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Pla d’acció per a la captació i la 
dinamització d’activitat econòmica 
dels PAE del Berguedà 2020-2022
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La competivitat del Berguedà passa, irreductiblement, per una

economia diversificada impulsada per una indústria generadora

d’ocupació i riquesa per als seus habitants.

El llarg declivi industrial del Berguedà, antic motor de

l’economia fabril del país, ha provocat en el territori sentiments

contradictoris de desesperança i de reivindicació que les

administracions han intentat contrarestar amb polítiques

decidides a favor de l’emprenedoria, la formació i la

dinamització dels PAE, que, malgrat assolir avenços

significatius, no han estat suficients per a l’empresariat.

Amb aquest context, el present Pla d’Acció té com a objectiu

oferir a les administracions i a l’empresariat informació de valor

afegit dels actius estratègics de la comarca per a una bona

presa de decisions, així com eines per dur a terme, de forma

col·laborativa, actuacions en tots els elements claus per a la

dinamització del teixit empresarial i dels espais que l’acullen.

Un Pla d’Acció orientat a resultats.

Unió de Polígons Industrials de Catalunya

Introducció
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Estructura projecte

Constitució i reunions Comitè de Seguiment

Entrevistes experts

Recull informació generada en els darrers 10 anys a 

nivell territorial

Document “Pla d’acció” preliminar amb DAFO 

territorial

Proposta d’eixos estratègics

El Pla d’Acció s’ha dissenyat des del seu inici com a projecte amb resultats d’aplicació immediata al territori. Amb aquesta òptica s’han analitzat els estudis

estratègics i anàlisis socioeconòmiques més rellevants del Berguedà dels darrers 10 anys, s’ha aprofundit i treballat la informació disponible dels Polígons

d’Activitat Econòmica de la comarca, i s’han realitzat entrevistes amb els principals agents econòmics del territori.

A nivell temporal el projecte s’ha plantejat en dues grans fases, tot i que el confinament provocat per la COVID-19 ha desdibuixat les fronteres entre les dues.

Document “Pla d’acció” provisional a partir de les  

diagnosis i entrevistes realitzades amb primera 

proposta de línies estratègiques i accions

concretes

Avaluació del document pel Comitè de 

Seguiment

Document “Pla d’acció” definitiu

Presentació pública del projecte
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Objectiu

1. Una veu 
única

3. Competivitat dels 
PAE

4. Posicionament 
hub d’activitat 

econòmica

2. Capacitat 
d’atracció i retenció 

d’activitat

Posicionar el Berguedà en el període 2020-2022 com a destí receptor d’inversió d’activitat econòmica, tot enfortint el territori que l’acull per assolir
nivells de competitivitat que permetin la retenció de talent i la generació de projectes empresarials innovadors i sostenibles.

1.  Marcs de 
referència

3. Actius 
estratègics

2. Diagnosi 
empresarial i laboral

4. DAFO

LÍNIES D’ACCIÓ

1. Diagnosi 
Municipal (IMAIB)

ECOSISTEMA ANNEXOS

3. Fitxa tècnica 
BdD sòl  d’act. 

econòmica

2. Taula de sòl 
d’activitat 

econòmica 
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1. ECOSISTEMA
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1.1. Marcs de referència
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Nacionals

Objectius de 
Desenvolupament 

Sostenible ONU 2030

Green Deal EU 
2019-2024

Next Generation 
EU 2021-2027

Les directrius mundials per la sostenibilitat del planeta

aconsellen les autoritats públiques a adoptar polítiques

decidides per lluitar contra el canvi climàtic i redistribuir els

recursos de manera justa i eficient.

El Berguedà ha d’acollir-se a aquestes directrius i, en

especial, a les dictaminades pel gran pacte de la Unió

Europea que, amb el seu Green Deal 2019-2024, estableix

les pautes i ofereix els recursos necessaris per esdevenir

climàticament neutra el 2050.

La crisi generada per la Covid-19 ha obligat la UE a

presentar un pla de recuperació econòmica dins del Marc

Financer Pluriennal 2021-2027 basat en el “Next

Generation EU”, un nou instrument dotat de 750.000M€. El

Berguedà ha d’estar atent a aquests recursos, que es

canalitzaran a través del nou Mecanisme de Recuperació i

Resiliència, el programa de política de cohesió FEDER, el

fons de mobilització i atracció d’inversions InvestEU i el fons

de recerca i d’innovació Horizon Europe, entre d’altres.
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Estratègia 
Berguedana
2015-2020
2021-2025

Pacte Nacional per la 
Indústria

Catalunya 2030/40

Pacte Nacional per la 
Transició Energètica

RIS3CAT
2014-2020
2021-2027

Qualsevol actuació territorial ve condicionada pel marc

referencial legislatiu i executiu al qual està adscrita. Per tant,

és d’obligació estar amatents a les accions i els recursos

que se’n deriven dels 3 grans Pactes Nacionals impulsats

per la Generalitat de Catalunya, per la Indústria (2017), la

Transició Energètica (2017) i la Societat del Coneixement

(2020), així com de les estratègies de recerca i innovació

per a l’especialització intel·ligent dels territoris (RIS3CAT).

Per la seva part, l’Estratègia Berguedana, dissenyada i

promoguda per l’Agència de Desenvolupament del

Berguedà en col·laboració amb els principals agents

econòmics de la comarca, adopta les seves conclusions i

treballa per impulsar un model propi de desenvolupament

territorial i creixement econòmic.

Cal també tenir en compte les accions promogudes i

desenvolupades per la Cambra de Barcelona en el marc

dels 15 eixos estratègics del Programa Catalunya 2030/40 i

que es canalitzen al territori a través de la Cambra del

Berguedà.

Pacte Nacional per la 
Societat del Coneixement

Internacionals
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1.2. Diagnosi 
empresarial i laboral
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0-25 empreses
Vilada (9)
Castellar de n’Hug (11)
L’Espunyola (13)
La Pobla de Lillet (23)
Borredà (24)

26-50 empreses
Guardiola de Berguedà (26)
Cercs (27)
Olvan (35)

51-100 empreses
Casserres (51)
Avià (52)
Bagà (55)

101-150 empreses
Puig-reig (118)
Gironella (139)

>151 empreses
Berga (502)

Per endegar qualsevol política activa d’atracció i de retenció

d’activitat econòmica és essencial conèixer els principals

pols econòmics de la comarca.

D’un total de 1.085 empreses, Berga acull el 46,3% del

total amb 502 establiments, seguida per Gironella amb el

12,8% i Puig-reig amb el 10,9%, amb 139 i 118

establiments, respectivamente.

En termes de pes industrial, i amb un total de 140

empreses, la distribució per municipis s’equilibra, amb

Berga amb 40 centres d’activitat, seguida per Puig-reig (26),

Gironella (18), Avià (12) i Casserres (9). Els percentatges

varien amb Berga acollint el 28,6% del total, Puig-reig el

18,6% i Gironella el 12,9%.

Aquesta situació es reforçarà els propers anys amb la

implementació efectiva del nou Polígon d’Activitat

Econòmica de Rocarodona-Olvan.

