



Pla
d'Innovació
del
Vallès
Oriental.
Impulsat conjuntament per l'àrea de dinamització de
clústers d'ACC1Ó de la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de Granollers i el Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
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3.3.

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS

Principals agents empresarials i sindicals presents al territori

Organitzacions empresarials

Organitzacions sindicals



ADE Vallès



Agrupació d'Industrials del Baix Vallès (AIBV)



Cambra de Comerç de Sabadell



Cambra de Comerç de Terrassa



CECOT



Cerdanyola Empresarial



CIESC



UNIÓ EMPRESARIAL INTERSECTORIAL - CERCLE
D'EMPRESARIS



Gremi de Flequers de la Província de Barcelona



Gremi de Constructors d'Obres de Sabadell i Comarca



PIMEC



Sant Cugat Empresarial



UPIC



UGT - Confederación Sindical Unión General de
Trabajadores



CCOO



USOC - Unió Sindical Obrera de Catalunya
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3.4.

XARXA DE SUPORT A EMPRESES

Serveis de creació d’empreses i centres de negoci / parcs empresarials

Serveis de creació
d'empresa



Barberà: Fundació Barberà Promoció.



Cerdanyola: Servei de Promoció de l'Ocupació.



Centre d'Iniciatives Emprenedores Universitàries,
Bellaterra (Cerdanyola). Centre de suport a
l'emprenedoria per a la comunitat universitària.



Rubí: Oficina de Serveis a l'Empresa.



Santa Perpètua: Granja Soldevila.



Sabadell: Promoció Econòmica (Vapor Llonch).



Sant Cugat: Servei de Creació d'Empreses. Institut de
Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la
Informació.



Sant Quirze: Centre de Desenvolupament Econòmica
Masia Can Barra.



Granollers: Granollers Mercat.



Mollet: Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i
l'Ocupació (EMFO), Merca Mollet i Promosol.



Montornès del Vallès. Servei Municipal de Promoció
Econòmica.



Martorell: Promoció Econòmica.



Terrassa: CECOT, Cambra Oficial de Comerç i Indústria
de Terrassa i Foment de Terrassa, SA.



Castellar del Vallès: Departament de comerç i Indústria.

Hi ha un total de 16 serveis de creació d'empreses (homologats
per INICIA)
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Granollers


NEXE Centre de Negocis



EAD Centre de Negocis



NEEDS Centre de Negocis



GREG Centre de Negocis

Parets


CNV Centre de Negocis del Vallès

Rubí


Parc Empresarial de Rubí Nord



Parc Empresarial de Rubí Sud



Parc Empresarial Porta Rubí



Centric Centre de Negocis

Centres de negoci / Parcs
empresarials
Sabadell


Doss, Centre d'Oficines i Serveis, SL



CN, Centre de Negocis



Atrium Business Center



Business Eix Macià Center (Oficina Virtual)



Sabadell Parc Empresarial

Sant Cugat del Vallès


SC Trade Center



Ofibuilding Centre de Negocis



Parc Empresarial de Can Sant Joan



Fidem, SL



Parc Empresarial Can Calders



Parc Empresarial @Sant Cugat
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Sant Quirze del Vallès


Barcelona Moda Centre

Terrassa


GSP (Grup Simó & Pardo) Centre de Negocis



Centre de Negocis Multigest SL



Doss, Centre d'Oficines i Serveis

Hi ha un total de 24 centres de negoci o parcs empresarials
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4 PRIORITATS PER AL DESENVOLUPAMENT
INCLUSIU I SOSTENIBLE A L’ÀMBIT B-30
4.1.

ECONÒMIC

MAPA DE PRIORITATS PER AL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC INCLUSIU I SOSTENIBLE

A continuació es presenta el mapa de prioritats per al desenvolupament econòmic inclusiu i
sostenible de l’àmbit B-30. Les prioritats plantejades tenen en compte les principals conclusions
de la diagnosi territorial exposada, els valors definitoris del territori, així com les diferents
estratègies ja plantejades dels diferents actors presents al territori.
Aquestes prioritats pretenen servir de palanca per tal d’impulsar una agenda de cooperació al
territori a través d’objectius concrets i actuacions a intensificar o impulsar de cara als propers
anys. De fet, aquest mapa de prioritats assenta les bases d’una agenda de cooperació
supralocal que pot retroalimentar les sinèrgies entre el territori conformat per l’àmbit B-30 i
l’àrea metropolitana de Barcelona.
El desenvolupament dels territoris passa per detectar i promoure els factors essencials de
competitivitat: les empreses, la innovació, la formació, la recerca, la cooperació, la visibilitat
internacional i els projectes comuns multiplicadors són els elements que, quan treballen
alineats, multipliquen els efectes en la creació de riquesa.
Les prioritats presents en aquest document tenen com a raó de fons l’impuls de la competitivitat
del territori incentivant un major grau d’obertura de l’economia i un model econòmic que integri
els principis de la sostenibilitat en el seu àmbit productiu. Catalunya i l’àrea metropolitana de
Barcelona ja tenen un elevat pes en les exportacions de productes industrials amb un nivell
tecnològic mitjà-alt. En aquest sentit, en l'àmbit B-30 ja s'hi troben més de mil empreses del
sector industrial de nivell tecnològic mitjà-alt/alt, empreses clarament exportadores. De cara al
futur, cal aprofundir en aquestes dinàmiques com a element de creació de riquesa i d’ocupació
de qualitat.
Per avançar en aquesta prioritat de fons resulta imprescindible impulsar la innovació en les
empreses i augmentar la seva participació en l'R+D, ja que la innovació és un indicador clau
per avaluar la competitivitat d'un sector i, per tant, també de la regió on s'ubiqui. La presència al
territori de parcs científics i tecnològics, com a organitzacions que pretenen fomentar i
desenvolupar
la
innovació
seguint
el
model
de
la
“triple
hèlix”
(administració/universitat/empresa) és un dels pilars per tal de configurar un model avançat
d’innovació i transferència tecnològica.
Un altre dels aspectes que fonamenta les prioritats manifestades en aquest document és la
voluntat d’alinear els actors del territori cap a l’assoliment d’objectius compartits. Una xarxa
intensa de col·laboracions fa més competitiu un territori, ja que millora la rendibilitat de la seva
activitat. L'actual existència de sectors tractors en el territori B-30 ja ha mostrat la fortalesa
d'aquest sistema.
61

ESTRATÈGIA TERRITORIAL ÀMBIT B-30

Així mateix, cal tenir present que la innovació necessita d’un entorn adequat, és a dir, d’un
territori i una xarxa d’infraestructures que acompanyin els esforços de la xarxa d’actors amb
voluntat innovadora. És per aquest motiu que cal planificar el territori des d’una perspectiva
àmplia, amb zones urbanes i periurbanes ben definides, i una xarxa d’espais naturals integrada
en la lògica de planificació urbana. Aquests espais han d’estar ben comunicats, no només amb
una xarxa viària suficient, sinó també amb transport públic viari i ferroviari eficient i amb bona
cobertura. Tots aquests elements formen part del model de futur de l’àmbit territorial B-30.
En definitiva, tot seguit es presenten 4 prioritats estratègiques per l’àmbit B-30 orientades a
impulsar i facilitar la generació d'activitat econòmica i l'ocupació d'alt valor afegit:
1. Esdevenir l’eix de la manufactura avançada del sud d’Europa.
2. Vertebrar el territori a través d’infraestructures i serveis a la mobilitat.
3. Posicionar-se com a referents en la indústria dels biosensors, així com en la
nanotecnologia i la bioenginyeria.
4. Ser un territori referent en economia circular.
Cal destacar que aquestes línies de treball, particularment la 1a i la 2a que són prioritats
consolidades, ja han estat objecte d’un treball aprofundit per part de Grups de Treball integrats
per diferents organitzacions i promoguts per l’Associació Àmbit B-30.
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AGENDA DE COOPERACIÓ TERRITORIAL AMB-B-30
Pilars força de l’àmbit B-30



