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 El Pacte Industrial reafirma el seu compromís de continuar treballant 
per a la renovació i el creixement de l’activitat industrial a la Regió 
Metropolitana de Barcelona  

 
 
 
Amb la signatura de la Declaració “Per a la renovació i el creixement de l’activitat 
industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona” les entitats membres del Pacte 
Industrial manifesten el seu compromís de seguir treballant des del Pacte Industrial per 
a la renovació i el creixement de l’activitat industrial a la Regió Metropolitana de 
Barcelona. 
 
El Pacte Industrial ha esdevingut i vol continuar sent un bon punt de trobada i consens 
per a debatre, analitzar i proposar noves eines, metodologies i activitats que permetin 
desenvolupar el potencial del sector industrial dins la regió metropolitana de 
Barcelona, i alhora garantir que es vertebrin i apliquin polítiques de promoció industrial 
al territori i al món local. 
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 La regió metropolitana de Barcelona, el motor econòmic de Catalunya 
 
 
Durant els seus 10 anys d’existència, el Pacte Industrial ha constatat l’evolució de 
l’activitat industrial a la Regió Metropolitana de Barcelona destacant: 
 
 

La indústria és l’element més important (motor) de l’activitat econòmica de la 
RMB i ha mostrat la seva capacitat de transformació i renovació davant l’entorn 
de globalització econòmica. La RMB esdevé actualment el motor econòmic de 
Catalunya, aportant el 68 % del PIB a Catalunya, el 72 % dels afiliats a la 
Seguretat Social i el 78% dels afiliats a la Seguretat Social de Catalunya en 
activitats de coneixement alt. 
 
La RMB té 617 polígons industrials que representen el 35% dels que hi ha a 
Catalunya. Aquests polígons ocupen 10.000 Ha de sòl industrial. Les 
Comarques de la RMB que disposen de més sòl industrial disponible per a la 
implantació de noves activitats industrials són el Vallès Oriental, el 
Penedès, el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Barcelona i la seva àrea es 
considerada el 2006 per l’European Cities Monitor la quarta metròpoli europea 
més atractiva per ubicar empreses. 
 
El teixit industrial metropolità destaca per la seva bona diversificació 
sectorial, per la seva capacitat de renovació, la iniciativa i la seva cultura 
empresarial. Per altre banda es destaca la importància i consolidació de sectors 
madurs i amb capacitat de renovació com ara farmàcia, química, alimentació i 
arts gràfiques i sectors emergents (com ara el bio-farmacèutic). 
 
Els sectors industrials amb més dinamisme pel que fa a la creació neta 
d’ocupació són el de fabricació de productes metàl.lics, aliments i begudes, 
construcció de maquinària i equipament mecànic, cautxú i material plàstic, 
químic i farmacéutic. 
 
El 32% dels treballadors indutrials de la RMB estan en activitats de nivell 
tecnològic mitjà-alt. Actualment la RMB aporta el 78% dels afiliats a la 
Seguretat Social de Catalunya en activitats de coneixement alt . 
 
La xifra d’infraestructures, iniciatives i serveis destinats a la innovació a la 
RMB és de més de dos centenars de mesures, 227. En el conjunt de la RMB 
existeixen 137 centres de recerca i desenvolupament, dels quals 100 són 
d’iniciativa universitària i pública, fet que representa el 70%. 
 
En les actuacions impulsades per el Departament de Política Territorial i Obres 
Púbiques de la Generalitat, emmarcades en l’acord estratègic, s’ha incorporat 
la mobilitat per raons de treball i, molt especialment, les propostes per a la 
millora de l’accessibilitat en polígons industrials. 
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 El Pacte Industrial fa propostes per millorar el teixit industrial de la 
Regió Metropolitana de Barcelona 

 
 
A partir dels estudis i anàlisis realitzats des del Pacte Industrial s’han extret 
conclusions i propostes entre les que cal destacar: 
 

En les polítiques de promoció industrial, cal la participació del territori i del món 
local i cal que aquestes impliquin actuacions específiques a desenvolupar en els 
municipis i els polígons industrials per tal de facilitar l’abaratiment del sòl industrial i 
dotar-lo d’infrastructures i serveis que li donin valor.  
 
Revisar algunes dotacions de nou sòl industrial en zones disperses per tal 
d’evitar el minifundisme industrial (existència d’una forta dispersió en molts 
municipis d’un baix percentatge de sòl industrial). En aquells casos en que fos 
possible també caldria, per agregació supramunicipal, reconvertir el sòl industrial 
cap a peces de major dimensió que fossin gestionades conjuntament. 
 

Assegurar una planificació integrada del sòl industrial (complementarietat 
d'activitats). El sòl qualificat industrial, no se'l pot aplicar només criteris estrictament 
locals sense una visió de conjunt supramunicipal. 
 