* Font: Programa Hermes, Diputació de Barcelona, III trim 2020

Diagnosi empresarial
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* Font: Programa Hermes, Diputació de Barcelona III trim 2020

Nombre empreses per municipi i gran sector, 2017-2020

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

total indústria serveis construcció agricultura

AVIÀ BAGÀ BERGA Borredà Castellar de n'Hug L'Espunyola CASSERRES

GIRONELLA Guardiola Olvan Cercs La Pobla de Lillet PUIG-REIG Vilada

Ens trobem davant d’una economia

eminentment terciaritzada amb un pes

molt important del sector serveis

(68,1%) i un elevat índex de

concentració empresarial situat a la

seva capital, Berga.

Caldran polítiques actives molt ben

enfocades per a la dinamització del

sector industrial, amb un 12,9%, per tal

d’equilibrar la competitivitat de la

comarca.

Diagnosi empresarial
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Aquesta situació es repeteix quan s’analitzen les 25

primeres empreses per volum de facturació i nombre de

treballadors de la comarca, en què el sector serveis torna a

liderar el rànquing amb 9 empreses, seguides del sector

alimentació/carni (5), tèxtil (3), fusta (2) i enginyeria i obra

civil (2).

La capital segueix concentrant el major nombre d’empreses

amb 10, seguida de Puig-reig (4), Gironella (2) i Olvan (2).

Top 25 empreses

* Font: SABI, abril 2020. Empreses amb domicili social al Berguedà. Inclòs 
Liven SA, amb domicili social a Sant Cugat del Vallès

Serveis

Alimentació i carni

Tèxtil

Fusta

Enginy. i obra civil

Construcció

Paper

Plàstic

Automoció

Construcció

Extractiu

Berga

Puig-reig

Olvan

Gironella

Casserres

La Pobla de Lillet

Montmajor

Cercs

Diagnosi empresarial
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Comparativament amb el 2019, tots els sectors, excepte el d’activitats

sanitàries i socials, han patit un decreixement significatiu en el nombre

d’establiments empresarials. A nivell municipal, les pèrdues més

destacades s’han produït a Saldes, Casserres i Avià, mentre que els

increments més significatius han estat a Berga, Bagà i Gironella.

Nota: Nº d’empreses  IV trim ‘20 i Itrim ‘21 nd

La comarca mantenia estable la taxa de variació anual de generació

d’empreses i de persones aturades fins la frenada en sec de l’activitat

econòmica provocada per la Covid-19, amb un increment molt significatiu del

nombre d’aturats i destrucció d’empreses. Amb dades del mes de març

d’enguany, la taxa d’atur és del 12,76% (14,94% dones, 10,99% homes),

amb un increment del 16,5% sobre el mateix període del 2020.

* Font: Programa Hermes, Diputació de Barcelona iiitrim 2020

Evolució nombre d’empreses i aturats, 2019-2021

Variació interanual nombre d’empreses, III tr.2020

Diagnosi empresarial i laboral
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Llocs de treball per grans sectorsConsiderant les xifres econòmiques poc positives d’anys anteriors i la

conjuntura de crisi actual, està clar que la competitivitat del Berguedà

haurà de venir impulsada per un teixit industrial fort que generi nous

projectes i creï un ecosistema empresarial que impulsi l’atracció de

noves inversions.

Caldrà doncs reforçar una indústria que ara tan sols representa el

18,73% del total de llocs de treball de la comarca i el 12,32% del

total del nº d’empreses.

Font:  Informe trimestral del teixit empresarial i mercat del treball 3r trim 2020, Cambra del Berguedà

Diagnosi empresarial i laboral

Empreses per grans sectors
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1.3. Actius estratègics
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En aquest context, s’ha considerat essencial identificar els

principals actius estratègics de la comarca, començant per

les empreses que estan impulsant la seva economia.

L’ADB, l’ACEB i la Cambra del Berguedà n’han identificat 60

al llarg del territori, tot i que concentrades a Berga i Puig-reig

amb el 53,33% del total. Cal destacar el 15% d’empreses

seleccionades amb una antiguitat superior als 60 anys, fet

que ratifica la tradició industrial de la comarca.

0-5 empreses
Bagà (1)
La Nou del Berguedà (1)
Guardiola del Berguedà (2)
La Pobla de Lillet (2)
Gironella (3)
Olvan (3)

6-10 empreses
Cercs (6)
Casserres (7)

11-15 empreses
Puig-reig (12)

16-20 empreses
Berga (20)

2010-2019
15%

2000-2009
15%

1990-1999
15%1980-1989

28%

1970-1979
5%

1960-1960
7%

<1960
15%

Empreses tractores
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Amb una anàlisi més acurada en el nombre d’empreses,

identifiquem com a sectors tractors l’alimentació i el carni

(25%), el tèxtil (20%), la maquinària i els béns d’equipament

(15%) i l’enginyeria i l’obra civil (11%). Sectors tradicionalment

representatius de la comarca, com el paper i la fusta, es troben

en menor proporció.

Per altra banda, destaquem com a elements a tenir en compte el

grau d’innovació d’aquestes empreses i la comunicació que

realitzen, però també el camí encara a recórrer en l’àmbit de la

seva internacionalització.

A nivel de pertinença a la comarca, és interessant indicar que

només el 37% d’aquestes empreses mencionen expressament a

nivel comunicatiu que estan localitzades al Berguedà, fet que

ens confirma la necessitat de crear una marca que aglutini i

posicioni la indústria berguedana a nivell nacional i internacional.

Sí
65%

No
35%

Sí
27%

No
73%

Sí
78%

No
22%

innovadora internacionalitzada
Imatge comunicativa 

alta

Empreses tractores
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La comarca del Berguedà compta amb una xarxa important

d’agents econòmics que desenvolupen polítiques actives de

formació i assessorament a l’empresa en àmbits com

l’emprenedoria, el finançament o la internacionalització, amb

certes duplicitats entre elles que caldria reorientar.

Una xarxa que compta amb el suport d’agents del món del

coneixement i la transferència tecnològica, tot i no disposar

de centres a la comarca.

Per la seva part, les administracions públiques treballen

intensament amb el territori des de la vessant local, provincial

i nacional, facilitant assessorament i canalitzant ajuts i

inversions en infraestructures.

Un exemple clar de la col·laboració públic-privada ha estat

el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Energia i Forest o el Tèxtil-Sanitari dins del programa

RIS3CAT i l’Estratègia Berguedana.

Mapa d’agents econòmics  de coneixement
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El Berguedà és un territori ben vertebrat per l’eix del

Llobregat C-16/E-9, infraestructura que exerceix de node

connector extern entre Catalunya i França i node intern

entre els municipis de major densitat poblacional i activitat

econòmica de la comarca.

Els eixos C-26 i C-62 connecten tot el territori amb les

capitals de comarca que circumden el Berguedà, permetent

l’intercanvi d’activitat intercomarcal, especialment amb els

mercats osonencs.

La manca d’eix ferroviari intern obliga a un transport de

mercaderies i un transport públic exclusiu per carretera, amb

una xarxa d’autobusos integrada en el sistema tarifari de

l’ATM des del 2015.

França
C-16/E-9

Ripoll
C-26

Vic
C-62

Solsona
C-26

Barcelona
C16/E-9

a 75 min a 30 min

* Distància des de la captal de la comarca, Berga

a 75 min

Eixos de connectivitat
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La disponibilitat de sòl industrial a un territori és cabdal per

afavorir les reinversions de les seves empreses així com per

atraure’n de noves. Per tant, és essencial conèixer amb

exactitud on es poden executar aquestes inversions.

