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DECLARACIÓ DE LA RIERA DE CALDES 
 
 

COMPROMÍS DE COOPERACIÓ DELS MUNICIPIS DE L’EIX DE LA RIERA 
DE CALDES 

 
L’eix de la Riera de Caldes és un àrea econòmica de caràcter territorial que 
s'estén de Nord a Sud al llarg d'aquesta llera fluvial. Aquesta àrea es situa al 
bell mig de la divisió administrativa entre les dues comarques vallesanes, 
Occidental i Oriental, i constitueix un eix essencial de comunicacions entre els 
dos Vallesos, ancorat al corredor de la B-30 i interconnectat amb l’àrea 
metropolitana de Barcelona i amb la resta de comarques catalanes. Aquesta 
situació estratègica comporta l'existència d'una importantíssima concentració 
d’activitats industrials a la zona que alhora ha afavorit l’evolució demogràfica i 
ocupacional dels municipis de l’eix identificat com a pol de desenvolupament 
urbà per part del Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB). 
 
Els indicadors socials i econòmics, com ara el creixement en nombre 
d'habitants, l'estructura d'edats de la població, les taxes d'atur o la tipologia de 
l'activitat, presenten fortes similituds en els  municipis de La Llagosta, Palau-
solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. 
També les dades de mobilitat obligada mostren profundes interrelacions pel 
que fa al mercat laboral. Així mateix, les sinergies que es derivin dels diferents 
projectes que es desenvolupen, poden facilitar la incorporació d’altres municipis 
propers amb característiques similars, en un futur. 
 
Alhora, la potència i la capacitat de desenvolupament del teixit empresarial 
d'aquest territori es posen de manifest si considerem que s'hi comptabilitzen 
més de 45.000 llocs de treball, i 28 polígons d’activitat econòmica amb més de 
1.500 empreses industrials. D'entre aquestes, destaca una gran concentració 
de firmes del sector del metall, així com una significativa presència d'empreses 
capdavanteres en els sectors alimentari, químic i farmacèutic, de transformació 
de plàstic i cautxú, i d'arts gràfiques. La presència d'importants empreses de 
transport i logística, i d’infraestructures relacionades amb la logística tan en 
xarxa viària com ferroviària, completen una estructura empresarial amb grans 
potencialitats. 
 
No obstant aquesta bona situació de partida, l'eix de la riera de Caldes 
presenta dèficits que poden comprometre tant la futura competitivitat i 
atractivitat  de les empreses del territori com la capacitat del mateix per a 
generar ocupació suficient i millorar la qualitat de vida  dels seus habitants. 
Aquests dèficits o punts febles es concentren en  
 

• Insuficiència d’infraestructures viàries 
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• Escassa salvaguarda d’espais agraris i corredors verds 
• Deficients nivell d’accessibilitat, senyalització i manteniment de polígons 

industrials 
• Baixes freqüències de pas del transport públic 
• Insuficient connexió ferroviària 
• l’eficiència energètica i la implantació d’energies 
• Incomplet desenvolupament de les infraestructures de 

telecomunicacions.  
 
Aquesta realitat socioeconòmica i territorial s’ha expressat en els darrers anys 
en una creixent cooperació dels municipis en favor del desenvolupament 
econòmic i  l’ocupació. Els exemples més  recents  són els projectes gestionats 
en favor del foment de la internacionalització de les nostres empreses, el 
desenvolupament integral de la logística i la creació d’una plataforma d’impuls 
al vehicle elèctric.  
 
Atesa l’actual conjuntura econòmica i pressupostària, i atesos els canvis 
normatius i d’orientació estratègica que han experimentat en els darrers temps 
les polítiques actives d’ocupació i les polítiques de promoció econòmica 
impulsades per les administracions supralocals, es fa necessari iniciar 
processos de cooperació entre els diferents ajuntaments del territori per millorar 
l’eficiència i l’eficàcia de les seves polítiques de promoció econòmica i 
ocupació, així com per incorporar al desenvolupament del territori la iniciativa 
privada mitjançant la recerca d’accions, programes i projectes de caràcter 
concertat. 
 
Per totes aquestes raons, els municipis signants d’aquest document proclamen 
la seva voluntat d’aprofundir en la línia de treball cooperatiu iniciada en els 
darrers anys, i  
 
 
DECLAREN: 
 
Que es comprometen a treballar conjuntament per tal de contribuir a resoldre 
les mancances esmentades, mitjançant la concertació amb els agents socials i 
econòmics, les accions de sensibilització i negociació amb les Administracions 
de nivell superior, i totes les altres actuacions de caire institucional que es 
considerin oportunes. 
 
Que consideren d'interès comú l'adopció de mesures coordinades en favor de 
la millora de la competitivitat de les empreses del territori i de la millora de les 
condicions de vida i treball dels seus habitants. 
 

Que valoren positivament la dinàmica de treball cooperatiu iniciada i desitgen 
continuar i aprofundir aquesta cooperació amb el desenvolupament dels 
projectes esmentats i la recerca de nous àmbits de treball conjuntament i també 
en el marc de la recentment creada Associació Àmbit B-30. 
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Que es comprometen a fomentar la cooperació entre els municipis per sumar 
esforços i afavorir l’optimització en l’ús i la gestió dels recursos públics. 
 

En aquest marc, cal analitzar i proposar alternatives viables per aconseguir  els 
següents objectius: 
 

Promoure, davant les administracions de nivell superior, la millora 
de les infraestructures que permetin consolidar l'important teixit 
productiu de l'eix.  
 
Fomentar l'ús del transport col·lectiu, l’adopció de mesures d'estalvi 
energètic, i la promoció de la instal·lació de sistemes d’energies 
renovables. 

 
Maximitzar i racionalitzar l’oferta de sòl i sostre industrial i 
comercial disponible al territori, i la recerca d’inversors per a la 
implantació de noves activitats econòmiques a la zona, així com 
promoure operacions de regeneració de les zones industrials més 
malmeses i la millora de llurs serveis i equipaments. 
 
Incrementar l'oferta de Formació Professional reglada al territori, i 
millora de l'oferta de Formació Professional ocupacional i de 
reciclatge de treballadors. 
 
Concretar i operativitzar mesures de suport a l’empresa i a 
l’emprenedoria, i l’establiment de mecanismes cooperatius i de 
concertació per al foment econòmic de l’eix de la Riera de Caldes i 
de la competitivitat del seu teixit empresarial, amb el concurs de les 
administracions públiques, els agents socials i els actors privats. 
 
Millorar l’efectivitat i l’eficiència de les polítiques actives d’ocupació 
que s’implementen al territori, i la progressiva integració territorial de 
les mateixes.  

 
 
Per tal de dotar-nos d’un marc compartit per a l’assoliment dels objectius 
d’aquesta declaració, els municipis signants d’aquest document acordem 
impulsar la  redacció d’un Dictamen de definició del règim jurídic i de gestió 
d’un àmbit de participació i col·laboració estable entre els cinc municipis relatiu 
al desenvolupament econòmic de l’eix Riera de Caldes, que d’acord amb els 
principis d’eficiència i eficàcia determini la millor manera de traslladar a la 
pràctica la voluntat expressada en aquest document. 
 
 
Sentmenat, 17 de juliol de 2013. 
 
 
 


