JORNADA DE DEBAT

Oferta de sòl i sostre industrial al Bages 2016
___________________________________

Lloc: Palau Firal de Manresa
Polígon Els Dolors - c/ Castelladral, 5-7 de Manresa
Data: divendres, 27 de maig de 2016
Horari: de 10.00 h a 13.00 hores
PROGRAMA:
10.00 h

Benvinguda
Sra. Fina Rodríguez, consellera de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell
Comarcal del Bages

10.15 h

Els polígons del Bages: ocupació i disponibilitat. Presentació de l’estudi:
característiques i certificació energètica de naus desocupades del Bages
A càrrec del Sra. Anna Prat. Tècnica de promoció industrial del Consell Comarcal del
Bages i Sra. Gemma Cucurella, autora de l’estudi.

11.15 h

Pausa cafè

11.45 h

Debat: Ofereix el Bages una bona oferta de sòl industrial ? És suficient el sòl
destinat a activitats econòmiques? Com ha afectat la crisi al mercat d’immobles i terrenys industrials al Bages? Calen polítiques públiques per la reindustrialització del territori?
Moderador: Sr. Santi Macià. Tècnic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local.
Diputació de Barcelona.
Intervindran:
Sra. Asunción Mayoral. Cap del Servei de Localització Empresarial. Catalonia Trade &
Investment. Generalitat de Catalunya
Sr. Jordi Torrens. Vicepresident primer de la Cambra de Comerç de Manresa
Sr. Esteve Pintó. President de PIMEC. Catalunya Central
Sr. Enric Masana. Delegat dels arquitectes del Bages-Berguedà. Col·legi d'Arquitectes
de Catalunya (COAC)
Sr. Antonio Muñoz. Delegat del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de
Barcelona (API) a la comarca del Bages
Sr. Jordi Valls. Tècnic de l’àrea de desenvolupament econòmic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.

13.00 h

Cloenda
Sra. Laura Vilagrà. Delegada del Govern de la Generalitat de Catalunya a la Catalunya
Central.

Organitzat per:

Amb la participació de:

Amb el suport de:

JORNADA DE DEBAT
Oferta de sòl i sostre industrial al Bages 2016
Palau Firal de Manresa
Divendres, 27 de maig de 2016
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ELS POLÍGONS DEL BAGES:
OCUPACIÓ I DISPONIBILITAT
Àrea de Desenvolupament Comarcal
Consell Comarcal del Bages

www.poligonsbages.cat
Polígons i empreses del Bages
Web
Cens de polígons i empreses del Bages:

30 municipis
131 polígons
(101 existents i 30 futurs
desenvolupaments)
Quasi 5.000 empreses
(1.428 als polígons)

Disponible per a:

El web té més de 56.000 visites l’any !
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www.poligonsbages.cat
Polígons d’Activitat Econòmica del Bages
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www.poligonsbages.cat
Polígons i empreses del Bages
•

El Bages és una comarca de gran tradició industrial. En les últimes dècades el Bages ha
viscut un procés de diversificació industrial i de recomposició de l’estructura industrial. El
Bages ha deixat de ser una comarca especialitzada en indústries tèxtils i en mineria
potàssica.

•

Des de la dècada dels 70 i fins als 90 el Bages va viure la proliferació de polígons
industrials; es crearen nombrosos polígons industrials on s’instal·laren les indústries que
surten dels nuclis urbans i les empreses multinacionals que trien el Bages com a ubicació.
Dels 30 municipis de la comarca del Bages, 23 compten amb polígons d’activitat
econòmica.

•

Els polígons s’han anat transformant i acollint activitats no només productives sinó també
terciàries. S’han instal·lat a la comarca grans plataformes logístiques i de distribució.

•

A la comarca hi ha 101 polígons existents i 30 polígons previstos al planejament
municipal que encara no s’han desenvolupat.

•

Els 101 polígons acullen 1.428 empreses amb un nombre aproximat de 19.320
treballadors/ores

•

Els PAE són uns espais característics de la imatge de la comarca, donat que són espais
que es troben annexos als principals eixos viaris. El sòl industrial es concentra en les zones
més planes de la comarca i més ben comunicades, seguint els corredors dels rius Llobregat
i Cardener i, cada vegada més, de l’eix viari transversal.
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www.poligonsbages.cat
Polígons d’Activitat Econòmica del Bages
•

Els polígons d’activitat econòmica (PAE) es buiden. Les dades del Consell Comarcal del
Bages mostren una pèrdua d’empreses i persones treballadores al conjunt dels polígons de la
comarca. Tot i els signes de recuperació econòmica pel que fa al nombre de centres de
cotització i al nombre de persones ocupades al Bages, encara no es fa visible aquesta
recuperació als polígons d’activitat econòmica. El fet que la comarca hagi perdut 5 municipis no ha
suposat una davallada important en el nombre de polígons i empreses, la comarca ha perdut 2 polígons i 52
empreses ubicades als polígons que abans eren del Bages i actualment són del Moianès.