Segons el web de l’ADB, el Berguedà compta amb 20 PAE i

23 zones d’activitat econòmica sobre una superfície total de

500,1Ha i segons el SIPAE (1) s’hi despleguen 45 PAE sobre

una superfície total de 314Ha.

Aquesta disparitat i disfunció en les xifres ha fet

necessària una anàlisi exhaustiva sobre el sòl industrial

existent a la comarca, amb el resultat d’un total computat de

405,25Ha sintetitzat al mapa adjunt i detallat a l’Annex 1.

(1)  Direcció General d’Indústria, Generalitat de Catalunya * Font: UPIC

Sòl d’activitat econòmica

17 PAE 211,24Ha

20 Sòl d’act. aïllada operativa AO (indl/terciària) 55,75Ha

12 Sòl d’act. aïllada extingida AE o sòl uble. 112,90Ha

10 Colònies industrials (act. operativa/extingida) 25,36Ha
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Atenent l’anàlisi realitzada, i a partir del criteri de

comptabilitzar com a PAE aquells sòls superiors a 0,5Ha amb

3 o més activitats operatives, s’han identificat 17 amb una

superfície total de 211,24Ha, distribuïts en 8 municipis.

Els principals PAE operatius estan localitzats a Berga i a

Puig-reig, però cal destacar la superfície industrial

concentrada a Cercs, Gironella, Avià, Guardiola de Berguedà

i Bagà.

S’ha comptabilitzat com a PAE el nou Pla Parcial de

Rocarodona-Olvan promogut pel Consorci urbanístic format

per l’Incasòl, el Consell Comarcal del Berguedà i

l’Ajuntament d’Olvan, per la seva superfície, singularitat i

localització (envoltant l’actual PAE Cantallops), malgrat no

disposar del grau d’urbanització requerit.

A principis del 2021 s’iniciaran les primeres obres per oferir

una primera borsa de sòl urbanitzat de 1,3Ha netes amb una

segona fase de 5Ha, clarament per sota de la demanda del

territori.

* Font: UPIC

105.080 m2 
(2 PAE)

110.074 m2
(1 PAE)

257.246 m2
(1 PAE)

110.936 m2
(2 PAE)

497.374 m2
(1 PAE)

651.727 m2 
(3 PAE) 

140.852 m2 
(3 PAE)

239.117 m2
(4 PAE)

Polígons d’Activitat Econòmica
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Addicionalment als 17 PAE del territori, existeixen 20 borses

de sòl d’activitat econòmica aïllada operativa arreu de la

comarca amb un total de 55,75 Ha classificades

urbanísticament com a sòl consolidat industrial o terciari.

No s’han considerat com a Polígons d’Activitat Econòmica al

tractar-se d’actuacions industrials o terciàries aïllades en un

o diversos sòls en un mateix municipi.

Són sòls amb preexistència d’activitat operativa que

condicionen els tràmits a realitzar en cas d’adquisició per a

una nova inversió o reinversió.

Sòl industrial i terciari aïllat amb activitat 
operativa

* Font: UPIC

8.515 m2

1.375 m2

49.359 m2

17.741 m2

53.811 m2

6.433 m2

65.327 m2

55.399 m2

112.220 m2

9.045 m2

29.285 m2

43.433 m2

5.892 m2

72.544 m2

Sòl industrial i terciari 

Sòl industrial aïllat amb activitat operativa (AO) / 39,45 Ha

PAE / sòl terciari aïllat amb activitat operativa (AO) / 16,30 Ha

27,071 m2
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Addicionalment als 17 PAE i les 20 borses de sòl d’activitat

econòmica aïllada operativa, hi ha 12 borses de sòl arreu

de la comarca amb un total de 112,90 Ha classificat

urbanísticament com a industrial (amb activitat aïllada

extingida) o urbanitzable amb qualificació industrial o

terciària, pendents de la seva transformació mitjançant

revisió o modificació puntual del seu planejament general.

S’han analitzat conjuntament al ser sòls que requereixen

tràmits urbanístics en major o menor grau per acollir una

nova activitat.

És molt important assenyalar la disponibilitat de sòl

urbanitzable industrial a la comarca, malgrat excessivament

concentrada a la nova zona d’activitat econòmica de

Rocarodona-Olvan.

Sòl industrial amb activitat extingida (AE) / 4,43 Ha

Sòl urbanitzable industrial / 106,84 Ha

Sòl urbanitzable terciari / 1,63Ha

Sòl industrial i terciari urbanitzable o amb 
activitat extingida

* Font: UPIC

34.572 m2

36.088 m2

134.642 m2

16.289 m2

564.579 m2

8.183 m2

18.968 m2

Sòl industrial i terciari

166,733 m2

148.937 m2
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El sòl ocupat per les 10 colònies industrials analitzades, amb

un total de 25,36Ha s’ha comptabilitzat tradicionalment com a

Polígon d’Activitat Econòmica, provocant unes expectatives

de disponibilitat de sòl que no s’ajusta a la realitat.

En aquest estudi s’ha analitzat la seva localització, la

tipologia d’edificació, la presència d’activitat econòmica

operativa i la d’activitat econòmica extingida.

Caldrà realizar amb posterioritat una anàlisi específica sobre

aquests espais per identificar les possibilitats reals de nova

inversió o de reinversió ja que en la majoria de casos

requereixen d’una important despesa en rehabilitació

d’estructura i reurbanització que la propietat no vol assumir i

es troben regulades per paràmetres urbanístics amb escassa

flexibilitat.

* Font: UPIC

Antiga fàbrica Asland
51.720 m2

El Guixaró 52.600 m2

Colònia Prat 29.482 m2

Colònia Pons 23.128 m2

Viladomiu Vell 14.211 m2

Viladomiu Nou 15.243 m2

L’Ametlla de Casserres
9.759 m2

Cal Riera 9.071 m2

L’Ametlla de Merola
44.000 m2

Cal Cases 4.353 m2

Colònies industrials

Colònia industrial amb activitat operativa (AO) / 18,33 Ha

Colònia industrial amb activitat extingida (AE) / 7,03 Ha
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Tot territori que cerqui alts nivells de competitivitat ha de

disposar de talent suficient per generar i consolidar projectes

que generin riquesa al territori.

El Berguedà ha patit tradicionalment una fuga de talent per

una escassa oferta formativa de grau mig o superior

adaptada a les necessitats de les empreses, així com de

formació universitària. Aquest fet està provocant una

significativa manca de mà d’obra qualificada que genera

tensions al teixit empresarial per impulsar o consolidar els

seus projectes, tal i com s’ha reflectit en l’estudi recentment

endegat per la Cambra del Berguedà.

Malgrat les nombroses accions formatives endegades per

les entitats del territori orientades a l’especialització

professional, la consolidació de projectes emprenedors, o la

visibilitat del talent femení, cal incrementar la inversió en

aquest àmbit per aconseguir l’atracció de talent

extracomarcal i la retenció del talent local.

Talent
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Recents estudis sobre l’impacte de la inversió estrangera a

un territori indiquen que la qualitat de vida és un dels

principals elements per a la presa de decisió d’una nova

inversió.

