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1. Línies estratègiques 
 
La ciutat de Terrassa ha sigut tradicionalment reconeguda com una ciutat industrial. Tot i 
aquesta creença inicial, es detecta com el l’activitat industrial ha anat perdent pes en termes 
generals degut a la terciarització de l’economia, situant-se ara per sota de la mitjana de la 
comarca del Vallès Occidental. No obstant això, l’activitat industrial continua sent un sector 
econòmic de gran rellevància al municipi. Les xifres extretes dels 15 PAE de la ciutat, ens 
mostren com en aquests s’engloben 1.521 empreses, donant ocupació a 18.785 treballadors 
generant un volum de facturació de fins a 434.040 milions d’euros. 
 
Desafortunadament, el greu impacte de la crisi sanitària, econòmica i energètica ha afectat 
especialment al sector industrial. Una afectació que, malauradament, s’ha transformat en una 
pèrdua d’empreses i de llocs de treball, fet que ha declinat encara més la balança cap a la 
terciarització del sector laboral vigent.  
 
Davant aquest panorama, s’obre una nova etapa per aborda nous reptes de futur que, 
sobretot arrel de la crisi de la COVID-19, han establert un nou paradigma en tots els àmbits 
de l’activitat econòmica. La transformació i acompanyament cap a la digitalització, l’increment 
de la competitivitat empresarial, l’adaptació adequada de l’entorn i mobiliari urbà dels PAE, la 
millora en la relació de proximitat entre empreses i administració pública, l’assoliment de 
models sostenibles de gestió empresarial, la millora de la mobilitat... són alguns dels punts a 
destacar. Destacar de la mateixa manera l’atracció de nova activitat i la retenció de talent 
qualificat per donar resposta a les demandes de perfils professionals de les empreses locals 
 
Es destaca precisament el bon moment per fer front a aquests nous reptes. Són diverses les 
oportunitats obren camí (voluntat política, alineació i existència de projectes similars a nivell 
comarcal, nous fons comunitaris, voluntat empresarial i patronal...) que permetran teixir un 
camí més estable i conciliador entre els diversos actors interessats en la temàtica. 
 
D’aquesta manera, l’objectiu central del Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica de 
Terrassa passa per: 
 
 

 

 

 

 

 

Incrementar l’atractivitat i la competitivitat dels PAE de Terrassa per tal d’oferir un entorn 
de qualitat que permeti el manteniment de l’activitat (i la seva millora competitiva) però 
també l’atracció de noves empreses, així com fomentar la innovació i facilitar la transició 
cap a un model econòmic on la convivència entre la indústria, la sostenibilitat i el 
coneixement sigui un dels instruments competitius de les empreses del municipi i 
s’afavoreixi la creació d’ocupació i la millora i increment de l’ocupabilitat de les persones 
del municipi. 
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2. Pla d’acció 
 
El Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa (PDPAE) s’articula a través de 3 
grans àmbits estratègics que aglutinen fins a 10 objectius estratègics. Els 3 àmbits 
estratègics són:  

✓ Entorn Físic, que fa referència als aspectes relacionats amb el condicionament i 
adequació dels PAE (inversió, manteniment i serveis);  

✓ Competitivitat, que incideix en donar suport a les empreses (és a dir, en donar 
resposta a les seves demandes i necessitats per millorar la competitivitat empresarial 
i retenir-les) i també en l’atracció de noves activitats econòmiques; 

✓ Sostenibilitat, que fa referència a l’impuls de la transició energètica, la promoció de 
la mobilitat sostenible i l’impuls de l’economia circular com a eixos clau per a la 
transformació i la millora de la competitivitat dels PAE.  

 
Cadascun d’aquests àmbits estratègics compta amb un conjunt d’estratègies que 
persegueixen incrementar l’atractivitat dels PAE i del seu entorn, impulsar un nou model 
econòmic basat en la innovació i el coneixement i promoure la transició cap a models 
econòmics més sostenibles. En els projectes a descriure, es marca el nivell de prioritat seguint 
una escala ascendent (1 com a menys prioritari i 5 com a molt prioritari). 
 
Cadascuna de les estratègies contempla diferents projectes tipus de projectes en base a la 
seva incidència i la seva capacitat de possibilitar l’execució de les altres actuacions 
proposades: 
 

01. Entorn físic 
L.1. Millorar l’espai públic dels PAE Prioritat Termini 
1.1. Pla d’inversions i manteniment als PAE 5  23-28 

1.2. Pla d’amabilització dels PAE 2 26-27 
L2. Actualitzar i rehabilitar les naus Prioritat Termini 
2.1. Pla de reconversió de naus obsoletes. 5  23-24 

2.2. Programa de reactivació de solars i naus buides 4 24-25 
2.3. Creació de mecanismes facilitadors per a la tramitació de llicències. 5  23-24 

L3. Activar el sòl industrial Prioritat Termini 
3.1. Anàlisi de la capacitat de patrimonialització del sòl industrial municipal 3 24-25 
3.2. Estudi per a la creació d’una àrea d’aparcament i descans per a 
transportistes.  

3 24-25 

3.3. Modificacions puntuals del POUM en entorns PAE 3 23-27 
02. Competitivitat 
L4. Generar i captar talent als PAE Prioritat Termini 
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4.1. Aproximació de les empreses dels PAE a l’ecosistema d’innovació. 2 26-27 
4.2. Creació d’un observatori de necessitats formatives de les empreses. 4 24-25 
4.3. Campanya de comunicació “Terrassa Ciutat Industrial”. 2 24-27 
L5. Introduir les noves tecnologies als PAE Prioritat Termini 
5.1. Projecte de sensorització als PAE. 4 23-26 
5.2. Impuls de la plataforma digital Terrassa Indústria. 3 23-27 
5.3. Desplegament del Pla d’Acció Sectorial de la Indústria 4.0. 5  23-24 

L6. Incrementar el suport al teixit empresarial i el moviment associatiu. Prioritat Termini 
6.1. Activació del Centre de Serveis de Proximitat a les empreses a la Masia  
dels Bellots. 5  

23 

6.2. Millora de l’estructura de l’ecosistema de suport a les empreses. 2 24-25 
6.3. Programa de transferència de coneixement entre empreses del municipi. 2 26-27 
L7. Millorar els serveis complementaris als PAE Prioritat Termini 
7.1. Anàlisi dels serveis més demandats pels treballadors de les empreses 
dels PAE 

2 26-27 

7.2. Acompanyament a la certificació de les empreses en segelles de qualitat. 2 24-25 
7.3. Creació d’un segell de qualitat propi per certificar la qualitat dels PAE de 
Terrassa. 

1 26-27 

03. Sostenibilitat 
L8. Impulsar la transició energètica Prioritat Termini 
8.1. Programa de suport a la millora de l’eficiència i la transició energètica. 4 23-27 
8.2. Creació de projectes pilot per impulsar comunitats energètiques als PAE. 5  23-24 

L9. Millorar la gestió de residus. Prioritat Termini 
9.1. Impuls d’un servei mancomunat de recollida de residus. 5  23-27 

9.2. Programa de suport a la valorització dels residus de les empreses dels 
PAE. 

2 26-27 

9.3. Potenciar la línia de treball “Projectes de Valor per Terrassa” des de 
l’impuls de l’economia circular. 

1 23-27 

9.4. Estudi de viabilitat per a la creació d’un banc d’àrids. 3 24-25 
9.5. Estudi de viabilitat per a l’impuls d’un projecte de canalització d’aigua 
regenerada al sector industrial. 

3 24-25 

L10. Promoure la mobilitat sostenible Prioritat Termini 
10.1. Millora del servei de transport públic als PAE. 3 24-25 
10.2. Estudi de viabilitat per a l’impuls de serveis de mobilitat alternatius als 
PAE. 

2 25-26 

10.3. Pla de millora de la senyalització viària als PAE. 1 24-25 
 
Els projectes que es defineixen per a perseguir la consecució de cadascuna de les línies 
estratègiques són els següents: 
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01 
Entorn físic 

L1. Millorar l’espai públic dels PAE 

L2. Actualitzar i rehabilitar les naus 

L3. Activar el sòl industrial 
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L1. Millorar l’espai públic dels PAE 
 

L1. Millorar l’espai públic dels PAE 
PROJECTE PRIORITAT      TERMINI 
1.1  Pla d'inversions i manteniment als PAE     24 - 28 
DESCRIPCIÓ  
Els PAE de Terrassa necessiten adequar-se per garantir un entorn de qualitat que pugui respondre a les demandes tant de les empreses instal·lades com 
d’aquelles que es volen atraure. Un dels principals punts de controvèrsia és l’antiguitat dels polígons, el mal estat de l’entorn urbà i el desgast per la seva 
utilització. Si bé s’han dut a terme determinades accions de manteniment als PAE, és clau i imprescindible abordar la present problemàtica amb la 
materialització d’un Pla d’inversions i manteniment. Aquest, tractarà des de l’àmbit de la urbanització fins als serveis, infraestructures i l’accessibilitat. Val 
a dir que l’Ajuntament de Terrassa ja ha vingut executant diferents inversions al llarg dels últims anys per tal de treballar en el manteniment de l’entorn 
construït dels PAE, amb una inversió de fins a 4,4 milions d’euros des del 2015. A més a més, derivat de les tasques de treball de camp s’han detectat una 
sèrie d’incidències que s’han geolocalitzat i s’han pressupostat de manera inicial durant el mes de juny de 2022. Així, s’han detectat unes necessitats 
d’inversió que s’adjunten ens els quadres resum de l’apartat d’activitats de la present fitxa. Aquestes inversions es sumaran als projectes que ja té en 
marxa l’Ajuntament amb diferents licitacions obertes per intervenir, sobretot, en trams de carrer del PAE del Segle XX per valor 
 d’uns 370.000€. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Oferir uns espais empresarials de major qualitat i adequats a les necessitats de les empreses per al desenvolupament de la seva activitat. 
✓ Millorar les dotacions i serveis dels PAE de Terrassa per tal d’habilitar-los per a l’acollida de noves activitats i afavorir la generació de nova activitat 

i la creació d’ocupació. 
ACTIVITATS 

✓ Reunions amb els serveis municipals. En relació a la recollida d’informació i al contrast i validació dels pressupostos assignats. 

✓ Visita de verificació i actualització de les incidències detectades als diferents polígons. Caldrà constatar mitjançant treball de camp. 
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✓ Anàlisi tècnica de les intervencions. S’haurà de prioritzar i calendaritzar definitivament les intervencions. 

✓ Licitació i adjudicació dels diferents contractes d’inversió i manteniment. 

✓ Seguiment dels contractes adjudicats. 

Durant la realització del present pla, ja s’ha elaborat una primera proposta del Pla d’Inversions que es detalla a continuació: 

En concret, el pla d’inversions i manteniment es focalitza en els següents polígons: Can Farcan, Can Guitard, Can Palet, Can Parellada Industrial, Can Petit, 
Colom II, Est, La Grípia, Nord - Puigbarral, Segle XX, Santa Margarida I, Santa Margarida II i Carrer d’Alemanya. En total, aquests polígons requeriran d’una 
inversió propera als 1,7 milions d’euros. Com podem observar en la següent taula, els principals polígons amb necessitats d’inversió són Can Guitard, Can 
Parellada Industrial, Segle XX i Santa Margarida I (els quals requereixen un 85% del total de la inversió prevista). Dins l’apartat ‘’altres’’, s’inclouen inversions 
relatives al clavegueram que són inversions d’imports elevats i que van orientades a la millora de la xarxa. 

El resum del pla d’inversions i manteniment és el següent:  
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NOM POLÍGON TOTAL INVERSIÓ % ASFALTAT VORERES ALTRES 
Can Farcan  14.000,00 € 0,84% 14.000,00 € 0,00 € 0,00 € 
Can Guitard  1.065.790,00 € 63,84% 137.500,00 € 20.790,00 € 907.500,00 € 
Can Palet  75.038,00 € 4,49% 70.680,00 € 4.358,00 € 0,00 € 
Can Parellada Industrial  144.594,00 € 8,66% 91.534,00 € 33.860,00 € 19.200,00 € 
Can Petit  6.656,00 € 0,40% 5.900,00 € 756,00 € 0,00 € 
Colom II  4.200,00 € 0,25% 4.200,00 € 0,00 € 0,00 € 
Est  29.420,00 € 1,76% 29.420,00 € 0,00 € 0,00 € 
La Grípia  24.234,00 € 1,45% 23.100,00 € 1.134,00 € 0,00 € 
Nord - Puigbarral  37.616,00 € 2,25% 22.830,00 € 14.786,00 € 0,00 € 
Segle XX  130.010,00 € 7,79% 118.450,00 € 0,00 € 11.560,00 € 
Sta. Margarida I  85.426,00 € 5,12% 62.800,00 € 22.626,00 € 0,00 € 
Sta. Margarida II  35.012,00 € 2,10% 33.500,00 € 1.512,00 € 0,00 € 
Carrer d'Alemanya  17.500,00 € 1,05% 11.500,00 € 6.000,00 € 0,00 € 

TOTAL 1.669.496,00 € 100,00% 625.414,00 € 105.822,00 € 938.260,00 € 
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Relació d'inversions respecte el total del període    
    2023 (urgent)* 2024-2028 A partir de 2028 
    en € en % en € en % en € en % 
Can Farcan 14.000,00 € 2.800,00 € 0,9% 11.200,00 € 2,6% 0,00 € 0,0% 
Can Guitard 1.065.790,00 € 0,00 € 0,0% 198.290,00 € 46,5% 867.500,00 € 92,5% 
Can Palet 75.038,00 € 73.058,00 € 23,9% 1.980,00 € 0,5% 0,00 € 0,0% 
Can Parellada Industrial 144.594,00 € 66.070,00 € 21,6% 78.524,00 € 18,4% 0,00 € 0,0% 
Can Petit 6.656,00 € 6.356,00 € 2,1% 300,00 € 0,1% 0,00 € 0,0% 
Colom II 4.200,00 € 2.800,00 € 0,9% 1.400,00 € 0,3% 0,00 € 0,0% 
Est 29.420,00 € 18.120,00 € 5,9% 11.300,00 € 2,7% 0,00 € 0,0% 
La Grípia 24.234,00 € 17.234,00 € 5,6% 7.000,00 € 1,6% 0,00 € 0,0% 
Nord - Puigbarral 37.616,00 € 25.082,00 € 8,2% 12.534,00 € 2,9% 0,00 € 0,0% 
Segle XX 130.010,00 € 27.450,00 € 9,0% 32.560,00 € 7,6% 70.000,00 € 7,5% 
Sta. Margarida I 85.426,00 € 46.220,00 € 15,1% 39.206,00 € 9,2% 0,00 € 0,0% 
Sta. Margarida II 35.012,00 € 4.212,00 € 1,4% 30.800,00 € 7,2% 0,00 € 0,0% 
Carrer d'Alemanya 17.500,00 € 16.500,00 € 5,4% 1.000,00 € 0,2% 0,00 € 0,0% 

 TOTAL 1.669.496,00 € 305.902,00 € 100,0% 426.094,00 € 100,0% 937.500,00 € 100,0% 
    305.902,00 € 426.094,00 € 937.500,00 € 

 

 2023 - 2024 * 
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*Les inversions classificades pel períodes 2023-2024 són actuacions necessàries per corregir incidències d’especial interès, ja que poden suposar un risc 
de perillositat per la seguretat dels usuaris de la via pública dels PAE i cal pal·liar-les prioritàriament.  
L’estimació del pressupost s’ha realitzat en base a diferents tarifes per metre quadrat en cadascuna de les partides observades.  
 

  

Relació d'inversions respecte el total del polígon    

    2023 (urgent)* 2024-2028 A partir de 2028 
    en € en % en € en % en € en % 
Can Farcan 14.000,00 € 2.800,00 € 20,0% 11.200,00 € 80,0% 0,00 € 0,0% 
Can Guitard 1.065.790,00 € 0,00 € 0,0% 198.290,00 € 18,6% 867.500 € 81,4% 
Can Palet 75.038,00 € 73.058,00 € 97,4% 1.980,00 € 2,6% 0,00 € 0,0% 
Can Parellada Industrial 144.594,00 € 66.070,00 € 45,7% 78.524,00 € 54,3% 0,00 € 0,0% 
Can Petit 6.656,00 € 6.356,00 € 95,5% 300,00 € 4,5% 0,00 € 0,0% 
Colom II 4.200,00 € 2.800,00 € 66,7% 1.400,00 € 33,3% 0,00 € 0,0% 
Est 29.420,00 € 18.120,00 € 0,0% 11.300,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 
La Grípia 24.234,00 € 17.234,00 € 0,0% 7.000,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 
Nord - Puigbarral 37.616,00 € 25.082,00 € 66,7% 12.534,00 € 33,3% 0,00 € 0,0% 
Segle XX 130.010,00 € 27.450,00 € 0,0% 32.560,00 € 0,0% 70.000 € 0,0% 
Sta. Margarida I 85.426,00 € 46.220,00 € 0,0% 39.206,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 
Sta. Margarida II 35.012,00 € 4.212,00 € 0,0% 30.800,00 € 0,0% 0,00 € 0,0% 
Carrer d'Alemanya 17.500,00 € 16.500,00 € 94,3% 1.000,00 € 5,7% 0,00 € 0,0% 

TOTAL 1.669.496,00 € 305.902,00 € 426.094,00 € 937.500,00 € 
 

 2023 - 2024 * 
 



12 
 

 
IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS   
AGENTS IMPLICATS  DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació)                                
Servei d’Arquitectura, Espai públic i Biodiversitat     
Associacions empresarials 
Altres departaments municipals  
Empreses de serveis i concessionàries 

Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre i percentatge d’inversions previstes que s’han aturat. 
✓ Compliment del calendari de licitacions. 
✓ Inversió realitzada, per concepte, any i PAE. 
✓ % de realització del Pla d’Inversions, per concepte, any i PAE. 
✓ Millora del grau de satisfacció del teixit empresarial envers l’estat de conservació dels PAE. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic del Servei d’Arquitectura, espai públic 
i Biodiversitat 

 Empreses privades (executores de les licitacions) 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 

1.669.496,00 € 

Recursos propis de l’Ajuntament 
Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya (PUOSC) 
Ministerio de Fomento 

CRONOGRAMA 
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2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Reunions amb els serveis municipals (tant per la 
recollida d’informació com per al contrast i validació 
dels pressupostos assignats). 

          

Visita de verificació i actualització de les incidències 
detectades als diferents polígons (treball de camp).           

Anàlisi tècnica de les intervencions (priorització i 
calendarització de les intervencions).           

Licitació i adjudicació dels diferents contractes 
d’inversió i manteniment. 

          

Seguiment dels contractes adjudicats.           
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L1. Millorar l’espai públic dels PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
1.2 Pla d’amabilització dels PAE  26 - 27 
DESCRIPCIÓ  
L’entorn dels PAE és concebut negativament pels ciutadans de Terrassa. Es perpetua la creença de que els PAE són espais grisos, sense cap atractiu més 
enllà de l’operativitat industrial que desenvolupa i sense cap oferta d’oci que generi una visita a aquests espais. En definitiva, es recull aquesta percepció 
sota l’apel·latiu d’espais ‘’poc amables’’.  
Si la primera de les actuacions tenia per objectiu corregir les principals disfuncions i incidències a l’espai públic, en aquesta segona actuació es busca fer 
una passa i endegar un procés de reflexió sobre com haurien de ser els entorns dels PAE per tal de afavorir una millora en la seva percepció com a espai 
púbic. El present projecte busca revertir aquesta negativa percepció dels PAE mitjançant una revisió i un anàlisi de l'espai públic dels PAE per tal de 
promoure un nou disseny pensat per a les persones i per incrementar l'ús dels PAE per altres col·lectius, més enllà de les empreses que s'hi ubiquen, 
sobretot en aquells PAE que es troben més integrats a la trama urbana.  
Cal entendre també que la millora de la ciutat i dels PAE és un element clau de cara a captar perfils professionals joves, els quals valoren amb molta 
intensitat factors com la disponibilitat de zones verdes, la mobilitat amb transport públic, l’oferta d’oci i entreteniment, entre d’altres. És per aquest motiu, 
que si es vol alinear els PAE de la ciutat amb un model industrial de futur i captar talent que enriqueixi i millori la competitivitat de les empreses, caldrà 
tenir en compte el context urbanístic dels PAE per tal de contribuir a fer de Terrassa una ciutat atractiva, tant en termes laborals, com per residir-hi i 
realitzar-se professionalment. 
La creació d’espais de trobada, el foment de zones esportives i zones verdes i la posada en valor d’elements singulars i patrimonials són alguns dels 
exemples a desenvolupar per a apropar els PAE a la ciutadania de la ciutat de Terrassa. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Rehabilitar els espais dels PAE tot seguint criteris estètics I d’accessibilitat. 
✓ Apropar les dinàmiques ciutadanes als PAE. 
✓ Crear espais, serveis i activitats atractives per a desenvolupar dins dels PAE. 
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ACTIVITATS 
El present projecte busca donar resposta a la necessitat de disposar d’uns PAE amb un espai públic més amable per a les persones. A més a més, el 
projecte busca generar un major diàleg entre els PAE i la ciutat, així com de reforçar el sentit de pertinença de les empreses que desenvolupen la seva 
activitat als PAE. 

✓ Identificació dels espais dels PAE susceptibles de formar part del pla d’amabilització. Caldrà realitzar una diagnosi dels espais on es vulgui 
intervenir per a conèixer els seus usos actuals, les problemàtiques i les potencialitats, des del punt de vista de les empreses de la zona, el veïnat 
(si escau) i els equipaments i entitats que operin a l’entorn. A més a més, caldrà generar i recollir idees sobre quin hauria de ser el caràcter d’aquests 
espais en el futur: usos i característiques dels diferents elements que hi són presents: vegetació i jardins verticals, mobiliari urbà, il·luminació, 
zones verdes i d’estada, accessibilitat,… 

✓ Elaboració d’un procés participatiu per a la redefinició d’aquests espais. Caldrà tenir present a l’associacionisme empresarial, les empreses de 
l’entorn i altres agents de la ciutadania i entitats del tercer sector que puguin contribuir a visualitzar l’espai públic dels PAE del futur. També seria 
del tot interessant involucrar a les escoles i els infants per tal de recollir la seva visió. Es proposa que per a cada espai seleccionat es desenvolupin, 
almenys, les següents fases: 

o Fase 1. Planificació de la participació ciutadana i presentació de la informació. En aquesta primera fase, s’establiran les bases de 
continguts, així com els diferents espais i canals del procés participatiu i de comunicació de les actuacions a desplegar.  

▪ Recopilació de documentació i dades dels PAE, els espais i els àmbits d’actuació escollits. 
▪ Revisió dels agents i dels grups de participació a involucrar (treballadors, empreses i associacions dels PAE, entitats i equipaments 

de l’entorn, agents representants de la ciutadania, entre d’altres.) 
▪ Definició de la metodologia i programació del procés participatiu. 
▪ Elaboració dels continguts a comunicar. 
▪ Redacció dels continguts, disseny i posada en marxa d’un espai participatiu digital. 
▪ Presentació del procés participatiu en una sessió informativa oberta a la ciutadania. 
▪ Organització d’una visita per conèixer i observar els espais inclosos en el projecte. 
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o Fase 2. Desenvolupament de la participació. Aquesta segona fase ha de facilitar el diàleg ciutadà i de les empreses dels PAE en relació 
amb la configuració de l’espai públic, recollir les propostes i demandes dels agents implicats i elaborar una síntesi de les aportacions. Les 
principals actuacions que es plantegen en aquesta fase són: 

▪ Definició de les metodologies de participació més adequades (entrevistes, grups de discussió, visites organitzades,…). Caldrà 
contactar amb algun equip extern que pugui donar suport a la planificació, el disseny i la implementació del procés. 