Nombre de
municipis
Nombre de polígons
existents
Nombre d’empreses
als polígons del
Bages
Nombre de persones
treballadores als
polígons del Bages

2012

2013

2014

2015

2016

35

35

35

35

30

93

99

103

103

101

1.983

1.961

1.610

1.553

1.428

24.029

22.082

21.336

20.317

19.320

Font: cens de polígons i empreses del Bages, Consell Comarcal del Bages. Dades mes de gener de cada any.
Notes: (*) fins l’any 2015 el cens incloïa 5 municipis del Moianès que abans formaven part de la comarca del Bages.
Notes: no s’inclouen a la taula els polígons previstos per desenvolupar als diferents planejaments urbanístics municipals
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www.poligonsbages.cat
Polígons d’Activitat Econòmica del Bages
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www.poligonsbages.cat
Polígons d’Activitat Econòmica del Bages
•

16 municipis tenen planificat desenvolupament de nous sòls industrials al seu
planejament urbanístic

•

La superfície de sòl als polígons existents és de 1.350 ha i als polígons en
desenvolupament o previstos per desenvolupar al planejament municipal hi ha planificades
423 ha més.
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www.poligonsbages.cat
Cens de naus/terrenys disponibles
•

Les ofertes de naus i terrenys disponibles detectades als polígons d’activitat econòmica
del Bages són molt variables al llarg dels anys, actualment són unes 370 tot i que
s’havien arribat a xifres superiors, de fins a 500 ofertes des que es va iniciar el cens l’any
2010.

Naus

189

Terrenys

181

Total

370
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www.poligonsbages.cat
Cens de naus/terrenys disponibles
•

La meitat de les ofertes detectades als polígons del Bages es refereixen a naus i la
meitat a terrenys disponibles sense edificar.
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www.poligonsbages.cat
Cens de terrenys disponibles
•

Un 50 % dels terrenys no edificats disponibles tenen dimensions petites, de menys de 3.000 m2

•

Un 13% dels terrenys són terrenys previstos en futurs desenvolupaments industrials d’acord amb
la planificació urbanística vigent però no són solars comercialitzables immediatament d’avant d’una
eventual demanda i, alhora, es corresponen als terrenys de majors dimensions (>20.000m2)
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www.poligonsbages.cat
Cens de naus
•

Un 83 % dels terrenys edificats (naus) disponibles tenen menys de 3.000 m2

•

Les naus de grans dimensions (>20.000m2) són només un 3% de les ofertes detectades
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www.poligonsbages.cat
Oferta de sòl i sostre industrial
Dades de l’informe: Disponibilitat de sòl industrial al Bages, de l’any 2011 del Consell
Comarcal del Bages disponible a:
http://www.poligonsbages.cat/informes
Punts que dificulten l’ocupabilitat del sòl industrial al Bages:


Falta de demanda i problemes de finançament de les empreses: crisi i context socioeconòmic



Polígons previstos: lentitud en les fases de planificació i urbanització prèvies a la posada al
«mercat de les naus i terrenys



Polígons construïts sense recepcionar i mancances urbanístiques



Polígons sense gestionar: manca d’entitats de gestió i conservació



Diferència entre naus desocupades i naus en venda/lloguer



Permisos i llicències, un obstacle i no un incentiu



Polígons industrials i no comercials. Normativa TUC



Polígons poc adaptats a les noves tecnologies: incipient extensió de la fibra òptica
Situació a l’any 2016 ?
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www.poligonsbages.cat
Servei de Localització Empresarial
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Actuació de promoció i millora dels polígons i les empreses del Bages
Objectius:
MANTENIMENT I MILLORA DE LA INFORMACIÓ


Manteniment i gestió del cens i el SIG de polígons i empreses del Bages visible al web
www.poligonsbages.cat. El cens conté informació de més de 130 polígons d’activitat econòmica i de més de
5.000 empreses de tota la comarca.

MILLORA DE LA QUALITAT I GESTIÓ DELS POLÍGONS EXISTENTS




Millorar les infraestructures i serveis dels polígons, especialment les referents als subministraments, serveis
operatius i estratègics (extensió de la fibra òptica)
Millorar els polígons i l’entorn de treball de les empreses dels PAEs
Promoció i foment d’associacions d’empresaris o entitats de gestió als polígons

PROMOCIÓ DELS POLÍGONS



Promoció del sòl industrial disponible per ocupar, ja sigui de venda o de lloguer.
Realització d’accions de difusió i promoció de les empreses i els polígons del Bages.

I EN GENERAL: Suport als Ajuntaments de la comarca en la gestió dels PAEs del cada municipi

Amb el suport de:
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Promoció i millora dels polígons i les empreses del Bages

CRONOLOGIA

Fins l’any
2008
Recollida interna
de dades sobre
empreses i
polígons del
Bages

2008
Es presenta el
portal web
de polígons i
empreses del
Bages

2009

Convenis bianuals
amb els
Ajuntaments per
gestionar i
actualitzar
conjuntament la
informació

2010

Es presenta el
SIG (sistema
d’informació
Geogràfica)
Web:
dels
polígons i
www.poligonsiempreses.ccbages.cat
empreses del
Bages
Gestor:
www.poligonsiempreses.ccbages.cat/
gestorweb

2011
Es presenta el
Servei de
Localització
Empresarial
Comarcal

SIG/Cartografia:
www.poligonsiempreses.ccbages.cat/
sig
Ofertes naus/terrenys en
venda/lloguer
www.poligonsiempreses.ccbages.cat/
ofertes
16