El Berguedà ha d’aprofitar el reconeixement internacional

de Catalunya i de Barcelona com a destí de qualitat

d’inversions, reconeguda per l’Observatori Barcelona,

l’”Innovation Cities Index”, el “Global Power Index”, el “Global

Cities Investment Monitor”, l’”Startup Heatmap Europe”, el

“Decoding Global Talent” o el “Cities for best work-life

balance”.

No obstant això, el Berguedà ha de saber traslladar als

projectes inversors els seus trets diferencials respecte a

d’altres territoris catalans: atractiu mediambiental, compromís

amb les energies renovables, protecció del paisatge i dels

espais naturals, patrimoni industrial únic amb colònies en

transformació, destinació turística d’excel·lència, compromís

amb l’educació de qualitat, esdeveniments culturals i

esportius de referència, agermanaments internacionals, etc.

Qualitat de vida
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1.4. DAFO
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 Alt grau de consolidació d’activitat econòmica als PAE

 Empreses tractores innovadores 

 Instruments de col·laboració públic privada

 Baixa conflictivitat laboral

 Qualitat de vida i entorn natural

 Caràcter estructurant xarxa viària

 Pertinença a xarxes de ciutats sostenibles

 Interès en projectes d’economia circular i eficiència

 Proximitat a centres de coneixement i recerca

 Manca d’oferta de sòl industrial ajustada a la 
demanda existent

 Poc control de l’oferta immobiliària existent

 Gran nombre de zones d’activitat aïllades amb dèficit
d’infraestructures

 Estat general de conservació dels PAE insuficient

 Baixa capacitat inversora local

 Distància als mercats

 Manca de marca territorial industrial

 Rellançament dels PECT i efecte tractor empresarial
 Suport econòmic governamental Covid-19
 Taula interdepartamental: una veu única
 Nova marca industrial
 Invest in Berguedà i servei SLE
 Creació de noves associacions de PAE
 Plataforma PAE3040
 IMAIB per a la presa de decisions
 Portal de l’emprenedor
 Implantació xarxa fibra òptica
 Captació de projectes singulars a colònies industrials

 Crisi econòmica nacional i europea Covid-19

 Pèrdua d’ocupabilitat d’aturats de llarga durada

 Pèrdua de talent jove

 Escassa activitat formativa profesional dual

 Regressió poblacional

 Viabilitat econòmica projectes tractors i sostenibilitat a 
llarg termini

 Competència zones industrials veïnes

 Baix sentiment empresarial de pertinença al territori

D

A

F

O

DAFO territorial
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2. LÍNIES D’ACCIÓ
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Reptes

L’anàlisi detallada aplicada al territori del Berguedà del conjunt de factors que envolten tot procés d’inversió, indueixen a establir 4 grans programes

estratègics d’actuació que han de permetre rellançar l’activitat econòmica de la comarca i, en especial, dels municipis amb disponibilitat, present o

futura, de sòl industrial.

Cap a un nou posicionament

1. Una veu única 3. Competivitat dels 
PAE

Posicionament com a hub 
d’activitat econòmica

2. Capacitat d’atracció i 
retenció d’activitat
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2.1. Una veu única
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Taula interdepartamental

L’Estratègia Berguedana va promoure al 2011
tres taules de treball (atracció d’inversions,
formació, desenvolupament i innovació
tecnològica) amb el territori que no van confluir
amb una única taula interdepartamental.

És el moment de constituir definitivament
aquesta Taula a partir de la Comissió de
Seguiment del Pla d’Acció.

UN PARTENARIAT ESSENCIAL

 Esdevenir una veu única en el territori que
exerceixi de lobby i d’impuls econòmic

 Coordinar i focalitzar esforços de les
diferents entitats en emprenedoria, formació,
internacionalització o innovació

 Aconseguir la implementació efectiva dels
projectes estratègics consensuats

 Establir sinèrgies amb tots els agents
econòmics de la comarca (empreses,
associacions, administracions públiques,
Cambra)

Objectius

 Pressionar les administracions públiques per a
l’execució dels projectes estratègics de la
comarca

 Assistir a esdeveniments i participar a reunions
amb entitats supramunicipals de forma coordinada

 Participar activament en projectes nacionals i
europeus en els àmbits d’especialització de la
comarca (alimentació, textil, fusta, maquinària)

 Consolidar iniciatives territorials com
l’harmonització de les ordenances fiscals o la
implementació efectiva de la FP dual

Actuacions de reforç

ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració amb
ajuntaments, empreses, clusters, Acció, centres de
coneixement, clusters

Governança

Actuacions noves

 Determinar l’especialització de cada entitat i crear
una xarxa i una agenda interna de col·laboració

 Consensuar i planificar la implementació dels
principals projectes estratègics identificats al Pla
d’Acció

 Comunicar conjuntament la disponibilitat del sòl
industrial i els casos d’èxit de l’empresa
berguedana

Creacció (Osona)
https://www.creaccio.cat/

Cas d’èxit
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Un associacionisme fort

La cooperació empresarial és bàsica per a la
transformació i la competitivitat del territori.

Amb el reconeixement explícit de la feina
endegada per l’ACEB a la comarca i al PAE de
la Valldan de Berga, cal impulsar la creació
d’associacions a d’altres territoris i PAE del
Berguedà per aconseguir dinamitzar i
reequilibrar els diferents pols d’activitat.

COOPERAR PER GENERAR VALOR

 Disposar d’interlocutors únics amb les AAPP
per dinamitzar els PAE i facilitar l’obtenció de
subvencions

 Impulsar la col·laboració entre empreses per
a la generació de coneixement, negoci i
estalvi de recursos

 Impulsar projectes estratègics de millora i
prestació de serveis de valor afegit

 Acompanyar les inversions i reinversions
d’activitat econòmica

Objectius

 Consolidar accions comunicatives de foment de
l’associacionisme, reorientant-lo a la cooperació
específica entre empreses dels PAE

 Promoure jornades d’associacionisme dins dels
PECT (Projectes d’Especialització Territorial)

 Treballar amb la Diputació de Barcelona en la
seva línia de foment de l’associacionisme per a la
captació d’ajuts

 Participar activament dins de la xarxa PAE3040 de
la Unió de Polígons Industrials de Catalunya

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb ajuntaments, Diputació de Barcelona, UPIC,
Associació d’Empreses del PAE de La Valldan de
Berga

Governança

Actuacions noves

 Crear dues associacions d’empreses de PAE als
municipis amb més representativitat industrial de
la comarca: Puig-reig i Gironella

 Implementar la plataforma tecnològica PAE3040 a
les associacions dels PAE per crear una comunitat
virtual de veritable intercanvi de coneixement i de
recursos i generació de negoci

 Impulsar l’organització d’una jornada anual
d’impuls de l’associacionisme als PAE amb un
enfoc sectorial diferent en cada cas, rotatòriament
als principals municipis industrials de la comarca

Associació d’Empresaris de Bufalvent (Manresa)
https://www.bufalvent.cat/

Cas d’èxit
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La dinamització econòmica del Berguedà passa
irremeiablement per l’atracció de nova inversió
d’activitat i per la facilitació de reinversió de
l’empresariat berguedà.

Cal que l’ADB, en col·laboració amb la Taula
Interdepartamental, capti, canalitzi i gestioni
aquesta demanda reforçant el seu servei amb
la nova denominació “Invest in Berguedà”.

UNA FINESTRETA ÚNICA

 Captar i acompanyar nous projectes
d’inversió empresarial, tant d’emprenedors
com de projectes greenfield

 Donar suport específic a projectes de
reinversió local (ampliacions,
relocalitzacions)

 Retenir i captar nou talent posicionant la
comarca per desenvolupar carreres
professionals en un entorn sostenible

 Promoure un sentiment de pertinença a un
territori amb una gran tradició industrial

Objectius

 Actualitzar el catàleg d’atracció d’inversió amb
informació de l’ecosistema empresarial,
infraestructures avançades, talent i casos d’èxit

 Acompanyar les empreses en la cerca i tramitació
d’ajuts i bonificacions fiscals, i en la participació
activa a PECT amb despeses subvencionables

 Comunicar més intensament els casos d’èxit de
projectes a mitjans propis i externs, així com a
esdeveniments nacionals i internacionals

 Consolidar accions de cerca i de formació de
talent per a projectes específics d’inversió

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb ajuntaments, Acció, Diputació de Barcelona,
consultores immobiliàries nacionals i internacionals,
consolats, oficines comercials, UPIC

Governança

Actuacions noves

 Posicionar el territori en esdeveniments de
captació d’activitat (BMP, BNew, SIL, MIPIM-
Barcelona Catalonia estand)

 Establir reunions semestrals amb els principals
agents de canalització d’activitat (Catalonia Trade
& Investment, Incasol, consultores immobiliàries)

 Treballar amb la Taula una xarxa potent de
proveïdors i col·laboradors per un ecosistema fort

 Acompanyar processos personals de
relocalització amb informació d’habitatge i serveis
a la comarca

Invest in Berguedà

Invest in the Center of Catalonia (Anoia)
http://investcentercatalonia.cat/

Cas d’èxit



35

Un elevat percentatge dels projectes d’inversió
requereixen de localització, a curt o mig termini.

Cal identificar visiblement un Servei dins de
l’ADB que gestioni i comuniqui eficientment al
territori la informació del sòl i sostre disponible
a curt, mig i llarg termini a tota la comarca que
permeti la màxima agilitat i garantia en la cerca
de localització.

ONE-STOP-SHOP

 Posicionar el Berguedà com un territori
tradicionalment industrial amb avantatges
competitius per a la localització de projectes

 Esdevenir el punt de referència per a
qualsevol projecte d’inversió o reinversió a la
comarca en termes de localització

 Disposar de tota la informació de sòl i sostre
de la comarca actualitzada per a tot tipus de
projecte d’activitat (viver d’empreses, naus
industrials/logístiques, sòl industrial/mixte o
sòl urbanitzable)

Objectius

 Decidir si el SLE és un servei adreçat a tot tipus
d’activitat econòmica o estrictament industrial

 Reorientar la BdD per comunicar més eficientment
les tipologies d’oferta de sòl i sostre existent,
ajustant-les a les necessitats dels inversors

 Sistematitzar l’actualització semestral de la
informació de tota l’oferta de sòl i sostre d’activitat

 Intensificar la col·laboració amb la conselleria de
dinamització de les colònies industrials per
identificar espais per a projectes singulars

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb ajuntaments, Acció, Diputació de Barcelona,
consultores immobiliàries nacionals i internacionals,
consolats, oficines comercials, UPIC

Governança

Actuacions noves

 Crear un catàleg de fitxes amb oportunitats de
localització que reforci la comunicació endegada
online via web ADB

 Crear una xarxa col·laborativa, en el marc de la
Taula Interdepartamental, que faciliti la recollida i
l’actualització de la informació de sòl i sostre

 Impulsar la localització de projectes d’activitat en
els espais singulars que ofereixen les colònies

 Configurar un servei d’alerta de seguiment de
planejaments generals i derivats, i nous processos
de gestió urbanística en l’àmbit industrial

SLE

SLE Consell Comarcal del Vallès Occidental
http://www.ccvoc.cat/
Fitxes Incasol

Cas d’èxit
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2.2. Capacitat d’atracció i 
consolidació de l’activitat 
econòmica
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Capacitat municipal d’atracció econòmica

Els municipis conformen la base sobre la qual
es teixeix la competitivitat d’un territori. Cal
doncs tenir el coneixement de les principals
capacitats municipals per captar o retenir
activitat econòmica, així com els principals
dèficits que provoquen la seva desinversió o
fuga de talent.

L’Índex d’Atracció d’Inversió Municipal de la
UPIC pretén oferir un punt de partida d’anàlisi
que es detalla amb exactitud a l’annex 1 per a
cadascun dels municipis amb sòl industrial de
la comarca.

Aquest indicador sintètic engloba variables clau
com població activa, localització,
infraestructures, teixit empresarial o superfície
d’activitat econòmica, entre d’altres.

Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà (IMAIB)
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Foment emprenedoria

El Berguedà ha de retenir i captar talent per
crear un ecosistema que incrementi la seva
riquesa econòmica en tots els sectors, però
especialment en el tecnològic.

Cal rellançar accions decidides en els àmbits
de les tecnologies respectuoses amb el medi
ambient, les solucions industrials innovadores, i
la producció agroalimentària sostenible.

IMPULS EMPRENEDOR

 Fomentar l’esperit emprenedor dels joves de
la comarca

 Retenir la fuga de talent existent

 Promoure la intraemprenedoria dins les
empreses berguedanes

 Teixir vincles amb els principals hubs,
programes i esdeveniments emprenedors de
Catalunya.

 Crear una comunitat estable de persones
emprenedores

Objectius

 Programes de formació en creixement personal,
finançament, creativitat, innovació

 Trobades trimestrals de networking emprenedor i
visites a centres de transferència tecnológica per
identificar projectes reals de col·laboració

 Impuls dels espais de coworking existents i
consolidació dels serveis existents

 Escola d’estiu per a persones emprenedores,
Concurs d’idees emprenedores, Xarxa dones
directives i emprenedores, Punt d’atenció
Reempresa, Programa Garantia Juvenil

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb Ajuntaments, Acció, Diputació de Barcelona,
CTM, CTF, UPC, UVIc, IQS Tech Factory, MWC, B-
Tech

Governança

Actuacions noves

 Creació del Portal de l’Emprenedor, amb catàleg
de recursos existents, casos d’èxit, intercanvi
d’idees, solucions a reptes territorials

 Aliances amb IQS Next Tech, Barcelona Tech City,
Mobile World Capital Barcelona Foundation

 Circuit anual de portes obertes de les empreses
berguedanes més innovadores, especialment
adreçat als joves entre els 16 i 30 anys

 Meet-ups semestrals d’empreses per a la
resolució de reptes comuns sectorials i territorials

Barcelona Activa (Ajuntament de Barcelona)
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/
Newco Barcelona https://bcn.newco.co/

Cas d’èxit
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Agenda per la innovació i la sostenibilitat

Els actuals marcs de referència nacionals i
internacionals han d’emmarcar les noves
polítiques del Berguedà dels propers anys.

El New Green Deal de la UE, els Pactes
Nacionals per la Indústria i el Coneixement de
la Generalitat de Catalunya i el Programa
2030/40 de la Cambra seran les puntes de
llança per treballar per assolir la màxima
competitivitat.

COMPETITIVITAT DEL S.XXI

 Posicionar nacionalment i internacionalment
el Berguedà com un territori innovador i
sostenible

 Promoure projectes estratègics en els àmbits
de la innovació i la sostenibilitat

 Donar suport a les empreses tractores líders
en innovació i sostenibilitat

 Promoure l’emprenedoria en aquests àmbits

 Democratitzar l’accés a les noves
tecnologies, retenir talent i captar-ne de nou

Objectius

 Impulsar la creació de projectes d’economia
circular als PAE de la comarca

 Participar activament a la Xarxa de Ciutats i
Pobles cap a la Sostenibilitat

 Seguir impulsant sessions de formació en serveis
i instruments públics de finançament per a la
promoció de projectes en indústria 4.0

 Col·laborar amb tots els agents del coneixement
del territori per promoure projectes innovadors,
especialment en els àmbits dels PECT

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb ajuntaments, CTTI, DPTOP, ICAEN, centres
de coneixement i recerca, clusters, UPIC

Governança

Actuacions noves

 Posicionar el Berguedà com a territori pilot de
projectes innovadors, com la creació d’espais
singulars de coworking+coliving per al
desenvolupament de projectes tecnològics a
colònies Industrials, amb espais
d’emmagatzematge i assemblatge de primeres
línies de produció

 Crear un repte territorial que permeti el treball en
xarxa utilitzant la tecnologia 5G

 Promoure la creació de projectes d’emprenedoria
en l’àmbit de l’economia circular, la digitalització i
la indústria 4.0

Can Muntanyola (Granollers)
https://www.canmuntanyola.cat/

Cas d’èxit
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2.3. Millora de la 
competitivitat dels PAE
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Infraestructures PAE

Per millorar la competitivitat territorial dels PAE
de la comarca cal analitzar amb detall l’estat de
les seves infraestructures internes bàsiques i
avançades i dur a terme les accions
necessàries per assolir un bon estàndard de
qualitat.

Serà cabdal el grau de col·laboració públic-
privada que s’estableixi en l’anàlisi i la
implementació de les accions identificades.

AL SERVEI DE LES EMPRESES

 Implementar actuacions d’estalvi i eficiència
energètica per incrementar la competitivitat
del teixit empresarial dels PAE

 Oferir eines de connectivitat digital per a
l’arrelament del talent al territori i l’atracció de
projectes d’inversió

 Identificar projectes de circularitat en la
gestió de residus

 Accedir en temps i forma a ajuts d’entitats
supramunicipals en concepte de
modernització dels PAE

Objectius

 Participar en línies de concurrència de
subvencions de millora dels PAE de la Diputació
de Barcelona, en la línea del ja realitzat a Berga,
Cercs, Gironella i Puig-reig

 Fer seguiment del programa de desplegament de
la xarxa de fibra òptica pública actualment en
execució

 Organització de jornades semestrals per a la
implantació de sistemes d’eficiència energètica
amb la presentació de casos d’èxit

 Assessorar les constructores en presentacions a
licitacions públiques

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb Diputació de Barcelona, ajuntaments,
ICAEN,CTTI, Localret, Borsa de Subproductes,
UPIC, Taula de la construcció

Governança

Actuacions noves

 Definir els paràmetres de les obres d’arranjament
necessàries i redactar avantprojectes
d’infraestruct. per a futures línies de subvencions

 Analitzar l’accés a fibra òptica de tots els PAE de
la comarca i estudiar la seva penetració interna

 Estudiar la qualitat del servei energètic en els
PAE, crear un projecte de compra agregada
d’energia i estudiar crear comunitats energètiques

 Identificar projectes de circularitat i traçabilitat de
residus i promoure la participació a la Borsa de
Subproductes gestionada per la Cambra

Creacció (Osona)
https://www.creaccio.cat/

Cas d’èxit
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La localització estratègica del Berguedà,
frontissa entre Catalunya i França, ve reforçada
per una xarxa de connectivitat de via ràpida per
carretera que permet connectar Berga amb el
Port de Barcelona en 75min.

No obstant això, existeix un dèficit estructural
de xarxa ferroviària i de connectivitat interna
per carretera amb l’Alt Berguedà que penalitza
les inversions en aquest territori.

PER UNA MOBILITAT SOSTENIBLE

 Millorar la connectivitat en el tram Berga-
Bagà i de connexió transfronterera amb
França

 Millorar els eixos viaris d’interconnexió entre
els Polígons d’Activitat Econòmica comarcals

 Millorar la connexió en transport públic entre
els cascs urbans municipals i els PAE

 Promoure la mobilitat sostenible territorial

 Generar projectes locals d’emprenedoria en
l’àmbit de la mobilitat

Objectius

 Mantenir la pressió a les administracions
competents per desdoblar el tram Berga-Bagà,
fent seguiment del projecte de perllongament de
6,5Km fins a Cercs i 3r carril reversible a Bagà

 Fer seguiment de les actuacions en la xarxa
transfronter del Pla d’Infraestructures de
Catalunya 2006-2026 i PTP Comarques Centrals

 Reforçar el servei de transport a demanda i fer
seguiment de la utilització de la TADCAT

 Participar activament en el procés participatiu de
la nova estació d’autobusos de Berga a la Rasa
dels Molins

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració 
amb DPTOP, ATM, ajuntaments, Diputació de 
Barcelona, UPIC, Taula de la construcció

Governança

Actuacions noves

 Promoure la creació de la Xarxa C-16 per
coordinar els esforços i els interessos dels
agents públics i privats d’aquest territori

 Elaborar un document amb el detall de totes i
cadascuna de les necessitats de mobilitat

 Estudiar noves línies de transport a demanda,
amb especial atenció als principals PAE

 Millorar la senyalització de tots els PAE

 Estudiar implantació de carrils bici en els
municipis i PAE on sigui possible

Accessibilitat PAE

Xarxa C-17
http://xarxac17.cat/

Cas d’èxit
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Els Polígons d’Activitat Econòmica han de ser
veritables motor de transformació econòmica
dels territoris i requereixen d’eines innovadores
que permetin al seu teixit empresarial guanyar
en competitivitat.

Des de la UPIC s’ofereix la plataforma
tecnològica de comunitat virtual PAE3040 per a
associacions i empreses de PAE.

INTEL·LIGÈNCIA COMPETITIVA

 Ser membre d’un ecosistema d’innovació
oberta que utilitza idees i reptes per
solucionar problemes comuns

 Formar part d’una xarxa de xarxes que
permet incrementar el posicionament
empresarial de cada PAE i cada empresa

 Guanyar en estalvi i eficiència de recursos

 Accedir a intercanvi de coneixement útil
generat per les empreses del propi PAE o
PAE membres de la plataforma d’altres
territoris

Objectius Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb ajuntaments, UPIC i Diputació de Barcelona

Governança

Actuacions noves

Innovació PAE

 Crear reptes d’impuls i transformació en àmbits
com la transició energètica, la millora de les
infraestructures o la mobilitat

 Generar debats i idees sobre els reptes
plantejats per l’associació o les mateixes
empreses

 Implementar els reptes amb eines de gestió de
projectes amb calendaris, responsables, etc.

 Rentabilitzar actius infrautilitzats (sales de
reunions, magatzems, camions) posant-los a
disposició de les empreses dels PAE

 Rebre informació directa d’ajuts, subvencions i
programes públics i privats d’interès per a les
empreses dels PAE

 Establir lligams de comunicació entre empreses
amb xats interns individuals o empresarials

 Emmagatzemar i compartir informació d’interès
per a les empreses del PAE

 Agendar i organitzar actes i fòrums de debat

 Endegar iniciatives col·laboratives com centrals de
compres o compra agregada d’energia

Associació Polígons Els Plans (Conca d’Òdena)
https://app.copernic.tech/

Cas d’èxit
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El Berguedà compta amb un extens patrimoni
industrial que cal posar en valor, malgrat les
dificultats existents per dur-ho a terme
(propietats amb altes expectatives
econòmiques o incertes, serveis compartits per
diversos municipis, normatives urbanístiques
poc flexibles, etc).

Cal establir sinergies i generar projectes de
col·laboració públic-privada.

PATRIMONI PER INNOVAR

 Reconvertir espais de gran valor patrimonial
industrial del s.XX per acollir activitats
econòmiques del s.XXI

 Impulsar projectes singulars que posicionin la
comarca com espai híbrid professional,
residencial i de lleure

 Integrar les edificacions existents de les
colònies en la vida cultural i econòmica dels
municipis (“Gironella és colònia textil”,
“creem Puig-reig amb el patrimoni”)

Objectius

 Col·laborar amb la conselleria de dinamització de
les colònies industrials del Consell Comarcal

 Reorientar la comunicació entorn de les colònies
industrials cap a posicionaments de localització
d’activitats singulars

 Crear projectes amb nous usos industrials
vinculats a l’economia del coneixement,
habitatges i espais lúdics polivalents

 Pressionar i treballar amb les administracions
públiques per dotar projectes de reconversió de
les colònies

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb DPTOP, Incasol, Diputació de Barcelona,
ajuntaments, propietats, consultores immobiliàries,
Taula de la construcció

Governança

Actuacions noves

 Revisar el PDU de les Colònies del Llobregat de
2007, amb 18 colònies tèxtils berguedanes

 Endegar un estudi en detall de les possibilitats
reals d’implementació d’activitat econòmica a
cadascuna de les colònies, amb anàlisi
urbanística, infraestructures i propietat.

 Apostar per projectes d’empreses generadores
d’espais de coworking i coliving per a
professionals

 Estudiar el trasllat d’activitats industrials dins dels
cascs urbans a les colònies amb espais adequats

Colònies industrials

Ajuntament de Gironella https://www.gironella.cat
Colònia Can Sedó (Abrera) https://cansedo.com

Cas d’èxit
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2.4. Posicionament del 
Berguedà com a “hub” 
d’activitat industrial
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Marca / “storytelling”

UN RELAT ATRACTIU

 Posicionar el territori del Berguedà com al
bressol de la revolució industrial a Catalunya
que ha sabut transformar-se en un territori
amb projectes innovadors

 Enfortir el sentit de pertinença a un territori
amb una forta activitat econòmica
especialitzada en el sector alimentació, tèxtil,
fusta i maquinària i béns d’equipament

 Atraure i retenir talent per desenvolupar els
propis projectes de vida al Berguedà

Objectius

 Consolidar els valors inherents a la marca turística
de la comarca “Terra de futurs” amb la nova
marca del Berguedà industrial

 Aunar tots els elements que conformen el relat de
la indústria al Berguedà amb els eixos
transversals de l’emprenedoria i la sostenibilitat

 Cercar línies públiques de subvenció que
permetin generar un producte i uns elements de
comunicació de qualitat

 Generar els elements necessaris i transmetre’ls a
tots els mitjans de comunicació interns i externs

Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb ajuntaments, Acció, Diputació de Barcelona

Governança

Actuacions noves

 Identificar els trets diferencials competitius del
sector industrial de la comarca i del seu teixit
empresarial envers d’altres àrees de Catalunya

 Escollir el “naming” o nom de la marca que
recolli la seva identitat i sigui fidel al seu relat

 Crear un relat o “storytelling” que permeti la
connexió amb el públic objectiu mitjançant la
transmissió d’emocions generadores d’un alt
impacte positiu (per exemple, la tradició,
l’esforç, l’emprenedoria, la dona líder a la
indústria, la digitalització, la sostenibilitat, etc)

Els territoris són actius que competeixen entre
si per l’atracció de projectes d’inversió
d’activitat econòmica i, per tant, requereixen
d’un posicionament estratègic comunicatiu que
els permeti aconseguir aquest objectiu.

Aquest posicionament esdevé un factor
intangible decisiu per decantar la balança a
favor d’un o altre territori.

Invest in the Center of Catalonia (Anoia)
http://investcentercatalonia.cat/

Cas d’èxit
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Des de fa molts anys la comarca no compta
amb alts índexs de desenvolupament econòmic
i recurrentment s’han produït importants
desacords entre l’empresariat i les
administracions en el consens de projectes.

És el moment de treballar conjuntament per
assolir la competitivitat territorial que el
Berguedà es mereix.

EL BERGUEDÀ INDUSTRIAL

 Posicionar el Berguedà com a destí atractiu
d’inversió d’activitat econòmica i receptor de
reinversions

 Pressionar les administracions per donar
cobertura a les necessitats de l’empresariat i
els PAE i permetre la implantació de noves
inversions

 Contribuir a la internacionalització i la
digitalització de la comarca

 Reforçar el sentiment de pertinença al
Berguedà industrial

Objectius Actuacions de reforç

 Consolidar la participació a xarxes com la “Xarxa
de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat” o la
“European Mobility Week” per posicionar el
Berguedà en projectes d’ecoeficiència, transició
energètica i mobilitat sostenible.

 Organitzar actes de difusió i sensibilització al
territori i al país sobre el nou posicionament del
Berguedà

 Participar activament en esdeveniments
internacionals de captació i canalització d’activitat
econòmica

Governança

Actuacions noves

 Crear una agenda anual de posicionament del
Berguedà que reculli les accions requerides:
reunions amb consultores immobiliàries, Incasòl,
consolats, oficines de comerç, clusters, Acció o
Delegació Gencat a les Comarques Centrals

 Traslladar regularment a les institucions públiques
la demanda de sòl potencial i les millores
requerides de les infraestructures dels PAE per
donar cobertura a les necessitats de la comarca

 Participar a esdeveniments europeus com
l’European Week of Regions and Cities i fòrums
nacionals de debat sobre inversions

Agenda de posicionament

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb ajuntaments, consultores immobiliàries,
Incasòl, consolats, oficines comercials, clusters,
Acció, Delegació Gencat Empresa a Comarques
Centrals

Cas d’èxit
Invest in the Center of Catalonia (Anoia)
http://investcentercatalonia.cat/
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El posicionament internacional del Berguedà ha
de venir recolzada per persones estrangeres
que treballen i viuen al Berguedà i per persones
berguedanes que treballen o viuen a
l’estranger. Des de fa uns anys el Casal
d’Europa del Berguedà treballar per reconèixer
aquestes últimes, però cal aconseguir que
projectin la imatge del Berguedà en els seus
països.