▪ Organització de les activitats a incloure en el procés participatiu. 
▪ Enviament de convocatòries als agents participants. 

o Fase 3. Conclusions, validació tècnica i devolució de resultats. 
▪ Recopilació i anàlisi de la informació obtinguda. 
▪ Redacció d’un informe de resultats de les activitats realitzades. 
▪ Validació tècnica de les propostes. 
▪ Celebració d’una sessió de retorn de resultats del procés participatiu dirigida als agents participants. 
▪ Publicació i difusió de la documentació a l’espai participatiu digital. 

✓ Estudi de viabilitat de les propostes recollides (zones verdes, zones esportives, zones per a gossos, creació de llocs centrals als PAE…). Els 
tècnics de l’Ajuntament hauran d’estudiar la viabilitat de crear aquests nous espais amabilitzadors tot tenint en compte l’orografia dels PAE, la 
disposició d’espais sense ús, la reestructuració d’espais desaprofitats i altres tantes variables a tenir en compte. La identificació d’aquests espais 
i una primera proposta dels usos a implementar, serà la primera fase del projecte. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS  
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació)                                
Servei d’Arquitectura, Espai públic i Biodiversitat  
Servei d’Urbanisme 
Associacions empresarials 
Empreses de serveis i concessionàries.                                      

Empreses dels PAE 
Ciutadania de Terrassa 
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INDICADORS DE SEGUIMENT   
✓ Nombre i percentatge d’inversions previstes.. 
✓ Compliment del calendari de licitacions. 
✓ Inversió realitzada, per concepte, any i PAE. 
✓ % de realització del Pla d’Amabilització, per concepte, any i PAE. 
✓ Millora del grau de satisfacció ciutadana envers l’estat dels PAE. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic del Servei d’Arquitectura, espai 
públic i Biodiversitat (equivalent al 20% del temps 
d’un tècnic) 

 Empreses privades (executores de les licitacions) 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
15.000€ Recursos propis de l’Ajuntament. 

Diputació de Barcelona. 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 
 1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
Identificació dels espais dels PAE susceptibles de 
formar part del Pla d’Amabilització 

          

Elaboració d’un disseny participatiu per a la 
redefinició d’aquests espais 

          



18 
 

Estudi de viabilitat de les propostes recollides           

 
 
 
 
L2. Actualitzar i rehabilitar les naus 
 

L2. Actualitzar i rehabilitar les naus 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
2.1  Pla de reconversió de naus obsoletes  23 - 24 
DESCRIPCIÓ  
La presència de naus obsoletes ha sigut un dels punts més controvertits durant la confecció del present PDPAE. Contextualitzant la problemàtica, cal 
recordar que durant les dècades dels 50 fins els 90 s’urbanitzarien els 16 PAE actuals, resultant en que el 71,8% de la superfície dels PAE va ser pensada 
fa més de 50 anys. Aquest fet ha generat que, segons xifres del 2018, un 21% dels espais industrials (463 naus) es troben obsoletes.  
En aquest sentit, l’obsolescència de les naus està generant una falta d’atractiu per a potencials inversors que vulguin impulsar els seus projectes als PAE 
de la ciutat, ja que no troben espais adaptats a les seves necessitats. Per tant, serà necessari treballar en la revisió de les naus dels PAE per identificar les 
seves característiques i necessitats i actuar en conseqüència per tal de promoure la seva reconversió en usos alternatius o promoure el seu enderroc. 
De fet, es remarca el fet que hi hagi PAE en transició que tenen naus obsoletes que es poden plantejar per a altres usos, però en els més consolidats, una 
de les opcions més clares a considerar seria l’enderroc per tornar a construir amb criteris i paràmetres actuals, o bé dedicar els espais a generar serveis 
compartits en zones A8, o per impulsar naus modernes en zones A9. 
Amb aquest propòsit, un altre de les principals activitats seria la elaboració de normativa que faciliti l'enderroc de naus obsoletes, ja que és un aspecte 
que genera un sobrecost a les empreses que volen iniciar una nova activitat. Cal treballar en el disseny d’un mecanisme per poder donar una llicència 
d'enderroc ràpida i amb el mínim cost possible. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 
✓ Garantir uns PAE amb espais actualitzats i naus preparades per l’activitat empresarial requerida actualment. 
✓ Identificar les característiques i les principals necessitats de rehabilitació de les naus dels PAE. 
✓ Atreure a noves empreses interessades a instal·lar-se als PAE del municipi. 
✓ Garantir nous usos alternatius per tal d’aportar un valor afegit innovador als PAE. 

ACTIVITATS 
✓ Realització d’un catàleg de necessitats de rehabilitació de les naus. Servirà per identificar les naus que es poden rehabilitar, i diferenciar-les de 

les que és més convenient enderrocar-les. En aquest sentit, caldrà tenir en compte les característiques i les dinàmiques pròpies dels diferents 
PAE de la ciutat, ja que alguns PAE es trobarien en una situació de transició, mentre que d’altres serien PAE consolidats. Així, els PAE en transició 
serien aquells que podrien tenir un enfocament a la substitució dels usos industrials per altres activitats que no necessitin naus industrials 
actualitzades i puguin conviure amb altres activitats econòmiques i usos mixtos (per exemple, el cas del PAE del Segle XX). Pel que fa als PAE 
consolidats, es considera que el més òptim en aquests casos és trobar mecanismes per promoure l’enderrocament de les naus obsoletes. Tot i 
així, caldria fer un tractament diferenciat en base a les claus urbanístiques de les parcel·les, ja que hi ha diferències en la gestió i en l’aprofitament 
de l’espai en parcel·les amb A8 (naus adossades, petites i amb una major quantitat de propietaris implicats) o en parcel·les amb A9 (menys 
propietaris, menys naus industrials). 

✓ Definició dels usos alternatius més atractius pel context municipal, la ubicació del PAE, l’opinió experta dels agents involucrats i la ciutadania 
en general. Amb el present punt es pretén idear quins seran els usos alternatius a implementar arrel de l’anterior identificació dels punts d’actuació 
de naus obsoletes. La reactivació d’aquestes naus en PAE en transició podria passar per l’arribada de nous usos alternatius que ajudin a dinamitzar 
i aportar un nou valor afegit aprofitant els recursos de l’entorn construït. Alguns dels usos girarien entorn a projectes de coworkings, promoció 
d’habitatge, hubs logístics… L’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Terrassa ja està treballant en estudiar la tipologia d’activitats que caldria 
contemplar, sobretot pel que fa al PAE en desenvolupament com el de Palau Sud – Can Guitard. 

✓ Elaboració de la normativa necessària per facilitar el possible enderroc de les naus obsoletes per tal d’agilitzar els terminis de tramitació de 
llicències. En el cas d’aquelles naus en les quals la reconversió de nous usos alternatius no sigui viable i es valori positivament el seu enderroc 
(especialment en els PAE més consolidats), seria del tot interessant treballar en l’elaboració de la normativa necessària per tal d’agilitzar el procés 
d’enderroc. En aquest sentit, si s’identifiquen les naus amb menor probabilitat de rehabilitació, caldria disposar d’una tasca prèvia feta per tal de 
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facilitar el procés d’arribada de potencials inversors. Seria del tot recomanable que l’Ajuntament anés de la mà de les empreses inversores davant 
d’altres administracions com ara l’agència de Residus de Catalunya, que treballa en base a informes que validin que el sòl obtingut de l’enderroc 
és apte. 

✓ Estudi de viabilitat per a l’adquisició de naus obsoletes per part de l’Ajuntament de Terrassa. Aquestes naus obsoletes i que podrien ser objecte 
d’enderrocs, podrien ser adquirides per part de l’Ajuntament amb l’objectiu d’utilitzar-les per a altres activitats municipals, impuls de serveis o 
projectes compartits per a les empreses de l’entorn industrial. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS   
AGENTS IMPLICATS  DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació)                                
Servei d’Urbanisme  
Servei d’Arquitectura, Espai Públic i Biodiversitat Urbana 
Servei d’Activitats 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Diputació de Barcelona 
APIs 
Juntes de Conservació 
Agència de Residus de Catalunya 

Empreses i propietaris de naus dels PAE 
Potencials agents inversors 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre de reunions, propostes i participants durant el procés de definició de necessitats. 
✓ Nombre de naus reconvertides, enderrocades o amb implementació de nous usos alternatius. 
✓ Nombre de noves empreses instal·lades al municipi en naus reconvertides. 
✓ Disposició de nous marcs normatius d’agilització en tràmits d’enderroc. 
✓ Disposició d’usos alternatius a aplicar en naus obsoletes. 
✓ Import invertit en reconversió de naus per concepte, any i PAE. 

RECURSOS NECESSARIS 
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RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament  Empreses municipals 

Empreses privades 
PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
15.000€ anuals (equivalent al 30%  de dedicació d’un tècnic/a municipal). Recursos propis de l’Ajuntament 

Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Realització d’un catàleg de necessitats de rehabilitació 
de les naus 

          

Definició dels usos alternatius més atractius pel 
context municipal 

          

Elaboració de la normativa necessària per facilitar el 
possible enderroc de naus obsoletes 

          

Estudi de viabilitat per a l’adquisició de naus obsoletes 
per part de l’Ajuntament 
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L2. Actualitzar i rehabilitar les naus 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
2.2 Programa de reactivació de solars i naus buides  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
La presència de solars i naus buides afecten greument a la imatge i el dinamisme de l’entorn dels PAE de la ciutat. Aquests espais generen una sensació 
de deteriorament que repercuteix en una imatge negativa i poc amable dels PAE. A banda d’aquestes raons més relacionades amb la visibilitat i la percepció 
inicial, membres de la Policia Municipal constaten que aquests espais són focus d’activitats il·legals (sobretot aquelles relacionades amb l’okupació, ús de 
substàncies il·legals…) que posen en perill la seguretat del municipi i contribueixen a la degradació de l’entorn. 
Tenint en compte aquestes consideracions, la present actuació buscarà reactivar aquests espais amb una intermediació directa entre els propietaris i 
l’Ajuntament i amb la creació d’una borsa de naus i solars en desús per facilitar així l’oferta i la promoció cap a noves empreses interessades a instal·lar-
se a la ciutat.  Es pretén així pal·liar la presència d’aquests espais en desús afavorint la reactivació de l’activitat econòmica als PAE. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Reactivar naus i solars actualment en desús. 
✓ Amabilitzar l’entorn dels PAE amb l’eliminació de solars i naus buides. 
✓ Pal·liar la presència d’activitats il·legals. 
✓ Atreure noves empreses a la ciutat de Terrassa. 

ACTIVITATS 
✓ Realització d’un catàleg actualitzat de sòl industrial disponible (naus i solars). Caldrà coordinar-se amb el Consell Comarcal del Vallès Occidental, 

però seria del tot interessant disposar de la informació vinculada a la disponibilitat de naus industrials i solars buits als PAE, amb l’objectiu de 
facilitar la tramesa d’informació i potenciar la reactivació tant de les unitats existents, com del sòl disponible. 
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✓ Reunions entre l’Ajuntament i els propietaris de les naus en desús. A partir d’aquest punt, s’estableix la necessitat de garantir un espai de diàleg 
i de conscienciació per part de l’Ajuntament envers la propietat de solars i naus buides que s’hagin identificat als PAE.  En aquestes reunions serà 
del tot interessant sensibilitzar a la propietat de la necessitat de reactivar els espais industrials en desús, per tal de millorar la competitivitat dels 
PAE, contribuir a generar llocs de treball i riquesa al municipi, millorar la imatge de l’entorn i incrementar el retorn de la inversió privada. Així, serà 
un aspecte clau el fet de potenciar mecanismes de concertació centrats en generar l’agrupació de naus petites abandonades que estiguin 
adossades per tal que puguin incrementar les seves dimensions i possibilitar l’arribada d’empreses de majors dimensions. 

✓ Creació d’una borsa de naus i solars en desús. A més de buscar mecanismes que fomentin l’agrupació de naus en desús, es proposa impulsar 
una borsa de naus i solars que permeti dinamitzar els espais en desús. Es considera que seria del tot interessant que la borsa, que disposi d’un 
conjunt d’incentius (bonificacions, assessorament,...) per a potencials agents reactivadors (inversors, agents i entitats del territori,...).  

✓ Promoció i atracció d’empreses interessades en instal·lar-se al territori. Amb la disposició d’aquests catàlegs i borses de naus i solars 
disponibles, caldrà atreure empreses interessades a instal·lar-se al territori amb el lliurament d’aquests documents treballats i actualitzats. Amb 
la facilitació d’aquesta informació, facilitarà la presa de decisions per part dels empresaris interessats en ubicar-se al municipi. S’evitarà així haver 
de posar-se en contacte amb portals immobiliaris on, durant els grups de treball d’elaboració del present PDPAE, es constatava problemàtiques 
com la duplicació d’anuncis o la falta d’informació referent a l’estat de les naus o solars. 

✓ Estudi per a l’impuls de mecanismes per aquells propietaris que no impulsin la reactivació dels seus espais en desús. S’haurà d’estudiar l’impuls 
de mecanismes que puguin promoure a propietaris que, per raons especulatives o altres interessos particulars, no realitzin un ús correcte dels 
espais en desús, ni contribueixin a la seva reactivació. El propòsit de l’activitat és tractar de posar fi a la falta d’activitat d’aquestes naus i solars, 
espais que podrien ser reactivats afavorint a l’activitat econòmica del PAE i a una conseqüent millora de l’entorn físic. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS  
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació)                                
Servei d’Urbanisme 
Servei d’Activitats  
Serveis Jurídics 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 

Empreses i propietaris dels PAE 
Inversors 
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Diputació de Barcelona 
APIs 
Associacions i Juntes de Conservació 
Agència de Residus de Catalunya 
INDICADORS DE SEGUIMENT 

✓ Nombre de reunions entre l’Ajuntament i propietaris de naus i solars buides. 
✓ Nombre de naus i solars buides reactivats. 
✓ Nombre de noves empreses establertes en naus i solars reactivats. 
✓ Disposició d’un catàleg de sòl industrial disponible. 
✓ Disposició d’una borsa de naus i solars en desús.  
✓ Disposició de nous marcs normatius. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament (Servei d’Urbanisme) - - 
PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
50.000€ Recursos propis de l’Ajuntament 

Diputació de Barcelona 
Generalitat de Catalunya 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 
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Realització d’un catàleg actualitzat de sòl industrial 
disponible (naus i solars).           

Reunions entre l’Ajuntament i els propietaris de les 
naus obsoletes i en desús.           

Creació d’una borsa de naus i solars en desús.           
Promoció i atracció d’empreses interessades en 
instal·lar-se al territori.   

          

Estudi per a l’impuls de mecanismes per aquells 
propietaris que no impulsin la reactivació dels seus 
espais en desús 
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L2. Actualitzar i rehabilitar les naus 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
2.3 Creació de mecanismes facilitadors per a la tramitació de llicències  23 - 24 
DESCRIPCIÓ  
Una de les principals dificultats burocràtiques envers els PAE són les tramitacions de llicències. Crear mecanismes facilitadors per a la tramitació de 
llicències és imprescindible per a facilitar la posada en marxa de noves activitats als PAE, ja que actualment, no hi ha una diferenciació clara en els tràmits 
vinculats a l’impuls d’actuacions de millora o de construcció de les naus industrials respecte la resta de llicències d’obres domèstiques de la ciutat. Segons 
els agents entrevistats, aquesta situació està provocant que ara mateix els inversors es trobin amb terminis de 1-2 anys per poder iniciar les activitats, la 
qual cosa no facilita l’arribada de nous projectes empresarials a la ciutat i no suposa un atractiu. 
En aquest sentit, es proposa estudiar la creació de mecanismes específics per a la gestió i la tramitació de tots els tràmits vinculats a l’impuls de noves 
activitats als PAE juntament amb la creació de mecanismes facilitadors. D’aquesta manera, l’Ajuntament tindrà la capacitat d’anticipar-se a la definició de 
quines naus és més viable enderrocar-les, i tindrà de la mateixa manera, els permisos pertinents per tal que en el moment que hi hagi l’oportunitat d’arribar 
una nova activitat, els tràmits i els terminis siguin més àgils.  
De la mateixa manera, també es pretén incentivar la inversió en rehabilitació de naus i espais als PAE. En els casos contraris, l’aplicació de noves 
normatives que permeti sancionar a propietaris que no estan fent un ús dels seus espais també garantirà una bona adequació dels PAE. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Agilitzar les tramitacions i llicències per a l’impuls de noves activitats econòmiques als PAE. 
✓ Incentivar la rehabilitació i actualització de les naus obsoletes dels PAE. 
✓ Promoure l’atracció de noves empreses i inversors. 

ACTIVITATS 
✓ Crear un grup de treball per detectar els problemes de la rehabilitació i veure el que caldria canviar i identificar potencials solucions. 
✓ Estudiar les eines jurídiques que es poden utilitzar per promoure l’adaptació i adequació de les naus. En primer lloc, caldrà dur a terme un 

treball d’estudi i anàlisi tècnic per part dels serveis jurídics de l’Ajuntament, per tal de conèixer les eines jurídiques actuals que es poden utilitzar 
per promoure l’esmentada adequació de les naus. S’hauran de celebrar reunions internes a nivell municipal, a nivell tècnic i polític, per donar a 
conèixer i avaluar la situació. 



27 
 

✓ Dissenyar el protocol específic per a la tramitació de llicències i comunicacions vinculades a les zones industrials. Per normativa, la resolució 
de llicències d’obres és la mateixa per part de la ciutadania que per les activitats econòmiques, la qual cosa endarrereix la gestió de les llicències 
per impulsar una nova activitat industrial o empresarial al municipi. Per tant, seria necessari impulsar la recepció, gestió i tramitació de les llicències 
vinculades a l’impuls de noves activitats econòmiques als PAE de la ciutat, amb la finalitat d’agilitzar els terminis i la resposta de l’administració. 

✓ Estudiar la creació de l'expedient únic administratiu per a tramitar l'obertura de noves activitats. En relació amb el punt anterior, caldrà posar 
en marxa nous mecanismes normatius per tal de facilitar i agilitzar la gestió i la tramitació de llicències. Així, es proposa estudiar la creació d’un 
expedient únic administratiu, a partir del qual els interessats en promoure una nova activitat econòmica vegin com els diferents tràmits a 
desenvolupar per impulsar la seva activitat (obres i llicències) queden recollits en un mateix expedient i disposin d’un únic interlocutor que permeti 
millorar el procés d’arrencada de la seva activitat. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS  
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació)                                
Serveis Jurídics 
Altres àrees municipals  
Entitats de conservació dels PAE  
Propietaris de naus i parcel·les  
Empreses  
Associacions empresarials 

Propietaris de naus i parcel·les 
Empreses 
Potencials agents inversors 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre de reunions internes entre els equips tècnics i polítics de l’Ajuntament. 
✓ Nombre de reunions celebrades entre l’Ajuntament i els propietaris de naus i parcel·les. 
✓ Nombre de reunions de seguiment per a l’execució de la recepció. 
✓ Model de recepció (solució jurídica) aprovat. 
✓ Nombre de llicències tramitades amb el nou model. 
✓ Nombre d’informes jurídics elaborats. 
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✓ Nombre d’espais en rehabilitació o en desús reactivats. 
✓ Nombre de noves activitats, empreses i inversors al municipi.  

 
RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament. 
Personal de les Juntes de Propietaris/Entitats de 
conservació dels PAE. 

- - 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
6.250€ anuals (equivalent a 200h de dedicació d’un tècnic/a municipal) Recursos propis de l’Ajuntament. 

Aportacions dels propietaris. 
Inversors. 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Crear un grup de treball per detectar els problemes de 
la rehabilitació i veure el que caldria canviar i identificar 
potencials solucions. 

          

Estudiar les eines jurídiques que es poden utilitzar per 
promoure la reactivació de les naus 

          



29 
 

Dissenyar el protocol específic per a la tramitació de 
llicències vinculades al sectors industrials.           

Creació de l'expedient únic administratiu per a tramitar 
l'obertura de noves activitats en naus en rehabilitació o 
en desús.  
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L3. Activar el sòl industrial 
 

L3. Activar el sòl industrial 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
3.1  Anàlisi de la capacitat de patrimonialització del sòl industrial municipal  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
L’Ajuntament de Terrassa, com la gran majoria d’administracions locals, disposa de sòl industrial de caràcter públic així com d’edificis i equipaments que 
es troben ubicats als PAE de la ciutat. Derivat dels processos de classificació urbanística del sòl, cal recordar que el sòl classificat com a sòl urbà consolidat 
(és a dir, aquell terreny que tingui la condició de solar apte per a l’edificació), la propietat tindrà el deure de cedir gratuïtament el 10% d’aquest aprofitament 
urbà.  
Així doncs com marca la normativa urbanística, l’Ajuntament de Terrassa fruit de l’activació de sòls en desenvolupament i sumat als actius disponibles en 
l’actualitat, disposa d’un important capital que es podrà utilitzar de dues maneres: 

• Venent l’actiu per disposar de recursos per a l’impuls de polítiques públiques per a l’enfortiment dels PAE. 
• Impulsant projectes d’interès i necessaris amb captació de potencials fons de finançament.  

Es proposa així doncs obrir la possibilitat a l’Ajuntament de Terrassa per a que pugui diversificar les fonts de finançament i extreure un rendiment econòmic 
del sòl industrial municipal. Aquesta obtenció de finançament permetrà i facilitarà l’activació d’altres projectes i programes adreçats als PAE. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Diversificar les fonts de finançament per a altres projectes i programes adreçats als PAE. 
✓ Extreure rendiment econòmic del sòl industrial municipal. 

ACTIVITATS 
✓ Anàlisi de la gestió del sòl industrial municipal. Caldrà identificar el sòl industrial municipal disponible per a vendre’s, la seva localització, 

avantatges particulars del sòl… 
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✓ Identificar potencials projectes o usos a impulsar en els espais municipals.  
✓ Atracció d’inversors interessats en la compra d’aquest sòl industrial. Per tal d’aconseguir una retribució econòmica per la venda d’aquest sòl 

industrial caldrà atreure fons d’inversió interessat en comprar aquests espais identificats en la primera fase.  
✓ Identificar fons de finançament. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS  
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Patrimoni i Manteniment  
Servei d’Urbanisme 

 Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Informe de viabilitat de patrimonialització. 
✓ Nombre de reunions/accions de promoció per a l’atracció d’inversors interessats en la compra de sòl. 
✓ Sòl industrial venut (en m2) per PAE. 
✓ Retribució econòmica (en €) 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament   Possible contractació externa. 
PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
10.000€ anuals  (equivalent al 20% de dedicació d’un tècnic/a municipal) Recursos propis de l’Ajuntament.  
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 
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 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Anàlisi de la gestió del sòl industrial municipal           
Identificar potencials projectes o usos a impulsar en 
els espais municipals           

Atracció d’inversos interessats en la compra d’aquest 
sòl industrial.           

Identificar fons de finançament.           
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L3. Activar el sòl industrial 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
3.2  Estudi per a la creació d’una àrea d’aparcament i descans per a transportistes  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
Durant el transcurs de les taules de treball amb diferents entitats, tècnics municipals i representants d’empreses localitzades als PAE es detectaria una 
mancança que afecta directament als transportistes que visiten la ciutat. Molts d’aquests transportistes provenen de països llunyans, el que es tradueix 
en viatges de molta durada i, sovint, es troben amb la necessitat de pernoctar a la ciutat o a haver de descansar abans de realitzar l’entrega o recollida de 
mercaderies. Per altra banda, el teixit empresarial local també disposen de flotes de vehicles de gran tonatge que estarien necessitant més espais 
d’aparcament segur. 
En aquest punt, es puntualitza que actualment els PAE de Terrassa no disposen d‘espai suficient i amb les característiques necessàries per donar resposta 
a les necessitats dels transportistes i garantir la seguretat dels seus vehicles. Actualment es veuen amb la necessitat de dormir o descansar al mateix 
camió, sense cap servei bàsic pròxim (restaurants, cafeteries, botigues, allotjament, dutxes,...) i amb una sensació de perill constant al no trobar-se 
resguardats davant cap situació de conflicte que pugui succeir a altes hores de la matinada. Es tracta d’una problemàtica que té impacte a nivell europeu, 
i que en el cas de Terrassa, aquesta necessitat podria veure’s incrementada amb el futur desenvolupament del sòl industrial, sobretot pel que fa al PAE 
dels Bellots II. 
Amb el propòsit de pal·liar aquesta situació negativa actual, es proposa estudiar la viabilitat d’impulsar la creació d’una àrea d’aparcament i descans per 
a transportistes, una àrea que haurà de donar resposta al creixement del sector logístic i una oferta de serveis adequada a les demandes dels 
transportistes.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Crear una àrea d’aparcament i descans per a transportistes. 
✓ Afavorir la seguretat dels transportistes. 
✓ Engegar nous serveis disponibles als PAE de la ciutat. 
✓ Millorar la imatge exterior de Terrassa de cara al sector dels transportistes. 