485km² de superfície amb
més d’1 milió d’habitants



25% ocupació industrial
de Catalunya



23 municipis en 3
comarques



Més de 3.000 empreses



Xarxa extensa d’actors en el
territori



15 centres universitaris



64 centres de recerca / 10
parcs científics-tecnològics



195 PAEs i més de 6.500 ha
de sòl industrial

Prioritats estratègiques de l’àmbit B-30

2
Estratègies
concretade
s i en curs

1.Esdevenir l’eix de la
manufactura avançada
del sud d’Europa

2.Vertebrar el territori a
través
d’infraestructures i
serveis a la mobilitat

3.Posicionar-se com a
referents en la indústria
dels biosensors, així
com en la
nanotecnologia i la
bioenginyeria

4.Ser un territori
referent en economia
circular

a reforçar

2
Estratègies
emergents
a
desenvolup
ar

DESENV
OLUPAM
ENT
ECONÒ
MIC
INCLUSI
UI
SOSTENI
BLE
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MAPA DE LES PRIORIATS ESTRATÈGIQUES A IMPULSAR
2 Estratègies concretades i en curs a reforçar

Prioritat 1.
Esdevenir l’eix de la manufactura
avançada del sud d’Europa

Prioritat 2.
Vertebrar el territori a través
d’infraestructures i serveis a la
mobilitat

Línies d’acció

Línies d’acció
L1: Crear un HUB de Fabricació
Avançada a l’àmbit B-30

L1: Millorar de la xarxa de transport
públic, tant pel que fa a viatgers
com a mercaderies

L2:
Actuar
com
a
representatiu del territori

lobby

L2: Millorar la xarxa viària de l’àmbit
B-30

L3: Reforçar la imatge de l’àmbit B30 com a territori conjunt

L3:
Millorar
les
dotacions
tecnològiques dels PAEs de l’àmbit
B-30

2 Estratègies emergents a desenvolupar
Prioritat 3.
Posicionar-se com a referents en
la indústria dels biosensors, així
com en la nanotecnologia i la
bioenginyeria

Prioritat 4.
Ser un territori referent en
economia circular

Línies d’acció

Línies d’acció

L1: Impulsar el projecte Biosensors
B-30

L1: Participar activament en el
programa metropolità de simbiosi
industrial que impulsarà l’AMB

L2: Crear el Nano B-30 – Barcelona
Nanotechnology Cluster
L3: Promoure l’àmbit
Bioenginyeria B-30

de

la

L2: Impulsar la transformació de
residus en noves matèries primeres
L3: Impuls de l’emprenedoria
vinculada a l’economia circular
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4.2.

DETALL DE LES PRIORITATS A IMPULSAR

Nota prèvia:
Les prioritats desenvolupades a continuació recullen en gran mesura i pretenen donar visibilitat
als treballs de reflexió estratègica concertada ja realitzats des de l’Associació Àmbit B-30, que
tal i com s’ha mostrat anteriorment, aglutina més de 50 organitzacions de diferent tipus.
Aquestes prioritats permeten detallar l’Agenda de Cooperació AMB – B-30 a desplegar en el
marc del conveni de col·laboració signat per les dues entitats.
En el cas de les prioritats 1 (Esdevenir l’eix de la manufactura avançada del sud d’Europa) i 2
(Vertebrar el territori a través d’infraestructures i serveis a la mobilitat) es sintetitzen els
resultats de diferents grups de treball i publicacions realitzades per l’Associació. El detall
d’aquests grups de treball i publicacions es pot trobar a: http://www.b30i.cat.
Les prioritats 3 (Posicionar-se com a referents en la indústria dels biosensors, la
nanotecnologia i la bioenginyeria) i 4 (Ser un territori referent en economia circular) són més
incipients i, per aquest motiu, es presenta una primera proposta dels objectius a assolir en
aquests àmbits, i que hauran de ser concretats i desplegats conjuntament amb els actors del
territori.
Partint de la base presentada en aquest document, es manifesta la voluntat d’incorporar a més
agents en l’enriquiment i implementació de l’Estratègia Territorial B-30, incidint en les
dinàmiques de concertació territorial.
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Prioritat 1: Esdevenir l’eix de la manufactura avançada del Sud d’Europa
Estat – Prioritat estratègica concretada i en curs a reforçar
L’àmbit B-30 ha manifestat la seva ambició a esdevenir un dels principals pols industrials i de
manufactura avançada del sud d’Europa on s’integra l’ús de tecnologies punteres, avançades i
innovadores per millorar productes i serveis.
D’aquesta manera, l’àmbit B-30 s’alinea amb les polítiques estratègiques de la Unió Europea
que veuen la manufactura avançada com a element competitiu per les capacitats i els recursos
diferenciadors que han acumulat envers les noves economies, principalment d’Àsia. En aquest
sentit, els productes fruit de la manufactura avançada es caracteritzen per:






Un alt nivell de disseny.
Un nivell elevat de complexitat tecnològica i d’innovació.
La seva fiabilitat, assequibilitat i fàcil disponibilitat.
Ser nous, millors i atractius en comparació amb productes precedents.
Estar adreçats a solucionar diferents problemes de la societat.

Aquesta prioritat europea es visualitza a través del programa Europa 2020, que integra com un
dels seus pilars la reindustrialització des de l’Advanced manufacturing, que contempla elements
com:











Processos de manufactura.
Tecnologies d’alta precisió.
Tecnologies computacionals.
Sistemes de producció intel·ligents com la robòtica.
Automatització.
Monitorització dels processos.
Processos i tecnologies sostenibles.
Noves plataformes tecnològiques industrials.
Capacitat de fabricar grans o petits volums.
Alt índex de producció.

Aquesta aposta europea té per objectiu últim recuperar el creixement sostenible, crear
ocupació d'alt valor i donar resposta als problemes de la societat, amb un seguit de mesures
prioritàries amb la finalitat de fomentar la inversió en noves tecnologies, millorar l'entorn
empresarial, millorar l'accés als mercats i al finançament i, en general, satisfer les necessitats
de la indústria.
Addicionalment, cal tenir en compte que el perímetre del sector industrial s'ha d'establir amb la
inclusió dels serveis destinats a la producció, que són complementaris amb les activitats
manufactureres. Per tant, es pot parlar d'un sector integrat, indústria manufacturera-serveis
destinats a la producció, també anomenat nova indústria, que emergeix com un dels pilars
bàsics a partir dels quals promoure estratègies de reindustrialització del territori.
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Tenint en compte aquest context global, des de l’Associació Àmbit B-30 s’ha realitzat una
primera reflexió orientada a potenciar la indústria en el marc de l’àmbit territorial B-30.
Concretament, l’aportació mostra com cal assumir un triple desafiament:






En primer lloc, cal possibilitar i impulsar que les empreses, les universitats, els centres de
recerca i els centres d’innovació i disseny actuïn de forma sinèrgica, amb la finalitat que
l’avenç científic s’incorpori de forma accelerada als processos empresarials.
En segon lloc, s’ha de facilitar i impulsar el sorgiment de noves iniciatives en àmbits de
coneixement emergent i facilitar la seva interrelació amb les empreses consolidades i amb
capacitat productiva contrastada.
En tercer lloc, es requereix que el procés industrialitzador ultrapassi les delimitacions
administratives de les administracions locals, tot aprofitant les potencialitats del territori, i
generi un clima favorable en favor de la cooperació transmunicipal.

