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Les infraestructures industrials del Baix Vallès 

són claus per l’economia del territori 
    

 Entre el 25 i el 50% del total d’impostos recaptats, prové de les empreses que 

s’ubiquen als polígons 

 L’autonomia fiscal dels municipis per fixar tributs a les empreses fa que existeixin 

desviaments de més del 200% d’uns municipis a d’altres 

 

Mollet del Vallès, 17 de juliol de 2012 

 

El passat divendres va tenir lloc al Centre Cultural La Marineta de Mollet una jornada 

pública dedicada als polígons industrials com a dinamitzadors del territori a la qual 

van assistir més de 60 empresaris i industrials del Baix Vallès . La jornada tenia 

com objectiu l’anàlisi de l’estat dels polígons d’activitat econòmica de l’àrea 

d’influència de l’Antena Local de la Cambra de Comerç de Barcelona a Mollet del 

Vallès, així com la visualització de la seva funció de dinamitzadors econòmics del 

territori, identificant-ne les seves problemàtiques i definint els reptes de futur.  

 

Entre les conclusions de la jornada, destaquen la importància del sòl industrial i el 

paper que hi juguen els polígons en la generació de riquesa. Ho demostra el fet que 

entre un 25 i un 50% dels impostos que recapten els ajuntaments dels municipis que 

disposen de polígons d’activitat econòmica provenen de les empreses  que s’hi 

troben ubicades. Amb aquestes xifres a la mà, queda palesa la importància que té 

per als municipis del Baix Vallès l’existència dels polígons en la seva demarcació. 

D’altra banda existeix una elevada saturació de la oferta de sòl industrial, tal i com 

van coincidir en afirmar diversos ponents de la Jornada.   

 

Un altre aspecte que crida l’atenció és la gran diferència que existeix entre municipis 

a l’hora de fixar els tributs que paguen les empreses  i que comporta fins un 200% 

de desviació d’un mun icipi a un altre. Altres temes tractats a la Jornada van ser les 

mancances del marc regulador dels polígons a Catalunya i les principals 

problemàtiques dels polígons. En aquest aspecte, destaquen el manteniment que, 

segons va quedar palès, és d’àmbit munic ipal i la importància de les TIC pel bon 

funcionament dels polígons. S’hi han detectat mancances d’accés a internet atesa 

la poca extensió de la fibra òptica, fet que, unit a la crisi econòmica que afecta al 

sector industrial, fa que disminueixi la productivitat a l’entorn dels polígons que 

necessiten imperiosament l’accés a les TIC . El conjunt de la problemàtica dels 

polígons al Baix Vallès ja va ser detectat en l’Estudi sobre polígons de l’àrea 

d’influència de l’Antena, presentat l’any 2009.    
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Aquesta jornada ha estat organitzada per l’Observatori Econòmic de l’Antena Local 

de Mollet de la Cambra de Comerç de Barcelona amb la col·laboració de la UPIC, 

institució creada l’any 2005 per defensar els interessos  de les àrees industrials de 

Catalunya. Promoguda per la Cambra de Comerç de Barcelona, en són membres el 

Consell de Cambres de Catalunya i les associacions de polígons industrials del 

conjunt del país. 

 

 

  

  www.premsa.cambrabcn.org 