ACTIVITATS 
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✓ Diagnosi de la situació actual dels aparcaments de vehicles de gran tonatge a la ciutat. Identificar l’oferta de places d’aparcament d’aquestes 
característiques (on poden aparcar, les places disponibles, els serveis de valor afegit,... 

✓ Estudiar la demanda mitjançant la realització d’una enquesta. 

✓ Benchmarking de casos d’èxit i bones pràctiques. 

✓ Detectar interès del sector privat per desenvolupar el servei, o valorar si ha de ser l’Ajuntament qui impulsi aquest servei. 

✓ Buscar potencials emplaçaments. Caldrà indagar sobre un anterior projecte impulsat pel Consell Comarcal el 2008, que ja tenia prevista una 
proposta d’emplaçament. En cas que no sigui possible, caldria valorar la ubicació més adequada i més viable. 

✓ Definir el model de gestió 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS  
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Mobilitat 
Servei d’Urbanisme 
Associacions dels PAE 
Consell Comarcal 

 Transportistes  
Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre i percentatge d’inversions previstes. 
✓ Compliment del calendari de licitacions. 
✓ Nombre d’informes de viabilitat. 
✓ Disposició d’un estudi de viabilitat per a la creació d’una àrea d’aparcament i descans. 
✓ Creació d’una àrea d’aparcament i descans per a transportistes. 
✓ Inversió realitzada, per concepte, any i PAE. 
✓ Millora del grau de satisfacció del teixit empresarial envers la disposició de serveis dels PAE. 
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RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic del Servei d’Arquitectura, 
espai públic i Biodiversitat (equivalent al 20% 
del temps d’un tècnic) 

 Empreses privades (executores de les licitacions) 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
30.000 € Recursos propis de l’Ajuntament 

Diputació de Barcelona 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Diagnosi de la situació actual dels 
aparcaments de vehicles de gran tonatge a 
la ciutat.  

          

Estudiar la demanda mitjançant la realització 
d’una enquesta. 

          

Benchmarking de casos d’èxit i bones 
pràctiques. 

          

Detectar interès del sector privat per 
desenvolupar el servei, o valorar si ha de ser 
l’Ajuntament qui impulsi aquest servei. 
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Buscar potencials emplaçaments           
Definir el model de gestió           
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L3. Activar el sòl industrial 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
3.3  Modificacions puntuals del POUM en entorns PAE  23 - 27 
DESCRIPCIÓ  
Tal com s’ha pogut comprovar en l’estudi del cadastre, més del 70% del sòl industrial de Terrassa va estar planificat fa més de 50 anys. Aquest fet ha 
generat que, segons xifres del 2018, un 21% dels espais industrials (463 naus) es troben obsoletes. En conseqüència es detecten entorns dels PAE que 
presenten un notori estat degradat.  
El teixit empresarial i les necessitats de les activitats industrials evolucionen molt ràpidament. Cal transformar els usos del sòl dels PAE per tal que aquests 
s’alineïn amb la demanda i amb les estratègies de ciutat. Actualment el Servei d’Urbanisme es troba desplegant un procés d’estudi sobre els usos i 
ordenances a desenvolupar al sector del Palau Sud-Can Guitard, un dels entorns PAE en vies de desenvolupament per part de l’Ajuntament de Terrassa. 
D’aquesta manera, cal emfatitzar la tasca d’estudi previ a la definició dels usos i ordenances dels PAE, sobretot pel que respecta a les claus urbanístiques 
que derivin en usos més flexibles amb l’objectiu d’establir més resiliències davant els binomis d’indústria i logística. 
En aquest projecte el Servei d'Urbanisme treballarà en la modificació puntual del POUM als PAE del segle XX i de Palau Nord, així com es desenvoluparan 
les actuacions que es desprenguin de les mateixes.  S’ha de permetre desenvolupar una estratègia de regeneració urbana que tingui per objectiu consolidar 
els teixits i usos existents amb gran valor social, identitari i empresarial, però també garantir la transformació d’alguns àmbits per aconseguir una ciutat 
mixta i amb bona qualitat ambiental. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Promoure la renovació de sòls industrials del municipi de Terrassa. 
✓ Facilitar l’arribada de noves activitats econòmiques vinculades. 
✓ Millorar la integració dels entorns industrials a la trama urbana. 

ACTIVITATS 
✓ Estudi per a la revisió dels usos i ordenances dels PAE. Caldrà identificar les activitats i usos que puguin encaixar en els diferents entorns dels 

PAE de la ciutat en funció del grau de consolidació d’aquests. En aquest sentit, els PAE en transició, com pot ser el cas del PAE del Segle XX, podria 
suposar l’oportunitat de generar un entorn més modern i que possibiliti el desplegament d’activitats econòmiques amb infraestructures 
adequades a altres usos vinculats a les activitats emergents del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), la investigació, la 
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cultura i el coneixement. També caldria afavorir la diversitat d’usos en el seu àmbit amb el reconeixement dels habitatges existents i la previsió de 
nous usos complementaris d’habitatge en compatibilitat amb les activitats. 

✓ Aprofitar estudi del catàleg de necessitats per identificar les zones amb naus en desús i les seves necessitats. A partir d’aquesta informació, 
es podrà identificar el nombre de naus i de propietaris que estarien involucrats en potencials canvis i determinar quines són les barreres que 
limiten l’arribada de noves activitats: si és perquè la normativa limita el tipus d’activitats, o si són les característiques de les naus que no encaixen 
amb la demanda i requereixen d’un inversió inicial elevada. 

✓ Fase d’exposició pública. Com tot procés de tramitació de modificacions urbanístiques, un cop es disposi de la proposta d’usos i activitats a 
desenvolupar als PAE, caldrà disposar d’un període d’exposició pública per tal de donar l’oportunitat a la propietat a fer esmenes. 

✓ Modificacions puntuals del POUM en entorns PAE. Un cop identificats els potencials usos que es podrien desenvolupar al PAE, seria el moment 
de promoure les modificacions al POUM. Per poder donar resposta a la demanda i permetre que els usos predeterminats a l’estudi siguin una 
realitat, caldrà fer les modificacions pertinents al POUM. Caldrà tenir en compte el volum de propietaris del sòl, ja que si es troba molt fragmentat 
serà més difícil disposar del consens necessari per garantir la transformació. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS  
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei d’Urbanisme 
Propietaris 

Propietaris 
Empreses 

INDICADORS DE SEGUIMENT  
✓ Nombre de reunions de seguiment. 
✓ Consecució d’un estudi per a la definició dels usos i ordenances dels PAE. 
✓ Implementació de noves claus urbanístiques. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic del Servei d’Urbanisme.   
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PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
12.500€ anuals (equivalent al 25% de dedicació d’un tècnic/a municipal) Recursos propis. 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Estudi per a la revisió dels usos i ordenances dels PAE.            
Aprofitar estudi del catàleg de necessitats per 
zonificar les zones amb naus en desús i les seves 
necessitats. 

          

Fase d’exposició pública.           
Modificacions puntuals del POUM en entorns PAE           
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  02 
Competitivitat 

L4. Generar i captar talent als PAE 

L5. Introduir les noves tecnologies als PAE 

L6. Incrementar el suport al teixit empresarial i el moviment associatiu 

L7. Millorar els serveis complementaris als PAE 
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L4. Generar i captar talent als PAE 
 

L4. Generar i captar talent als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
4.1  Aproximació de les empreses dels PAE a l’ecosistema d’innovació  26 - 27 
DESCRIPCIÓ  
Per a garantir la generació i, sobretot, la captació de talent al teixit productiu als PAE, cal apropar les empreses als centres formatius. Terrassa gaudeix 
d’una oferta formativa molt rica (emfatitzant sobretot el paper de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica, institució lligada a la 
Universitat Politècnica de Catalunya) però no obstant, els representants empresarials argumenten una manca de personal qualificat localitzat a la ciutat. 
Una de les raons assenyalades és la falta d’informació proporcionada als joves estudiants, els quals per se, ja presenten un rebuig o una falta de motivació 
envers el recorregut laboral en el sector industrial. 
D’aquesta manera, amb la voluntat d’apropar aquests joves estudiants, és necessari impulsar convenis entre les empreses i els centres formatius amb 
la finalitat d’exposar les diferents oportunitats laborals existents a la ciutat de Terrassa, conèixer l’ecosistema industrial i incentivar l’interès pels 
diferents sectors que operen als PAE de la ciutat. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Captar i retenir talent jove qualificat. 
✓ Afavorir el relleu generacional del sector industrial. 
✓ Establir nexes de col·laboració entre centre formatius i empreses. 

ACTIVITATS 
✓ Definir els sectors clau a involucrar en el projecte. El primer element que cal definir és el conjunt de sectors o subsectors als quals es dirigirà el 

projecte. Tal i com es posa de manifest al Pla de Desenvolupament Industrial de Terrassa i s’ha contrastat a la diagnosi del present projecte, el 
municipi compta amb una sèrie de sectors industrials que esdevenen clau en  l’estructura econòmica de la ciutat. D’aquests 11, caldrà escollir 
aquells sectors que puguin tenir cabuda en un projecte d’aquestes característiques i que les empreses que s’hi vinculen puguin estar interessades 
en participar en actuacions que permetin incorporar la innovació en els seus models de negoci en sentit ampli. 
Els 11 sectors clau identificats són els següents: 
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1. Alimentació i Indústria Auxiliar 
2. Química per a ind. de consum 
3. Salut i Benestar 
4. Proveïdors de Sistemes Industrials 
5. Indústria del Joc 
6. Construcció 
7. Moda i indústria Auxiliar 
8. Hàbitat i indústria Auxiliar 
9. Automoció 
10. Packaging i envasos 
11. Material infantil 

Cal tenir present que les empreses petites que volen accedir a serveis d'innovació, degut a la seva petita dimensió, els suposa un cost important. 
Caldria doncs que el servei d'innovació doni suport a petites empreses per tal que puguin treballar plegades garantint un acompanyament i  
assessorament encara més especialitzat i efectiu. 

✓ Dinamització de la “Xarxa d’Empreses Innovadores de Terrassa”. Alineant-nos amb el que es descriu al Pla de Treball del Pla de la Innovació, on 
es proposa la creació d’una xarxa d’empreses innovadores de Terrassa que permeti desencadenar actuacions i un espai de trobada per tal que les 
empreses creixin i innovin generant nous projectes i noves tecnologies amb la voluntat de que es promogui una millora de la competitivitat del 
teixit empresarial. Des del Servei de Promoció Industrial caldrà captar empreses dels sectors clau identificats anteriorment que puguin estar 
interessades en participar a la xarxa i en les activitats i programes que s’hi desenvolupin.  

✓ Assessorament i acompanyament a les empreses en matèria d’innovació. Tal i com s’esmenta a l’apartat descriptiu, caldrà que les empreses 
dels PAE que estiguin interessades en participar en aquest projecte passin un primer filtre i procés d’assessorament per tal de detectar els àmbits 
del negoci en el qual vulguin aprofundir o presentin alguna necessitat (formació, personal qualificat, necessitat de millora,…). 

✓ Atracció de centres educatius de la ciutat. De la mateixa manera que en el pas anterior, caldrà presentar la voluntat perseguida des d’aquest 
projecte als diferents centres educatius de la ciutat que puguin tenir formacions alineades amb els sectors industrials escollits.  
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✓ Establiment de convenis entre empreses i centres formatius captats. Un cop identificats els actors essencials, caldrà establir els convenis de 
col·laboració pertinents establint així les finalitats perseguides pels actors participants, els espais de materialització dels actes de promoció 
pertinents, la calendarització d’aquests entre d’altres aspectes a prendre en consideració. Amb la finalitat de materialitzar i posar en pràctica 
l’apropament d’aquest talent jove a la realitat industrial de Terrassa, caldrà vincular les empreses captades al catàleg de pràctiques ofertats pels 
centres formatius del municipi. Amb aquesta activitat, s’assoleix l’objectiu de captació de talent jove, els quals podran desplegar els seus 
coneixements i establir un primer contacte amb el sector industrial amb la possibilitat, si l’empresa ho creu pertinent, de continuar amb la seva 
estada laboral un cop finalitzi l’estada de pràctiques.  

✓ Celebració d’actes i fires d’Innovació des de l’Ajuntament de Terrassa. Amb la voluntat d’estendre l’esperit innovador així com les diferents 
oportunitats que el mercat actual ofereix, es pretén celebrar diferents actes de conscienciació des del servei d’Innovació que tinguin com a missió 
l’impuls d’iniciatives que fomentin i consolidin l’ecosistema innovador de les empreses dels PAE de la ciutat. En aquest punt, serà interessant 
comptar amb l’ajuda d’experts provinents de centres especialitzats en innovació, Universitats i en definitiva diferents professionals en la matèria.  

✓ Celebració d’actes, xerrades i fires temàtiques per a promocionar la Indústria de Terrassa. Havent establer els convenis pertinents, caldrà 
desplegar l’acció promocional de la indústria de Terrassa als alumnes dels centres identificats. Aquests actes hauran de perseguir no solament 
una introducció a l’ecosistema industrial del que gaudeix Terrassa, sinó que s’haurà de fer especial incís en la necessitat d’atracció de personal 
jove qualificat i en la possibilitat d’exercir les seves pràctiques en aquestes (amb una motivació addicional que podrà significar la consecució d’un 
lloc de treball un cop finalitzada l’estada). 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei d’Atenció a l’Empresa 
Servei d’Educació 
Servei d’Innovació   
Servei de Comunicació 
Foment de Terrassa SA 
Consell FP 

Empreses dels PAE 
Estudiants  
Centres formatius de Terrassa 
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Associacions empresarials dels PAE 
Centres educatius 
INDICADORS DE SEGUIMENT 

✓ Nombre d’empreses captades. 
✓ Nombre de centres formatius captats. 
✓ Nombre de reunions celebrades. 
✓ Nombre d’actes i fires d’Innovació celebrats. 
✓ Nombre d’assistents als actes celebrats. 
✓ Nombre d’alumnes en pràctiques inserits a les empreses captades. 
✓ Nombre d’alumnes en pràctiques que s’incorporen a la plantilla de treball un cop finalitzada l’estada de pràctiques. 
✓ Celebració d’actes, xerrades i fires temàtiques per a la promoció de la industria de Terrassa.  
✓ Creació d’una xarxa d’empreses innovadores a Terrassa. 
✓ Creació i implementació de projectes I noves tecnologies innovadores al sector. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament  
Personal professional de serveis externs per a la 
prestació dels serveis  
Personal tècnic dels equipaments implicats 

 Serveis professionals externs procedents 
d’empreses, entitats o professionals per a la 
prestació dels serveis orientats a la captació i 
retenció del talent (serveis externs) 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
100.000 € - (Lligat a l’acció 4.3) Recursos propis de l’Ajuntament 

Aportacions de les entitats co-responsables  
Diputació de Barcelona  
SOC – Projectes Innovadors 
Universitats  
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Definir els sectors clau a involucrar en el projecte           
Dinamització de la “Xarxa d’Empreses Innovadores de 
Terrassa 

          

Assessorament i acompanyament a les empreses en 
matèria d’innovació. 

          

Atracció de centres educatius de la ciutat.           
Establiment de convenis entre empreses i centres 
formatius captats 

          

Celebració d’actes i fires d’Innovació des de 
l’Ajuntament de Terrassa 

          

Celebració d’actes, xerrades i fires temàtiques per a 
promocionar la Indústria de Terrassa. 
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L4. Generar i captar talent als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
4.2  Creació d’un observatori de necessitats formatives de les empreses  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
Amb la voluntat d’ajustar l’oferta formativa a les necessitats de les empreses ubicades als PAE de la ciutat de Terrassa, es proposa la creació d’un 
observatori de necessitats formatives que ajudi a coordinar l’acció dels diferents actors involucrats i oferir així una oferta formativa adient als requeriments 
actuals.  
L’estudi de necessitats formatives dels perfils professionals vinculats als sectors clau de Terrassa (amb especial incidència als PAE) haurà de reflectir així 
mateix un paper col·laborador clau entre l’Ajuntament, les empreses, el Consell FP i les universitats que operen a la ciutat. És d’especial interès aquest 
últim punt, ja que incloure la visió de les universitats i els altres centres formatius de FP aportarà una visió àmplia i es podrà contrastar el que es fa arreu 
del territori, detectant així el que encaixa amb el model que es pretén impulsar. 
Cal que a partir d'aquesta observació i concreció de les fórmules més adequades per a la generació de talent, es puguin alinear amb actuacions 
enfocades a despertar les vocacions industrials a la gent jove. De la mateixa manera, és necessari impulsar el sistema d'orientació i formació 
ocupacional, ja que sovint grans sectors de la societat (sobretot jove) no presenten una clara vocació per un ofici el que genera en una incertesa sobre 
les seves aspiracions I voluntats laborals. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Adequar l’oferta formativa a les necessitats professionals de les empreses dels PAE. 
✓ Inserir personal jove I qualificat a les empreses dels PAE. 
✓ Desplegar un assessorament i orientació laboral a aquells sectors que ho requereixin. 
✓ Establir vincles entre el sector educatiu i les empreses dels PAE. 

ACTIVITATS 
✓ Selecció de sectors i perfils professionals clau a desenvolupar. Caldrà seleccionar aquells sectors i ocupacions que tinguin bons perspectives en 

el mercat de treball a nivell municipal, així com en alguns dels sectors econòmics analitzats en el projecte. 
✓ Prospecció empresarial. Per a cada sector s’identificarà un nombre d’empreses que puguin donar a conèixer els perfils professionals dels que 

disposen a la seva organització, així com aquells els quals estarien interessats en potenciar. Serà necessari recollir les necessitats formatives 
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envers les competències tècniques i professionals, així com les necessitats en competències transversals i genèriques, els requisits d’experiència, 
dificultat o no en la cobertura de vacants. 

✓ Redacció de l’informe de resultats. L’informe haurà de presentar la informació sobre les necessitats formatives detectades per a les ocupacions 
amb millor situació al mercat de treball de les empreses del municipi.  

✓ Reunions de treball amb els agents vinculats al sector educatiu. Un cop identificats els principals sectors i perfils professionals a potenciar, així 
com les necessitats formatives més presents al teixit empresarial, serà del tot necessari compartir i contrasta la informació generada amb el 
sector educatiu de la ciutat. D’aquesta manera, es podran plantejar actuacions de millora i noves propostes de formació a diferents nivells 
adreçades a donar resposta a les necessitats dels sectors industrials dels PAE. 

✓ Creació d’una borsa d’agents formadors. Tot i que en el procés de treball descrit amb anterioritat es plantejarien actuacions a impulsar, es proposa 
que es tingui en compte la realització d’un concurs per detectar i disposar d'una bateria d'experts que puguin formar i assessorar a les empreses i 
a persones en situació d’atur en diversos àmbits detectats a les cadenes de valor i els sectors clau de la indústria de Terrassa. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Educació 
Servei d’Innovació 
Foment de Terrassa SA 
Consell FP 
SAE (Servei d’Atenció a les Empreses) 
Associacions empresarials del PAE 
Universitats i Instituts (Centres formatius) 

Empreses dels PAE 
Estudiants  
Centres educatius de Terrassa 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre de reunions realitzades. 
✓ Nombre d’assistents a les reunions. 
✓ Compliment del calendari per a la selecció I contractació del personal assignats a l’Observatori. 
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✓ Creació de l’Observatori. 
✓ Nombre d’empreses captades. 
✓ Nombre de centres formatius captats. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament (2 tècnics)  Empresa especialitzada en projectes d’inserció 

ocupacional. 
PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
25.000 € Recursos propis de l’Ajuntament 

Aportacions de les entitats co-responsables  
Diputació de Barcelona  
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) 
Universitats  
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Selecció de sectors I perfils professionals clau a 
desenvolupar           

Prospecció empresarial           
Redacció de l’informe de resultats           



49 
 

Reunions de treball amb els agents vinculats al sector 
educatiu           

Creació d’una borsa d’agents formadors           
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L4. Generar i captar talent als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
4.3.  Campanya de comunicació ‘’Terrassa Ciutat Industrial’’  24 - 27 
DESCRIPCIÓ  
Durant la confecció del present PDPAE s’ha posat de manifest que l’esperit industrial que tradicionalment ha acompanyat a la ciutat de Terrassa ha anat 
decreixent en favor de la terciarització de l’economia. Tant és així, que es perceb un sentiment generalitzat de voler reforçar els oficis industrials a través 
de la captació de noves persones interessades en els sector per tal que aquest sigui un element clau i diferenciador com havia sigut anteriorment. 
La campanya de comunicació ‘’Terrassa Ciutat Industrial’’ pretendrà impulsar actuacions de comunicació i de sensibilització dirigides a diferents segments 
de la població per tal de reforçar el vincle de la ciutadania amb la industria i els PAE, i amb la finalitat de recuperar i reforçar les vocacions industrials.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Promocionar el model industrial de Terrassa. 
✓ Reforçar I recuperar les vocacions industrials. 

ACTIVITATS 
✓ Priorització dels sectors i selecció dels oficis a impulsar. Caldrà identificar aquells sectors i oficis els quals potenciar i impulsar durant les 

campanyes de comunicació que es celebraran en aquesta acció. 
✓ Contacte amb empreses o agents que portin a terme aquests oficis i que ajudin en el disseny del contingut. 
✓ Identificació de potencials empresaris i agents clau (locals i del territori català) per a la promoció d’aquests oficis i per a tornar a suscitar l’interès 

de les persones joves. Caldrà identificar potencials empresaris i agents clau per a la promoció i participació activa en les campanyes de comunicació. 
✓ Impuls del turisme industrial com element diferenciador de la ciutat. Aprofitar les actuacions que es venen fent des de el servei de Turisme per 

promoure l’anomenat ‘’Turisme Industrial’’, del qual Terrassa presenta una situació privilegiada arrel dels clars vestigis industrials que es troben 
arreu de la ciutat. 

✓ Disseny i organització d’activitats lúdiques als PAE. Més enllà de millorar els espais públics a través de l’execució de les obres que puguin estar 
vinculades o no a les propostes recollides durant el procés participatiu del programa anterior, es considera del tot oportú impulsar un procés de 
disseny i organització d’activitats d’oci als PAE. El fet de desenvolupar activitats lúdiques temporals a l’entorn construït permet generar un major 
arrelament de la ciutadania en aquests espais i per tant, un major respecte i un major interès.  Ja hi ha alguns exemples d’iniciatives que han tingut 
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com escenaris naus i espais d’entorns industrials com és el cas de Castellbisbal, en el qual empreses i propietaris d’espais industrials col·laboren 
amb altres entitats del municipi i l’Ajuntament per l’impuls d’activitats culturals. 

✓ Identificació de potencials elements singulars i patrimonials a preservar als PAE. La identificació d’elements singular I patrimonials que resulten 
interessants d’implementar en aquests espais amb l’objectiu final d’aportar alternatives d’oci a la ciutadania. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Educació 
Servei d’Innovació 
Foment de Terrassa SA 
Consell FP 
Servei d’Atenció a les Empreses 
Associacions empresarials del PAE 
Universitats i Instituts (Centres formatius) 

Empreses dels PAE 
Estudiants  
Centres formatius de Terrassa 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Sectors I oficis seleccionats per a impulsar 
✓ Nombre de contactes amb empreses I agents clau 
✓ Disseny de les accions comunicatives 
✓ Nombre d’assistents als actes 
✓ Celebració de actes de comunicació/sensibilització 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
2 tècnics responsables per a l’organització I disseny 
dels actes. 

