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Propostes per millorar l’economia productiva a nivell municipal
Document de treball per l’àmbit d’economia de “Sabadell a debat”
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1) Accelerar la creació d’empreses i l’increment de l’activitat de les ja existents

a. Obertura de noves empreses: lliurar document de fi d’obres (arquitecte), si s’escau, i
certificat de l’enginyer pel que fa al compliment de normatives quant a locals públics a
la finestreta de l’Ajuntament i es poden iniciar les activitats.
b. Obres d’adequació/ampliació d’empreses existents: lliurar la documentació requerida
al registre d’entrada municipal i es poden iniciar les obres.
c. Si en el darrer exercici una empresa PIME de menys de 125 treballadors crea llocs de
treball (increment net en valor absolut darrers 12 mesos), pot sol·licitar la devolució del
35% del IAE de l’any anterior.
d. Per tota empresa nova que en el moment de la seva creació generi com a mínim 2 llocs
de treball estable (de persones no socis de l’empresa): primer any d’activitat 100%
d’exempció d’impostos municipals i 33% pel segon i tercer any.
e. Activar productivament el gran stock de naus industrials ara desocupades al municipi
en greu detriment de noves implantacions; en degradació creixent i sovint víctimes de
greus actes de vandalisme. Cal urgentment flexibilitzar la normativa d’usos (que fossin
lliures excepte els perillosos, molestos, nocius pel medi ambient o la mobilitat) i de
mida mínima d’establiment (per exemple, que no fossin superiors als 200m2 en les
antigues zones industrials), per la via d’una modificació del PGO de Sabadell.
2) Fomentar la dotació de capital humà de les empreses i generar ocupació

a. Determinar les necessitats, pel que fa a coneixements, de les empreses del municipi en
primer lloc, i de les poblacions properes en segon lloc. Elaborar els plans de formació
escaients, i acordar la seva execució a centres de Formació professional o universitaris
del Municipi.
b. Fomentar les pràctiques d’estudiants en les empreses: les empreses que acollin
estudiants en pràctiques per un mínim de 3 mesos podran sol·licitar al següent exercici
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la devolució d’un percentatge dels impostos Municipals per cada EeDP (Estudiant
equivalent a Dedicació Plena) que han acollit (percentatge entre el 5 i el 15%).
c. Establir acords de col·laboració i participació dels centres universitaris i/o de formació
professional del Municipi en els plans de formació als aturats de la ciutat, d’acord als
requeriments/necessitats de les empreses.
d. Fomentar els convenis entre Universitats i Empreses amb l’objectiu que pels candidats
a Màster l’activitat presencial a l’empresa els hi computi com a crèdit docent, i les
empreses millorin el seu know-how.
e. Creació d’una Taula local de Formació Professional amb tots els agents implicats.
3) Potenciar la Competitivitat.

a. Garantir la disponibilitat de Banda Ampla amb fibra òptica en totes les àrees industrials
del Municipi.
b. Reorganitzar la dotació de transport públic amb la finalitat de connectar els pols
industrials amb les estacions de Renfe, Ferrocarrils de la Generalitat i parades de Bus
interurbà.
c. Fomentar la transferència de tecnologia a les empreses, especialment des del Parc
Taulí, la UAB i l’ESDI.
d. Desenvolupar plans i liderar-los per assolir recursos Europeus encaminats a la Innovació
de les empreses del Municipi.
e. Fomentar la creació d’empreses tecnològiques (start-ups) amb capital-llavor.
f. Desenvolupar instruments i agències per reduir el cost energètic de les PIMES del
Municipi (tals com compra consolidada amb la compra de l’Ajuntament).
g. Fomentar les inversions en energies netes a nivell industrial i del comerç.
h. Optimitzar les fonts energètiques existents en el municipi o properes, tals com l’ús de
la biomassa.
i. Fomentar l’increment del volum de les empreses i la cooperació entre elles amb criteris
de complementarietat vertical o transversal.

4) Ens (i eina) enfocat a la potenciació de l’economia productiva municipal (i comarcal)
a. Creació del Consell de l’Economia Productiva del Municipi, el qual haurà de ser
consultat i escoltat en totes les polítiques que afectin, directament o indirecta, al
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desenvolupament de les empreses; amb voluntat d’incidència supramunicipal per a
tots aquells assumptes que ho requereixin.
b. Definició del Quadre de Gestió e Informació de l’Economia Productiva del Municipi
enfocat a detectar problemàtiques i potenciar la competitivitat de les empreses.
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