Promoció i millora dels polígons i les empreses del Bages

CRONOLOGIA

2012
Nous expositors
de material
promocional:
catàlegs per
municipi, plànol
comarcal PAEs.

2013
Pla de suport a
l’extensió de la
fibra òptica als
polígons del
Bages.
Sol·licituds
d’obres al
PUOSC

Suport a les
associacions
d’empresaris/àries de
Suport a les
polígons.
associacions
4 Ajuntaments
d’empresaris/àries de
(execució conjunta
polígons i actuacions
DIBA)
a polígons.
7 Ajuntaments
(execució conjunta
DIBA)

2015
PAEs + Invest-in-Bages

2014
PAEs + Invest-in-Bages
Reprogramació noves webs
responsive adaptades a
dispositius: mòbils i tablets

Canvis Bages-Moianès.
Servei de Localització Empresarial: nou
apartat web amb incentius fiscals
Nou estudi: naus disponibles PAEs Bages

Suport a les associacions
d’empresaris/àries de
polígons i actuacions a
polígons.
6 Ajuntaments (execució
conjunta DIBA)
1a reunió conjunta
d’associacions empresarials
de polígons del Bages
(Aj Manresa-CCB)

Suport a les associacions
d’empresaris/àries de polígons i
actuacions a polígons.
8 Ajuntaments (execució
conjunta DIBA)
2a reunió conjunta
d’associacions empresarials de
polígons del Bages
(Aj Manresa-CCB):
Taller de geolocalització i
posicionament web
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Promoció i millora dels polígons i les empreses del Bages 2016
Actuacions previstes als Ajuntaments
Ajuntament

Associació d’empresaris
vinculada

Desenvolupament d’un pla de treball anual en col·laboració amb l’Associació
d’Empresaris del Polígon d’Artés (AEPA) pel manteniment i millora del
polígon l'any 2016.
Suport a l’Associació de Parcs Empresarials de Santpedor (APES) en la
organització d’actes i jornades adreçades al empresariat dels polígons de
Santpedor l’any 2016
Millora de la seguretat del polígon de Salelles conjuntament amb l'AEPSAL
(Associació d'Empresaris del Polígn de Salelles) l'any 2016

Suport a l’Associació de Parcs d’Activitat Econòmica de Sant Fruitós de
Bages (APAES) en les actuacions de l'any 2016 i revisió urbanística de cada
sector industrial del municipi
Suport a la creació d'un associació empresarial a Sant Joan de Vilatorrada
amb representació de tots els polígons industrials
Suport a l'Associació de polígons de Sant Vicenç de Castellet l'any 2016 i
comunicació a les empreses dels resultats de l'auditoria urbanística
efectuada als polígons

Associació d'Empresaris Industrials
dels Polígons d'Activitat Econòmica
i Altres Zones de Sant Joan de
Vilatorrada
Associació de polígons de Sant
Vicenç de Castellet
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Promoció i millora dels polígons i les empreses del Bages 2016
Actuacions previstes als Ajuntaments
Disseny de la identitat gràfica dels PAE de Cardona d’acord amb la nova Agència de Desenvolupament Local
de Solsona i Cardona.

Suport a la creació d'un associació empresarial a Castellbell i el Vilar amb representació de tots els polígons
industrials

Prospecció d'empreses als polígons de Monistrol de Montserrat l'any 2016

Fomentar l’ associacionisme i la dinamització dels diversos Polígons Industrials i Parcs d’ Activitat
Econòmica de Sallent l'any 2016

Actuació Suport i dinamització dels PAE de Manresa. 2016
Ajuntament

Associacions d’empresaris vinculades
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Precs i preguntes
Moltes gràcies a tots/es

Àrea de Desenvolupament Comarcal
Consell Comarcal del Bages
Telèfon de contacte: 93 693 03 52
Correu electrònic: pindustrial@ccbages.cat
www.poligonsbages.cat
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CARACTERÍSTIQUES I CERTIFICACIÓ
ENERGÈTICA DEL PARC DE NAUS
DESOCUPADES DEL BAGES 2015

Amb el finançament de:

Amb la col·laboració de:

INTRODUCCIÓ
OBJECTIU
Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica

Avaluar l’estat del parc de naus industrials en venda o lloguer als
polígons del Bages
◦ Estat de conservació
◦ Instal·lacions interiors
◦ Certificació Energètica
JUSTIFICACIÓ
Es desconeixen les característiques del parc de naus actual del
Bages, sobretot antiguitat, estat i certificació energètica.

Conclusions

TASQUES
Completar el cens de naus disponibles, actualitzant l’actual base de
dades del Consell Comarcal del Bages

ESCENARI INICIAL
El cens de naus als polígons del Bages del del Consell Comarcal a l’inici de
l’estudi és el següent:
Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

Partim de dues bases de dades existents:
BBDD_AMB OFERTA: 236 naus
BBDD_SENSE OFERTA: 344 naus

BASES DE DADES INICIALS

Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

BBDD_AMB OFERTA: 236 naus de les que se sap amb certesa que inicialment estan
desocupades, repartides en 22 municipis de la comarca.
BBDD_SENSE OFERTA: 344 naus de la comarca que tot i tenir indicis que poden estar
desocupades, actualment no hi ha cartell ni informació que ens digui que estan disponibles
per a vendre o llogar.