- Suport especialitzat per a la realització dels tallers i 
activitats 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
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50.000€ - (Lligat a l’acció 4.1.) Recursos propis de l’Ajuntament 
Aportacions de les entitats co-responsables  
Diputació de Barcelona  
SOC – Projectes Innovadors 
Universitats  
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Priorització dels sectors i selecció dels oficis a impulsar            
Contacte amb empreses o agents que portin a terme 
aquests oficis i que ajudin en el disseny del contingut            

Identificació de potencials empresaris locals i del 
territori català per a la promoció d’aquests oficis i per a 
tornar a suscitar l’interès de les persones joves. 

          

Disseny i preparació de l’acció comunicativa            
Celebració dels actes de comunicació/sensibilització           
Avaluació de l’impacte i seguiment posterior           
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L5. Introduir les noves tecnologies als PAE 
 

L.5. Introduir les noves tecnologies als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
5.1. Projecte de sensorització als PAE  23 - 26 
DESCRIPCIÓ  
La innovació en les noves tecnologies aplicades a la gestió dels espais urbans esdevé una oportunitat per treballar, també, en la seva aplicabilitat al 
funcionament dels entorns empresarials com els PAE. 
En aquesta línia, la col·laboració i la cooperació empresarial, juntament amb el suport de l’administració esdevé clau per trobar mecanismes d’actuació 
conjunta  a través de les noves tecnologies que permetin millorar la planificació i la gestió dels PAE. Aspectes com la Internet de les coses (IoT), 
aparcaments i senyalització intel·ligents, informació geolocalitzada i a temps real, robòtica, drons, big data,.. podrien ser eines per treballar en la gestió de 
la mobilitat, la seguretat., la gestió de residus o la connectivitat dels entorns dels PAE, però també per aportar informació valuosa al teixit empresarial 
local i els potencials agents inversors. 
La consecució del model Smart PAE comporta una transformació i la introducció de noves tecnologies les quals, a hores d’ara, els PAE de Terrassa no 
disposen d’elles. Tot i així, poc a poc es van realitzant algunes passes per disposar d’aquests polígons intel·ligent, tal i com s’està treballant des del Servei 
de Ciutat Digital i Tecnologia amb la instal·lació d’un conjunt de càmeres de videovigilància als polígons del front sud de la ciutat per tal de establir un major 
control sobre la mobilitat dels vehicles que circulen pels entorns PAE. L’actuació es troba en fase de licitació i es preveu la seva implementació durant el 
2023. Per altra banda i en paral·lel, també s’ha desplegat una infraestructura de telecomunicacions de ciutat orientada al desplegament de la IoT i basada 
en el protocol de xarxa LoRaWAN, la qual es preveu millorar al llarg del 2023 i que podria ser la base per a projectes de comunicació sensòrica tant de 
l’Ajuntament com d’altres entitats o empreses. 
Derivat de les diverses sessions de treball amb els agents del territori, aquesta és una de les tasques que caldria seguir potenciant a través de la 
identificació d’altres dinàmiques a enregistrar a través de la sensorització dels PAE per tal que la informació que es generi pugui ser utilitzada de manera 
oberta. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 
✓ Dotar els PAE de noves eines tecnològiques que permetin generar informació i coneixement. 
✓ Obtenir dades i informació valuosa per als agents del territori. 

ACTIVITATS 
✓ Identificar la problemàtica a la qual es vol donar resposta. Actualment es treballa amb una visió de millorar la seguretat I la mobilitat, però hi ha 

marge d’actuació en altres àmbits (il·luminació, qualitat de l’aire, xarxa subministrament elèctric,...). 
✓ Identificar les potencials dades a generar amb la sensòrica. Caldrà identificar quines són les dades a generar amb les tecnologies sensòriques. 
✓ Instal·lació de sensòrica als PAE. 
✓ Impuls d’un portal de dades obertes dels PAE i de la ciutat. Serà necessari impulsar un portal de dades on es mostri oberta i transparentment la 

informació recaptada de les tecnologies sensòriques dels PAE i de la ciutat.  
✓ Realització d’actuacions de comunicació anuals (informes, presentacions,…). És imprescindible canalitzat la informació al teixit empresarial per 

a que aquestes les puguin aprofitar les empreses per a la presa de decisions. 
IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei d’Urbanisme   
Servei de Mobilitat  
Servei de Medi Ambient 
Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació 

Empreses i usuaris dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT  
✓ Nombre d’actuacions d’instal·lació de noves tecnologies. 
✓ Nombre de comunicacions anuals. 
✓ Identificació de dades a generar amb la sensòrica. 
✓ Instal·lació de tecnologies sensòriques als PAE 
✓ Nombre d’actes vandàlics detectats amb les noves tecnologies. 
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✓ Nombre d’infraccions de trànsit detectades amb les noves tecnologies.  
✓ Nombre de sancions administratives interposades.  

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament 
Personal tècnic d’empreses externes (instal·lació) 

Tecnologies sensòriques. Empreses externes d’instal·lació de tecnologies 
sensòriques. 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
129.991€ (valor de la licitació) Recursos propis de l’Ajuntament 

Diputació de Barcelona  
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Identificar la problemàtica a la qual es vol donar 
resposta.  

          

Identificar les potencials dades a generar 
amb la sensòrica. 

          

Instal·lació de sensòrica als PAE.           
Impuls d’un portal de dades obertes dels PAE i de la 
ciutat. 
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Realització d’actuacions de comunicació anuals 
(informes, presentacions,…).            
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L.5. Introduir les noves tecnologies als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
5.2. Impuls de la plataforma digital Terrassa Indústria  23 - 27 
DESCRIPCIÓ  
Actualment l’ajuntament de Terrassa disposa de la Plataforma Terrassa Indústria, una eina que va néixer amb l’objectiu de reforçar la col·laboració entre 
el teixit empresarial i de disposar d’un espai web de referència per a la indústria de Terrassa.  
Actualment, la plataforma compta amb més de 680 usuaris, i més de 200 empreses, però es considera que no s’està aprofitant les possibilitats que 
aquesta brinda. Així, des dels grups de treball celebrats en el marc del present projecte,  es planteja potenciar la plataforma digital existent per tal de 
convertir-la  en un entorn d'interacció entre empreses i agents del municipi i dirigir-la cap a àmbits i temàtiques d’interès per les empreses. Alguns dels 
àmbits de treball que es plantegen incorporar a la plataforma són: 

• Sistema d’intercanvi i gestió de residus. 

• Informació al voltant de la mobilitat als PAE. 

• Borsa de treball i recull d'ofertes laborals i de pràctiques. 

• Compartir i presentar potencials projectes i necessitats de les empreses.  

• Generar i compartir enquestes de satisfacció.  

• Organitzar jornades i webinars. 

També es planteja la possibilitat de crear un espai específic dels PAE on es pugui disposar de la informació i la documentació del present Pla Director. 
D’aquesta manera, aquesta línia d’acció pretén no solament incorporar noves funcionalitats a l’actual plataforma digital, sinó que pretén potenciar el seu 
ús i mantenir-la actualitzada al llarg del temps.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Potenciar la plataforma digital Terrassa Indústria 
✓ Mantenir actualitzada la plataforma digital Terrassa Indústria  
✓ Establir un canal digital multidisciplinari. 

ACTIVITATS 
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✓ Estudi de viabilitat d’integració de les funcionalitats descrites. L’empresa licitada o els serveis tècnics municipals encarregats de la gestió i 
adequació de l’aplicatiu hauran d’estudiar la viabilitat d’integrar les funcionalitats prioritzades. Caldrà presentar-les de manera clara i accessible 
per a afavorir, així, la seva utilització entre les empreses i agents clau del sector industrial de Terrassa. 

✓ Priorització de funcionalitat a integrar. El serveis tècnics hauran de prioritzar quines funcionalitats haurà d’integrar addicionalment l’actual 
aplicatiu. Aquesta priorització seguirà el criteri de l’Ajuntament, concretament de l’Àrea de Promoció Industrial, que haurà de prioritzar aquelles a 
integrar segons les necessitats i interessos de l’àrea, així com dels projectes i actuacions que finalment es puguin impulsar en el marc de 
l’enfortiment dels PAE i del teixit empresarial que els conforma. 

✓ Integració de les funcionalitats i dotació de continguts a l’aplicatiu. 
✓ Avaluació i seguiment de l’aplicatiu. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei d’Innovació 
Servei de Mobilitat  
Servei de Medi Ambient 
Servei d’Urbanisme 
Servei de Tecnologia i Sistemes d’Informació  
Empreses tecnològiques externes 

Empreses dels PAE  

INDICADORS DE SEGUIMENT  
✓ Nombre de funcionalitats prioritzades. 
✓ Integració de noves funcionalitat a l’aplicatiu. 
✓ Increment del nº d’usuaris mensuals de la plataforma. 
✓ Nº d’actuacions d’interacció a la plataforma. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
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Tècnics de l’Ajuntament (Promoció Industrial I 
Innovació) 

 Empreses i consultores tecnològiques 
especialitzades en desenvolupament d’apps. 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
15.000€ anuals derivats de la gestió i manteniment de la plataforma Recursos propis de l’Ajuntament  
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Estudi de viabilitat d’integració de les funcionalitats 
descrites.  

          

Priorització de funcionalitat a integrar.            
Integració de les funcionalitats a l’aplicatiu.           
Avaluació i seguiment de l’aplicatiu.           
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L5. Introduir les noves tecnologies als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
5.3. Desplegament del Pla d’Acció Sectorial de la Indústria 4.0  23-24 
DESCRIPCIÓ  
Davant d’una conjuntura econòmica inflacionista amb una dinàmica ascendent del cost de vida aguditzada per la incertesa geopolítica actual, no hem de 
perdre de vista determinades accions que són imprescindibles per ajudar a crear les condicions òptimes per a les empreses localitzades al PAE.  
A aquestes circumstàncies sistèmiques, hem d’afegir aquelles dificultats pròpies de les empreses en relació al seu grau de digitalització que el Pla d’Acció 
Sectorial de la Indústria 4.0 de la ciutat (en endavant PDAST I 4.0) caracteritza i, que resumidament conclou que:  

✓ El nivell d’implantació de tecnologies d’Indústria 4.0 a les empreses de Terrassa és baix. 
✓ La digitalització dels productes no es considera una prioritat per part de les empreses terrassenques. 

En aquest sentit, no podem oblidar que les tecnologies derivades de la Indústria 4.0 es conceben com a potenciadores en la millora del posicionament 
empresarial en qualsevol àmbit territorial. Precisament per aquest motiu, es proposa la continuïtat del seu desplegament en les empreses localitzades 
als PAE amb l’objectiu principal de compensar les externalitats negatives descrites anteriorment. Sembla doncs del tot oportú impulsar el procés de 
digitalització especialment a les empreses vinculades a la nova indústria, facilitant així el seu accés a la incorporació de pre-tecnologies i tecnologies 
d’Indústria 4.0 i afavorint la seva adaptació en aquestes.   
Les accions desplegades descrites a continuació s’haurien de centrar inicialment, en empreses vinculades dels sectors tractors més rellevants de la ciutat, 
que segons les dades analitzades, són els 11 següents: 

1. Alimentació i Ind. Auxiliar 
2. Química per a ind. de consum 
3. Salut i Benestar 
4. Proveïdors de Sistemes Industrials 
5. Indústria del Joc 
6. Construcció 
7. Moda i indústria Auxiliar 
8. Hàbitat i indústria Auxiliar 
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9. Automoció 
10. Packaging i envasos 
11. Material infantil 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
✓ Afavorir la creació i la incorporació de talent amb coneixements suficients per abordar el canvi de paradigma cap a Indústria 4.0. 
✓ Impulsar la incorporació de les pre-tecnologies i tecnologies d’indústria 4.0. 
✓ Possibilitar el desplegament d’accions per impulsar l’activitat de R+D+i  als PAEs. 
✓ Consolidació de negocis. 
✓ Millorar els canals i mitjans de comunicació de les empreses. 

ACTIVITATS 
✓ Celebració de jornades monogràfiques sobre tecnologies d’Indústria 4.0. Es proposa la realització d’aquestes jornades amb la participació 

d’experts amb la finalitat de conscienciar i donar a conèixer les possibilitats a valorar per part de les empreses localitzades als PAE. Impulsar 
aquestes jornades participatives serà beneficiós per a la consecució d’una conscienciació en la importància de la transformació digital del sector 
empresarial i, de la mateixa manera, aportarà informació qualitativa envers la temàtica de les tecnologies d’Indústria 4.0.   

✓ Actualitzar el catàleg d’oferta tecnològica d’Indústria 4.0 al Vallès en col·laboració amb d’altres municipis i membres de la xarxa d’Open Industry. 
✓ Desplegar un servei de consultoria a mida per a les empreses localitzades als PAE de la ciutat, orientat a diagnosticar la seva situació de partida 

en quant a la disponibilitat de tecnologies d’Indústria 4.0. 
✓ Impulsar l’apropament entre doctorats i especialistes a les indústries de Terrassa en matèria de transformació digital. Divulgar i possibilitar 

que doctorands i especialistes despleguin els seus coneixements a les indústries de Terrassa, en l’àmbit de la transformació digital. 
✓ Desenvolupar projectes de transformació digital acotats a les necessitats de les empreses localitzades als PAE. Complementades amb l’impuls 

de la internacionalització d’aquesta tipologia d’empreses, per aprofitar millor el seu efecte multiplicador en quant a l’increment del seu 
posicionament empresarial en relació a les quotes  de quotes de mercat. 

✓ Realitzar publicacions periòdiques com a mecanismes de difusió de noves tecnologies i iniciatives de finançament existents vinculades a la 
digitalització i les tecnologies de la Industria 4.0.  Aquestes publicacions periòdiques, publicades per exemple a la  plataforma Terrassa Indústria 
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i a la resta de canals de comunicació que estan a l’abast del Servei de Promoció Industrial, serviran com a eina catalitzadora del desplegament 
d’accions de desenvolupament econòmic de la ciutat amb l’objectiu de donar a conèixer les noves tecnologies i les noves iniciatives de 
finançament existents vinculades a la digitalització i les tecnologies de la I 4.0. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei d’Innovació 
Open Industry 
Universitat Politècnica de Catalunya (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de 
Terrassa) 

Empreses del PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre de jornades sobre Industria 4.0 celebrades. 
✓ Nombre d’accions i contactes per aproximar els doctorats i experts en industria 4.0 al sector industrial. 
✓ Disposició d’un catàleg d’oferta tecnològica d’Indústria 4.0 al Vallès. 
✓ Disposició d’un servei de consultoria per a les empreses dels PAE. 
✓ Desenvolupament de projectes de transformació digital acotats a les necessitats de les empreses.  
✓ Nombre de publicacions de difusió de noves tecnologies i iniciatives de finançament existents vinculades a la digitalització i les tecnologies de la 

Industria 4.0.  
RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
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Personal tècnic de l’Ajuntament vinculats al Servei de 
Promoció Industrial i el Servei d’Innovació. 

 Serveis de consultoria experta en transformació 
digital del sector industrial. 
Doctorats i experts en Industria 4.0 (vinculats a 
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyera Industrial I 
Aeronàutica de Terrassa, UPC) 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
50.000 € Recursos propis de l’Ajuntament, 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Ajudes a la iniciativa Industria 
Connectada 4.0 / ACTIVA Financiació) 
Generalitat de Catalunya, Serveis d’Innovació (ProACCIÓ 4.0). 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 
 1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
1r 

Sem. 
2n 

Sem. 
Celebració de jornades monogràfiques sobre 
tecnologies d’Indústria 4.0.           

Actualitzar el catàleg d’oferta tecnològica d’Indústria 
4.0 al Vallès           

Desplegar un servei de consultoria a mida per a les 
empreses localitzades als PAE de la ciutat           
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Impulsar l’apropament entre doctorands i 
especialistes a les indústries de Terrassa en matèria 
de transformació digital 
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L6. Incrementar el suport al teixit empresarial i al moviment associatiu 
 

L.6. Incrementar el suport al teixit empresarial i el moviment associatiu 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
6.1. Activació del Centre de Serveis de Proximitat a les empreses a la Masia dels Bellots  23 
DESCRIPCIÓ  
Ubicat a la Masia dels Bellots, el Centre de Serveis de Proximitat a les empreses (CSP d’ara en endavant) esdevindrà un espai de contacte directe entre 
l’Ajuntament i les empreses dels PAE. La voluntat dels diferents agents involucrats durant el procés d’aquest PDPAE gira entorn a la materialització de 
l’anomenada ‘’finestreta única empresarial’’, és a dir, una atenció especialitzada a les empreses que ajudarà enormement a reduir els terminis I la 
complexitat de les gestions burocràtiques i a establir vincles de connexió més estrets amb l’administració local.  
Per altra banda, actualment no existeix una figura formal que ajudi a generar un creixement de les associacions. Cal per tant, dotar d'estructura el Servei 
de Promoció Industrial de l’Ajuntament amb la creació de l’oficina de gestió dels PAE, que faci d’interlocutor amb les empreses, que projecti els valors 
industrials que busca Terrassa i que doni resposta a les problemàtiques i necessitats dels PAE.  
A partir de la creació d’aquesta oficina, el personal tècnic de l’ajuntament que hi estigui involucrat haurà de posar el focus en el suport en la gestió i 
organització de les dinàmiques i les necessitats de les empreses i els PAE de la ciutat. 
A més a més, si bé actualment es destaca el paper de la CECOT com a motor de l’associacionisme al municipi, cal seguir treballant en l’enfortiment de les 
associacions empresarials dels PAE per tal que aquestes puguin ser interlocutors representatius de les empreses que hi desenvolupen la seva activitat. 
La present oficina de gestió de polígons abordarà diferents àmbits segons la temàtica d’acció. Cadascun d’aquests àmbits, tindrà assignat un tècnic de 
l’Ajuntament encarregat de gestionar  i desenvolupar les funcions dels àmbits seleccionats. Els àmbits que es proposen a continuació són fruit de les 
diferents aportacions recollides en les diferents activitats realitzades en la diagnosi, i són: 

✓ Mobilitat: Àmbit dedicat a la mobilitat dels PAE, principalment encarregat de rebre demandes de millora en la mobilitat de transport públic, 
dinamitzar i coordinar els plans de mobilitat específics per PAE i rebre demandes de millora en deficiències puntuals sorgides en les vies de 
transport dels PAE (carreteres i voreres en mal estat, manca de senyalització o semàfors...) 

✓ Gestió de residus: Àmbit dedicat a la gestió de residus dels PAE, principalment encarregat de coordinar la gestió de residus mancomunada de les 
diferents empreses dels PAE, establir vincles entre empreses amb deixalles amb possibilitats de reutilització, donar suport al programa de 
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valorització dels residus de les empreses i, de la mateixa manera, potenciar el programa ‘’Projecte de Valor per Terrassa’’ (ambdues accions que 
seran descrites posteriorment en aquest mateix Pla d’Acció).  

✓ Transició energètica: Àmbit dedicat a la transició energètica, liderat per la figura del gestor/assessor energètic vinculat al CSP, donar suport a la 
millora de l’eficiència i la transició energètica, donar suport a la creació del projecte pilot de comunitats energètiques als PAE de Terrassa i rebre 
demandes de mancances o possibles millores envers la transició energètica. Durant les taules de treball celebrades en el transcurs I confecció 
del present Pla d’Acció es destacaria la necessitat imperant de crear la figura del gestor o assessor energètic als PAE. Es remarcaria que aquesta 
figura és d'especial rellevància  no solament pel seu paper com a assessor sinó també com a dinamitzador i coordinador de totes les temàtiques 
relacionades amb els PAE i el futur CSP.   

✓ Facilitador d’empreses nouvingudes: A dia d’avui les ciutats competeixen a diferents nivells per tal d’atraure capital, població i teixit econòmic que 

dinamitzi i generi riquesa al territori. En aquest sentit, els PAE de les ciutats són entorns empresarials de primer ordre que permeten l’arribada 

d’activitats econòmiques que generen nous llocs de treball i generen un impacte positiu. La figura d’aquest agent facilitador hauria de ser una persona 

en contacte amb l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ) i que, conseqüentment, fos capaç de canalitzar 

l’oferta i demanda de naus i sòl industrial a Catalunya, aportant així, informació de valor a les empreses que es vulguin instal·lar a la ciutat de Terrassa. 

Caldrà dedicar esforços a la facilitació de l’aterratge d’empreses nouvingudes, i principalment, d’establir vincles amb les noves empreses amb 

l’aportació d’informació sobre tràmits administratius o altres dubtes o suggeriments, posar en coneixement sobre els diferents programes del Servei 

de Promoció Industrial i facilitar, a grans trets, l’acollida d’aquestes empreses dins l’esfera municipal.  

✓ Suport a la gestió de l’associacionisme: Àmbit dedicat a l’impuls i suport de l’associacionisme, principalment encarregat d’afavorir l’establiment 
de vincles entre empreses dels diferents PAE, facilitar espais de reunió entre representants empresarials, establir vincles d’unió entre aquestes 
associacions i l’Ajuntament i a potenciar la cultura associativa als PAE d’arreu de la ciutat 

Serà important que el moviment associatiu disposi d’una persona encarregada de fer la interlocució, ja que en cas contrari, no serà possible avançar 
respecte la situació actual. Les associacions  
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Reduir les gestions burocràtiques. 
✓ Fomentar l’associacionisme als PAE.  
✓ Gestionar i mantenir un fort vincle de contacte entre les empreses i l’Ajuntament.  
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✓ Promoure la posada en marxa de serveis i projectes compartits. 

ACTIVITATS 
✓ Disseny de l’equip de gestió dels PAE. El Consell Comarcal del Vallès Occidental presentà l’any 2017 el perfil professional de la figura del gestor 

de polígons. En aquest document, es recullen diferents aspectes a tenir en compte sobre las funcionalitats d’aquest representant. Algunes 
d’aquestes són:  

▪ Representar al PAE en tots aquells àmbits vinculats amb la seva activitat, tant polítics com tècnics. 
▪ Fer d’enllaç permanent entre les empreses i treballadors/es, i entre aquestes i l’administració pública i altres ens a través dels quals 

defensar els interessos i necessitats dels PAE. 
▪ Establir relacions entre els diferents àmbits d’activitat empresarial del municipi, desenvolupats als PAE o no desenvolupats però amb 

afectació sobre el PAE. 
▪ Rebre les demandes de les empreses del PAE i donar-hi resposta immediata, si més no, acusant-ne el rebut. 
▪ Explorar els motius de les empreses que abandonen el PAE i determinar si és possible evitar-ho.  

✓ Conformació de l’equip: Prenent en consideració les tasques a desenvolupar en la gestió dels polígons, es considera del tot oportú que l’Oficina 
de Gestió dels PAE de Terrassa estigui conformada per un equip de persones amb l’estructura necessària per tal de donar resposta a les 
necessitats de les empreses. S’haurà de fer especial incís en la delimitació de les seves funcions i tasques, l’anàlisi de la fitxa ocupacional del 
gestor/a, la jornada laboral pertinent, la retribució i altres aspectes a prendre en consideració. Caldrà que aquestes personalitats responguin a les 
demandes de l’àmbit, sent d’especial interès que aquestes tinguin coneixement sobre la matèria tractada. Per a fer-ho, es recomana disposar 
d’una persona coordinadora de l’Oficina, i que pugui estar en contacte amb la resta d’integrants de l’equip de tècnics designats pels diferents 
serveis de l’Ajuntament. Així, els caps de cada àrea de l’Ajuntament, hauria d’escollir una persona que formi part de les dinàmiques de l’oficina i 
faciliti el desplegament de les tasques descrites en relació amb la seva àrea de treball. 