Impulsar la implantació d’un model de gestió integral de polígons industrials 
que englobi la participació de tots els agents socials, econòmics i les diferents 
administracions així com tots els àmbits temàtics de gestió (mediambientals, 
mobilitat, energètic, telemàtic, social...) i avançar en la creació de la figura legal 
de polígon i la creació d’un cens oficial de polígons. 
 
 
Incidir activament en l’entorn formatiu i d’innovació per tal de donar impuls a la 
renovació i el creixement de la indústria actual i la promoció de noves activitats 
industrials. 
 
Establir els mecanismes necessaris per tal que el mercat laboral ofereixi una 
ocupació estable i de qualitat, amb un sistema educatiu que garanteixi la formació 
al llarg de la vida professional, adequada a les necessitats de l’activitat econòmica. 
 
Donar més pes a les polítiques de millora de la mobilitat als centres de treball, 
per tal de millorar l’accessibilitat als polígons industrials ja existents potenciant l’ús 
del transport públic i col·lectiu. Tanmateix la millora de la mobilitat ha de ser 
present en la planificació del territori 
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 El Pacte ha aconseguit integrar els àmbits de la mobilitat, la formació, 
la localització i la innovació en la dinàmica de l’activitat econòmica 
industrial 

 

El Pacte Industrial s’ha distingit sempre pel caràcter innovador de les seves 
anàlisis i propostes, que tenen com a objectiu facilitar la renovació i la dinamització 
de l’economia industrial de la regió metropolitana. La feina realitzada pel Pacte 
Industrial durant aquests 10 anys ha aconseguit integrar els àmbits de la mobilitat, 
la formació, la localització i la innovació en la dinàmica de l’activitat econòmica 
industrial, perquè la promoció de dita activitat requereix adequar constantment la 
seva tipologia, però també analitzar on es localitza, com accedir-hi i de quines 
persones i de quins entorns d’innovació es disposa. 

 

El Pacte Industrial ha integrat el conjunt de l’activitat econòmica en el Sistema 
d’Informació Metropolità d’Activitat Econòmica i Innovació (SIMAE), plataforma 
tecnològica de referència a Catalunya, que compta amb la més àmplia base de 
dades de sòl i activitat industrial de la regió metropolitana de Barcelona. Aquesta 
eina ofereix una visió multidimensional dels principals àmbits de treball del Pacte i 
afavoreix la creació de xarxes de col·laboració entre empreses, centres de recerca 
i centres formatius d’una banda, i entre municipis d’una altra. També afavoreix la 
millora de la innovació, la transferència de coneixement i de tecnologia en la 
mesura que facilita el contacte entre els centres de coneixement i tecnològics i les 
empreses. 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pacteind.cat/simae 
 
 
 
Cal destacar la capacitat de consens dels membres del Pacte així com la voluntat 
de complementarietat amb les institucions del territori. En cadascun dels eixos 
d’activitat el Pacte ha treballat conjuntament amb altres institucions per tal 
d’optimitzar els esforços del territori integrant les iniciatives dels municipis, agents 
socials i econòmics amb les iniciatives generades des del Pacte.  
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 El Pacte Industrial, una aliança estratègica per a impulsar la 
competitivitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 

 
 
L’Associació “Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona”, va néixer a 
partir de les reflexions i propostes realitzades en el marc del II Pla Estratègic 
Barcelona 2000, va formalitzar un compromís col·lectiu el 21 de gener del 1997, i es va 
constituir el 23 de setembre de 1997. Té  com a missió configurar una aliança 
estratègica entre administracions públiques, organitzacions empresarials i 
sindicats, per a impulsar la competitivitat, la sostenibilitat i l’enfortiment de la 
cohesió social en l’àmbit territorial de la regió metropolitana de Barcelona. 
 
En el marc d’aquesta aliança, el Pacte Industrial ha aconseguit sumar les voluntats de 
44 municipis, 2 sindicats, 13 organitzacions empresarials, la Generalitat de Catalunya, 
la Diputació de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, 5 consells comarcals, 6 universitats i 10 institucions diverses.   
 
El Pacte Industrial, durant aquests deu anys, ha centrat les seves iniciatives i 
propostes en allò que es va definir com a objectiu principal: «Mantenir i, si és 
possible, incrementar el pes actual del sector industrial dins l’àmbit metropolità, 
mitjançant actuacions que millorin la competitivitat empresarial i ajudin a la 
creació de noves empreses i de nous llocs de treball. Aquestes actuacions 
tindran en compte, en qualsevol cas, la necessitat d’enfortir la cohesió social 
entre els seus ciutadans i els criteris de preservació i sostenibilitat del territori» 