Així mateix, conclou destacant la necessitat de generar ocupació, millorar la qualificació
professional i reequilibrar el territori.
Aquesta potenciació de la indústria ha d’anar acompanyada d’un marc de col·laboració avançat
que permeti convertir els resultats científics i el coneixement en solucions tecnològiques
d’aplicació a la indústria. En aquest sentit, es destaca que el territori B-30 té unes
característiques adequades per tal de generar un sistema regional d’innovació. Marquet exposa
que la dimensió pública de la recerca i la transferència està organitzada i que compta amb
elements destinats a promoure la transferència de coneixements i tecnologia. En canvi, un dels
àmbits en el qual cal incidir és la dimensió privada. Concretament, es destaca que les
empreses tenen dificultats per accedir a la recerca i als recercadors en busca de coneixement
que permeti la innovació i que no existeix un mecanisme adequat d’intermediació entre la
recerca pública i les empreses.
És per aquest motiu que es proposa promoure l’àmbit de la transferència i la innovació que
hauria d’aportar a l’ecosistema de [recerca – innovació] la visió, les necessitats i les
oportunitats generades des de la part industrial principalment, sense perdre de vista
evidentment que els nous coneixements es troben en gran mesura a les universitats i als
centres de recerca públics.
Alguns dels objectius a assolir des d’una visió tècnica haurien de ser:


Promoure màsters professionals a les universitats del territori amb participació
d’empreses.



Promoure la participació de les empreses del territori en els programes de Doctorat
Industrial.



Promoure les relacions entre les empreses i la universitat i la confiança mútua.



Promoure que les empreses participin en activitats universitàries formatives (treballs
finals de màster, treballs finals de grau, etc.), aportant la seva experiència i
coneixements.



Detectar necessitats de consultoria científicotecnològica per les empreses i aconseguir
cobrir aquestes necessitats



Detectar oportunitats de partenariat privat-públic per part de les empreses en recerca i
innovació. Conjuntament amb els agents d’innovació de les universitat i centres de
recerca desenvolupar aquests partenariats en totes les seves possibilitats.
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Construir una xarxa d’inversors privats (business angels) per activitats de transferència
i innovació des del coneixement.



Desenvolupar el concepte de “corporate venture capital” amb les empreses del territori
per aconseguir finançament pel llarg recorregut existent entre els resultats de recerca i
l’aplicació (proves concepte i prototips).



Constituir-se com a lobby representatiu del territori més industrialitzat d’Espanya (aquí
és on més es necessitaria la participació de l’àmbit de l’Administració).



Estudiar les possibilitats existents d’establir un sistema de “Matching Funds” en el
territori i pressionar al respecte.



Exercir pressió per canviar l’actual model de “molts centres de recerca” i “pocs centres
tecnològics” a un model més equilibrat, definint l’espai de cadascú en l’ecosistema
d’innovació.



Exercir pressió pel canvi de legislació pel que fa referència al finançament de la recerca
pública que impulsi aquella recerca amb impacte a la societat.



Promoció dels investigadors que tingui en compte les seves relacions amb l'empresa, la
transferència i la innovació.



Facilitar les activitats de consultoria i altres activitats conjuntes públic-privades en
recerca.

Un darrer bloc que cal considerar és el dels reptes a superar per tal de crear un node
d’excel·lència en producció avançada. En aquest àmbit de reflexió, des de l’Associació Àmbit
B-30, es destaquen els reptes que es reprodueixen a continuació:

Repte 1: Productes i processos d’alt valor afegit
Aquest repte inclou la generació, d’una manera sostenible, de productes d’alt valor afegit, i les
seves tecnologies i processos relacionats, amb l’objectiu últim de satisfer les creixents
demandes dels usuaris.
Cal fomentar la creació de noves indústries i d’empreses de base tecnològica. Cal crear
clústers per reorientar i modernitzar l’activitat de les empreses catalanes de manera que
aquestes puguin migrar cap a nous sectors estratègics o emergents on puguin aprofitar la seva
capacitat tecnològica i el know-how adquirit per desenvolupar productes i serveis de més valor.
Els productes més competitius són els que incorporen més coneixement, més serveis, més
grau d'individualització, més simplicitat d’ús i més participació del client en el disseny final.
Aquesta evolució ha de permetre a les empreses detectar mercats potencials més atractius i
generar productes innovadors que donin resposta a les noves necessitats, i així allunyar-se de
la seva activitat tradicional, seriosament compromesa pel context competitiu internacional.
En aquest sentit està naixent un teixit empresarial altament competitiu basat en el
desenvolupament de productes, processos i serveis d’alt valor afegit associats a les necessitats
de sectors estratègics i emergents como són les energies renovables, la biotecnologia i
l’Additive Manufacturing, entre d’altres. Alhora, estem contemplant com cada cop de forma més
accentuada les empreses no s’agrupen d’una manera tan sectorial i més aviat cooperen i
col·laboren dintre de la cadena de valor per desenvolupar nous productes de manera conjunta i
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per incrementar les seves competències i coneixements gràcies a la innovació oberta,
col·laborativa i multidisciplinària.
Cal remarcar que els nous materials suposen una font infinita d’inspiració per afegir valor als
productes, aconseguir noves prestacions i abordar nous mercats. Però el desenvolupament de
nous materials amb noves propietats necessiten tecnologies avançades per transformar-los o
per optimitzar els mitjans existents, ja que la desconeixença del seu comportament i
característiques pot comportar una dificultat afegida al procés de disseny i transformació.
Entre els processos d’alt valor afegit destacaríem aquelles tecnologies de procés orientades a
l’obtenció de nanoproductes, és a dir, la industrialització dels avenços en nanotecnologies per
obtenir productes amb propietats millorades i les corresponents tecnologies de fabricació.
Repte 2: Empreses reconfigurables i fabricació concurrent
El clima competitiu, reforçat per la comunicació i el coneixement compartit, requereix respostes
ràpides a les necessitats canviants dels clients i a les oportunitats del mercat. Les empreses
han de ser flexibles i els processos de fabricació reconfigurables per adaptar-se a les
especificacions del client amb l’aportació de solucions a mida per produir en sèrie, però també
per ser utilitzats per petites quantitats de productes personalitzats.
En aquest sentit, hi ha una clara tendència a la implantació de totes aquelles tecnologies que
permetin accelerar el procés de desenvolupament de productes, perquè el que de veritat
importa és que, des que sorgeix una idea fins que aquesta es converteix en un producte
comercialitzat, el temps sigui el més curt possible, sempre en relació amb altres qüestions
d’índole econòmica o logística. A més, de manera creixent, el consumidor intervé en el disseny
i desenvolupament dels productes i provoca l’aparició de nous models de negoci i la necessitat
d’optimitzar els mitjans de producció existents per aconseguir un factor més de producció. En
aquestes condicions, flexibilitat i reactivitat constitueixen dos elements clau per vendre
solucions més que productes.
Sota aquest concepte es contempla el desenvolupament i la validació de noves tecnologies i
estratègies industrials que permetin millorar notablement els processos en termes d’agilitat,
productivitat, adaptabilitat i anticipació per aconseguir una producció flexible i orientada a la
producció personalitzada. Aquestes tecnologies han de tenir en compte tots els aspectes de
procés i del cicle de vida del producte durant les fases de disseny i producció, la realimentació
contínua durant la seva vida i sobretot les necessitats de l’usuari.
Per suportar aquests conceptes, s’han d’implantar noves tecnologies i nous sistemes
d’informació que connectin totes les tasques dintre i fora de l’empresa. Aquestes tecnologies i
sistemes d’informació han de permetre aconseguir la concurrència en totes les operacions,
amb mètodes unificats i protocols estàndards, amb l’objectiu d’intercanviar informació per
optimitzar els processos de fabricació i logístics que, al seu torn, han de permetre connectar de
forma més personalitzada i eficient amb el client o l’usuari. En aquest sentit, parlem de
sistemes de producció en xarxa que han de ser dinàmics i han d’incloure tecnologies que
facilitin: el disseny col·laboratiu i virtual; la identificació i la verificació de paràmetres de
fabricació de totes les parts involucrades en el procés de desenvolupament de producte; els
sistemes de supervisió, manteniment i control remots; els sistemes de percepció, visió artificial,
tractament d’imatges i reconeixement de formes per un control de qualitat total i les tecnologies
aplicades a xarxes de distribució i comerç electrònic.
Però, alhora, l’increment de l’eficàcia dels processos productius passa per tenir sistemes de
fabricació reconfigurables que permetin no només incrementar al màxim la productivitat, sinó
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també tenir capacitats per realitzar el que s’anomena el ‘local customisation’ o acabat local. En
aquest sentit, les empreses productives han de fer una aposta decidida per la robòtica
intel·ligent i la mecatrònica. També s’ha de produir un progrés significatiu en l’àrea de
programari per als sistemes de col·laboració intel·ligent, ja que cada cop més els sectors
productius s’apropen a sistemes d’autosupervisió i correcció en cicles tancats, on es controlen i
retroalimenten els paràmetres de procés de forma contínua. També s’han de tenir en compte
els processos de fabricació no convencionals, com les tecnologies d’Additive Manufacturing
orientades a l’obtenció de sèries curtes.
Repte 3: La producció intel·ligent, la gestió de la informació i el coneixement
Molt vinculat amb el repte anterior, la competitivitat de les indústries, especialment les més
madures, depèn de la seva capacitat per convertir de forma instantània la informació en
coneixement útil per a la presa de decisions. D’aquesta manera, es possibilita l’adaptació
contínua als requeriments canviants del mercat i la realització d’operacions cooperatives a
escala global.
El treball en xarxa i la inclusió de la intel·ligència com un factor més a tenir en compte en el
desenvolupament de productes cada cop es fa més evident a l’hora d’estructurar la producció.
Les oportunitats per a la indústria de l’Àmbit B-30 provenen de la capacitat per desenvolupar i
assimilar sistemes que afavoreixin la cooperació i el fet de compartir el coneixement més enllà
de les fronteres de les empreses. La necessària reducció del temps de desenvolupament de
nous productes requereix la transferència d’informació en temps real entre tots els agents
involucrats en el procés de fabricació. És essencial, per tant, el desenvolupament de sistemes
de comunicació i la implantació a l’entorn web d’eines i mètodes que permetin realitzar
operacions cooperatives a escala global (disseny col·laboratiu, identificació i verificació de
paràmetres de fabricació de totes les parts involucrades, determinació i especificació de
processos, integració de la cadena logística i millora de la gestió de la cadena de
subministrament), així com dels sistemes d’informació i comunicació que fan possible
augmentar la connectivitat i la ubiqüitat de totes les operacions i de tots els agents implicats a
la cadena de valor.
També és fonamental el desenvolupament d’aplicacions orientades a l’automatització parcial o
total dels processos industrials, incloent-hi el propi disseny de producte, la simulació numèrica
de processos i productes, i la incorporació d’agents de decisió intel·ligent, xarxes neuronals,
sistemes experts (KBE i KBS), algoritmes i autòmats intel·ligents.
Per últim, l’evolució cap a un sector manufacturer basat en el coneixement i la incorporació
d’intel·ligència en els productes i processos per disposar d’informació instantània i contínua de
la situació real de l’entorn ens porta inexorablement a adquirir i desenvolupar coneixement en
l’àmbit de la mecatrònica i la sensòrica. La seva gran aplicabilitat en sectors molt diversos, ja
està revolucionant sens dubte els sectors productius amb un gran impacte social en termes de
seguretat, traçabilitat, orientació a l’usuari i personalització.
Repte 4: La sostenibilitat industrial
El medi ambient i l’eficiència energètica dels processos productius i les seves regulacions
respectives s’estan convertint en un dels principals drivers de la indústria manufacturera.
L’interès per l’impacte mediambiental va més enllà del reciclatge de components, i tant la
selecció dels materials com el disseny de productes i processos es veuen afectats pels
conceptes de reciclabilitat. Des del punt de vista mediambiental, destaca la utilització de
materials reciclats en el desenvolupament de nous productes, l’automatització dels processos
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de desfabricació, l’aplicació de sistemes de gestió mediambiental per la minimització de residus
i emissions i la internalització dels costos de l’impacte mediambiental per aconseguir una
indústria sostenible.
D’una altra banda, l’ús limitat de recursos materials i energètics són problemes amb una
importància creixent que potencien l’ús d’energies renovables i la reducció del con sum
energètic. Per a la indústria, les oportunitats no només es centren en l’aprofitament dels
avenços en fonts alternatives i renovables per a la diversificació energètica, com l’energia solar
i l’energia fotovoltaica. També existeixen grans oportunitats en la industrialització massiva de
components que comporta aquest nou mapa energètic basat en la diversificació. Aquest nou
mapa està generant una nova indústria basada en el desenvolupament de nous productes i
solucions que han de permetre una major incorporació de tecnologies netes en instal·lacions,
vehicles de propulsió i mitjans de transport.
Repte 5: El capital humà i social
La introducció de noves tecnologies en els processos productius és necessària com a estratègia adaptativa als canvis; però el grau de progrés tecnològic i l’impacte de les tecnologies
de la informació en els sistemes de producció ha provocat que l’èxit i el creixement del sector
depengui en gran mesura de la capacitat de les empreses per assimilar i implantar aquests
avenços. Aquest fet, lligat al desenvolupament de nous productes i a la incursió en nous
mercats, necessita la dotació de més recursos humans per consolidar nous coneixements i
l’increment de la qualificació del personal de les plantes productives.
Inevitablement, això ha d’anar acompanyat d’una major inversió econòmica en formació i
reciclatge de les persones en conseqüència de la demanda creixent de treballadors
especialitzats en noves tecnologies amb un adequat nivell de formació i capaços d’adaptar-se a
les necessitats canviants del mercat. Està demostrat que disposar de treballadors qualificats és
una necessitat bàsica per al desenvolupament del teixit industrial i, en aquest sentit, els
recursos humans, la seva motivació i el seu nivell formatiu requereixen una inversió social a
llarg termini per part dels diferents estaments socials (sistema educatiu, productiu,
governamental). En aquest sentit, cal adaptar l’oferta formativa, tant als programes universitaris
com als programes de formació professional, a les necessitats reals de la indústria, que
demanda individus molt més experimentats tècnicament i amb capacitats i coneixement
multidisciplinaris.
Per últim, atès que el capital humà i social són els actius més importants amb què compten les
empreses, s’ha de posar especial atenció per fomentar, des del punt de vista institucional, la
protecció del capital intel·lectual i, al mateix temps afavorir la importació de personal altament
qualificat, l’intercanvi de personal i la cultura de la col·laboració perquè l’Àmbit B-30 esdevingui
un pol de coneixement en la producció avançada.

Tenint en compte aquest marc de reflexió general, a continuació, es presenta una síntesi del
Pla Operatiu a desenvolupar per tal d’avançar en la prioritat d’esdevenir l’eix de la manufactura
avançada del Sud d’Europa.
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PLA OPERATIU

Línia d’acció 1: Crear un HUB de Fabricació Avançada a l’àmbit B-30 per impulsar i
facilitar la generació d’activitat econòmica i ocupació d’alt valor afegit mitjançant la
revitalització de la indústria, el foment de l’emprenedoria, el talent, l’atracció d’inversió
estrangera i la generació i transferència de coneixement enfocats a la implementació de la
fabricació avançada al teixit industrial empresarial.

OBJECTIUS / ACTUACIONS
1.1.Promoure la implantació, tant de processos com de productes avançats, en la
fabricació de les empreses de l’àmbit B-30.
1.1.1.Assessorar i acompanyar emprenedors i empreses: estudis de viabilitat de
negoci i del potencial de creixement, reorientació estratègica i noves oportunitats
de negoci.
1.1.2.Fomentar l’increment del volum de les empreses i la cooperació entre si amb
criteris de complementarietat vertical o transversal.
1.2.Impulsar activitats d’R+D+I per mitjà de projectes col·laboratius.
1.2.1.Promoure la participació de les empreses del territori en els programes de
doctorat industrial.
1.2.2.Facilitar les activitats de consultoria i altres activitats conjuntes públicprivades en recerca.
1.2.3.Promoure les relacions i la confiança mútua entre les empreses, la universitat
i els centres tecnològics.
1.3.Formar empreses i emprenedors en la fabricació avançada en els sectors
científic, tecnològic i empresarial.
1.3.1.Impulsar màsters professionals a les universitats del territori, promovent la
participació de les empreses en activitats universitàries formatives, aportant la seva
experiència i coneixements.
1.3.2.Formar tant a treballadors de plantes industrials com a comandaments intermedis i alts càrrecs.
1.3.3.Detectar les necessitats de consultoria científicotecnològica per les empreses
i aconseguir cobrir aquestes necessitats.
1.3.4.Detectar la necessitat de formació a les empreses: elaborar els plans de
formació, acordar la seva execució en centres de formació professional o
universitaris, fomentar les pràctiques d'estudiants en les empreses i els convenis
entre universitats i empreses.
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1.4.Identificar les fonts de finançament adequades, cercar socis i inversors.
1.4.1.Detectar les oportunitats de partenariat privat-públic, per part de les empreses, en recerca i innovació. Desenvolupar, conjuntament amb els agents d’innovació de les universitats i centres de recerca, aquests partenariats en totes les
seves possibilitats.
1.4.2.Desenvolupar i liderar plans per assolir recursos europeus encaminats a la
innovació de les empreses dels municipis de la B-30.
1.4.3.Potenciar una xarxa d’inversors privats (business angels) per a activitats de
transferència i innovació des del coneixement.
1.4.4.Implantar el concepte de “corporate venture capital” amb les empreses del
territori per aconseguir finançament per al llarg recorregut existent entre els
resultats de recerca i l’aplicació (proves concepte i prototips).
1.4.5.Coordinar polítiques financeres per facilitar l’accés al crèdit adreçat a la renovació dels equipaments tecnològics i cadenes de producció.
PROJECTES SINGULARS PREVISTOS
Emprenedoria corporativa
Programa d'emprenedoria que ha de permetre el naixement d'empreses d’impacte a través
d'empreses del territori. Aquest programa està orientat a empreses de diferents sectors
amb potencial innovador per tal d’impulsar projectes complementaris al negoci de cada una
de les empreses participants i generar nous projectes innovadors d’alt valor afegit.
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Línia d’acció 2: Actuar com a lobby representatiu del territori més industrialitzat d’Espanya
per promoure i exercir pressió davant les administracions competents.
OBJECTIUS / ACTUACIONS
2.1.Promoure un canvi en la legislació pel que fa a:
2.1.1.Un finançament de la recerca pública que impulsi la que té més impacte en la
societat.
2.1.2.Promoure personal investigador que tingui en compte les seves relacions
amb l'empresa, la transferència i la innovació.
2.2.Canviar l’actual model amb molts centres de recerca i pocs centres tecnològics
cap a un model més equilibrat.

2.3.Estudiar les possibilitats existents d’establir en el territori un sistema d’incentius
seguint el model alemany dels anomenats “Matching Funds”.

2.4.Incentivar la cooperació universitat-empresa.
2.4.1.Modificar les normatives de promoció del professorat i incorporar-hi, de forma
rellevant, la transferència de coneixements amb projectes d’innovació.

2.5.Articular mesures per incrementar la capacitat productiva de les empreses:
2.5.1.Reduir els processos administratius en tots els tràmits en la relació de les
empreses amb l’administració pública.
2.5.2.Generalitzar la finestreta única en l’àmbit de la B-30 i apropar l’administració a
les empreses.
2.5.3.Ajustar les normes municipals a un estàndard àmbit B-30 i incentivar la
contractació i la cooperació intermunicipal.
2.6.Articular polítiques per disminuir els costos de l’energia, establint una agència B30 de l’energia.

2.7.Assolir que tot l’àmbit B-30 disposi de xarxa de banda ampla, a porta, en totes les
empreses industrials.

2.8.Vetllar per l’aplicació del document de “Priorització
infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B-30”.

d’actuacions

en
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PROJECTES SINGULARS PREVISTOS
Foment de la relació universitat – empresa - administració
Crear un programa d'acostament universitat - administració - empresa. Acompanyament de
la manufactura cap al camí de la manufactura avançada, a través de la innovació.
Acostament dels recursos públics a les empreses (per exemple el Programa Europa 2020).

Innovació Oberta
Crear una xarxa d'innovació oberta, que ha de permetre compartir reptes entre tots els
agents del territori i trobar solucions conjuntes que millorin la competitivitat de les empreses
de l'àmbit B-30.

Territori Intel·ligent
Identificar necessitats urbanes i socials de les ciutats de l'àmbit B-30, per trobar solucions
competitives i que permetin el desenvolupament de solucions generalizables a altres
ciutats.
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Línia d’acció 3: Reforçar la imatge de l’àmbit B-30 com a territori conjunt

OBJECTIUS / ACTUACIONS

3.1.Realitzar accions de promoció internacional per atraure empreses.

3.2.Crear un Observatori de l’àmbit B-30 per analitzar i fer el seguiment dels
indicadors socioeconòmics del territori.
3.3.Ajustar la senyalística de tots els municipis, incloent-hi el logotip i marca àmbit B30