✓ Estudi de viabilitat per a la contractació de l’agent coordinador de l’Oficina de gestió dels PAE. 
✓ Selecció i contractació. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
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AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Altres Serveis de l’Ajuntament  
Oficina d’Atenció a les Empreses 

Empreses dels PAE 
Associacions empresarials 

INDICADORS DE SEGUIMENT  
✓ Delimitació de funcions de la figura del facilitador 
✓ Delimitació de les tasques adreçades als tècnics del CSP 
✓ Delimitació dels serveis complementaris a incorporar al CSP 
✓ Creació del CSP 
✓ Creació de la figura del facilitador 
✓ Creació de l’oficina de gestió de polígons 
✓ Nombre d’empreses ateses al CSP 
✓ Millora en la gestió dels PAE (resultat obtingut mitjançant enquestes de satisfacció) 
✓ % de millora en la relació i la comunicació entre l’administració i les empreses del PAE (resultat obtingut mitjançant enquestes de satisfacció). 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament vinculats al Servei de 
Promoció Industrial i l’OAE 
Tècnic AODL 

 Oficina de Gestió de Polígons 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
Adequació de les instal·lacions: 1.482.250,00€ (última fase) 
Contractació personal: 50.000€ (cost de personal) 
Dedicacions personal tècnic dels diferents serveis de l’Ajuntament. 

Recursos Propis 
Diputació de Barcelona 
SOC – Programa AODL 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 
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CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Disseny de l’equip de gestió dels PAE           
Conformació de l’equip           
Estudi de viabilitat per a la contractació de l’agent 
coordinador de l’Oficina de gestió dels PAE. 

          

Selecció i contractació           
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L.6. Incrementar el suport al teixit empresarial i el moviment associatiu 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
6.2. Millora de l’estructura de l’ecosistema de suport a les empreses.  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
La gran varietat de serveis adreçats al suport i atenció a les empreses genera sovint gran confusió a aquestes a l’hora d’adreçar-se a l’Ajuntament i 
resoldre qualsevol necessitat puntual.  
Amb aquesta mancança detectada, es pretén disposar d’un mapa clar de l’ecosistema de suport i atenció a les empreses. En aquest mapa estructural, 
caldrà definir clarament les tasques desenvolupades per les diferents entitats, àrees i serveis de suport a les empreses per tal de no generar duplicitats 
I aprofitar les potencials sinergies. La informació ha de ser descrita de forma clara I concisa per a que aquesta pugui ser interpretada senzillament per les 
empreses amb necessitats determinades.. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Millorar l’ecosistema de suport a les empreses. 
✓ Reduir els tràmits burocràtics. 
✓ Proporcionar una guia acurada sobre el suport disponible a les empreses. 

ACTIVITATS 
✓ Estudi dels serveis de suport i atenció a les empreses actuals. Caldrà analitzar la situació actual estudiant i detectant els diferents serveis de 

suport I atenció a les empreses així com els tràmits i tasques a desenvolupar. 
✓ Ordenació de les tasques i competències adreçades a cadascun d’aquests serveis de suport. Un cop detectats els serveis de suport i atenció a 

les empreses, caldrà fer un ordenament concís de les tasques I competències adreçades a cadascuns dels serveis detectats.  
✓ Elaboració d’un mapa amb els serveis, tasques i tràmits a realitzar.  Caldrà sintetitzar tota la informació treballada en les anteriors activitats i 

confeccionar així un mapa de fàcil interpretació amb tota la informació rellevant que les empreses han de conèixer i que podran consultar a partir 
d’aleshores. 
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✓ Lliurament del mapa a les empreses del PAE. Per finalitzar, serà important lliurar el document a les empreses mitjançant mailing massiu, 
publicant-ho als principals portals web o digitals de l’Ajuntament o bé presencialment a l’OAE. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Oficina d’Atenció a l’Empresa 
Innovació 
Emprenedoria  
Institucions de suport a l’empresa 

Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT  
✓ Nombre de serveis de suport I atenció a l’empresa detectats. 
✓ Nombre de tasques, tràmits I serveis a l’empres detectats. 
✓ Confecció d’un mapa estructural de l’ecosistema de suport a les empreses.  

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa  Servei de consultoria especialitzada  
PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
10.000€ Recursos propis 

Diputació de Barcelona 
SOC – Programa d’acompanyament a la planificació estratègica 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 
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 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Estudi dels serveis de suport i atenció a les empreses 
actuals. 

          

Ordenació de les tasques i competències adreçades a 
cadascun d’aquests serveis de suport. 

          

Elaboració d’un mapa amb els serveis, tasques i 
tràmits a realitzar. 

          

Lliurament del mapa a les empreses del PAE.           
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L.6. Incrementar el suport al teixit empresarial i el moviment associatiu 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
6.3. Programa de transferència de coneixement entre empreses del municipi   26 - 27 
DESCRIPCIÓ  
El present projecte pretén donar un següent pas materialitzant les voluntats existents i incentivar a que les empreses col·laborin entre elles compartint 
els seus coneixements. Aquest programa de suport ajudarà a crear aliances entre empreses del municipi, ja sigui per millorar relacions comercials, innovar 
en l'oferta de productes i serveis o promoure la innovació. De la mateixa manera, es contempla la possibilitat de complementar aquest projecte amb la 
incorporació d'incentius a les empreses que donin suport als seus proveïdors locals per promoure la millora de la seva competitivitat. 
L’apertura d’espais no competitius entre directius de les empreses és una de les principals vessants a tenir en compte. Aquests espais poden resultar en 
una acció de cooperació empresarial on, a més de promoure aquesta cultura, es podran debatre i compartir tot tipus de coneixements, problemàtiques i 
experiències viscudes en el sector. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Fomentar l’intercanvi de coneixement entre empreses. 
✓ Fomentar la cooperació empresarial. 
✓ Promoure la millora de la competitivitat amb una vessant cooperativa. 

ACTIVITATS 
✓ Impuls d'un grup de treball amb el servei d'innovació i l'agrupació de polígons. Per veure que és viable i que té interès per part de les 

empreses. Serà d'especial interès convidar a personalitats rellevants del sector industrial, no solament de l'àmbit municipal, sinó d'arreu del 
país. Aquestes personalitats podran aportar els seus coneixements envers el flux de coneixements i experiències al voltant de la cooperació 
empresarial per a la innovació. 

✓ Definir els potencials àmbits i línies de treball. Un cop celebrades les sessions de treball amb el servei d’innovació i l’agrupació de polígons, 
caldrà determinar quins seran els àmbits i línies de treball a impulsar en el present programa de transferència de coneixement. Caldrà que 
aquests àmbits i línies de treball responguin a les demandes i interessos traslladats per les agrupacions de polígons.  
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✓ Identificar els sectors clau que podrien participar. Resultaria interessant involucrar el màxim de sectors tractors o clau de la indústria 
terrassenca que, tal i com hem esmentat en anterior descripcions, són: 

1. Alimentació i Ind. Auxiliar 
2. Química per a ind. de consum 
3. Salut i Benestar 
4. Proveïdors de Sistemes Industrials 
5. Indústria del Joc 
6. Construcció 
7. Moda i indústria Auxiliar 
8. Hàbitat i indústria Auxiliar 
9. Automoció 
10. Packaging i envasos. 
11. Material infantil. 

✓ Identificar empreses interessades en participar en el programa. Finalment, caldrà identificar empreses interessades en participar en els 
espais de transferència de coneixement, recalcant durant el procés de captació que aquests no són espais competitius sinó de divulgació. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei d’Innovació 
Foment 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Associacions empresarials dels PAE 

Empreses dels PAE 
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INDICADORS DE SEGUIMENT  
✓ Confecció dels actes a portar a terme.  
✓ Nombre de contactes a personalitats rellevants. 
✓ Nombre de contactes a empresaris.  
✓ Nombre d’assistents als actes. 
✓ Celebració d’actes, reunions i taules de diàleg.  
✓ Nombre d’empreses participants en el programa.  

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament (Servei d’Innovació i 
Promoció Industrial) 
Oficina de gestió dels PAE 

 Empreses especialitzades en organització 
d’esdeveniments.  

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
6.000€ anuals de dedicació de personal tècnic Recursos Propis 

Diputació de Barcelona 
SOC – Programa d’Acompanyament a la Planificació Estratègica i Projecte 
Innovadors. 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 
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Impuls d'un grup de treball amb el servei d'innovació i 
l'agrupació de poligons.           

Definir els potencials àmbits i línies de treball           
Identificar els sectors clau que podrien participar.           
Identificar empreses interessades en participar en el 
programa. 
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L7. Millorar els serveis complementaris als PAE 
 

L.7. Millorar els serveis complementaris als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
7.1. Anàlisi dels serveis més demandats pels treballadors de les empreses dels PAE  26 - 27 
DESCRIPCIÓ  
Una de les principals reivindicacions per part de l’empresariat (en representació dels treballadors de les seves respectives empreses) és la manca d’oferta 
de serveis localitzats als PAE.  
Amb el present anàlisi es buscarà, primer de tot, constatar l’existència real d’aquesta disconformitat entre els treballadors I, conseqüentment, detectar 
quines són les principals demandes de serves pels treballadors de les empreses ubicades als PAE de la ciutat. Amb aquesta valuosa informació, des de 
l’Ajuntament es podrà actuar o bé oferint aquells serveis assumibles des de l’administració pública o bé promocionant noves oportunitats de negoci a les 
empreses interessades en aterrar al territori. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Determinar quins són els serveis més demandats pels treballadors. 
✓ Millorar l’oferta de serveis als PAE. 

ACTIVITATS 
✓ Creació d’enquesta/formulari de serveis demandats per part dels treballadors dels PAE. El personal tècnic encarregat de dur a terme l’acció 

haurà de crear una enquesta/formulari de fàcil resposta, concisa i ben ordenada per a rebre les demandes de serveis dels treballadors. 
✓ Difusió de les enquestes a les empreses dels PAE. Caldrà portar a terme un mailing massiu a les empreses instigant a compartir l’enquesta entre 

els seus treballadores i treballadores. Es recomanable, per tal de rebre el màxim de respostes, utilitzar simultàniament altres canals de contacte 
(telèfon, visites presencials) per així recordar i incentivar la participació en aquestes enquestes.  

✓ Recepció de respostes. 
✓ Anàlisi de les respostes (serveis més demandats). Un cop rebudes les respostes, els serveis tècnics hauran d’extreure els resultats I detectar 

finalment quins són els serveis més demandats als diferents PAE de la ciutat.  
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IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Oficina d’Atenció a l’Empresa 
Associacions empresarials 

Treballadors dels PAE 
Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT  
✓ Confecció de l’enquesta/formulari 
✓ Difusió de l’enquesta 
✓ Creació de l’enquesta/formulari 
✓ Nombre de respostes rebudes 
✓ Nombre de serveis més demandats 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Oficina de Gestió dels PAE Plataforma Terrassa Indústria  

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
5.000€ anuals (equivalent al 10% de dedicació d’un tècnic/a municipal)  Recursos propis de l’Ajuntament 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 
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Creació d’enquesta/formulari de serveis demandats 
per part dels treballadors dels PAE           

Difusió de les enquestes a les empreses dels PAE           
Recepció de respostes           
Anàlisi de les respostes (serveis més demandats)           
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L.7. Millorar els serveis complementaris als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
7.2. Acompanyament a la certificació de les empreses en segells de qualitat  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
La certificació d’empreses amb segells de qualitat no només suposa un reconeixement a la bona gestió empresarial, sinó que també es percep com una 
interessant eina de posicionament i de màrqueting. L’obtenció d’un certificat de qualitat aporta un valor afegit a l’empresa, un valor que genera una major 
confiança per part del client, així com un impuls per a promocionar el negoci.  
En el marc de la realització del pla, s’han identificat empreses interessades en adquirir aquest tipus de certificats que les ajudin a ser més competitives 
davant potencials licitacions i contractacions del sector públic, així com per millorar el seu posicionament dins el seu propi sector. A més a més, ha sorgit 
com una de les potencials línies de treball en el procés participatiu com una bona eina de visibilitat i que podria tenir sentit que l’administració local pugui 
donar suport a les empreses que tenen aquest tipus d’inquietuds.  
E proposa, per tant, que una de les activitats que s’incloguin a les tasques del futur Centre de Serveis de Proximitat de la Masia dels Bellots pugui ser al 
suport a la consecució d’aquest tipus de segells i certificats de qualitat a les empreses com a mesura per promoure la competitivitat i la millora del 
posicionament del teixit empresarial local.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Promoure la millora de la competitivitat de les empreses mitjançant la certificació de segells de qualitat. 
✓ Millorar el posicionament del conjunt del teixit empresarial dels PAE. 
✓ Impulsar actuacions de col·laboració amb visió de ciutat per facilitar l’accés a determinats segells i certificats. 

ACTIVITATS 
✓ Identificar segells de qualitat que puguin ser interessants per les empreses a títol individual. Caldrà identificar quins seran els segells de 

qualitat als que les empreses podran optar. Cal que aquests segueixin temàtiques vinculades amb la voluntat de la ciutat com a entorn industrial 
sense oblidar objectius tal com la sostenibilitat, la transformació digital i la responsabilitat social.  

✓ Identificar empreses potencialment interessades en aquests segells i certificats. Serà necessari captar el major nombre d’empreses possibles 
interessades en l’obtenció d’aquests segells. 
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✓ Impuls de jornades d’intercanvi d’experiències al voltant de la certificació en segells de qualitat. Es podran aportar suggeriments i opinions 
que seran recollides pel Servei de Promoció Industrial amb l’objectiu d’explorar potencials projectes que motivin al teixit empresarial a sumar-
s’hi. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Oficina d’Atenció a l’Empresa 
Associacions empresarials 

Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT  
✓ Nombre de propostes i suggeriments rebuts 
✓ Nombre de segells de qualitat identificats com a interessants. 
✓ Nombre de contactes per a la captació d’empreses. 
✓ Nombre d’assistents a les jornades d’intercanvi d’experiències. 
✓ Nombre d’empreses acompanyades en el procés d’obtenció de segells de qualitat.  
✓ Nombre d’empreses certificades amb segells de qualitat.  

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament de Terrassa 
(Promoció industrial) 
Oficina de Gestió dels PAE 

- - 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
5.000€ anuals (equivalent al 10% de dedicació d’un tècnic/a municipal). Recursos propis de l’Ajuntament 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
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 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Identificar segells de qualitat que puguin ser 
interessants per les empreses  a títol individual. 

          

Identificar empreses potencialment interessades en 
aquests segells i certificats 

          

Impuls de jornades d’intercanvi d’experiències al 
voltant de la certificació de qualitat 

          

Definició de projectes per tal que les empreses es 
sumin           
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L.7. Millorar els serveis complementaris als PAE 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
7.3. Creació d’un segell propi per certificar la qualitat dels PAE de Terrassa   26 - 27 
DESCRIPCIÓ  
De la mateixa manera que les empreses poden accedir a segells i certificats de qualitat que els ajudin a ser més competitius i reconegudes, els PAE també 
compten amb organismes que treballen en la certificació dels entorns empresarials dels polígons. En aquest sentit, la Coordinadora Espanyola de 
Polígons Empresarials (CEPE), juntament amb l’agència AENOR disposen de la única especificació de qualitat que s’ha creat per certificat els PAE i que 
aporten un reconeixement a la qualitat d’aquests espais. 
Algunes de les característiques de la marca “Polígon de qualitat” que neix a partir d’aquesta certificació, són: 

✓ Va dirigida a qualsevol sector empresarial independentment de la seva activitat principal, les dimensions o el nombre d’empreses. 

✓ Es centra en el compliment d’un grup de factors de qualitat que són essencials per considerar un PAE industrial de qualitat. Aquests factors van des 

d’aspectes urbanístics, passant per la influència social al territori i fins a la prestació de serveis de valor afegit. 

✓ Es tracta d’un procediment de certificació homogeni i dinàmic, ja que no es centra en una metodologia estricta i tancada. 

El procés de certificació és ràpid i senzill, i s’inicia per part de l’entitat de gestió del PAE al CEPE per dimensionar i valorar les tasques a desenvolupar per 
part d’AENOR, que seria l’agència auditora. Els resultats favorables d’aquesta auditoria passaria necessàriament per assumir el cost per part de l’entitat 
gestora del PAE, de manera que CEPE disposa d’un servei de Diagnòstic Previ, per tal que la gestió i l’organització del PAE pugui conèixer el punt de 
partida i evitar esforços innecessaris. A més a més, CEPE ajudaria a implementar la visió de la millora continua a l’entitat gestora del PAE en qüestió. 
Com a alternativa per començar a experimentar amb la certificació, es planteja la possibilitat de crear un segell propi per a certificar la qualitat dels PAE 
a Terrassa, per promoure la millora continua dels PAE i sensibilitzar al conjunt del teixit empresarial i de propietaris de la necessitat de treballar per 
impulsar la competitivitat dels PAE. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Millorar la imatge i la reputació dels PAE de Terrassa. 
✓ Disposar d’uns estàndards de qualitat per promoure la competitivitat dels PAE. 
✓ Reforçar la necessitat i la importància de donar suport al moviment associatiu dels PAE.  

ACTIVITATS 
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✓ Realització d’una anàlisi prèvia del potencial de certificació de qualitat dels PAE de Terrassa. CEPE disposa d’un servei de prediagnòstic a partir 
del qual les entitats gestores dels PAE poden conèixer el punt de partida del seu model de gestió.  

✓ Estudi de viabilitat de la realització de les auditories necessàries per a la certificació. Caldrà dur a terme un estudi per tal de determinar la 
viabilitat de realitzar les auditories necessàries per a la certificació o no amb el segell de qualitat .  

✓ Selecció dels criteris i requisits a incorporar en un potencial segell propi. S’haurà de seleccionar quins seran els criteris i requisits a incorporar 
els quals hauran de respondre a les voluntats i objectius que l’Ajuntament tingui envers la indústria i el seu entorn (respecte a la sostenibilitat, 
transformació digital, responsabilitat social...). 

✓ Disseny del segell. 
✓ Prospecció i visites a les associacions i PAE interessats en incorporar un segell de qualitat propi de Terrassa. Serà necessari promocionar i 

presentar la voluntat de la creació del present segell de qualitat a les associacions dels diferents PAE per a començar a teixir els vincles necessaris 
per a la consecució d’aquest.  

✓ Creació d’un grup de treball amb les associacions dels PAE certificats. Com a mètode de seguiment i avaluació, es crearà un grup de treball 
amb les associacions dels PAE certificats per tractar diferents punts de millora en el procediment, l’impacte de l’obtenció del segell de qualitat i, 
en definitiva, recollir tot tipus d’opinions i suggeriments.   

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS   
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Associacions empresarials 

PAE de Terrassa 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre de PAE amb potencial de certificació per CEPE/AENOR. 
✓ Creació d’un segell propi PAE de Qualitat de Terrassa. 
✓ Nombre de PAE interessats en impulsar una certificació local. 
✓ Nombre d’assistents als grups de treball amb PAE certificats. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 



85 
 

Oficina de Gestió dels PAE Portal web per a la recepció i gestió de 
sol·licituds. 

 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
5.000€ (equivalent al 10% de dedicació d’un tècnic/a municipal). Recursos propis de l’Ajuntament 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Estudi de viabilitat de la realització de les 
auditories necessàries per a la certificació. 

          

Selecció dels criteris i requisits a incorporar en un 
potencial segell propi. 

          

Disseny del segell.           
Prospecció i visites a les associacions i PAE’s 
interessats en incorporar un segell de qualitat 
propi de Terrassa. 

          

Creació d’un grup de treball amb les associacions 
dels PAE certificats. 
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03 
Sostenibilitat 

L8. Impulsar la transició energètica 

L9. Millorar la gestió de residus 

L10. Promoure la mobilitat sostenible 



87 
 

L8. Impulsar la transició energètica 
 

L8. Impulsar la transició energètica 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
8.1. Programa de suport a la millora de l’eficiència i la transició energètica  23 -27 
DESCRIPCIÓ  
L’assoliment dels objectius de millora de l’eficiència energètica i la utilització de les energies renovables establert al Pla Nacional Integrat d’energia i Clima 
(PNIEC) 2021-2030, i de la Prospectiva Energètica de Catalunya pel 2050 (PROENCAT), depèn en gran mesura de les actuacions locals, ja siguin de 
caràcter individual com fruit d’una visió col·lectiva.  
Així, el context actual fruit de la pandèmia de la COVID19, el context socioeconòmic i polític i la inflació, així com l’increment del cost de l’energia, provoca 
una situació poc avantatjosa per les empreses, les quals veuen en l’estalvi energètic una oportunitat de reducció de costos i d’increment de la 
competitivitat.  
D’aquesta manera, entenem que l’Ajuntament de Terrassa ha de posar en marxa un seguit de serveis que permetin donar a conèixer les principals 
actuacions que es poden impulsar tant des de la vesant individual, com des de la col·laboració empresarial per aquelles que ho necessitin o hi estiguin 
interessades. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Promoure la transició i l’eficiència energètica de les empreses dels PAE. 
✓ Donar suport a les empreses que vulguin impulsar la transició energètica. 
✓ Sensibilitzar i donar a conèixer les oportunitats que tenen les empreses envers la transició energètica. 

ACTIVITATS 
A continuació es plantegen alguns dels serveis que podria ser interessant impulsar en el marc del programa de suport a la millora de l’eficiència i la 
transició energètica: 

✓ Servei d’avaluació del potencial solar en naus industrials. Un servei gratuït per avaluar la viabilitat de la implementació d’un sistema d’energia 
solar en naus industrials, ja sigui a través de sistemes solars fotovoltaics, com sistemes solars tèrmics. El servei podria incloure, entre d’altres:  
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o La visita a les instal·lacions per analitzar les condicions físiques i les necessitats específiques de l’empresa. 
o Realització de l’informe d’avaluació del potencial solar. 
o Recull d’informació i consideracions tècniques i econòmiques necessàries per iniciar el procés d’instal·lació. 
o Llistat de proveïdors propers i potencials línies de finançament. 

✓ Servei de gestió energètica compartida. Un servei adreçat a les empreses dels PAE per oferir la possibilitat de contractar els serveis d’un gestor 
energètic especialista compartit amb altres empreses de l’entorn. El servei podria comptar amb el suport de les associacions d’empresaris i 
propietaris dels PAE i permetria disposar d’un assessorament especialitzat, tan dels aspectes econòmics, com dels aspectes tècnics vinculats al 
consum d’energia i/o a l’eficiència energètica. Les necessitats detectades per part del gestor energètic, suposaran l’oportunitat de detectar 
potencials actuacions de caràcter individual, com de caràcter col·lectiu a través de projectes compartits com ara: compra agregada de sistemes 
d’energia solar, autoconsum compartit, o compra agregada d’equips i sistemes energètics. 

✓ Impuls de sessions formatives. Es recomana l’impuls d’actuacions formatives per a les empreses en matèria d’energia. Algunes de les 
formacions podrien centrar-se en: processos d’auditoria energètica, sistema de facturació de l’electricitat, comptabilitat energètica, integració 
d’energies renovables, projecte d’instal·lació de plaques solars fotovoltaiques,... 

✓ Organització d’activitats de sensibilització i divulgació. L’organització de jornades, grups de discussió i exposicions de bones pràctiques i 
tendències o projectes impulsats arreu del territori en matèria d’energia, podria ser important de cara a promoure l’intercanvi de coneixements, 
la sensibilització i la relació entre el teixit empresarial.  

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Medi Ambient 
Oficina de Gestió dels PAE 

Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nº d’empreses ateses als serveis. 
✓ Reducció de costos energètics per part de les empreses ateses (en €). 
✓ Nº de visites / descàrregues de la informació i continguts divulgatius. 
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✓ Nº de persones assistents a les sessions formatives. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament (Servei de 
Promoció Industrial) 
Oficina de Gestió dels PAE 

Portal web amb informació sobre ajuts i 
subvencions, assessorament i informació 
d’interès.   

Empreses i consultores externes especialitzades en 
transició energètica. 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
7500€ anuals (equivalent al 15% de temps de dedicació d’un tècnic/a 
municipal) 

Recursos propis. 
Diputació de Barcelona. 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Servei d’avaluació del potencial solar en naus 
industrials. 

          

Servei de gestió energètica compartida.           
Servei d’assessorament d’ajuts i subvencions.           
Impuls de sessions formatives           
Organització d’activitats de sensibilització i 
divulgació 
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L8. Impulsar la transició energètica 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
8.2. Creació de projectes pilot per impulsar comunitats energètiques als PAE de Terrassa   23 - 24 
DESCRIPCIÓ  
La crisi climàtica i la recent crisi energètica amb l’encariment de preus dels subministraments ha afectat greument al teixit industrial i Terrassa no n’és 
una excepció. Ja són moltes les empreses del municipi que estan treballant en aquesta línia, tot i que s’ha vingut desenvolupant de manera aïllada i 
individual, i no de forma col·lectiva amb les avantatges que això suposa. 
Per altra banda, tal i com es recull en el Pla Estratègic d’Economia Circular de Terrassa, els PAE tenen un gran potencial per promoure la transició 
energètica del municipi mitjançant la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques i la creació de comunitats energètiques (El 62,8% de l’energia elèctrica 
que consumeix la indústria podria ser generada per plaques solars fotovoltaiques de les naus). Én aquest sentit, l’Ajuntament ja està treballant en la 
creació d’un projecte pilot concretament al PAE de Can Petit, i es proposa que serveixi com a punt d’inici per a la consolidació d’aquests models de gestió 
energètica sostenible i conscienciar al teixit empresarial en matèria de transició energètica com una via imprescindible a prendre en consideració en un 
futur per a la resta dels PAE de la ciutat. 
Les comunitats energètiques són entitats jurídiques democràtiques formades per ciutadans, administracions o pimes que s'organitzen amb l'objectiu de 
generar, fer servir i gestionar la seva pròpia energia local. 
Per contextualitzar encara més les funcionalitats de les comunitats energètiques, algunes de les seves funcions són les següents: 

✓ Generació d'energia procedent de fonts renovables: Sota un model d'autoconsum compartit i amb plantes de generació col·lectives. 
✓ Distribució, gestió, subministrament, agregació i emmagatzematge de l’energia. 
✓ Intercanvi d’energia entre usuaris particulars sota model P2P (xarxa entre iguals). 
✓ Prestació de serveis d'eficiència energètica: Serveis d'assessoria perquè veïns, comerços i indústria local puguin reduir-ne els consums i la factura 

energètica. 
✓ Serveis de recàrrega per a vehicles elèctrics o altres dispositius. 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 
✓ Impulsar i comprometre a les empreses  envers models de transició energètica sostenibles. 
✓ Fomentar la cooperació entre empreses en matèria energètica. 
✓ Garantir l’accés a una energia assequible, sostenible i moderna per a les empreses. 
✓ Reduir l’impacte mediambiental de la indústria a la ciutat. 

ACTIVITATS 
✓ Reunions de sensibilització sobre les comunitats energètiques entre les empreses dels PAE. Amb l’objectiu de presentar el Pla Pilot impulsat 

al PAE de Can Petit, s’organitzaran reunions de sensibilització on s’explicarà el propòsit inicial, les avantatges que comporta implementar aquest 
model energètic i els diferents estadis que s’hauran de assolir per posar en marxa la comunitat energètica. 
Es requereix fer especial incís en els beneficis, ja que apostant per un sistema col·lectiu basat en l'autoconsum i les energies renovables, els 
membres de les comunitats energètiques aconseguiran no només un important estalvi econòmic, sinó que veuran reduït el seu impacte 
mediambiental. En aquestes sessions podria ser interessant convidar altres experiències del territori que puguin explicar com han estat treballant 
en la consecució de les comunitats energètiques per tal que les empreses i els propietaris de les naus de la resta dels PAE puguin conèixer el 
rerefons del projecte. 

✓ Estudi del potencial fotovoltaic dels PAE. Els Sistemes Jurídics de l’Ajuntament, conjuntament amb l’Àrea de Promoció Industrial i l’Àrea de Medi 
Ambient, hauran de treballar en analitzar el potencial fotovoltaic de les zones PAE. Caldrà disposar d’un mapa de potencial solar fotovoltaic amb 
càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica de cadascuns dels edificis dels PAE. Caldrà que cadascuna de les parcel·les dels PAe 
disposin d’una fitxa individualitzada on es recullin les dades tècniques, i econòmiques de la inversió a realitzar. Amb l’informe del dimensionament 
i les potencials prestacions de la comunitat energètica caldrà passar a l’estudi de la viabilitat econòmica. 

✓ Captació d’empreses per a la creació de la comunitat energètica. Un cop efectuades les primeres sessions de sensibilització caldrà identificar 
els PAE que per les seves característiques prèvies podrien estar interessants en impulsar una comunitat energètica. Cal destacar que es tracta 
d’una actuació que és fruit de l’avinentesa entre propietaris i empreses d’una zona determinada, de manera que la relació prèvia entre aquestes 
persones serà clau a l’hora de valorar la possibilitat de constituir-se en comunitat energètica. 
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✓ Formació de la comunitat energètica. S’haurà de determinar l’estructura organitzativa, legal i de governança de la comunitat energètica a través 
de la redacció dels estatuts  (representant, calendarització de reunions periòdiques, establir canals de comunicació entre els membres, redacció 
i signatura dels estatus…). 
Els Estatuts de l'entitat jurídica escollida han d'assegurar la participació lliure i democràtica, així com que els beneficis obtinguts per l'operació 
energètica redundin en el cost del consum de l'energia i en els avantatges mediambientals i socials per a la comunitat. 

✓ Redacció del projecte de comunitat energètica. Arribats a aquest punt, caldrà redactar el projecte tècnic de comunitat energètica per a la seva 
conseqüent presentació a l’Administració Pública competent (Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico). 

✓ Contractació de serveis i infraestructures necessàries. Un cop aprovada la constitució de la comunitat energètica, caldrà contractar els serveis 
i les infraestructures necessàries per a la seva posada en marxa. En aquest punt, és d’especial rellevància tenir present les diferents línies de 
subvenció i ajuda en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i sobre la base dels ajuts europeus Next Generation, per 
un total de 100 milions d'euros, que es reparteixen en tres programes:  

o Programa CE – Aprende (subvencionarà actuacions com les despeses associats a la dinamització, promoció i publicitat de la comunitat),  
o Programa CE - Planifica (finançarà els estudis i models de contracte o l'assistència tècnica especialitzada i l'assessorament jurídic),  
o Programa CE - Implementa (una vegada constituïda la comunitat, es subvencionaran projectes integrals i de caràcter transversal a l'àmbit 

de l'energia renovable elèctrica i tèrmica, l'eficiència energètica o la mobilitat elèctrica). 
IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Medi Ambient 
Serveis Jurídics 
Empresa distribuïdora de xarxa energètica. 
Potencials agents inversors 
Empreses d’infraestructures d’energia sostenible. 

Empreses del PAE de Can Petit 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
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✓ Nombre de reunions/trobades de sensibilització. 
✓ Nombre d’assistents a les reunions. 
✓ Nombre d’informes i documents. 
Confecció i implementació de comunitats energètiques. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament 
Personal de serveis jurídics de l’Ajuntament 
Personal de les entitats i empreses 
implicades 

Infraestructures d’energia sostenible Empreses distribuïdores i comercialitzadores 
Empreses d’infraestructures d’energia sostenible 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
7500€ anuals (equivalent al 15% de temps de dedicació d’un tècnic/a de 
Medi Ambient) 

✓ Diferents línies de subvenció i ajuda en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i sobre la base dels 
ajuts europeus Next Generation, per un total de 100 milions d'euros, 
que es reparteixen en tres programes:  

o Programa CE-Aprende (subvencionarà actuacions com les 
despeses associats a la dinamització, promoció i publicitat de 
la comunitat),  

o Programa CE- Planifica (finançarà els estudis i models de 
contracte o l'assistència tècnica especialitzada i 
l'assessorament jurídic),  

o Programa CE- Implementa (una vegada constituïda la 
comunitat, es subvencionaran projectes integrals i de 
caràcter transversal a l'àmbit de l'energia renovable elèctrica 
i tèrmica, l'eficiència energètica o la mobilitat elèctrica). 
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✓ Recursos propis de les empreses del PAE. 
✓ Recursos propis de l’Ajuntament. 

 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Estudi de les necessitats normatives i 
requeriments burocràtics per a la confecció d’una 
comunitat energètica. 

          

Captació d’empreses per a la creació de la 
comunitat energètica. 

          

Formació de la comunitat energètica.           
Sol·licitud de subvencions.           
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L9. Millorar la gestió de residus 
 

L9. Millorar la gestió de residus 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
9.1. Impuls d’un servei mancomunat de recollida de residus  23 - 27 
DESCRIPCIÓ  
La sostenibilitat és un dels aspectes que més s’han treballat en algunes de els converses mantingudes amb els agents del territori, i una de les 
preocupacions de les empreses, tant a nivell de l’impacte que poden generar mitjançant la seva activitat, com l’estalvi i la millora de la seva competitivitat 
que pot suposar el fet de treballar de manera responsable en la gestió dels processos propis de l’activitat que desenvolupen. 

En aquest sentit, la gestió de residus amb una visió aplicada al concepte de circularitat és una de les tasques pendents del municipi de Terrassa, tot i que 
ja s’han vingut fent esforços amb la redacció del Pla Estratègic d’Economia Circular de la Ciutat (2021). 

Segons el Pla, les estratègies circulars identificades per la indústria de Terrassa que permeten fer un ús eficient dels recursos sobrants passen per una 
millora de la col·laboració i de la gestió conjunta entre el teixit empresarial amb participació de l’administració pública. 

Aquesta és una de les línies que apunta el document amb l’objectiu final de respondre a la necessitat i a la demanda d’incorporar el món industrial i les 
empreses a la concertació amb l’administració i la seva governança, així com amb la societat per a aconseguir una economia estable, inclusiva i sostenible.  

De fet, una de els propostes que s’ha començat a treballar és la de dissenyar i posar en marxa un sistema de gestió de residus industrials mancomunat 
entre les empreses de Terrassa, que compti amb un circuit de recollida selectiva de residus orgànics i materials d’embalatge que actualment es destinen 
a l’abocador a través del contenidor gris.  

Segons el Pla, es calcula que el 21% dels residus industrials són declarats com a residu mescla, això són 8.232 T/any de residus de 507 empreses, el 
76,5% dels quals acaben directament a l’abocador. La deposició de mescla industrial té un cost aproximat de 80€/T de tractament (triatge en planta) més 
uns 50€/T de taxes d’abocador (cànon de residus); les empreses del territori estan pagant doncs, uns 1.000.000 €/any per portar els seus residus a 
l’abocador. A més, la mescla de materials en la fracció de residus banals, fa inviable la seva separació i valorització posterior i comporta la pèrdua de 
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materials que podrien ser reciclats. La manera que aquesta recollida sigui econòmicament rendible per a les empreses és agrupar els residus i gestionar-
los de forma mancomunada, organitzada per les pròpies empreses o facilitada per l’ajuntament aprofitant l’experiència i, potser, infraestructures 
existents de la recollida selectiva domèstica. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
✓ Millorar el tractament i la gestió dels residus generats per les empreses dels PAE. 
✓ Reduir l’impacte ambiental vinculat a la generació de residus banals de les empreses. 
✓ Impulsar la col·laboració publico-privada. 

ACTIVITATS 
✓ Disseny d’una campanya i actuacions de comunicació a les empreses dels PAE. Caldrà identificar i contactar amb les principals empreses que 

puguin estar interessades. 
✓ Organitzar reunions informatives i de recopilació de dades de generació i gestió de residus de les empreses. Les dades a recollir es centraran 

en: 
o Enquestes per conèixer fraccions recollides i quantitats anuals. 
o Anàlisi de factures per conèixer costos reals. 

✓ Realització de treball de camp amb empreses i gestors de residus. Un cop es disposi de la informació de les empreses caldrà impulsar diferents 
activitats de treball de camp centrades en: 

o Treball amb empreses de gestió de residus. 
o Establir contacte amb empreses transportistes. 
o Disseny de circuits de recollida. 
o Definir la traçabilitat dels materials valoritzats. 
o Estudiar la potencial participació de les empreses generadores dels residus en els nous mercats de materials recuperats. 

✓ Estudi de viabilitat del servei de recollida selectiva mancomunada. Els serveis municipals implicats hauran d’estudiar la viabilitat d’establir el 
present servei al municipi. En aquest estadi, s’haurà d’estudiar exhaustivament les diferents fonts de finançament, les empreses del territori a 
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implicar en la implementació i disseny del servei, la confecció d’un pressupost inicial, els marcs normatius a complir i, finalment, la captació 
d’empreses dels PAE interessades a participar i vincular-se activament en el present servei.  

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Medi Ambient  
Servei d’Activitats  
Associacions i representants empresarials dels PAE 
Empreses de gestió i transport de residus 

Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Estalvi en el cost del tractament en planta de triatge en €/any. i el cost del cànon de residu (300.000€/any). 
✓ Estalvi en el cost del cànon de residu en €/any. 
✓ Reducció d’emissions de CO2.  
✓ Elaboració d’estudi de viabilitat de recollida de residus mancomunada. 
✓ Estalvi de T/any de materials que abans anaven a l’abocador. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic dels diferents serveis 
municipals implicats (Promoció Industrial, 
Medi Ambient). 

 Empreses i/o consultores especialitzades en la gestió 
de residus. 
 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
52.197,77 € Recursos propis de l’Ajuntament 

Aportacions de les empreses 
Subvencions directes, per la instal·lació de plaques FV (ICAEN) 
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Subvencions i ajuts a la transició energètica renovable de l’Unió Europea 
(Fons Innovació). 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Disseny d’una campanya i actuacions de 
comunicació a les empreses dels PAE           

Organitzar reunions informatives i de recopilació 
de dades de generació i gestió de residus de les 
empreses. 

          

Realització de treball de camp amb empreses i 
gestors de residus 

          

Estudi de viabilitat del servei de recollida 
selectiva mancomunada. 
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L9. Millorar la gestió de residus 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
9.2. Programa de suport a la valorització dels residus de les empreses dels PAE  26 - 27 
DESCRIPCIÓ  
L’Índex de circularitat de materials del territori és la ràtio entre els residus totals que es generen  la quantitat d’aquests que es valoritzen en nous 
materials. Aquest indicador s’utilitza per quantificar la reintroducció de residus al mercat de matèries primeres, i segons indica el Pla Estratègic 
d’Economia Circular, el 72,8% dels materials residuals de la indústria actualment no es valoritzen per a l‘obtenció de noves matèries primeres. 

Per altra banda, en els grups de treball realitzats en el marc del present projecte, han sorgit veus que posaven de manifest la falta de coneixement que 
tenen les empreses sobre com poden gestionar millor la generació de residus, i fins i tot, la posada en valor o la comercialització dels mateixos. 

En aquest sentit, es proposa que des de l’Ajuntament de Terrassa es pugui impulsar un programa de suport a les empreses per tal de promoure una 
millora en la gestió dels residus que es generen, així com identificar potencials vies d’innovació de cara a la recuperació de materials que a dia d’avui 
tindrien una oportunitat de ser reinserits al cicle econòmic. Es calcula que 20.625 T/any de residus que actualment van a l’abocador podrien ser 
recuperables si s’apliqués la tecnologia actualment existent, suposant un increment de l’índex de circularitat fins al 80%. 

Segons s’indica en el Pla Estratègic d’Economia Circular, els residus amb més potencial de millora de la circularitat del territori, són els següents: 
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OBJECTIUS ESPECÍFICS 
✓ Incrementar l’índex de circularitat de Terrassa. 
✓ Promoure l’economia circular en el sector industrial i els PAE de Terrassa. 

ACTIVITATS 
✓ Organització d’una jornada de bones pràctiques. Caldrà organitzar jornades seguint la temàtica de bones pràctiques en quant a la agrupació, 

gestió i valorització de residus. Aquestes jornades serviran per a sensibilitzar i donar a conèixer models de gestió de residus alternatius 
respectuosos amb el medi ambient.  

✓ Identificació de les empreses que generen residus valoritzables que tinguin interès en participar. S’haurà de detectar aquelles empreses 
susceptibles de generar residus valoritzables seguint com a referència l’agrupació de residus presentada al Pla Estratègic d’Economia Circular 
(taula adjuntada anteriorment).  

✓ Identificació de residus especials i derivar-los cap a potencials programes d’innovació per poder valoritzar-los. De la mateixa manera que en 
l’anterior apartat, caldrà detectar aquells residus especials els quals poden trobar cabuda en determinats programes d’innovació (els quals també 
hauran de ser detectats i valorats pels tècnics encarregats de la gestió del present projecte). 

✓ Impuls de programes formatius dirigits a les empreses i el seu personal.  
✓ Assessorament individualitzat en la gestió de residus. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Medi Ambient 
Servei d’Innovació 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 
Ecosistema d’innovació i universitats 
Empreses especialitzades en la gestió de residus 

Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 



101 
 

✓ Nombre d’assistents a les jornades. 
✓ Nombre d’empreses identificades que generen residus valoritzables. 
✓ Quantitat de residus especials derivats a programes d’innovació. 
✓ Nombre d’empreses assessorades en la gestió de residus.  
✓ Quantitat de residus valoritzats (en T) 
✓ Quantitat de residus especials derivats a programes d’innovació (en T). 
✓ Increment de l’índex de circularitat de Terrassa. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
  Empreses i/o consultores especialitzades en la gestió 

de residus. 
PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
25.000 € Recursos propis 

Diputació de Barcelona 
Agència Catalana de Residus 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Organització d’una jornada de bones pràctiques.           
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Identificació de les empreses que generen 
residus valoritzables que tinguin interès en 
participar. 

          

Identificació de residus especials i derivar-los cap 
a potencials programes d’innovació per poder 
valoritzar-los. 

          

Impuls de programes formatius dirigits a les 
empreses i el seu personal.           

Assessorament individualitzat en la gestió de 
residus.           
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L9. Millorar la gestió de residus 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
9.3. Potenciar ‘’Projectes de Valor per Terrassa’’ des de l’impuls de l’economia circular  23 - 27 
DESCRIPCIÓ  
El programa Projectes de Valor per Terrassa (PVxT) pretén posar en contacte inversors privats amb iniciatives d’alt valor social que es va crear el 2019 
per donar suport a la creació, desenvolupament i consolidació d’iniciatives emprenedores d’innovació social d’alt valor local, amb l’objectiu que puguin 
arrelar a la ciutat i arribar al mercat creant valor. 
En aquesta línia són diversos els projectes que han anat apareixent en el marc del programa, i en aquesta ocasió, es proposa que el programa es faci 
extensiu a les empreses ubicades als PAE de la ciutat amb l’objectiu de detectar empreses que necessitin de suport i d’agents col·laboradors per poder 
impulsar potencials projectes vinculats a minimitzar els impactes socials i ambientals.  
Val a dir que la gestió de residus i el suport a la descoberta de mecanismes per trobar agents col·laboradors que contribueixin a impulsar projectes o idees 
de les empreses dels PAE són dos aspectes que s’han manifestat en les diferents activitats realitzades en el marc del PDPAE, de manera que es proposa 
potenciar el programa PVxT fent-lo arribar a les empreses dels PAE, tant per les que puguin contribuir donant suport a projectes existents, com per poder 
trobar un espai de treball per poder impulsar les seves pròpies idees al voltant de l’economia circular. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Impulsar la innovació en el teixit empresarial dels PAE. 
✓ Promoure la creació de projectes innovadors al voltant de l’economia circular. 
✓ Incrementar la relació entre l’ecosistema d’innovació i el teixit empresarial dels PAE. 

ACTIVITATS 
✓ Difondre el programa a les empreses dels PAE. Organitzar sessions de presentació dels projectes i els resultats obtinguts en les diferents 

edicions. 
✓ Prospecció empresarial.  Per a la recollida de potencials empreses interessades en invertir en projectes vinculats al programa.  
✓ Prospecció de potencials projectes. Detectar i identificar potencials idees de projectes provinents de les empreses dels PAE. 
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IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei d’Innovació 
Oficina d’Atenció a les Empreses 
Ecosistema d’innovació de Terrassa 

Potencials agents emprenedors 
Empreses existents als PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre de contactes i tasques de prospecció realitzades.  
✓ Nombre d’empreses que es vinculen amb el programa. 
✓ Nombre  de projectes amb empreses col·laboradores dels PAE 
✓ Nombre d’idees de projectes provinents de les empreses dels PAE.  

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament de 
Terrassa. 

  
 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
5.000€ anuals (equivalent al 10% de dedicació d’un tècnic/a municipal).  Recursos interns 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Difondre el programa a les empreses dels PAE.           
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Prospecció empresarial.             
Prospecció de potencials projectes.            
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L9. Millorar la gestió de residus 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
9.4. Estudi de viabilitat per a la creació d’un banc d’àrids.  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
Segons indica l’Agència Catalana de Residus, el sector de la construcció és el que més recursos no renovables consumeix de tota l’economia i, a Catalunya, 
genera el 45% dels residus abocats de forma controlada. En el cas de Terrassa, el sector de la construcció és un dels sectors més importants quan a 
nombre d’empreses, de treballadors i de volum de facturació a Terrassa, però també ho és en termes de generació de residus. Així ho indica el Pla 
Estratègic d’Economia Circular de Terrassa, on es recull que els principals residus que es generen per part del sector estan relacionats amb la fabricació 
de productes minerals (vidres, ciment, ceràmica i guix) i metàl·lics. 

✓ Pel que fa al residus declarats com a minerals i escòries, aquests representen el 14,6% dels residus industrials (5,73 T/any) i són generats per un 
total de 18 empreses dels següents tipus segons la classificació CER.  
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✓ Per altra banda, ell residus metàl·lics representen el 9,5% (5,52 mil T/any) i es tracta d’un residu generat per una gran quantitat d’empreses (127). 

 

Val a dir que les obres de construcció requereixen el transport d’una gran quantitat de materials pesats (àrids), tant de materials nous que entren a la 
ciutat, com els procedents dels enderrocs de la ciutat. En aquest sentit, segons el Pla, s’estima que la gestió coordinada de la valorització d’aquests 
materials i el subministrament d’aquests en obres de noves construcció podria suposar una reducció de camions circulant per la ciutat i un increment de 
l’índex de circularitat de la ciutat. 
Tot i així, caldria destacar que la gestió de residus provinents de la construcció té el condicionant de que són residus de baix valor i molt pesants que 
dificulten el seu transport. Per tant, són residus que no poden transportar-se grans distàncies i caldria validar que existeixi un equilibri al territori entre 
l’oferta i la demanda d’aquests materials per tal que sigui viable impulsar mesures per millorar la gestió d’aquests materials com podria ser un banc 
d’àrids. 
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Reduir l’impacte del sector de la construcció en la generació de residus a la ciutat. 
✓ Reduir el nombre de vehicles de gran tonatge que circulen per la ciutat transportat els materials àrids. 
✓ Promoure la rehabilitació i la construcció d’edificacions més sostenible. 

ACTIVITATS 
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✓ Fer una previsió de la generació de residus de construcció i demolició (RCD) i de la demanda de materials que es requereixen a la ciutat. Per 
a la realització d’aquesta activitat, caldrà identificar l’evolució de les obres d’enderroc i fer una previsió de les que es podrien produir els propers 
anys. A més, caldria fer una estimació dels materials que es generaran per conèixer el dinamisme del sector i la viabilitat de la creació d’aquest 
banc d’àrids. Es tracta d’un aspecte clau conèixer la viabilitat del projecte. 

✓ Constatar amb Agència Catalana de Residus per disposar d’un llistat de gestors de runes autoritzats al territori. Llistat / catàleg de gestors 
de runes autoritzats amb un llistat de subproductes i de certificats de qualitat. 

✓ Establir contacte amb els gestors de runes per identificar potencials vies de col·laboració.  Impulsar mesures per promoure l’ús dels àrids de 
proximitat, buscant avantatges com: bonificacions a les gestores de runes, a les constructores, patrocini de les plantes per part de l’Ajuntament, 
millorar preus i condicions per tal que les obres públiques i privades de Terrassa utilitzin recursos reciclats del territori que permeti reduir la 
petjada ecològica que suposa la importació de materials d’altres llocs. 

✓ Fomentar l’ús dels àrids reciclats a les obres municipals. Els Serveis Jurídics, conjuntament amb els serveis municipals implicats, coordinaran 
voluntats i esforços per fomentar l’ús dels àrids reciclats a les adjudicacions d’obres municipals (a través de plecs de contractació, taxes, 
obligatorietat en determinades obres). Cal tenir present que segons la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya 
s’estableix un mínim del 5% d’àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. Per tant, caldrà impulsar 
mesures per impulsar un increment de l’ús d’aquests materials de proximitat, fixant la qualitat mínima i el % d’ús de materials reciclats. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Medi Ambient 
Serveis Tributaris 
Servei Urbanisme 
Empreses especialistes en construcció circular 
Plantes de valorització de residus 
Associacions i representants empresarials dels PAE 
Consell Comarcal del Vallès Occidental 

Empreses del sector de la construcció 
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Associació Catalana de Gestors de Residus de Construcció i de Demolició (GRCD) 
Agència de Residus de Catalunya (ARC) 
Empreses de gestió i transport de residus 
INDICADORS DE SEGUIMENT 

✓ Reducció de residus en el sector de la construcció (en T) 
✓ Reducció del nombre de vehicles de gran tonatge de transport de materials àrids.  
✓ Quantitat de residus reciclats i reutilitzats en obres municipals (en T). 
✓ Nombre de contactes, reunions i sessions de treball amb l’Agència Catalana de Residus.  

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’ajuntament de 
Terrassa. 

Sistema d’integració del registre de llicències 
d’obres 
Plànol d’espais municipals o parcel·les en desús 

Contractació servei extern  
 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
15.000€ Recursos propis 

Agència Catalana de Residus 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 
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Fer una previsió de la generació de residus de 
construcció i demolició (RCD) i de la demanda de 
materials que es requereixen a la ciutat 

          

Constatar amb Agència Catalana de Residus per 
disposar d’un llistat de gestors de runes 
autoritzats al territori.  

          

Establir contacte amb els gestors de runes per 
identificar potencials vies de col·laboració           

Fomentar l’ús dels àrids reciclats a les obres 
municipals.            
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L9. Millorar la gestió de residus 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
9.5. Estudi de viabilitat per a l’impuls d’un projecte de canalització d’aigua regenerada al sector 
industrial. 

 24 – 25 

DESCRIPCIÓ  
La ciutat de Terrassa té la peculiaritat de trobar-se rodejada per un conjunt de rieres que la bordegen de nord a sud, com és el cas de la Riera de les 
Arenes i la riera del Palau. Aquestes rieres, no han estat posades en valor fins a dia d’avui, moment en el que seguint l’exemple de moltes ciutats europees, 
Terrassa s’ha plantejat desenvolupar aquests espais naturals i tradicionalment dinàmics per tal d’integrar-los en les dinàmiques de la ciutat com a actius 
vinculats a valors de salut, naturalesa i esport. 

A més a més, cal destacar que segons indica el Pla Estratègic d’Economia Circular, la indústria de Terrassa consumeix 537.000m3/any d’aigua provinent 
de la xarxa (que suposa un 7% del total del consum d’aigua de la ciutat) i el 60% és originària dels nivells freàtics del territori, la qual cosa indica que s’està 
consumint uns recursos hídrics que podrien ser estalviats si es pogués substituir el consum industrial per aigua regenerada. 

Per altra banda, la ciutat disposa de la Depuradora d’Aigües a la zona de les Fonts (al sud de la ciutat), amb una capacitat de tractament de 75.000 m3/dia, 
i que genera l’aigua depurada suficient per abastir totes les necessitats de la indústria i del municipi. El potencial de tractament realitzat per la Depuradora 
de les Fonts és el següent: 

- 75.000 m3/dia, mitjançant reactors biològics, que combinen cultiu suspès i fix (IFAS) 
- 15.000 m3/dia, mitjançant MBR, digestió anaeròbia de fangs, codigestió i cogeneració. 

Si a aquests dos fets hi afegim, segons indica el Pla Estratègic d’Economia Circular, que les empreses industrials que presenten un major consum de 
recursos hídrics pel desenvolupament de la seva activitat (>7.000 m3 d’aigua) es troben ubicades als PAE del Sud, tot fa pensar que seria del tot 
interessant impulsar la canalització d’aigües depurades per tal que es pugui fer arribar a les empreses que consumeixen més recursos hídrics. 

Així, es proposa estudiar la viabilitat d’impulsar la infraestructura necessària i aprofitar les obres que s’haurien de realitzar per a la millora de les rieres, 
per tal d’incloure el desenvolupament de la instal·lació d’aquest sistema i connectar la indústria dels PAE del sud amb la depuradora d’aigües. 
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Val a dir que segons la informació aportada per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Real Club de Golf El Prat, va invertir en el seu moment en la creació 
d’un sistema de tractament d’aigües i un sistema de bombeig per canalitzar l’aigua fins a les seves instal·lacions. Es considera que seria interessant 
contactar amb el els responsa.....bles del camp de golf per valorar potencials vies de col·laboració per aprofitar les instal·lacions i utilitzar-les també pel 
portar aigua regenerada al sector industrial.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
✓ Minimitzar l’extracció d’aigua dolça del medi per a usos industrials. 
✓ Promoure l’ús eficient dels recursos hídrics a través de la reutilització de l’aigua del sistema industrial i urbà. 
✓ Impulsar el desenvolupament de fonts alternatives d’abastament. 

ACTIVITATS 
✓ Establir contacte amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)  i el Real Club de Golf El Prat, per explorar la viabilitat d’impulsar un projecte compatit 

de tractament d’aigües i canalització cap al sector de la indústria, així com la viabilitat d’aprofitar la instal·lació realitzada per part del club de golf. 
✓ Realitzar l’estudi sobre el tipus de tecnologia de tractament d’aigües necessari per a usos industrials. Estudiar la viabilitat d’utilitzar la 

tecnologia disponible per al tractament de les aigües que ja realitza el club de golf, per a usos industrials, o si caldria disposar d’un altre servei de 
tractament específic ubicat en sòl municipal de Terrassa (ho determinarà el nivell de restricció que tinguin establerts els diferents usos de l’aigua 
regenerada). En cas que s’hagués d’impulsar u nou sistema de tractament, s’hauria d’estudiar la ubicació més idònia, en sòl municipal, per poder 
desplegar la instal·lació. A tall d’exemple, el sistema de tractament i bombeig impulsat pel club de golf ocupa un espai aproximat de 1.300 m2. A 
l’estudi també s’hauria de buscar la ubicacions més idònia per ubicar la planta de tractament, que a priori, hauria d’estar ubicada a la zona nord 
del municipi amb l’objectiu de que en el futur sigui més fàcil distribuir l’aigua regenerada (ubicació del camp de golf, disponibilitat de sòl industrial 
en desenvolupament,   

✓ Estudiar la capacitat de bombament d’aigua actual. Caldrà conèixer si el sistema de bombament actual finançat pel club de golf disposa de la 
capacitat suficient com per abastir també els usos industrials, o si per contra, caldria ampliar el sistema per tal de fer-ho possible. Actualment, la 
Depuradora de les Fonts no disposar de més espai que es pugui habilitar per una instal·lació d’aquestes característiques, de manera que seria 
altament recomanable poder utilitzar el sistema actual per ambdues finalitats. En aquest sentit, caldrà buscar mecanismes de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Terrassa, els propietaris del sòl industrial i les empreses i el club de golf per determinar la viabilitat de compartir i/o ampliar el 
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sistema de bombament. En qualsevol cas, caldrà estudiar la necessitat d’ampliar la concessió sobre la dotació i el cabal d’aigua que actualment 
disposa el club de golf amb conveni amb l’ACA.  

✓ Estudiar la viabilitat de connectar la xarxa de subministrament a la canalització del camp de golf. Arribats a aquest punt, caldrà estudiar, 
també, la possibilitat d’aprofitar la canonada del camp de gol per poder fer pujar l’aigua des de la depuradora de les fonts. Posteriorment, s’hauria 
de definir el format i la tipologia de xarxa per fer arribar l’aigua als PAE. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei d’ Urbanisme 
Servei de Medi Ambient 
Agència Catalana de l’Aigua 
Real Club de Golf El Prat 

Propietat del sòl industrial dels PAE 
Empreses dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre de contactes i reunions amb el Real Club de Golf.  
✓ Nombre de contactes i reunions amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 
✓ Acords establerts amb el Real Club de Golf. 
✓ Acords establerts amb l’Agència Catalana de l’Aigua.  
✓ Establiment d’un projecte compartit amb l’Agència Catalan de l’Aigua i el Real Club de Golf El Prat. 
✓ Estudi de viabilitat de connexió de xarxa de subministrament. 
✓ Estudi de capacitat de bombament d’aigua actual. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’ajuntament de 
Terrassa. 

- Contractació servei extern (si escau) 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
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15.000 € Recursos propis 
Diputació de Barcelona 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 

CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Establir contacte amb l’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA)  i el Real Club de Golf El Prat           

Realitzar l’estudi sobre el tipus de tecnologia de 
tractament d’aigües necessari per a usos 
industrials 

          

Estudiar la capacitat de bombament d’aigua 
actual 

          

Estudiar la viabilitat de connectar la xarxa de 
subministrament a la canalització del camp de 
golf 

          

 
 
 
  



115 
 

L10. Promoure la mobilitat sostenible 
 

L10. Promoure la mobilitat sostenible 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
10.1. Millora del servei de transport públic als PAE  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
Durant l’elaboració del PDPAE s’ha constatat que el transport públic és un dels aspectes amb una valoració més negativa per part de les empreses (les 
enquestes van resultar en una puntuació de 4,27 sobre 10). A més, si prenem en consideració també l’aparcament i la senyalització (4,69 i 5,67 sobre 10 
respectivament) constatem que la mobilitat com a terme general és una preocupació tangible per part de les empreses.  
 
Al llarg de la celebració dels diferents grups de treball amb personal d’entitats i representants empresarials, es proposaria com a primera línia d’actuació 
estudiar una millora de les línies actuals per donar cobertura a tots els PAE ja que, actualment, aquestes es mantenen allunyades dels nuclis empresarials 
on els treballadors han de traslladar-se per a incorporar-se als seus llocs de feina. En la mateixa tònica, es proposà millorar la freqüència de pas dels 
busos urbans, idealment no superiors a15 minuts per optimitzar el temps de recorregut sobretot en hora punta (entrada i sortida de treballadors) i 
remarcant també la connectivitat amb les estacions de tren per aquells treballadors que provinguin de municipis externs.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Descongestionar els PAE de vehicles motoritzats. 
✓ Oferir una alternativa de mobilitat laboral sostenible dels PAE. 
✓ Millorar la connexió entre els PAE i els principals punts d’entrada a la ciutat de Terrassa. 

ACTIVITATS 
✓ Recollida d’informació prèvia. És necessari obtenir informació prèvia sobre els hàbits de transport dels treballadors dels PAE per tal de 

confeccionar correctament l’actuació. Aquesta informació haurà de prendre en consideració el gruix de treballadors que utilitzen transport públic 
actualment per arribar a la feina, determinar l’hora punta amb major requeriment de transport pels treballadors, els nuclis i zones amb major 
concentració d’empreses que requereixen una atenció especial... 
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✓ Estudiar la viabilitat econòmica de millorar el servei de transport públic.  Caldrà explorar la viabilitat econòmica de crear de recorreguts més 
directes amb les estacions de trens, millorar la freqüència del servei i ampliar la cobertura territorial al major nombre de PAE possible.  

✓ Identificar els canvis a realitzar i les línies de transport públic a modificar. 
✓ Calcular el cost econòmic de les modificacions. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Mobilitat 
Empreses de més de 200 treballadors 
TMESA 
Associacions empresarials 

Empreses i treballadors dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Disponibilitat de l’informe de viabilitat econòmica. 
✓ Actuacions i modificacions de les línies de transport públic. 
✓ Augment de treballadors que utilitzen el transport públic per arribar als seus llocs de treball.  
✓ Millora de la satisfacció de les empreses en termes de mobilitat (mitjançant enquestes). 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic de l’Ajuntament de 
Terrassa (Servei de Mobilitat i Promoció 
Industrial) 

  
 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
3.000 € Recursos propis 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
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CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Recollida d’informació prèvia.           
Estudiar la viabilitat econòmica de millorar el 
servei de transport públic.   

          

Identificar els canvis a realitzar i les línies de 
transport públic a modificar. 

          

Calcular el cost econòmic de les modificacions.           
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L10. Promoure la mobilitat sostenible 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
10.2. Estudi de viabilitat per a l’impuls de serveis de mobilitat alternatius als PAE  25 - 26 
DESCRIPCIÓ  
La gran afluència de treballadors als PAE de Terrassa obre la possibilitat d’estudiar la viabilitat d’impulsar serveis de mobilitat alternatius. Aquests serveis 
alternatius, ajudarien a descongestionar de vehicles els PAE, a reduir les emissions i, conseqüentment, a promocionar hàbits de transport més 
respectuosos amb el medi ambient.  
Per assolir aquest propòsit, caldrà encarregar un estudi de la mobilitat dels treballadors d’empreses de més de 200 treballadors. Aquest estudi  implicarà 
una enquesta de preferències declarades pels treballadors per tal de recopilar informació sobre com canviarien el seu model de transport si hi hagués 
una línia de connexió amb les estacions ferroviàries de la ciutat..  L’objectiu principal aleshores, serà comprovar la viabilitat tècnica i econòmica de introduir 
un nou servei de transport públic que pot esdevenir un servei a demanda o amb línies regulars amb una freqüència de pas de 15 minuts en horari punta.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Aconseguir una mobilitat laboral més competitiva i sostenible. 
✓ Oferir mitjans de transport alternatius al vehicle privat. 
✓ Promoure un model de mobilitat als PAE adequat a totes les persones. 

ACTIVITATS 
✓ Benchmarking i recopilació d’informació de casos d’èxit similars. Caldrà recopilar informació sobre altres casos d’èxit similars per tal de recollir 

propostes a afegir, detectar les dificultats detectades en aquells processos i determinar quin impacte ha tingut en aquells territoris. Alguns 
exemples de projectes i serveis de mobilitat alternativa els trobem al Polígon de Les Comes a Igualada i l’impuls de serveis de mobilitat a demanda 
que engegà l’Ajuntament de Manresa 

✓ Organitzar accions de sensibilització a les empreses de més de 200 treballadors sobre els Plans de Desplaçament d’Empresa. És necessari 
sensibilitzar a les empreses de més de 200 treballadors sobre la importància dels Plans de Desplaçament d’Empresa i la necessitat de recollir 
informació sobre els hàbits de transport dels seus treballadors. Cal recordar que la difusió d’enquestes és un pas imprescindible per a recollir les 
opinions dels treballadors i determinar com canviarien els seus hàbits de transport si existís una línia de connexió amb les estacions ferroviàries.  
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✓ Suport en la realització dels Plans de Desplaçament d’Empresa.  Vinculat als tècnics inserits al CSP, els quals hauran d’assistir i assessorar a 
les empreses a la realització i seguiment dels Plans de Desplaçament d’Empresa integrant aquesta informació al present estudi de viabilitat. 

✓ Recopilació de dades dels Plans de Desplaçament d’Empresa existents i tractament global de la informació de les empreses. S’haurà 
d’identificar els principals llocs de residencia de les persones treballadores, horaris, principals mitjans de transport utilitzats... entre d’altres 
aspectes rellevants vinculats a la mobilitat. 

✓ Valoració de la introducció de millores en el servei de transport públic regular. 
✓ Realització d’un grup de treball amb empreses interessades. Per valorar i discutir les possibilitats d’impulsar alternatives de transport (serveis 

de mobilitat a demanda, sistema de sharing amb cobertura als PAE,...) i buscar mecanismes de cofinançament. 
IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Mobilitat 
Empreses de més de 200 treballadors 
TMESA 
Associacions empresarials 

Empreses i treballadors dels PAE 

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre d’assistents als actes de sensibilització sobre Plans de Desplaçament d’Empresa. 
✓ Informes amb recopilació de dades de Plans de Desplaçament d’Empresa.  
✓ Nombre de respostes de treballadors a les enquestes.  
✓ Nombre de propostes de millora al servei de transport públic. 
✓ Assistents als grups de treball amb empreses interessades.  
✓ Nombre d’empreses ateses en la realització dels Plans de Desplaçament d’Empresa. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
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Personal tècnic de l’Ajuntament de 
Terrassa (Servei de Mobilitat) 

…. … 
 

PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
30.000€ Recursos propis 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 

 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Benchmarking i recopilació d’informació de casos 
d’èxit similars 

          

Organitzar accions de sensibilització a les 
empreses de més de 200 treballadors sobre els 
Plans de Desplaçament d’Empresa. 

          

Suport en la realització dels Plans de 
Desplaçament d’Empresa 

          

Recopilació de dades dels Plans de 
Desplaçament d’Empresa existents i tractament 
global de la informació de les empreses. 

          

Valoració de la introducció de millores en el 
servei de transport públic regular. 

          

Realització d’un grup de treball amb empreses 
interessades. 
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L10. Promoure la mobilitat sostenible 
PROJECTE PRIORITAT TERMINI 
10.3. Pla de millora de la senyalització viària als PAE  24 - 25 
DESCRIPCIÓ  
L’Ajuntament de Terrassa desplegà un Pla de Senyalització per donar resposta a una de les principals reivindicacions més reiterades per part de les 
empreses del PAE. Precisament, a les enquestes desplegades en el marc d’aquest PDPAE, la senyalització rep una modesta puntuació de 5,67 sobre 10. 
Durant els grups de treball, algunes empreses destacaven la precarietat en el manteniment, la falta d’actualització de la senyalització viària i, per sobre 
de tot,  la falta de convivència entre mitjans de transport vinculats a la mobilitat activa i els vehicles de gran tonatge. 
Les principals dificultats serien detectades a als PAE de les zones Est i Nord, tenint en compte que a la zona Sud s’ha treballat recentment. D’aquesta 
manera, es proposa el desplegament del Pla de Millora de la Senyalització Viària als PAE per tal de pal·liar definitivament els inconvenients manifestats 
per les parts afectades.  
OBJECTIUS ESPECÍFICS 

✓ Millorar l’estat de manteniment 
✓ Promoure la reordenació dels espais i vials de comunicació. 
✓ Incrementar la seguretat viària de vehicles de mobilitat personal. 

ACTIVITATS 
✓ Realitzar un estudi de necessitats de millora de la seguretat viària.  Caldrà detectar quines són realment les necessitat de millora de la seguretat 

viària. La tasca haurà de compaginar el contacte directe amb les empreses i usuaris dels PAE per tal de rebre les principals dificultats detectades 
i el treball de camp amb la visita i inspecció dels PAE afectats.  

✓ Redacció del projecte de millora de senyalització viària. Per a acabar de determinar les actuacions i canvis a realitzar a la senyalització.  
✓ Consensuar les necessitats i les mesures proposades amb el teixit empresarial i les associacions dels PAE. S’hauran d’obrir processos de 

participació oberts per tal de consensuar les necessitats i mesures proposades amb els principals representants dels PAE en els que s’actuarà. 
✓ Licitació del projecte. 
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✓ Seguiment del projecte. 

IDENTIFICACIÓ DELS ACTORS 
AGENTS IMPLICATS DESTINATARIS 
Servei de Promoció Industrial (Coordinació) 
Servei de Mobilitat 
Servei d’Arquitectura, Espai públic i Biodiversitat     
Associacions dels PAE 
Empreses dels PAE  

Empreses, treballadors i usuaris dels PAE.  

INDICADORS DE SEGUIMENT 
✓ Nombre de necessitats de millora de seguretat viària detectades. 
✓ Nombre d’actes i reunions de treball amb el teixit empresarial i associacions dels PAE. 
✓ Confecció del Pla de Millora de la Senyalització Viària als PAE. 
✓ Millora en la valoració de la senyalització per part de les empreses dels PAE. 

RECURSOS NECESSARIS 
RECURSOS HUMANS RECURSOS TECNOLÒGICS SERVEIS 
Personal tècnic del Servei de Mobilitat   

 
PRESSUPOST FONTS DE FINANÇAMENT 
30.000 € Recursos propis. 
CRONOGRAMA 

2023 2024 2025 2026 2027 
CALENDARI DETALLAT PER ACTIVITAT 
 2023 2024 2025 2026 2027 
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 1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

1r 
Sem. 

2n 
Sem. 

Realitzar un estudi de necessitats de millora de la 
seguretat viària.  

          

Redacció del projecte de millora de senyalització 
viària. Determinar les actuacions i canvis a 
realitzar a la senyalització. 

          

Consensuar les necessitats i les mesures 
proposades amb el teixit empresarial i les 
associacions dels PAE. 

          

Licitació del projecte.           
Seguiment del projecte.           
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3. Cronograma general 
 
A continuació es mostra el cronograma general dels projectes descrits: 
 
 

CRONOGRAMA 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 - 

endavant 1r 
sem 

2n 
sem 

1r 
sem 

2n 
sem 

1r 
sem 

2n 
sem 

1r 
sem 

2n 
sem 

1r 
sem 

2n 
sem 

01. Entorn físic 
             

L.1. Millorar l’espai públic dels PAE              
1.1. Pla d’inversions i manteniment als PAE                         
1.2. Pla d’amabilització dels PAE                         
L2. Actualitzar i rehabilitar les naus                         
2.1. Pla de reconversió de naus obsoletes.                         
2.2. Programa de reactivació de solars i naus buides                         
2.3. Creació de mecanismes facilitadors per a la tramitació de llicències.                         
L3. Activar el sòl industrial                         
3.1. Anàlisi de la capacitat de patrimonialització del sòl industrial municipal                         
3.2. Estudi per a la creació d’una àrea d’aparcament i descans per a 
transportistes.                         
3.3. Modificacions puntuals del POUM en entorns PAE                         
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02. Competitivitat                         

L4. Generar i captar talent als PAE                          

4.1. Aproximació de les empreses dels PAE a l’ecosistema d’innovació.                         

4.2. Creació d’un observatori de necessitats formatives de les empreses.                         

4.3. Campanya de comunicació “Terrassa Ciutat Industrial”.                         

L5. Introduir les noves tecnologies als PAE                         

5.1. Projecte de sensorització als PAE.                         

5.2. Impuls de la plataforma digital Terrassa Indústria.                         

5.3. Desplegament del Pla d’Acció Sectorial de la Indústria 4.0.                         

L6. Incrementar el suport al teixit empresarial i el moviment associatiu.                         
6.1. Activació del Centre de Serveis de Proximitat a les empreses a la Masia  
dels Bellots.                           

6.2. Millora de l’estructura de l’ecosistema de suport a les empreses.                         

6.3. Programa de transferència de coneixement entre empreses del municipi.                         

L7. Millorar els serveis complementaris als PAE                         
7.1. Anàlisi dels serveis més demandats pels treballadors de les empreses 
dels PAE                         

7.2. Acompanyament a la certificació de les empreses en segells de qualitat.                        
7.3. Creació d’un segell de qualitat propi per certificar la qualitat dels PAE de 
Terrassa.                         
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03. Sostenibilitat                         

L8. Impulsar la transició energètica                         

8.1. Programa de suport a la millora de l’eficiència i la transició energètica.                         

8.2. Creació de projectes pilot per impulsar comunitats energètiques als PAE.                         

L9. Millorar la gestió de residus.                         

9.1. Impuls d’un servei mancomunat de recollida de residus                         
9.2. Programa de suport a la valorització dels residus de les empreses dels 
PAE.                         