BASES DE DADES INICIALS
Naus industrials amb oferta de venda/lloguer : 236 naus

Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

ESCENARI FINAL
La base de dades inicials pateixen els següents canvis durant l’estudi:
Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

El cens de naus als polígons del Bages del Consell Comarcal al final de l’estudi és
el següent:

METODOLOGIA

Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

◦Recopilació de la informació pública de l’Oficina virtual del Cadastre
̵Any de construcció
̵Adreça cadastral
̵Superfícies cadastrals de solar i superfícies construïdes
̵Diferents usos dels elements construïts
◦ Contacte amb immobiliàries i propietaris de naus: recerca d’informació
◦ Recompte del total de naus i visites als polígons industrials: inspecció
visual de possibles modificacions i de les característiques de les naus
◦Fi de l’etapa de recollida d’informació i elaboració de les dues bases de
dades a situació real de novembre 2015
◦Redacció de l’informe final

RESULTATS

Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

Es cerca la informació a l’oficina del cadastre:
◦ Any de construcció
◦ Adreça cadastral
◦ Superfícies cadastrals de solar, superfícies construïdes i usos

Antiguitat
El parc de naus del Bages estudiat no
és extremadament antic. Gran part de
les naus es van construir durant
l’època de la bombolla immobiliària.
A Manresa la major part de les naus
que hi ha desocupades són
construïdes entre 1981-2000, en
canvi, a les poblacions del Pla del
Bages hi ha un percentatge major de
naus construïdes entre el 2001 i
l’actualitat.
Antiguitat de les naus disponibles als polígons del Bages a Novembre de 2015.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Bages i de
l’oficina del Cadastre, 2015

RESULTATS
Dimensió
Introducció
Escenari inicial

En general, el parc de naus
disponibles al Bages és de
dimensions petites.

Bases de dades inicials

Metodologia

Als polígons del Bages hi
predominen les naus de
dimensió inferior a 1000 m2.

Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica

Existeixen grans naus logístiques
o antigues naus tèxtils de gran
dimensió
però
no
són
predominants

Escenari final

Conclusions

Dimensió de les naus disponibles als polígons del Bages a Novembre de 2015.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Consell Comarcal del Bages i de
l’oficina del Cadastre, 2015

RESULTATS
Equipaments
Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

Els resultats obtinguts ens porten a la següent classificació:
Moltes de les naus en oferta són
totalment diàfanes sense els
interiors acabats, en concret un
24%. Totes tenen les instal·lacions a
peu de nau i la gran majoria ja
compten amb instal·lació elèctrica a
l’interior.
No és del tot negatiu que hi hagi
naus diàfanes ja que generalment
moltes empreses a l’instal·lar-se han
de fer obres per adequar la nau a la
seva activitat en concret i això dóna
un ventall més ampli d’activitat apte
per a l’interior

Equipament de les naus disponibles del Bages.
Font: Elaboració pròpia a partir de la base de
dades de polígons i empreses del Consell
Comarcal del Bages, 2015.

RESULTATS
Productes Bancaris
Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

Al Bages hi ha un mínim de trenta
naus (16%) que actualment són
productes bancaris. Diem un mínim ja
que són les naus que coneixem amb
exactitud que ho són. Podem dir,
doncs, que creiem que la quantitat
podria ser major perquè no es
coneixen totes les naus que tenen en
cartera els bancs.
Les principals entitats bancàries són:
◦Solvia (Banc Sabadell)
◦Servi Habitat (La Caixa)
◦Altamira (Banc Santander)

Naus del Bages que són productes
bancaris. Font: Elaboració pròpia a
partir de la base de dades de polígons i
empreses del Consell Comarcal del
Bages, 2015.

RESULTATS
Certificació energètica

Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Conclusions

Actualment, per posar al mercat (venda o lloguer) una nau industrial és necessari
avaluar quina és la seva certificació energètica, per tant, en col·laboració amb la
PIREEB (Plataforma per a l’impuls de la rehabilitació energètica al Bages) s’ha fet
un anàlisi d’aquest aspecte. Només un 2,63% de les naus tenen aquest certificat.
No totes les naus tenen els requisits que obliguen a tenir el certificat.

CONCLUSIONS
CARACTERÍSTIQUES I CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA DEL PARC DE
NAUS DESOCUPADES DEL BAGES
2015
Introducció
Escenari inicial
Bases de dades inicials
Escenari final
Metodologia
Resultats
Antiguitat
Dimensió
Equipaments
Productes bancaris
Certificació energètica
Incidències
Conclusions

Antiguitat: no hi ha un parc de naus disponibles molt antic,
principalment són dels anys 80 a construcció recent, amb el 41% de les
naus construïdes a partir de 2001.
Dimensió: predominen les naus petites de superfície inferior a 1000 m2
Equipament: tot i la falta d’informació del 45% de les naus, el 35%
tenen equipament interior respecte el 25% de naus diàfanes. Pel que fa
a instal·lacions, totes tenen subministrament a peu de nau i el
percentatge de naus sense cap mena d’instal·lació interior és molt petit.
Productes bancaris: mínim un 16% de naus estudiades són de bancs.
Certificació energètica: només el 3 % de naus estudiades estan
certificades, s’hauria de conscienciar més sobre la importància del
certificat energètic als propietaris.