PROJECTES SINGULARS PREVISTOS
Data Center
Creació d'un espai que actuï com a centre de dades de referència a escala europea i per a
les empreses de l'àmbit B-30. Oferint els serveis propis d'un centre de dades: Cloud
computing, Hosting i Colocation, entre altres. La proximitat d'aquest espai ha de millorar la
competitivitat de les empreses de l'àmbit B-30.
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Prioritat 2: Vertebrar el territori a través d’infraestructures i serveis a la
mobilitat
Estat – Prioritat estratègica concretada i en curs a reforçar
Un dels elements clau per tal promoure el desenvolupament i creixement econòmic, és
disposar d’un sistema d’infraestructures i de serveis de mobilitat competitiu que permeti la
connectivitat i la cohesió socioeconòmica. És per aquest motiu que aquesta prioritat es
considera clau en un territori com l’àmbit B-30, caracteritzat per una situació geogràfica
estratègica a l’estar situat a l’eix Barcelona-Lió, en una de les megaregions europees amb més
activitat.
L’entorn de crisi econòmica ha portat a una reducció de les inversions en l’àmbit de la mobilitat,
fet que provoca la necessitat de repensar les prioritats de l’àmbit B-30 i de replantejar el
calendari d’implementació de les actuacions previstes a diferents plans, des del Pla General
d’Infraestructures i serveis de Catalunya (PGI), el PDI de l’ATM, o el Pla de Rodalies. Aquesta
priorització, però, no s’ha d’entendre com una renúncia a cap de les actuacions previstes en
aquests plans.
Per aquest motiu, les organitzacions integrants de l’Associació Àmbit B-30 van arribar a la
conclusió de la necessitat d’alinear els agents del territori, creant una visió compartida dels
projectes d’infraestructures i serveis a la mobilitat a impulsar. Per fer-ho, es va crear un Grup de
Treball de Territori que, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, va realitzar un estudi
amb la finalitat de definir l’agenda de priorització de les actuacions del sistema de mobilitat
públic i privat en aquest territori. Cal tenir en compte que aquesta reflexió va partir des d’una
visió pragmàtica i realista de les actuacions que es considera que es poden impulsar a curt i
mitjà termini.
L'àmbit de l'informe, aplega 23 municipis, bàsicament de les comarques del Vallès Oriental i el
Vallès Occidental, amb una població de més d'un milió d'habitants, i llista en total una
seixantena d’actuacions prioritzades en quatre categories: en curs, alta, mitjana o baixa, i
segons si corresponen a la xarxa viària o de transport públic. S’ha de destacar que la
metodologia per a la priorització de les actuacions s'ha basat en criteris de viabilitat tècnica,
grau de maduresa del projecte, cost econòmic, nombre d'usuaris i àmbit territorial beneficiat per
l'actuació.
Amb aquestes actuacions es pretén aconseguir l'acabament de les actuacions viàries i
ferroviàries en curs, garantir l'accés de l'àmbit a les terminals intermodals de mercaderies,
impulsar el funcionament integrat de l'àmbit B-30, afavorir el transvasament modal cap al
transport públic i resoldre els principals problemes de connectivitat, cogestió i seguretat viària.
Els dèficits identificats en el marc del Grup de Treball en relació a les infraestructures i serveis
de mobilitat són:
Dèficits detectats en els sistema de transport públic:
1. Freqüències ferroviàries insuficients.
2. Dèficit de capacitat ferroviària.
3. Dèficit de comunicació ferroviària interna.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Municipis sense ferrocarril amb dèficit de transport públic.
Temps de viatge amb Barcelona millorable.
Àmbits amb oferta de transport públic millorable.
Accessibilitat al TAV i l’aeroport.
Dèficit del sistema de corones tarifàries.
Transport de Mercaderies.

Dèficits detectats a la xarxa viària:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Congestió.
Vehicles de pas pel casc urbà de municipis.
Connectivitat a la xarxa viària d’alta capacitat.
Dèficit de connectivitat interna.
Disfuncions provocades pel peatge.
Ocupació del sòl.
Seguretat i salut.

Els objectius generals que es plantegen sota aquesta premissa són els següents:


Facilitar el transport de mercaderies cap als ports de Barcelona i Tarragona i cap a
Europa. En aquest sentit, cal mantenir el calendari de l’Agenda Catalana del Corredor
Mediterrani i fer una especial incidència en l’intercanvi modal en favor del transport per
ferrocarril.



Facilitar la mobilitat entre la localització de l’activitat econòmica i el mercat de treball i
concretament entre els centres de producció, els de recerca i investigació i les
poblacions. Això representa millorar l’eficàcia de les xarxes de FGC i Rodalies,
optimitzant freqüències i capacitat.



Impulsar el funcionament integrat de l’àmbit B-30, revisant el model radial actual de les
xarxes de mobilitat, incorporant-hi la transversalitat i l’intercanvi, amb l’objectiu de
millorar la funcionalitat de la malla. Això també afecta aspectes de gestió com la revisió
del sistema de peatges o el model radial de corones tarifàries del transport públic que
penalitzen aquest territori.



Facilitar la connectivitat d’aquest territori amb les infraestructures de primer ordre com
l’aeroport i el tren d’alta velocitat, millorant la relació amb els nodes de Sants i Sagrera.



Resoldre els principals problemes de connectivitat, congestió i seguretat viària a través
de nous traçats imprescindibles o d’ampliacions selectives de capacitat o de moviments
en enllaços.

A continuació, es presenta una síntesi del Pla Operatiu a desenvolupar per tal d’avançar en la
prioritat de vertebrar el territori a través d’infraestructures i serveis a la mobilitat.
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PLA OPERATIU

Línia d’acció 1: Millora de la xarxa de transport públic, tant pel que fa a viatgers com a
mercaderies

OBJECTIUS / ACTUACIONS

1.1.Millora de la capacitat i transversalitat de la xarxa de transport públic
1.1.1.Increment de freqüències i capacitat de les línies R8 (Martorell - Granollers),
R4 (Sant Vicenç de Calders-Manresa), desdoblament R3 (l’Hospitalet de LlobregatPuigcerdà) i Metro del Vallès.
1.1.2.Construcció de 4 intercanviadors a la línia R8 que permetrien la connexió
transversal dels Vallesos, el Baix Llobregat i també el Bages i l’Anoia, sense passar
per Barcelona, i l’optimització d’aquesta línia.
1.1.3.Completar la xarxa en àrees deficitàries de transport públic; acabant el
perllongament del Metro del Vallès a Terrassa i Sabadell; iniciant les plataformes
reservades de l’Eix de Caldes i de Montcada – UAB; i construcció de l’antena i
nova estació de FGC de Ca n’Amat a Martorell.

1.2. Millora del transport de mercaderies
1.2.1.Aposta pel compliment de l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani que
impulsa la connexió amb el Port de Barcelona.
1.2.2.Connexió amb ample UIC de la terminal de La Llagosta per facilitar la sortida
de mercaderies cap a Europa i la resta de l’Estat.
1.2.3.Completar la connectivitat a la xarxa viaria d’alta capacitat AP/ i A2.
1.2.4.Actuacions de descongestió de la xarxa viaria.
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PROJECTES SINGULARS PREVISTOS

Recull dels projectes destacats com a prioritaris en la xarxa ferroviària i de transport
públic:


Perllongament de FGC a Terrassa.



Perllongament de FGC a Sabadell.



Intercanviador de l’Hospital General.



Increment de les freqüències de la línia R8 de Rodalies (Papiol – Mollet).



Intercanviador de Barberà del Vallès, que permetria connectar la línia R4 i R8 de
Rodalies.



Plataforma reservada per al bus a l’Eix de Caldes (C-59) entre els municipis de Caldes
de Montbui, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i La Llagosta.



Plataforma reservada per al bus a l’Eix Montcada – UAB.



Antena de FGC i nova estació de Can Amat, que donaria servei a SEAT, Hospital
Comarcal entre d’altres.



Augment de capacitat i millora de freqüències al tram Gràcia - Pl. Catalunya del Metro
del Vallès.



A partir de la posada en funcionament de la T-mobilitat, repensar les corones tarifàries
per a trencar el model radial actual.



Intercanviador de Santa Perpètua entre la R3 i la R8.



Implementar l’oferta a l’R8 i la línia de llaç Martorell – Granollers per BCN. Aquest
increment de l’oferta permetria trajectes amb ferrocarril que ara mateix no es poden
realitzar.



Desdoblament R3 Montcada – La Garriga, prioritzant els trams més econòmics de
realitzar.



Impuls de l’Eix Mediterrani i connectar la terminal de la Llagosta en ample UIC.