9.3. Potenciar la línia de treball “Projectes de Valor per Terrassa” des de 
l’impuls de l’economia circular.                         

9.4. Estudi de viabilitat per a la creació d’un banc d’àrids.                         

9.5. Estudi de viabilitat per a l’impuls d’un projecte de canalització d’aigua 
regenerada al sector industrial.                         

L10. Promoure la mobilitat sostenible                         

10.1. Millora del servei de transport públic als PAE.                         
10.2. Estudi de viabilitat per a l'impuls de serveis de mobilitat alternatius als 
PAE.                          

10.3. Pla de millora de la senyalització viària als PAE.                          
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4. Pressupost 
 
A continuació s’adjunta el pressupost assignat a cadascun dels projectes descrits. A més del càlcul total per projecte també es mostra el pressupost total 
per any i el pressupost global emmarcant el cost de desplegament de totes les línies d’acció. 
 

PRESSUPOST 
2023 2024 2025 2026 2027 

2028 - 
endavant 

Cost per 
projecte 01. Entorn físic 

L.1. Millorar l’espai públic dels PAE 

1.1. Pla d’inversions i manteniment als PAE  305.902,00 
€ 

142.031,33 
€ 

142.031,33 
€ 

142.031,33 
€ 

937.500,00 
€ 1.669.496 € 

1.2. Pla d’amabilització dels PAE    7.500 € 7.500 €  
 

15.000,00 € 

L2. Actualitzar i rehabilitar les naus 

2.1. Pla de reconversió de naus obsoletes. 15.000 € 15.000 €   
    

30.000,00 € 

2.2. Programa de reactivació de solars i naus buides  25.000 € 25.000 €  
    

50.000,00 € 

2.3. Creació de mecanismes facilitadors per a la tramitació 
de llicències. 

6.250 € 6.250 €   
    

12.500,00 € 

L3. Activar el sòl industrial 

3.1. Anàlisi de la capacitat de patrimonialització del sòl 
industrial municipal 

 10.000 € 10.000 €   
  

20.000,00 € 
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3.2. Estudi per a la creació d’una àrea d’aparcament i 
descans per a transportistes. 

 15.000 € 15.000 €   
  

30.000,00 € 

3.3. Modificacions puntuals del POUM en entorns PAE 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 
  

62.500,00 € 

02. Competitivitat 

L4. Generar i captar talent als PAE  

4.1. Aproximació de les empreses dels PAE a l’ecosistema 
d’innovació. 

   50.000 € 50.000 € 
  

100.000,00 € 

4.2. Creació d’un observatori de necessitats formatives de 
les empreses. 

 12.500 € 12.500 €   
  

25.000,00 € 

4.3. Campanya de comunicació “Terrassa Ciutat Industrial”.  12.500 € 12.500 € 12.500 € 12.500 € 
  

50.000,00 € 

L5. Introduir les noves tecnologies als PAE 

5.1. Projecte de sensorització als PAE. 25.998 € 25.998 € 25.998 € 25.998 €  
  

103.992,00 € 

5.2. Impuls de la plataforma digital Terrassa Indústria. 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 
  

75.000,00 € 

5.3. Desplegament del Pla d’Acció Sectorial de la Indústria 
4.0. 

50.000 € 50.000 €    
  

100.000,00 € 

L6. Incrementar el suport al teixit empresarial i el moviment associatiu. 

6.1. Activació del Centre de Serveis de Proximitat a les 
empreses a la Masia  dels Bellots.   

1.532.250 €     
  

1.532.250,00 
€ 
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6.2. Millora de l’estructura de l’ecosistema de suport a les 
empreses. 

 5.000 € 5.000 €   
  

10.000,00 € 

6.3. Programa de transferència de coneixement entre 
empreses del municipi. 

   6.000 € 6.000 € 
  

12.000,00 € 

L7. Millorar els serveis complementaris als PAE 

7.1. Anàlisi dels serveis més demandats pels treballadors 
de les empreses dels PAE 

   5.000 € 5.000 € 
  

10.000,00 € 

7.2. Acompanyament a la certificació de les empreses en 
segells de qualitat. 

 5.000 € 5.000 €   
  

10.000,00 € 

7.3. Creació d’un segell de qualitat propi per certificar la 
qualitat dels PAE de Terrassa. 

   5.000 € 5.000 € 
  

10.000,00 € 

03. Sostenibilitat 

L8. Impulsar la transició energètica 

8.1. Programa de suport a la millora de l’eficiència i la 
transició energètica. 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 7.500 € 

  

37.500,00 € 

8.2. Creació de projectes pilot per impulsar comunitats 
energètiques als PAE. 7.500 € 7.500 €    

  

15.000,00 € 

L9. Millorar la gestió de residus. 

9.1. Impuls d’un servei mancomunat de recollida de residus 10.440 € 10.440 € 10.440 € 10.440 € 10.440 € 
  

52.197,75 € 

9.2. Programa de suport a la valorització dels residus de les 
empreses dels PAE. 

   12.500 € 12.500 € 
  

25.000,00 € 
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9.3. Potenciar la línia de treball “Projectes de Valor per 
Terrassa” des de l’impuls de l’economia circular. 

5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 

  

25.000,00 € 

9.4. Estudi de viabilitat per a la creació d’un banc d’àrids 
per a l’aprofitament dels residus generats pel sector de la 
construcció. 

 15.000 €    

  

15.000,00 € 

9.5. Estudi de viabilitat per a l’impuls d’un projecte de 
canalització d’aigua regenerada al sector industrial. 

 15.000 € 15.000 €   

  

30.000,00 € 

L10. Promoure la mobilitat sostenible 

10.1. Millora del servei de transport públic als PAE.  1.500 € 1.500 €   
  

3.000,00 € 

10.2. Estudi de viabilitat per a l'impuls de serveis de 
mobilitat alternatius als PAE.  

   15.000 € 15.000 € 
  

30.000,00 € 

10.3. Pla de millora de la senyalització viària als PAE.   15.000 € 15.000 €   
  

30.000,00 € 

Cost per any: 1.687.437,55 
€ 

592.589,55 
€ 

334.968,88 
€ 

331.968,88 
€ 

305.970,88 
€ 

937.500,00 
€ 

  

                      Cost total = 
4.190.435,75 

€ 
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5. Pla de màrqueting del Pla Director. 
 
5.1. Identitat i imatge del Pla 
 
En aquest apartat es defineix la identitat corporativa del Pla Director, que contemplarà el 

conjunt d’atributs i valors als quals es vol vincular. La definició d’aquesta identitat corporativa 

és un aspecte clau, ja que determinarà l’estratègia comunicativa a seguir i les accions de 

comunicació que es realitzin hauran d’estar en concordança amb aquesta. 

Missió 

La Missió del Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa (PDPAE) és ordenar 

i projectar amb visió àmplia la resolució en el temps dels principals reptes, problemàtiques i 

necessitats dels PAE de Terrassa amb la finalitat de plantejar actuacions que contribueixin a 

la millora de la competitivitat tant de les empreses, com dels propis PAE. 

Visió 

Pel que fa a la visió que vol mantenir el PDPAE, aquesta es centra en els següents aspectes: 

 Millorar el posicionament dels PAE de Terrassa en el context de la comarca del Vallès 

Occidental. 

 Potenciar la generació de riquesa de la indústria mitjançant l’impuls de la 

competitivitat de les empreses. 

 La generació de nous llocs de treball qualificat i la captació i retenció de talent. 

 Incrementar la relació entrre el teixit econòmic dels PAE. 

Valors 

Pel que fa als valors del projecte, el PDPAE es recolza en tres grans pilars fonamentals que 

han de servir per promoure un model industrial de futur per a la ciutat. Aquests tres pilars són 

els següents: 

 Consens i col·laboració publicoprivada.  

 Transformació digital. 

 Transició verda. 
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5.2. Imatge corporativa 
En aquest segon apartat, es passa a presentar els detalls de la imatge corporativa que s’ha 

plantejat utilitzar per a estructurar el component gràfic del projecte. 

 
Nom 

El nom del projecte és el de Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa i la 

seva abreviació es concreta en les inicials de PDPAE. 

 
Logotip i imagotip 

Pel disseny del logotip del projecte s’ha volgut aprofitar els recursos i la imatge gràfica 

utilitzada prèviament per part de l’Ajuntament de Terrassa en el marc del Pla de Senyalització 

de Polígons, centrat en reforçar la imatge de marca dels PAE. En aquest sentit, es compta 

amb un disseny que representa als polígons industrials de Terrassa, que s’utilitza per crear 

diferents versions en funció de l’àrea d’activitat del municipi. 

Aquesta versió inicial de la imatge és la que es presenta a continuació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest sentit, per tal de dotar d’una imatge gràfica al projecte del PDPAE, s’ha treballat en 

la confecció d’un logotip del projecte que agrupi les tres grans zones industrial de la ciutat 

(nord, est i sud). 
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Lema o eslògan 

Per tal d’acompanyar el logotip creat per al projecte, es planteja la possibilitat de disposar 

d’un lema o eslògan que resumeixi la visió i els valors del projecte. 

En aquest sentit, inicialment es proposa utilitzar el següent lema: 

“Una mirada col·lectiva pel desenvolupament dels PAE del futur” 

Gama cromàtica 

Pel que fa a la gama cromàtica, s’ha apostat per mantenir els mateixos colors que es van 

definir en el Pla de Senyalització dels Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa. En aquest 

sentit, es va determinar un color per a cadascuna de les zones d’activitat econòmica que són 

els següents: 
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5.3. Estratègia de comunicació 
Missatges a oferir 

Els principals missatges a oferir s’hauran d’alinear amb els formats dels canals a utilitzar i el 

públic objectiu al qual es vol dirigir la comunicació. 

En aquest sentit, a continuació es proposen els principals aspectes que han de nodrir el pla de 

comunicació del PDPAE i que han de servir com a fonts per identificar els missatges a oferir: 

> Inici i tancament d’actuacions del Pla. 

> Accions de seguiment del Pla amb el moviment associatiu i el teixit empresarial. 

> Indicadors i resultats derivats de la diagnosi realitzada. 

Canals a utilitzar 

Els diferents canals que podem utilitzar des del PDPAE són:  

Xarxes socials 

En el cas de Promoció Industrial existeix el canal de Twitter “Terrassa Empresa” amb un total 

de 2.346 seguidors. Aquesta plataforma és la principal eina de comunicació de Promoció 

Econòmica i de la Comunitat TRSIndústria, i per tant, seria el canal principal per fer les 

comunicacions de l’inici, seguiment i tancament de les accions del Pla Director de Polígons. 

D’altra banda, tenim les pàgines generals de l’Ajuntament de Terrassa,  

> Twitter “ajTerrassa” amb 23.280 seguidors/es. 

> Facebook “Ajuntament de Terrassa” amb 18.000 seguidors/es.  

> Instagram “ajterrassa” amb 14.000 seguidors/es.  

En aquest cas, les xarxes socials generals han de servir per comunicar del tancament de les 

accions del Pla Director que siguin necessàries i d’interès comunicar a tota la ciutadania.  

No totes les accions del Pla hauran de ser d’interès per a la ciutadania i per tant, s’haurà de 

fer un llistat de totes les accions del pla i determinar quines volem comunicar a les empreses 
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a partir del Twitter de Terrassa Empresa i quines, haurem de demanar permís per poder 

publicar a les xarxes oficials de l’Ajuntament.  

Cal tenir en compte que totes aquestes propostes s’hauran de presentar al Departament de 

Comunicació per una posterior aprovació.  

El primer pas per treballar amb les xarxes socials és identificar quines son les accions del Pla 

Director que volem comunicar i crear un Content Plan de Comunicació.  

S’haurà de crear un Content Plan amb un llistat de totes les accions del Pla que es volen 

comunicar i amb les informacions següents:  

> Data d’inici de l’acció. En el moment en que aquesta acció es posa en marxa s’haurà 

de preparar una noticia per a les xarxes de Terrassa Empresa.  

> Seguiment. Si és necessari s’haurà de crear un espai per a noticies de seguiment de 

les accions que ja estan en marxa. Aquestes possibles publicacions també seran 

noticies per a Terrassa Empresa.  

> Finalització de l’acció. En el moment que l’acció ha finalitzat es farà un post a les 

xarxes generals de l’Ajuntament (Twitter, Facebook i Instagram) i Terrassa Empresa 

haurà de compartir. 

És important destacar que aquest document Content Plan s’haurà de completar segons les 

accions del Pla es portin a terme.  

Noticies al web oficial de l’Ajuntament de Terrassa 

És important la notorietat en la Home principal del web de l’Ajuntament de Terrassa. Per 

aquest motiu, les noticies web son una part important en la comunicació de les línies d’acció 

del Pla Director. De la mateixa manera que, les xarxes socials principals de l’Ajuntament les 

hauríem d’utilitzar per a comunicar la finalització de les accions del pla, les noticies web, tenen 

la mateixa funció, ja que s’utilitzen per a noticies rellevants.  
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Premsa 

> Diari de Terrassa: El Diari de Terrassa te força notorietat a la ciutat i a les xarxes 

socials. Per impulsar una noticia rellevant a la ciutadania i crear un gran impacte en 

comunicació el Departament de Polígons hauria de proposar-ho a l’equip tècnic del 

Diari de Terrassa, sempre amb intermediació del Departament de Comunicació de 

l’Ajuntament. L’Ajuntament, com a administració pública no pot publicar, però si pot 

proposar una noticia. En tots els casos, la gestió es realitzaria des de el 

departament de Comunicació de l’Ajuntament.  

> TerrassaDigital.cat. A diferència del Diari de Terrassa, Terrassa Digital és una mitjà 

de comunicació municipal però funciona de la mateixa forma que l’anterior. Es 

podrà presentar una proposta i serà l’equip tècnic de la Revista digital qui, a través 

de Premsa, ens accepti la proposta de noticia.  

Les notes de premsa s’hauran de redactar cada cop que hi hagi algun element a destacar o 

d’interès en el procés d’elaboració dels plans. 

En aquesta línia, aquestes comunicacions buscaran informar, però també sensibilitzar als 

agents del territori (públics, empreses, ciutadania, entitats,...). 

Públic objectiu 

A continuació es plantegen els principals públics objectius als quals dirigir l’estratègia de 

comunicació del pla: 

 Teixit empresarial dels PAE. 

 Moviment associatiu dels PAE. 

 Entitats de suport a l’empresa (CECOT, Cambra de Comerç) 

 Ciutadania  

 Altres entitats del territori que puguin ser d’interès per a l’impuls dels projectes i 

actuacions del pla (ecosistema d’innovació, centres formatius, entitats del tercer 

sector,...). 
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5.4. Actuacions de comunicació i màrqueting 
 

Presentació pública dels resultats del pla 

Com a tancament oficial del Pla Director de Polígons es proposa una presentació pública dels 

resultats d’aquest.  

En aquesta presentació,  proposem convidar a totes les persones que han participat en aquest 

procés amb presència dels càrrecs polítics convenients, juntament amb l’equip tècnic de 

Polígons.  

És un acte de reconeixement dirigit a tots els agents públics i privats que han col·laborat en 

aquest Pla. Per aquest motiu, l’objectiu de l’acte, a banda de presentar quins han sigut els 

resultats del Pla ha de ser l’entrega oficial d’un reconeixement en forma de diploma o objecte 

per fer entrega a totes les persones i entitats col·laboradores.  

Estructura i protocol 

 Disseny de cartellera per penjar a la sala de presentació amb les accions i els resultats 

del Pla Director.  

 Convocatòria als càrrecs polítics i invitació online als diversos agents convidats a 

recollir el reconeixement. És important portar el control d’assistència de les persones 

que recolliran el reconeixement.  

 Convocar als mitjans de comunicació per tenir el màxim impacte comunicatiu. Serà la 

persona que portarà el fil conductor de l’acte donant pas a les persones que 

presentaran els resultats, que donarà paraula als càrrecs polítics i portarà el control 

de l’entrega dels reconeixements.  

 Protocol. Crear el protocol de l’acte per tenir l’ordre de la presentació. En el cas de 

l’entrega dels reconeixements es proposa cridar de 10 en 10 els agents 

col·laboradors, fer l’entrega de l’objecte, acabar amb una foto oficial i convidar-los a 

baixar, fins que acabem entregant els 80 reconeixements.  

 Preparació d’una presentació Power Point per ajudar a fer el seguiment de l’acte.  
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Notícies del pla sobre les actuacions impulsades. 

Totes les noticies del pla sobre les actuacions impulsades tenen diferents tempos en 

comunicació. És important tenir identificades totes les línies d’acció de cada àmbit del Pla 

Director perquè no totes començaran al mateix moment temporal.  

Per aquest motiu s’haurà de treballar cada noticia de forma individual. No totes les noticies 

aniran dirigides al mateix públic i tampoc es podrà utilitzar sempre el mateix canal de difusió. 

S’haurà de decidir la rellevància de la noticia i els canals de difusió convenients per al tipus de 

públic objectiu.  

Landing page del projecte al web de Terrassa Indústria. 

Aprofitar la plataforma Terrassa Indústria amb totes les empreses inscrites per fer promoció 

del Pla Director.  

L’objectiu d’aquest punt és crear un apartat o landing page dins de la Plataforma sobre el Pla 

Director de Polígons. És important que les empreses puguin accedir a tota la informació del 

Pla de forma fàcil i intuïtiva sense haver d’accedir al web de l’Ajuntament i a les sub- 

categories per arribar a la documentació del pla, o a les noticies. Les empreses han de tenir 

accés directe a partir de la plataforma TRSIndústria de manera que tinguin accés a la 

informació de manera centralitzada.  

En aquesta landing page hauran de poder accedir a tota la documentació del Pla (pla d’acció, 

diagnòstic, resum executiu, presentació,...), noticies i accés directe al canal de difusió propi de 

Promoció Industrial, “Terrassa Empresa” . 

És important també crear la necessitat d’accedir a aquest Pla Director dins de la plataforma. 

A banda de crear una landing page pròpia amb aquesta informació, un punt fort d’accés seria 

un banner animat a la pàgina principal de Terrassa Indústria. En aquest banner amb 

hipervincle, identificaríem els tres grans àmbits del Pla i redirigiríem a les persones que 

vulguin consultar el projecte per les diferents seccions, àmbits estratègics i línies d’actuació 

previstes.  
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Creació d’una pàgina d’Instagram de Terrassa Indústria.  

L’Àrea de Promoció Econòmica actualment només disposa d’una plataforma de difusió que 

és “Terrassa Empresa” a la plataforma Twitter.  

Per reforçar la difusió per xarxes socials i arribar a més empreses es pot crear una nova eina 

de difusió a la plataforma Instagram amb el nom “Terrassa Indústria”. Amb aquest usuari es 

podrà publicar tot allò relacionat amb la plataforma TRSIndustria i també amb el Pla Director 

de Polígons.  

Difusió del projecte al Web de l’Ajuntament.  

Actualment hi ha una fitxa web a del Pla Director de Polígons (dins de Promoció Industrial 

>Empresa i emprenedoria) amb informació sobre el pla i els accessos directes a les diferents 

plataformes de difusió.  

Aquesta fitxa web és important perquè és l’accés directe de la ciutadania, empreses privades, 

públiques, a tota la informació del Pla. Per aquest motiu en aquesta fitxa s’hauria de incloure 

tota la documentació del Pla Director i sobretot, l’accés directe a la Plataforma Terrassa 

Indústria com una eina accessible a les empreses de Terrassa.  

En quant a la nota de premsa vinculada a la informació de la fitxa web s’hauria de mantenir 

com a informació específica però adjuntant també totes les noticies sobre el pla que es 

publiquin més endavant.  

Pla de visites als agents clau.  

Per tal de donar visibilitat al Pla i promoure l’esperit participatiu, es proposa realitza un pla de 

visites al teixit empresarial i als agents clau que han participat en el projecte. 

En aquest sentit, més enllà de la presentació pública dels resultats del pla, es proposa 

l’organització de visites institucionals als principals agents involucrats en la realització i 

l’impuls de les actuacions i projectes recollits en el pla per tal de sensibilitzar i incrementar el 

seu interès. 

Serà d’especial rellevància identificar potencials agents que no hagin tingut ocasió de 

participar en el projecte, però que per la seva naturalesa o la seva manera de fer puguin ser 

un element de valor afegit a l’hora d’impulsar les actuacions. 
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6. Proposta de model de governança del Pla. 
Un cop redactat i aprovat, el Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa 

(PDPAE) es proposa una estructura organitzativa que garanteixi el seu seguiment i adaptació 

a la realitat canviant. En concret, l’estructura organitzativa que es planteja és la següent: 

 
 

Governança estratègica 

 Consell General del Pla Director. El Consell General serà l’òrgan que orienti el govern 

estratègic de Pla, assegurant la participació dels diferents agents del territori. Aquest 

òrgan es reunirà cada 4 anys i eventualment cada 2 anys per tal de revisar el grau 

d’execució del pla respecte el previst. Així mateix, mesurarà l’evolució dels diferents 

indicadors i analitzarà els possibles canvis de context que s’hagin produït en l’entorn. 

També podrà avaluar les potencials propostes que sorgeixin de la Comissió de 

Seguiment del Pla i aprovar el conjunt d’accions a desenvolupar en el període 

d’execució del Pla. 

o Composició: Grups municipals, entitats de suport a les empreses i la resta 

d’agents participants en la confecció del pla. 

o Funcions: Legitimació estratègica del pla, aprovació i impuls estratègic del 

projecte i revisió al cap dels 4 anys 
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o Periodicitat: cada 2 anys. 

 Comissió de seguiment del Pla. Grup de treball amb el teixit empresarial i entitats de 

suport empresarial (CECOT, Cambra, PIMEC,...) que fa un seguiment més acurat, 

treballa en la confecció, la orientació i el seguiment de propostes que puguin derivar-

se del pla.  

o Composició: grups polítics, entitats empresarials (Cambra de Comerç de 

Terrassa, CECOT i associacions dels PAE) i sindicats. 

o Funcions: Seguiment periòdic del Pla i realització de propostes de millora. 

o Periodicitat: 1 cop l’any. 

Governança tècnica 

 Oficina de gestió del Pla. Es configura com un òrgan operatiu responsable de l’impuls 

i el seguiment acurat del desenvolupament del Pla. S’encarregarà de preparar els 

informes de seguiment per a la comissió de seguiment del Pla i la comissió tècnica.  

o Composició: Personal tècnic del Servei de Promoció Industrial. 

o Funcions: Liderar la implementació del Pla. 

o Periodicitat: continua. 

 Comissió tècnica interna. La Comissió tècnica interna es planteja com un òrgan de 

seguiment dels projectes que impulsa l’Ajuntament des dels diferents serveis tècnics 

i que tenen incidència als PAE. Aquesta comissió donarà cobertura al correcte 

desenvolupament dels projectes, canalitzarà la informació i coordinarà les tasques 

dels diferents serveis de l’ajuntament.   

o Composició: Personal dels diferents serveis de l’Ajuntament implicats en el 

Pla i l’oficina de gestió del Pla. 

o Funcions: Coordinar i passar comptes de de l’estat de situació dels projectes 

de les diferents àrees i nous projectes que es vagin impulsant. 
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o Periodicitat: semestral. 

 Comitè d’experts – Es tracta d’un comitè d’experts conformat per un conjunt 

d’agents externs que pugui funcionar com a òrgan consultiu per a l’impuls de les 

actuacions del projecte, així com identificar potencials noves vies de treball 

complementàries. Addicionalment, i si es considera adient, es podrien crear 

subcomitès temàtics per treballar amb cadascun dels àmbits estratègics del Pla 

(urbanisme i mobilitat, competitivitat empresarial,  sostenibilitat). Aquests es reuniran 

periòdicament per fer seguiment, debatre, prioritzar i proposar canvis en els diferents 

àmbits que composen el Pla.  

o Composició: Coordinada per l’oficina de gestió del pla i agents externs i altres 

agents externs (organismes i administracions públiques, universitats, teixit 

empresarial i altres agents que puguin aportar coneixement tècnic). 

o Funcions: Es crea en funció de necessitats específiques per impulsar alguna 

mesura o línia de treball del Pla. 

o Periodicitat: En funció de les necessitats. 

 

 

 

 

 

 

 