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ

Amb el finançament de:

Amb la col·laboració de:

JORNADA DE DEBAT

Oferta de sòl i sostre industrial al Bages 2016
___________________________________
Lloc: Palau Firal de Manresa
Data: divendres, 27 de maig de 2016

Participants a la Taula de Debat:

Asunción Mayoral

Cap del Servei de Localització Empresarial
Catalonia Trade & Investment. Generalitat de
Catalunya

Jordi Torrens

Vicepresident primer
Cambra de Comerç de Manresa

Esteve Pintó

President a la Catalunya Central
PIMEC

Enric Masana

Delegat dels arquitectes del Bages-Berguedà.
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)

Antonio Muñoz

Delegat al Bages
Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de
Barcelona (API)

Jordi Valls

Tècnic de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic
Àrea Metropolitana de Barcelona
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Breu presentació dels ponents:
Jordi Valls, AMB
Des de l’AMB tenim les competències en desenvolupament econòmic delegades, a partir
del sistema d’informació geogràfica industrial hem desenvolupat el portal de naus i solars
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona agregant les ofertes subministrades pels diferents
APIs: http://nausisolars.amb.cat; observem que hi ha més ofertes virtuals al web que
reals al territori.
Esteve Pintó, PIMEC
Actualment, s’està redescobrint la indústria com a generadora d’ocupació pel seu fort
arrelament al territori i, per tant, tenir indústria passa per tenir sòl industrial disponible. Des
de PIMEC treballem perquè les idees empresarials acabin en projectes implantats i
consolidats.

Jordi Torrens, CAMBRA
Des de la Cambra de Manresa desenvolupem un rol facilitador de les relacions entre les
empreses i les administracions públiques i, en aquest sentit, recollim moltes queixes
d’empreses ubicades als polígons per les mancances dels mateixos, potser no actuem
tant des del punt de vista de la demanda de sòl. S’ha creat la UPIC (Unió de Polígons
Industrials de Catalunya) com una entitat per ajudar, des de les diferents Cambres, a les
empreses ubicades als polígons. També des de la Comissió d’Infraestructures de la
Cambra de Comerç de Manresa treballem perquè el territori tingui unes infraestructures
adequades a les necessitats empresarials.
Asunción Mayoral- GENCAT
L’ADN del Servei de Localització Empresarial de la Generalitat de Catalunya (antic Investin-Catalonia) es atraure inversió d’empresa estrangera a Catalunya. La nostra funció és
buscar els millors espais per les empreses que es volen ubicar al territori.
Enric Masana-COAC
Des del COAC aportarem a aquest debat una visió territorial des del punt de vista d’un
col·lectiu amb període de canvi, la crisi ha fet sortir del lloc de confort a molts arquitectes i
ha plantejat, també, noves oportunitats de fer coses d’una manera diferent en un context,
també, diferent, pel camí cap al procés constituent en el que ens trobem com a País.
Antonio Muñoz-APIs
Des dels APIs el nostre objectiu és vendre i, en aquest sentit, tenim el repte d’adequar els
nostres plans de màrqueting a les noves tecnologies, presentar millor els productes (naus
i terrenys) demana millors opcions de presentació i, en temes industrials encara estem
lluny de la situació desitjable, no s’ha avançat tant com en el tema residencial. Des dels
APIs estem a la vostra disposició per ajudar, a promotors i propietaris a llogar o vendre de
la millor forma possible.

Resum de la Taula de Debat:
Taula Rodona en format conversa entre els participants, amb intervencions de cadascú
respecte les preguntes formulades pel moderador:
Presenta el Bages una bona oferta de sòl industrial?
És suficient el sòl destinat a activitats econòmiques?
Com ha afectat la crisi al mercat d’immobles i terrenys industrials al Bages?
Calen polítiques públiques per a la re-industrialització del territori?

1er torn d’Intervencions
Visió de cada participant sobre els principals reptes o mancances de la situació
actual de l’oferta de sòl i sostre industrial als PAE al Bages:
Quin són els principals problemes i les seves causes ? com podem generar noves
operacions de demanda?
Antonio Muñoz-APIs
Si parlem de demanda ens trobem, des dels APIs, que demandes de naus superiors a
2.000m2 tenim problemes per satisfer-les al Bages, ens trobem amb molta oferta de
naus petites i de segona mà no adequades al ús pel que volen ser destinades amb un
cost massa elevat per fer-hi les modificacions pertinents. Sovint és més car adequar naus
velles que no pas construir-ne de noves.
D’altra banda, la distància excessivament alta de desplaçament fins a Barcelona fa
que el Bages sovint quedi exclòs de les opcions de tria d’un empresari que no té arrels al
territori. L’oferta és la que tenim, polígons petits i naus petites, paral·lelament al
residencial, pisos petits de segona mà enlloc de pisos nous i grans.
Tot i així, som competitius en preus. El preu, actualment, no és determinant, ho és més
la distància a Barcelona per temps, no tant per quilometres. Un producte, per exemple, si
es pot fabricar tant a Tarragona com a Manresa, després de mirar les comunicacions es
mirarà el preu. Al Bages, no hem aconseguit tant que empreses de fora vinguin a
instal.lar-se sinó que les de casa trobin lloc per implantar-se i créixer.
Enric Masana-COAC
El principal problema de la gestió del sòl industrial és no entendre que la visió ha de ser
comarcal i no municipal. Treballar a escala local és un error. El principal problema està
en els propis termes municipals, que no responen a cap lògica econòmica, compliquen
molt la gestió del sòl a nivell territorial, fet agreujat per les mancances en el finançament
de les administracions locals que es financen a traves dels IBIs i IAEs, aquest fet genera
una competència que podria ser sana però que, en aquest cas, és contraproduent. Trobar
mecanismes per trobar equilibris entre càrregues i finançament passa per les agrupacions
municipals, per mancomunar termes i sistemes territorials. Es generen inèrcies per obtenir
beneficis per les finances locals. Tenim el portal web www.poligonsbages.cat que és una
bona eina, però el web ens ofereix dades, no tenim feta una bona diagnosi, analitzant
l’oferta en relació als polígons i la situació del territori, estudiat com a sistema unitari.
La diagnosi hauria de respondre a la demanda, una demanda que no serà real però sí
demanda potencial en base a:

1) Demanda local de superfícies petites que es mouen a la perifèria dels nuclis
urbans. Caldria analitzar si hi ha dinàmiques de consum suficient o si hi ha
excedent d’oferta en aquest sentit.
2) Demanda d’empreses mitjanes de superfícies fins a 10.000 m2 que es desplacen
per la comarca, hi ha oferta suficient?
3) Demanda d’empreses grans externes que vulguin implantar-se al territori, quins
espais estem oferint?
4) Demanda d’empreses estratègiques que necessiten “trajes a mida”, estem parlant
d’Iberpotash, per exemple.
Aquests 4 tipus d’empreses requereixen 4 tipus de polígons i parcel.les diferents.
Santi Macià, moderador, intervé per posar, com a exemple de supramunicipalitat, les
Agències de Desenvolupament del País Basc, un exemple de mancomunació de serveis
en l’àmbit dels polígons i espais industrials, la creació d’empreses i el foment de
l’ocupació.
Asunción Mayoral- GENCAT
Comparteix la necessitat d’una visió territorial conjunta expressada per Enric Massana en
la seva intervenció. La Generalitat compta amb un estudi de la demanda al Bages
envers els projectes que arriben al Servei de Localització Empresarial, bàsicament
empreses mitjanesa-grans que sol.lictien entre 2 o 3.000m2 fins a 50.000m2. Si
s’analitzen les demandes de lloguers que arriben a la Generalitat per zones, s’observa
que els percentatges majors són a les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat i
Vallesos (un 25-30% de les demandes són a aquestes comarques), mentre que les
demandes al Bages baixen fins a percentatges del 1,40%. És un salt més que qualitatiu.
En demandes de naus en venda el percentatge al Bages puja fins al 5% però el
decalatge respecte comarques de la primera corona metropolitana és molt potent.
Cal entendre que no només cal oferir un espai físic a les empreses i que si volem tenir
capacitat real d'atracció hem de fer una anàlisi conjunta, no només de preu i situació.
Els estàndards que demanen les empreses estrangeres són: marc fiscal, ubicació,
nivell de vida, simplificació administrativa, disponibilitat de talent. Les empreses
espanyoles també donen importància al finançament. A nivell de PIMEs aquestes es
centren en la ubicació, el nivell de vida i el marc fiscal.
Dels projectes de localització empresarial treballats en els últims 5 anys des de la
Generalitat, han ofert sòl i naus al Bages 60 vegades, 45 vegades el Bages ha estat
preseleccionat i 10 d’aquests projectes s’han materialitzat finalment a la comarca. Han
detectat, també, com ja s’ha comentat, que manquen naus mitjanes-grans a punt per
implantar-se.
Santi Macià, moderador, intervé per posar, de relleu el tema del marc fiscal, comenta que
avaluar i integrar instruments fiscals i reduir diferències en un mateix territori són aspectes
relacionats amb la integració territorial i la visió comarcal comentada anteriorment.

Jordi Torrens, CAMBRA
Intervé i comenta que no sap si deprimir-se o emprenyar-se perquè observa que la pròpia
Generalitat té la diagnosi feta i clara però no actua. Diu que no pot ser que per obtenir
permisos es tardi tant de temps i tampoc pot ser que encara hi hagi polígons sense

recepcionar, cal que l’administració a tots els nivells es posi les piles perquè el
territori ha d’estar preparat per atraure empreses i donar resposta a projectes com
el de Iberpotash-ICL que atrauran empreses químiques i logístiques que han de
trobar espais disponibles a la comarca. El Bages és una de les comarques més
industrials de Catalunya pels 2 sectors motors que tenim, que són la indústria mineria i
indústria subsidiària de l’automòbil. Som, ha quedat demostrat, una comarca d’interior i
la majoria de les mercaderies que aquí produïm marxen pels Ports i, en aquest sentit, les
infraestructures viàries i ferroviàries ens limiten molt l'atracció d’empreses i la
viabilitat de les existents.
Esteve Pintó, PIMEC
La distància que el Bages té actualment, com ha comentat Asunción Mayoral, respecte els
llocs de més demanda la podríem saltar si tinguéssim unes bones comunicacions
electròniques i no nomes d’infraestructures com ha comentat el Jordi Torrens.
D’altra banda, està la mà d'obra qualificada, caldria que fóssim més proactius per
generar mà d’obra qualificada, per exemple, en el sector químic si entenem que el futur
de la comarca passa per aquest secor. Sabem, alhora, que la logística no ens aporta valor
afegit i sabem, també, que tenim el sol “el nostre propi petroli” i que això pot
contrarestar el preu alt de l’electricitat, un cost fix per la Indústria d’avui en dia. Quina
indústria volem? cal pensar què volem i després anar a cercar aquesta tipologia
d’empreses.
Santi Macià, moderador, intervé per comentar que anem ampliant l’escala territorial i,
arribats aquest punt, caldria parlar del model de liberalització del sector elèctric i de
telecomunicacions, amb preus no competitius i qualitat de servei baixa, a diferència
d’altres països observem com alguns dels reptes comarcals tenen arrels en instàncies
territorials superiors.