Túnel de Montcada.
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Línia d’acció 2: Millora de la xarxa viària complementant la connectivitat amb les
infraestructures d’alta capacitat, apostant pel funcionament integrat i realitzant actuacions
de descongestió.
OBJECTIUS / ACTUACIONS

2.1. Completar la connectivitat amb les infraestructures d’alta capacitat. TAV-Sagrera,
Aeroport, AP7 i A2.
2.1.1.Implementar una nova línia llac Martorell-Granollers per Barcelona prevista al
PTVC (Pla de Transport de Viatgers de Catalunya).
2.1.2.Túnel ferroviari de Montcada.
2.1.3.Acabar l’enllaç A2-AP7.
2.1.4.Ronda del Vallès. Acabar el tram Abrera-Terrassa i continuar-lo fins a
Castellar del Vallès.
2.1.5. Perllongar la B24 (de Pallejà a Vallirana) fins a enllaç amb AP2 a Molins de
Rei.

2.2.Apostar pel funcionament integrat de l’àmbit B-30 com a zona única
2.2.1.Revisió de les corones tarifàries de transport metropolità, trencant el model
radial.
2.2.2.Alliberament de peatges en autopistes per als moviments dins l’àmbit B-30.

2.3.Descongestionar la xarxa viaria
2.3.1.Desenvolupar les calçades laterals de la C58, al tram Barbera-Terrassa.
2.3.2.Tram Terrassa sud-Sabadell-sud i enllaços de Sant Quirze.
2.3.3.Augmentar la capacitat de la C-59.
2.3.4.Desenvolupar la variant de la C-17, al tram Mollet-Lliçà de Munt, amb nou
accés a Montmeló.
2.3.5.Diverses actuacions a l’enllaç AP7-C58.
2.3.6.Augmentar la capacitat i seguretat de la B-30.
2.3.7.Tram Interpolar el Papiol-Rubí.
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PROJECTES SINGULARS PREVISTOS
Recull dels projectes destacats com a prioritaris en relació a les infraestructures
viàries


Enllaç AP-7 / AP-2, que ja es troba en execució, tot i que molt endarrerit respecte als
terminis inicials.



Ronda del Vallès, tram Abrera – Terrassa, també en execució.



Augment de la capacitat C-59.



Enllaç entre la C-58 i la AP-7 (augment de capacitat ramal de la C-58 a l’AP-7).



Nou accés directe de la C-58 a l’AP-7.



Via interpolar Tram Papiol – Rubí.



Perllongament de la B-24 fins enllaçar amb l’AP-2 amb una rotonda a diferent nivell a
Molins de Rei.



C-17, variant del tram Mollet – Lliçà amb un nou accés a Montmeló.



Calçades laterals de l’AP-7 entre Granollers i la Roca.



B-30, augment de capacitat entre el tram UAB – Cerdanyola.



C-58, calçades laterals tram Barberà del Vallès – Terrassa.



Ronda del Vallès, tram Sabadell – Terrassa, que inclou la Ronda Nord de Sabadell i
enllaç amb ctra. a Castellar.



Alliberament del peatge per a moviments interns dins la B-30.
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Línia d’acció 3: Millorar les dotacions tecnològiques dels Polígons d’Activitat Econòmica
dels municipis de l’àmbit B-30

OBJECTIUS / ACTUACIONS

3.1. Aconseguir la reducció de les àrees fosques on no hi ha cobertura adequada en
matèria de sistemes de telecomunicacions
3.1.1. Disposar de sistemes d’informació gràfica avançada que permetin
visualitzar i conèixer l’estat de les dotacions tecnològiques vigents en els Polígons
d’Activitat Econòmica de l’àmbit B-30.

3.2 Cercar aliances amb institucions i plataformes vinculades a afavorir les
inversions per a la millora en les dotacions tecnològiques en polígons i altres àrees
d’activitat econòmica
3.2.1. Establir acords de col·laboració entre l’àmbit de la B-30 i les institucions que
disposin de programes adients als objectius d’aquest projecte.

3.3. Establir acords amb operadors tecnològics per a la realització de projectes
concrets d’inversions tecnològiques en Polígons d’Activitat Econòmica a municipis
de l’àmbit de la B-30.
3.3.1 Promoure projectes concrets d’inversions tecnològiques en polígons
d’activitat econòmica d’acord amb la demanda de les empreses del polígon.
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Prioritat 3: Posicionar-se com a referents en la indústria dels biosensors,
així com en la nanotecnologia i la bioenginyeria
Estat: Estat – Prioritat estratègica emergent a desenvolupar
La proliferació i creixement de les aplicacions dels biosensors a nivell mundial ha permès obrir
noves línies de negoci, reforçant la competitivitat i el valor afegit de l'activitat industrial en
diferents ecosistemes d'innovació.
Actualment els biosensors ja es troben presents en diferents sectors, els quals ja compten amb
diferents aplicacions. Així mateix, presenten oportunitats per al sector del packaging, en àmbits
com la millora de la seguretat alimentària, el packaging actiu, la impressió o la logística. Estem,
per tant, davant d’un àmbit industrial emergent del qual l’àmbit B-30 vol posicionar-se com un
clar referent europeu.
D’altra banda, un dels àmbits a promoure és el de la nanotecnologia, particularment en la seva
vessant aplicada a la salut. En aquest sentit ja s’ha promogut una trobada de treball entre 17
tècnics del Sincrotró Alba, de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, de la Mútua de Terrassa i de
l’Associació Àmbit B-30, amb la idea de contribuir en la transferència de coneixement entre els
centres de recerca i els sectors més propers a la sanitat.
Una de les conclusions ve a ser l’oportunitat de l’àmbit B-30 en incidir en el desenvolupament
de la indústria de la nanotecnologia per tal d’aportar al mercat eines per detectar i preveure
malalties, com per exemple el càncer, i que també, a través de la nanotecnologia, els
tractaments mèdics siguin menys traumàtics per al pacient.
És per aquest motiu que es pretén desenvolupar un Pla de Treball per promoure el
desenvolupament de la nanotecnologia en la salut, però també en tots aquells sectors que
puguin ser objecte d’interès dins de l’àmbit B-30.
Finalment, una derivada tant del desenvolupament dels biosensors com de la nanotecnologia
en la seva vessant de salut, és el desplegament de projectes de promoció de la bioenginyeria
aplicada a la col·laboració amb la indústria del desplegament, aprofitant la capacitat de
generació de coneixement en aquest àmbit dins del territori B-30.
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BASES DEL PLA OPERATIU A DESENVOLUPAR

Línia d’acció 1: Impulsar el projecte Biosensors B-30

BREU DESCRIPCIÓ

Es tracta de realitzar un projecte de desenvolupament de dispositius, amb diversos
agents del territori (empreses, hospitals i administracions).
És un projecte impulsat per:


l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2),



la Fundació Ascamm,



el Prac de Recerca de la UAB i



la Cambra de Comerç de Sabadell,



sota la coordinació de la UAB.

A través del desenvolupament i la comercialització de biosensors es pretén la
creació d'un node d'excel·lència en producció avançada que permeti tenir la
capacitat per fabricar productes d'alta tecnologia, introduir tècniques innovadores
en la producció i desenvolupar nous processos i tecnologies de fabricació amb
l'objectiu de consolidar la indústria existent, la creació de nova indústria i l'atracció
de capacitats internacionals.
En aquesta línia ja s'han fet reunions amb empreses de diferents àmbits, com el
tèxtil, la salut, el packaging o l'aigua a partir de les quals han sorgit diferents
col·laboracions sobre les que ja s'està treballant.
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Línia d’acció 2: Creació del NanoB-30 – Barcelona Nanotechnology Cluster

BREU DESCRIPCIÓ

La finalitat és vincular la R+D en l’àmbit de la nanotecnologia amb els reptes
actuals de les empreses de l’àmbit B-30.
La incorporació de les micro i nanotecnologies en les empreses industrials de
l’àmbit B-30 ha de permetre la millora de la competitivitat en els principals sectors
d’activitat econòmica i promoure la diversificació del teixit empresarial.