DEL MÓN AL BERGUEDÀ

 Crear una xarxa d’ambaixadors i
ambaixadores que donin a conèixer el
territori i detectin oportunitats d’inversió i
desenvolupament d’activitat econòmica

 Posicionar el Berguedà com a receptor
d’activitat atractiu en un entorn sostenible

 Impulsar la col·laboració públic i privada amb
empreses i organitzacions d’arreu d’Europa /
del món

 Impulsar el sentiment de pertinença a un
territori únic

Objectius Actuacions de reforç

ADB, ACEB, Cambra Berguedà en col·laboració
amb ajuntaments, Casal d’Europa del Berguedà,
Acció, Cambres internacionals, oficines comercials,
consolats, ciutats agermanades

Governança

Actuacions noves

 Crear un projecte de xarxa de persones
ambaixadores, amb l’establiment d’una relació
formal i un marc estratègic i d’actuacions
concretes entorn la comunicació, la
representativitat, el coneixement i l’activitat
econòmica

 Reunions de caràcter semestral amb els
professionals estrangers residents a la comarca
per detectar i compartir febleses del territori i
aprofundir en possibles projectes d’inversió o
reinversió

Xarxa persones ambaixadores

 Establir una aliança amb el Casal d’Europa per
col·laborar amb la creació de la xarxa.

 Potenciar l’agermanament amb les ciutats de
Debica (Polònia), Tarascó sur Ariège (França),
Högsby (Suècia), Gernika-Lumo (País Basc,
Espanya) i Lamia Ipaty (Grècia) en l’àmbit de la
promoció de l’activitat econòmica.

 Consolidar els premis de reconeixement a la tasca
realitzada per persones berguedanes més enllà
del territori i crear-ne de nous a persones
estrangeres que desenvolupen la seva carrera
professional a la comarca

Ajuntament de Viladecans
https://www.viladecans.cat/ca/amvaixadorxs

Cas d’èxit
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Diagnosi municipal (IMAIB)
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Castellar de n’Hug

Colònia AE  
Antiga Fàbrica 
Asland 51.720

TOTAL 51.720

Nº empreses per grans sectors 0,7

Nota: No hi ha sòl urbanitzable disponible

20,59%Taxa d’atur (març ‘21)

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)
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L’Espunyola

Sòl terciari AO 
C-26

TOTAL 6.433

Nº empreses per grans sectors 1,1

Nota: No hi ha sòl urbanitzable disponible

3,51%

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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PAE Borredà 
Econòmic

17.741

TOTAL 17.741

Nº empreses per grans sectors 1,2

Nota: No hi ha sòl urbanitzable disponible

11,11%

Borredà

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Vilada

Sòl indl. AO 
Sant Ramon

6.140

Sòl Indl. AO La 
Fàbrica 2.905

TOTAL 9.045

Nº empreses per grans sectors 1,2

Nota: No hi ha sòl urbanitzable disponible

9,76%

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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La Pobla de Lillet

Sòl indl. AO 
Cal Barral

34.953

Sòl indl. AO 
Vinya del 

Sastre 14.406

Sòl indl. AE Cal 
Costa 9.197

Sòl indl. AE Cal 
Pujol 26.892

Sòl uble La 
Caseta 17.278

Sòl uble Cal 
Roger 17.293Sòl terciari AO

1.375

TOTAL
121.394

Nº empreses per grans sectors 2,1

12,11%

Empreses tractores

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Cercs

PAE Centre 
Empreses 

Cercs 257.246

Sòl indl. AO 
Sant Jordi

16.142Sòl indl. AO La 
Consolació

56.402

TOTAL
329.790

Nº empreses per grans sectors 2,3

Nota: No hi ha sòl urbanitzable disponible

15,99%

Empreses tractores

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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PAE Molí del 
Castell 48.888

PAE La Plana
62.048

Sòl indl. AO 
Camí Sta. 

Maria 8.651

Sòl indl. AO La 
Rovira Fibresa

45.160

TOTAL
164.747

Avià

Nº empreses per grans sectors

Empreses tractores

3,0

Nota: No hi ha sòl urbanitzable disponible

Sòl d’Activitat Econòmica

FIBRESA

6,86%

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Bagà

PAE Bagà 
Industrial
71.812

PAE Torrent 
del Gibellàs

33.268
Sòl indl. AO 
Bagà Indl. II

8.515

TOTAL
113.595

Nº empreses per grans sectors 3,2

Nota: No hi ha sòl urbanitzable disponible

10,45%

Empreses tractores

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Guardiola de Berguedà

PAE El Collet
110.074

Sòl uble indl. 
Cal Marcel·lo

18.968
Sòl terciari AO

27.071

TOTAL
156.113

Nº empreses per grans sectors 3,3

GEÒGRAF SA

14,48%

Empreses tractores

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Casserres

Sòl indl.AO 
Zona Sud

43.841

Sòl indl. AO  
Tres Creus

21.486

Colònia AO El 
Guixaró 52.600

Colònia AO 
L'A. Casserres

9.759

Sòl terciari AO 
Santa Maria

55.399

Sòl uble Serra 
del Gall
134.642

TOTAL
317.727

Nº empreses per grans sectors 3,4

12,15%

Empreses tractores

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Olvan

PAE 
Cantallops

46.520
PAE Santa 

Eulàlia 77.876

PAE 
Rocarodona-

Olvan 527.331

Sòl indl. AO 
Olvan Z.Econ.

5.892

Sòl indl. AE O-
UA1 8.183

Sòl uble 
Rocarodona-

Olvan 432.423

Sòl uble Can 
Llop (R.-Olvan)

132.156

PAE terciari 
Cal Rosal

43.433

TOTAL
1.273.814

Nº empreses per grans sectors 3,5

13,35%

Empreses tractores

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Gironella

PAE  Cal 
Ginyola 71.151

PAE Cal 
Rafalet 35.433

PAE Camp 
dels Pals
34.268

Colònia AO 
Viladomiu Nou

15.243
Colònia AE 

Viladomiu Vell
14.211

TOTAL
170.306

Nº empreses per grans sectors 4,0

Nota: No hi ha sòl urbanitzable disponible

12,06%

Empreses tractores

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Berga

PAE La 
Valldan
497.374

Sòl uble. Indl. 
ampl. La 
Valldan
166.734PAE terciari 

Can Canal
29.285

Sòl uble. 
terciari Berga I

16.289

TOTAL
709.682

Nº empreses per grans sectors

Empreses tractores

4,6

TEIXITS 
INTER TEX 
SL

14,91%

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Puig-reig

PAE Cal Marçal
24.932 PAE Can Prat

62.457

PAE Can Vidal
110.774

PAE La Sala
40.954

Sòl indl. AO El 
Saltet 89.164

Sòl indl. AO 
Col.Vidal 23.056

Sòl uble PP13 
El Saltet
148.937

Colònia AO Cal 
Riera 9.071

Colònia AO 
L'A.Merola…

Colònia AO 
Pons 23.128

Colònia AO Prat
29.482

Colònia AE Cal 
Cases 4.353

TOTAL 610.308

Nº empreses per grans sectors 4,7

RSP 51

12,49%

Empreses tractores

Font: Itr. 2020, Diputació de Barcelona

Sòl d’Activitat Econòmica IMAIB 
(Índex Municipal d’Atracció d’Inversió al Berguedà)

Taxa d’atur (març ‘21)
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Pla d’acció per a la captació i la 
dinamització d’activitat econòmica 
dels PAE del Berguedà 2020-2022