Jordi Valls, AMB
Des de l’AMB hem de dir que anem bé perquè tenim dades que així ho demostren.
Localitzem les ofertes i analitzem tendències a partir de les dades que mostren els APIs
que també sabem que no mostren tota la informació. Hem observat, per exemple, com en
els darrers 2 anys 2014-2015 la demanda s'incrementa, però que l’oferta és capaç de
respondre i, per tant, no s’observa un augment d’ofertes, hi ha moltes naus esperant a
posar-se al mercat.
Si una empresa es mou en el mercat es detecta molt moviment però en realitat deixa
oficines buides, ocupa unes instal·lacions noves i sembla que hi ha més demanda però
apareix una nova oferta amb les oficines buides que ha deixat. Quan es mou una
empresa perquè necessita ampliar diem que el TCAP és positiu i si és per reduir
espai el TCAP és negatiu. Fa 2 anys que els TCAP són positius a l’AMB.
Detectem, també, en general una tendència a preus de venda baixant i preus lloguer
estabilitzats. Hem observat, també, que hi ha més demanda satisfeta de naus petites
que de naus grans i que el comportament és molt diferent a la façana marítima i a
Sant Cugat que a zones interiors de l’AMB.
Finalment, destacar que l’activitat vinculada a nova tecnologia no es posa en
polígons sinó en zones urbanes ben comunicades, perquè és intensiva en talent. Per
exemple, les zones del “22@” i “carretera del mig” tenen molta demanda per la proximitat

a universitats i facilitats de mobilitat respecte zones urbanes de Barcelona. Les zones
urbanes ben comunicades són claus per generar nova activitat econòmica vinculada
a les TIC.
Santi Macià, moderador, intervé per comentar la necessitat d’integrar visions de promoció
econòmica i urbanisme alhora de planificar les noves zones d’activitat econòmica del
futur.
2on torn d’Intervencions
Arribats aquest punt del debat i un cop tenim clara la situació actual de l’oferta de
sòl i sostre industrial als PAE al Bages s’obre un nou torn d’intervencions amb les
següents preguntes:
Què podem fer per resoldre aquetes mancances? Què cal impulsar?
Quines són les estratègies i actuacions que calen avui al Bages? Quins casos reals
positius cal seguir?
Jordi Valls, AMB
Des de les administracions cal posar ordre al mercat. A la part costanera de l’AMB
s'ha tret la indústria perquè el preu per logística i construcció era mes alt i les han
desplaçat a zones més interiors. Sota aquesta lògica, el Bages podria ser un territori
receptor d’indústries expulsades de la costa de l’AMB.
Des de les administracions cal intervenir per treure colls d'ampolla i, sobretot per
evitar que els preus s’incrementin massa i no exploti una altra bombolla
immobiliària. Si tenim naus suficients, perquè augmenta molt el preu ? Hi ha més de 300
APIs a l’AMB, cal democratitzar l’accés a la informació. Internet permet actuar en
aquest sentit, democratitzar l’accés a la informació perquè ningú s’equivoqui i no hi hagi
més bombolles. També cal detectar zones amb problemes i actuar des de les
administracions, si el mercat va bé per què una zona en concret no funciona? Detectar i
avaluar, cal demostrar perquè des de les administracions s’actua en algunes zones i no
en totes.
Esteve Pintó, PIMEC
Estem al Bages, estem ben localitzats, un lloc on hi ha previst un creixement industrial i
cal que l’administració acabi els polígons no recepcionats i alhora, faciliti molt els
tràmits necessaris per crear empreses. Cal ser proactius i anar a buscar els
inversors que ens interessa que vinguin i fer-los interessant que vinguin. Cal anar a fora
a vendre el territori.
Jordi Torrens, CAMBRA
Voldria afegir que des del punt de vista de les empreses caldria fomentar que hi hagi
entitats de gestió als polígons per millorar els serveis dels polígons i per tal de
comptar amb una interlocució clara amb l’administració. Cal fomentar l’associacionisme
als polígons i facilitar les tramitacions, cal legislació però que no sigui per posar venes
abans que les ferides. Hi ha polígons que els municipis els tenen però no els accepten,
els ajuntaments haurien de veure els polígons com una part del municipi. Cal una
millora de comunicacions cap a l'AMB per encaixar projectes estratègics com el
d’Iberpotash, el desdoblament de la C-55 és una necessitat urgent pel territori.