Línia d’acció 3: Promoure l’àmbit de la Bioenginyeria B-30

BREU DESCRIPCIÓ
Aquesta tercera línia d’acció pretén promoure el treball conjunt amb la indústria del
medicament, que ha de permetre la millora competitiva de la producció local en
aquest àmbit.
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Prioritat 4: Ser un territori referent en economia circular
Estat: Estat – Prioritat estratègica emergent a desenvolupar
El territori B-30 té les capacitats per esdevenir un referent del sud d'Europa en la implantació de
l'economia circular. L’Associació Àmbit B-30 ja ha realitzat una primera trobada per tal de posar
els fonaments per implementar al seu territori el model d'economia circular, ampliant així les
seves capacitats com a referent industrial i de la manufactura avançada del sud d'Europa.
Així doncs, de cara als propers anys, es planteja desenvolupar actuacions per tal d’incidir en un
model productiu basat en l’economia circular entesa com el disseny de productes sense
deixalles, productes que facilitin el seu desmuntatge i la seva reutilització, potenciant models
empresarials que permetin que els fabricants puguin recollir, tornar a fabricar i distribuir els
productes que fan.
Amb la implementació d'aquesta nova manera de veure l'economia, es fixa com a objectius
millorar els resultats econòmics del territori reduint l'ús de recursos, crear noves oportunitats de
creixement i ocupació, prioritzar una utilització coherent dels recursos propis i impulsar la
innovació i la competitivitat. Tot plegat, tenint sempre present la reducció dels impactes
mediambientals.
Aquesta prioritat suposa un altra oportunitat per augmentar les possibilitats del territori i que
sigui un referent europeu aplicant aquelles polítiques que donin més equilibri entre la producció
de béns i serveis, generant beneficis i ocupació de qualitat sempre respectant el nostre entorn i
pensant també en les generacions futures.
D’aquesta manera, l’àmbit B-30 es posiciona davant d’un dels reptes globals a abordar amb
perspectiva territorial i col·laborativa, afrontant conjuntament un dels principals desafiaments
actuals i futurs com és el de l'accés a la energia, donant prioritat als productes propis, fet que,
entre d’altres coses, permetrà estalviar costos energètics i reduir l'impacte mediambiental.
La idea principal darrere del canvi que es proposa és que, fins ara, el sistema econòmic de
producció ha estat lineal. Actualment, la societat llença una mitjana del 60% dels recursos que
necessita per fabricar els productes i materials que consumeix, un model que es basa en un
aprofitament dels recursos que la natura ofereix com si aquests fossin il·limitats.
El canvi cap a l'economia circular té en compte que tot allò que es produeix pot ser reaprofitat
després del seu ús, per tal que els recursos no s'esgotin. En aquest sentit, es busca
reutilitzar matèries,
productes
i
serveis que
poden
tornar
a
ser
profitosos.
Es tracta, doncs, d'un canvi en el model de producció i de consum, que abans se centrava en
energia de fonts no renovables, cap a un model basat en energia de fonts renovables, on
materials d'origen biològic i tècnic se separen i es processen aïlladament a fi d'afavorir-ne el
reaprofitament.
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A dia d'avui, l'AMB ja té en funcionament diversos projectes que es basen en aquests principis
de col·laboració, i que situen els municipis metropolitans en una posició avantatjosa davant la
transició cap a l'economia circular.
Així, per exemple, existeixen sistemes que proveeixen de climatització (fred i calor) habitatges i
oficines, i que aprofiten el vapor provinent de les nostres plantes de tractament de residus.
Aquests sistemes ja estan estesos, per exemple, a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Sant
Adrià de Besòs, i suposen una manera sostenible i neta d'obtenir una temperatura de confort
als diferents emplaçaments. Com a exemple, el projecte Districlima permet climatitzar 89
edificis de la zona del Fòrum i el 22@ i estalviar un 59% en el consum d'energies fòssils.
Un altre projecte implica el gran espai de producció agrícola de la metròpolis: el Parc Agrari del
Llobregat. Existeix un acord de col·laboració entre els productors agrícoles i la planta Ecoparc
1, productora de compost a partir de la fracció orgànica dels residus municipals. Així, els
agricultors donen un nou ús a aquests residus, alhora que el compost aporta nutrients a les
seves terres, que originalment tenen un nivell molt baix de matèria orgànica.
En aquest sentit, per al reg dels camps del Parc Agrari s'aprofiten les aigües residuals
regenerades procedents de les depuradores de Sant Feliu de Llobregat, Gavà, Viladecans, el
Prat de Llobregat, Sant Cugat i Martorell.
Per la seva part, el mateix àmbit del Parc Agrari ja és un bon exemple, des de fa anys, de la
filosofia "consum de quilòmetre zero". Ja que, seguint un esquema d'economia circular, s'han
establert canals curts de comercialització dels productes alimentaris del Parc, amb la venda
directa en mercats de pagès i municipals i a restaurants de la zona, amb la distinció Producte
Fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Amb aquestes i altres iniciatives, l'AMB ha iniciat un camí cap al nou paradigma de producció,
fet que pot facilitar la creació de sinèrgies a l’hora d’implementar aquesta prioritat dins de
l’àmbit B-30.
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BASES DEL PLA OPERATIU A DESENVOLUPAR
Línia d’acció 1: Cerca de sinèrgies amb el programa metropolità de simbiosi industrial que
impulsarà de l’AMB

BREU DESCRIPCIÓ

El concepte de simbiosi industrial, cada cop més present al territori metropolità, fa
referència a la col·laboració entre empreses que uneixen esforços i maximitzen el
benefici i doten, així, de valor afegit els recursos restants.
En aquest camp, l'AMB disposa de diferents mecanismes per tal de contribuir al
desenvolupament de les entitats metropolitanes, com detectar quines potencialitats
i necessitats tenen i connectar professionals, a fi d'afavorir la cooperació entre
empreses i el progrés dels municipis a la metròpolis.
Dins d’aquest mecanismes es promourà un programa metropolità de simbiosi
industrial en el qual l’àmbit B-30 podria participar.

Línia d’acció 2: Impuls de la transformació de residus en noves matèries primeres

BREU DESCRIPCIÓ
Es pretén incidir en la realització d’actuacions específiques que afavoreixin la
transformació de residus en noves matèries primeres per part del teixit productiu
present a l’àmbit B-30.
Per fer-ho, i en col·laboració amb l’AMB, s’aprofitaran els aprenentatges
d’experiències exitoses en l'àmbit del reciclatge a d’altres territoris metropolitans,
con és el cas de la zona del Besòs, el Consorci del Besòs i el Campus del Fòrum
Diagonal de la UPC, els quals són un bon exemple de com el sector industrial pot
créixer notablement gràcies a nous programes de recerca duts a terme en el
terreny.
Així mateix, aquesta línia d’acció també pot donar peu a actuacions de foment de
l’ecodisseny de productes i/o del seu packaging.
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Línia d’acció 3: Impuls de l’emprenedoria vinculada a l’economia circular

BREU DESCRIPCIÓ

A part de la cerca de col·laboració amb l’AMB i l’impuls de la transformació de
residus en noves matèries primeres, l’economia circular és també una oportunitat
per fomentar l’activitat econòmica.
En particular, i degut a la forta tradició d’innovació empresarial del territori B-30
mostrada a la diagnosi, es considera que l’àmbit B-30 reuneix les característiques
per tal d’impulsar l’emprenedoria vinculada a l’economia circular.
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