Santi Macià, moderador, intervé per comentar l’assignatura pendent als Ajuntaments de
retorn als propis polígons de la recaptació feta sobre les empreses que hi estan ubicades.
Estudis de la DIBA situen en un 10% el màxim de retorn de recaptació als PAE per part
dels Ajuntaments.
Asunción Mayoral- GENCAT
Per contestar al Jordi Torrents per al·lusions al que caldria fer des de les administracions
les recomanacions són clares: suprimir traves administratives i reduir taxes i
costos d’instal·lació. Cal baixar el promig actual de 6 mesos per obtenir una llicència de
primera ocupació quan a Europa el país que triga més és França amb 1 mes i cal sortir
del rànquing que té Espanya com el país amb taxes i costos d'instal·lació més grans
d’Europa.
En aquest sentit, l’administració es un conjunt i des de la Generalitat estan treballant amb
l'AMB per fer recomanacions que es tradueixin amb lleis sobretot per modificar aspectes
que actualment limiten molt l’obtenció de llicències, etc. S’està treballant en diferents tipus
d’eines i recomanacions, per exemple:
1. Iniciatives jurídiques, flexibilització de paràmetres urbanístics per ser mes
competitius
2. Regulació de l'execució d'obres, perquè ha de fer-se tota la urbanització? No es
podria anar fent a mesura que es vagi omplint el polígons?
3. L’ordenació de procediments d’impacte per simplificar tràmits.
4. Iniciatives de promoció: noves fórmules de lloguer, permuta, els Ajuntaments
tenen costos molt alts per mantenir parcel·les sense rendibilitat.
5. Incentius fiscals: ajudar als propietaris de les naus, perquè si no els ajudem a
adequar-se a normativa no ho faran i les naus no podran acollir noves activitats o
baixar costos fixes. Per exemple, a través de la demanda agregada per baixar
costos fixes com el de l’electricitat.
6. Iniciatives tècniques: en terrenys amb topografies irregulars hi ha sobrecostos
per connectar a subministraments es valora el fet de subvencionar estudis
necessaris en aquest sentit.
7. Iniciatives estratègiques: elevar els problemes per coordinar estratègies,
promoció econòmica i urbanisme han d’anar plegats.
També recomanaria al Bages mirar la possibilitat d'unir parcel·les per poder oferir
dimensions mes grans de parcel·les. I també veig un futur logístic al Bages per la
seva situació estratègica.
Finalment, per contestar a les intervencions dels assistents a l’acte que preguntaven per
l’eficiència de les actuacions dutes a terme des de l’administració contestar que el nostre
retorn de la inversió esta quantificat: per cada 1 euro que l'Agència (ACC1Ó) es gasta;
capta 160 euros d’inversió a Catalunya. La xifra és millorable però el recorregut és
potent.
Enric Masana-COAC
Poques coses queden per dir. Potser recalcaria la necessitat d’entesa entre el sector
públic i el privat. I la flexibilització dels usos del sòl, cal racionalitzar els usos de
zones industrials que mai seran industrials. Segurament la TUC-Trama urbana
consolidada només té sentit a l’AMB, no al Bages, cal diferenciar quan es fan
normatives perquè sovint es fan de forma homogènia per tot el territori quan el territori no

és homogeni. Alhora de requalificar el sòl cal una visió de conjunt no només de cada
municipi. També es podria reparcel.lar amb convenis amb els diferents propietaris per
acostar-nos més a la demanda real. Tindrà sentit un creixement de sòl si podem donar
sortida al tipus de producte que es demana, sinó no.
També caldria defensar la mancomunació de serveis amb calendari i terminis, cal
generositat política per arribar a acords que reforcin la imatge de marca, cal facilitar
totes les intervencions en un sol ens no anar tocant a cada porta de cada municipi. Una
entitat metropolitana del Bages, tindria sentit? Està clar que una agregació de 100.000
habitants tindria molts més recursos a nivell d’ingressos com a àrea metropolitana que no
la suma desagregada de cada Ajuntament i segurament, respon més a la realitat
territorial. Cal pensar en canvis estructurals potents que ens permetin ser competitius a
nivell de territori. Quin paper ha de jugar el nostre territori? Calen actuacions
estratègiques catalitzadores del territori. El nostre origen industrial és separat de les
infraestructures ferroviàries i el sòl industrial desenvolupat està apartat d'aquestes línies.
Perquè no apropar el sòl industrial a aquestes infraestructures? A Sant Vicenç de
Castellet, per exemple, no seria viable una àrea logística potent vinculada a les 2
línies de ferrocarril? Plantegem-ho.
Antonio Muñoz-APIs
Des dels APIs ens toca ajudar a empresaris, promotors i propietaris a col·locar el
producte. Per això també cal presentar bé el producte. Cal treballar millor l’oferta per
col·locar bé el producte. Les immobiliàries som receptores del preu real de les
transaccions immobiliàries doncs les propostes d’inici de preus publicades a internet no
són reals. També des dels APIs i immobiliàries col.laborem i apostem per uns
Estàndards de demanda que ens permetin donar informació al mercat, basat en
preus reals de les transaccions.

Santi Macià, moderador, intervé un cop finalitzades totes les intervencions a tall de
conclusió final per resumir els aspectes clau que han anat sortint durant la taula de
debat: integració entre administracions i entre el sector públic i privat, fiscalitat,
normativa, agilitat i simplificació administrativa, infraestructures i retorn als
polígons de la recaptació. Finalment, agraeix als participants de la Taula de Debat les
seves aportacions i obra un torn d’intervencions al públic assistent.
Amb el suport de:

