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1. Introducció 
 

El Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès 

Oriental (2018-2025) contempla, en un dels seus objectius, la necessitat de 

posar en valor el territori per a la captació d’empreses i grups d’inversió.  

 

A més, per tal de materialitzar aquest objectiu, el Pla considera necessari 

elaborar un Pla de màrqueting territorial per a la promoció industrial. En aquest 

sentit, el document que teniu a les mans dona resposta a aquesta necessitat.  

 

Aquest Pla de màrqueting ha estat elaborat amb una metodologia 

participativa, de manera que les reflexions i comentaris s’han endreçat i, a 

continuació, s’ha originat un pla d’acció específic.  

 

Un dels objectius principals d’aquest pla ha estat crear una marca que doni una 

identitat i diferenciï els atributs i valors del territori del d’altres indrets per tal de 

contribuir a la retenció i captació d’empreses i talent, entre d’altres. 

 

Així, en primer lloc, el pla aprofundeix en la identitat del territori, els atributs i 

valors que la defineixen i li confereixen una personalitat.  

 

En relació als atributs, els agents d’interès identifiquen que són la densitat i 

diversitat empresarial en un entorn molt competitiu. Addicionalment, una de 

les característiques que també s’ha copsat i consensuat de manera unànime és 

el concepte PAEs de proximitat i, a la vegada, la qualitat de vida i treball que hi 

ha a la comarca.  

 

Pel que fa als valors, per una banda, s’ha identificat un fort compromís 

mediambiental i, per l’altra, l’afany d’orientar-se a les persones; sense descuidar 

la voluntat de cooperació i col·laboració així com la cerca constant de la 

competitivitat que tenen les empreses del territori i els seus agents. 
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En segon lloc, a partir de la identitat diferencial es desplega un pla d’acció que 

es vertebra en dos vectors.  

 

El primer fa referència a la creació de la marca. D’aquesta manera, s’articula un 

procediment que haurà de servir per disposar d’una marca territorial. 

 

El segon tracta de donar contingut a la marca. És una evidència que una marca 

necessita d’un o varis productes que la facin sòlida i operativa. Per això, el 

desplegament del segon vector té la forma d’un pla de màrqueting tradicional, 

de manera que es creen productes i, a més, es cerca la manera de que tingui el 

màxim d’adhesions, de distribuir-la i comunicar-la.  

 

Amb tot, el pla finalitza amb un calendari d’accions que contribueixi a que sigui 

més visible els passos i tempos cap a la seva aplicació. 
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2. Aspectes metodològics 

 

 

El pla de màrqueting territorial s’ha elaborat tot cercant el consens dels 

principals agents i actors de la comarca, tant de l’àmbit públic com del privat. 

 

Per aconseguir-ho la metodologia emprada ha estat la de la realització de 

sessions grupals en què, de manera gradual, s’han anat desplegant vàries 

temàtiques relacionades amb els atributs d’identitat, els valors, la visió de futur, 

la diferenciació i els objectius que ha de perseguir la marca.  

 

En aquest sentit, s’han realitzat un conjunt de quatre sessions que han comptat 

amb la participació de nombrosos tècnics municipals i, també, representants 

de patronals, associacions empresarials, sindicats i, també, empreses a títol 

individual. 

 

En aquestes sessions es va tractar: 

 

 
 

Focus grup 1. Entitats privades

12

Focus grup 1
Dijous 14 d’octubre

Pla de marca industrial Vallès Oriental - 2021 -

Idees clau

• Els PAE han de tendir a ser agradables per a les 
persones que hi treballen i per la ciutadania en general.

• El concepte PAE de proximitat és una realitat a la 
comarca i una de les fortaleses que cal destacar.

• La marca ha de reflectir tots els actius que disposa la 
comarca (naturalesa, patrimoni, qualitat de vida, etc).

• Hi ha un seguit d’aspectes positius que cal tenir en 
compte: sentiment de pertinença, resiliència, adaptació a 
la realitat i a l’entorn. 

Principals reflexions

PAEs amables

PAEs de proximitat

Adaptació i resiliència

Sentiment de pertinença
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Focus grup 2. Administració pública

13

Focus grup 2
Dijous 22 d’octubre

Pla de marca industrial Vallès Oriental - 2021 -

Idees clau

• La singularitat dels PAEs passa per aconseguir que 
siguin propers tant per les empreses com pels 
treballadors. 

• La col·laboració público-privada ha de ser una realitat i 
un instrument que faci efectives les accions i polítiques 
que es duguin a terme.

• La diversificació i la innovació són dos vectors que 
descriuen el teixit empresarial de la comarca.

• Existeix un equilibri territorial i una connectivitat que 
propicia la mobilitat i les relacions entre empreses.

Principals reflexions

PAEs de proximitat: viure i treballar

Sentiment de pertinença: fer comunitat

Adaptació i connexió

Equilibri territorial

Focus grup 3. Entitats privades

14

Focus grup 3
Dijous 28 d’octubre

Pla de marca industrial Vallès Oriental - 2021 -

Idees clau

Principals reflexions

La !nalitat de la marca ha de ser retenir i 
captar tant empreses com talent

La marca s’ha de comunicar a les empreses, 
ciutadania 

La marca ha de relacionar-se amb la marca 
Barcelona

• El Vallès Oriental disposa d’empreses molts 
competitives i té un múscul empresarial que el fa una 
zona de primer ordre a nivell de teixit productiu.

• Els PAEs han de projectar una imatge més amable i 
integrada a la trama urbana.

• El sentiment de pertinença és clau per fomentar una 
marca i per trobar preescriptors dels seus valors.

• La innovació, la qualitat de vida i la tecnologia són els 
elements representatius i diferenciadors.
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Focus grup 4. Administració pública

15

Focus grup 4
Dijous 5 de novembre

Pla de marca industrial Vallès Oriental - 2021 -

Idees clau

Principals reflexions

El concepte viure i treballar és un tret 
diferencial de la comarca

La col·laboració público-privada és 
una necessitat per avançar

Hi ha moltes empreses amb 
sentiment de pertinença i 

d’arrelament al territori

• El Vallès Oriental disposa de molta diversificació i 
competitivitat tot i haver altres comarques amb múscul i 
potencials

• El talent requereix de formació i capacitació específica. 
La col·laboració público-privada és necessària.

• La logística té cada vegada més pes a la comarca però 
es disposa d’activitats singulars amb vinculació al 
territori.

• La sostenibilitat i l’economia circular són reptes de futur 
i, a la vegada, una oportunitat.

Resum

16Pla de marca industrial Vallès Oriental - 2021 -

PAEs amables

PAEs de proximitat

Adaptació i resiliència

Sentiment de pertinença

PAEs de proximitat: viure i 
treballar

Sentiment de pertinença: fer 
comunitat

Adaptació i connexió

Equilibri territorial

La finalitat de la marca ha de 
ser retenir i captar tant 
empreses com talent

La marca s’ha de comunicar a 
les empreses, ciutadania 

La marca ha de relacionar-se 
amb la marca Barcelona

El concepte viure i treballar és 
un tret diferencial de la 

comarca

La col·laboració público-
privada és una necessitat per 

avançar

Hi ha moltes empreses amb 
sentiment de pertinença i 

d’arrelament al territori
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Addicionalment, en data 3 de desembre de 2021 es va realitzar una sessió que 

va reunir a les dues parts, entitats privades i administració pública, i on es va 

resumir i debatre les idees principals extretes durant totes les sessions. 

 

Aquest exercici va servir per enriquir les percepcions i per arribar a un consens 

en relació a la identitat, els valors i, també, dels objectius que ha de perseguir la 

marca.  

 

Finalment, tots els aspectes qualitatius aportats en les sessions han estat 

contrastats i ampliats amb fonts d’informació secundària. 

 

Per tot plegat, les properes pàgines endrecen la totalitat de comentaris i 

reflexions fetes per tots els assistents i, a més, donen peu a un pla d’acció que 

tracta de crear una marca i donar-li contingut. 
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3. La identitat de la marca 
 
 
La marca territorial 

 

La definició clàssica de marca és la d’un “nom, símbol o disseny o alguna 

combinació de d’aquests, que té la finalitat d’identificar els béns i serveis amb 

un conjunt d’atributs, valors i beneficis i diferenciar-los de la competència”.  

 

El lector d’aquestes línies observarà que aquesta descripció es cenyeix a un 

concepte clàssic de distribució comercial. Tanmateix, es pot extrapolar el 

significat i adaptar-lo en termes de màrqueting territorial; tècnicament 

conegut com a place branding.  

 

Aquesta disciplina empra les estratègies del màrqueting clàssic per realitzar la 

promoció de territoris per tal de millorar la reputació d’una zona per tal 

d’atraure residents, turistes o inversions. Una pràctica perfectament aplicable a 

zones empresarials o, en el cas que ens ateny, industrials. 

 

El màrqueting territorial, doncs, té l’objectiu de construir una identitat de zona 

competitiva amb l’afany de guanyar visibilitat en un entorn cada vegada més 

global i de promoure la vàlua dels actors i agents locals; siguin públics o privats.  

 

La identitat 

 

Tota marca ha de disposar d’una identitat. Dit en altres paraules, ha de ser 

capaç de fer visible “qui és” (mitjançant un nom i altres elements que 

contribueixin a la seva ràpida identificació), “què fa” (quins beneficis i 

avantatges disposa) i “per què” és necessari que els consumidors hi creguin i la 

“comprin”.  

 

A més, perquè les estratègies de marca tinguin èxit i generin valor, els 

consumidors han de ser capaços de distingir les diferències significatives que 

pugui haver amb altre marques competidores. 
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3.1 La identitat diferencial dels PAEs del Vallès Oriental 

 
 

Els polígons del Vallès Oriental destaquen per disposar d’un seguit d’atributs, 

valors i beneficis que els hi donen personalitat i, a la vegada, els diferencien 

d’altres territoris. 

 

 

Atributs actuals 
 

3.1.1 Teixit productiu dens, diversificat, competitiu i format per PIMEs 

 

Densitat 

 

El Vallès Oriental compta amb un teixit productiu format per 11.611 empreses 

(veure taula 1) de les que 2.289 (19,7%) es concentren a Granollers i 1.087 (9,4%) 

a Mollet del Vallès.  

 

La influència de l’àrea metropolitana i la seva connectivitat propicia que molts 

polígons es trobin concentrats en els eixos vertebradors de l’AP7 i la C17. 

Aquesta evidència de territori amb elevada densificació empresarial és 

percebuda pels agents i actors de la comarca que defineixen la comarca com 

“el motor productiu de Catalunya”. 

 

Taula 1. Nombre d’empreses per sector al Vallès Oriental 
  Nombre empreses per sector. 3r trimestre 2020 

Municipi Agricultura Indústria Construcció Serveis Total 

Aiguafreda ND 9 3 55 67 

Ametlla del Vallès 4 44 37 197 282 

Bigues i Riells de Fai 2 34 28 128 192 

Caldes de Montbui 12 99 62 398 571 

Campins ND ND 3 11 14 

Canovelles 2 86 46 240 374 

Cànoves i Samalús 3 1 11 27 42 

Cardedeu 7 64 71 394 536 

Figaró-Montmany 1 5 2 18 26 
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Fogars de Montclús 1 ND 1 14 16 

Franqueses del Vallès 6 160 84 411 661 

La Garriga 4 55 47 365 471 

Granollers 2 288 164 1835 2289 

Gualba ND 11 3 41 55 

Llagosta 2 70 29 230 331 

Lliçà d'Amunt 6 31 42 161 240 

Lliça de Vall 1 148 28 208 385 

Llinars del Vallès 4 76 41 244 365 

Martorelles ND 58 22 103 183 

Mollet del Vallès ND 93 112 882 1087 

Montmeló ND 56 22 176 254 

Montornès del Vallès ND 98 45 286 429 

Montseny ND 1 2 15 18 

Parets del Vallès ND 88 46 414 548 

Roca del Vallès 5 49 41 232 327 

Sant Antoni de Vilamajor 1 15 19 82 117 

Sant Celoni 6 59 62 389 516 

Sant Esteve de Palautordera 2 1 9 60 72 

Sant Feliu de Codines 2 12 26 90 130 

Sant Fost de Campsentelles 1 52 35 113 201 

Sant Pere de Vilamajor 9 7 15 66 97 

Santa Eulàlia de Ronçana 1 41 27 115 184 

Santa Maria de Martorelles ND 1 1 13 15 

Santa Maria de Palautordera ND 40 43 168 251 

Tagamanent ND 2 5 8 15 

Vallgorguina 2 3 5 33 43 

Vallromanes 2 2 10 49 63 

Vilalba Sasserra 1 1 3 10 15 

Vilanova del Vallès ND 19 22 88 129 

TOTAL 89 1879 1274 8369 11.611 
Font: Hermes. Diputació de Barcelona 

 

Addicionalment, la densitat empresarial en els polígons és un element de 

diferenciació tangible i comparable. Si bé és cert que als PAEs hi trobem 

activitats diverses i, fins i tot, del sector terciari, l’imaginari col·lectiu continua 

sent el de sectors amb elevada presència d’usos industrials.  

 

En conseqüència, la comparativa de nombre i densitat d’activitats industrials 

per cada mil habitants ressalta el Vallès Oriental com a molt dens en empreses 

del sector secundari juntament amb Osona que disposa de major densitat per 
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habitant. Tot i això, en aquest últim cas, el nombre absolut d’indústries és 

inferior i, a tal efecte, la percepció de densitat es dona en menor mesura (veure 

taula 2). 

 

Taula 2. Densitat industrial. Comparativa per comarques. (3T 2020) 

Comarca Indústria Habitants Industria 1000 habitants 

Vallès Oriental 1.879 414.570 4,53 

Vallès Occidental 3.751 937.508 4,00 

Barcelonès 3.631 2.314.620 1,57 

Baix Llobregat 2.296 834.653 2,75 

Osona 895 162.257 5,52 

Font: Hermes. Diputació de Barcelona 

 

Diversitat 

 

Les activitats empresarials presents a la comarca són múltiples i diverses.  

 

Per una banda, la classificació sectorial segueix el mateix patró que la realitat 

dels sistema productiu del país, en què predomina la terciarització en bona part 

de l’economia (veure gràfic 1). 

 

Gràfic 1. Sectors empresarials al Vallès Oriental (3T 2020) 

 
Font: Hermes. Diputació de Barcelona 

  

Agricultura
1%

Indústria
16%

Construcció
11%

Serveis
72%
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D’altra banda, les branques d’activitat són vàries amb una predominança 

d’aquelles relatives al sector serveis que, de manera agrupada, sobrepassen la 

principal branca: la indústria manufacturera (24,7%) (veure gràfic 2). 

 

Gràfic 2. Branques d’activitat al Vallès Oriental 

 
Font: Hermes. Diputació de Barcelona 

 

Si acotem les dades a, només, aquelles empreses ubicades en els PAEs, es 

constata una presència elevada dels següents subsectors d’activitat (veure taula 

3): 

 

• Automoció i altres mitjans de transport (10%) 

• Material elèctric, electrònic, òptic i maquinària (4,1%) 

• Metal·lúrgic i fabricació de productes metàl·lics (13,4%) 

• Plàstic i cautxú (5,2%) 

• Químic i productes farmacèutics (7,1%) 

• Altres activitats industrials (15,2%) 

• Activitats logístiques (14,5%) 
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Taula 3. Branques d’activitat presents en els PAEs (%) 
 

Comarca AL AU FU MI EL ME PA PL QU TE AT CO SE LO 

Bages 7,3 1,2 7,3 4,2 0,8 18,1 1,9 3,5 3,9 6,9 11,6 16,2 7,7 9,3 
Osona 12,2 7,6 13,5 0,8 5,1 15,2 1,7 1,3 0,4 5,5 15,2 6,8 11,0 3,8 
Baix Llobregat 6,9 7,2 0,7 2,6 3,3 13,5 3,9 2,6 7,9 1,3 12,8 11,2 11,5 14,5 
Barcelonès 1,7 1,7 0,0 1,7 0,0 5,1 5,1 0,0 1,7 0,0 23,7 18,6 25,4 15,3 
Vallès Occidental 2,8 2,3 3,7 1,1 4,0 18,6 2,5 2,3 4,2 3,7 6,2 20,6 18,9 9,0 
Vallès Oriental 5,2 10,0 3,0 0,7 4,1 13,4 1,9 5,2 7,1 2,6 15,2 8,2 8,9 14,5 
 Total Catalunya 9,5 7,0 4,8 2,5 3,8 12,6 2,9 2,7 3,7 3,6 13,0 11,0 13,7 9,2 

Font: SIPAE. Generalitat de Catalunya 

 

 

AL: Alimentari i begudes 
AU: Automoció i altres mitjans de transport  
FU: Fusta i fabricació de mobles 
MI: Altres productes minerals no metàl·lics (ceràmica, vidre, etc.) 
EL: Material elèctric, electrònic, òptic i maquinària 
ME: Metal·lúrgic i fabricació de productes metàl·lics 
PA: Paper i arts gràfiques 
PL: Plàstic i cautxú 
QU: Químic i productes farmacèutics 
TE: Tèxtil, cuir i pell 
AT: Altres activitats industrials 
CO: Activitats comercials 
SE: Activitats de serveis 
LO: Activitats logístiques 
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Competitivitat 

 

La competitivitat és la capacitat per a la producció i venda de productes i la 

prestació de serveis en els mercats interiors i exteriors.  

 

Per a la seva determinació emprem com a instrument de referència el Valor 

afegit brut (VAB) que indica la riquesa generada durant un període de temps i 

s'obté per diferència entre el valor de la producció i els consums intermedis 

utilitzats (primeres matèries, serveis i subministraments exteriors, etc.). 

 

El VAB que es genera en els polígons parteix d’activitats industrials però, també, 

del sector comerç (on el comerç a l’engròs hi té molta presència) i d’activitats 

logístiques i de transports.  

 

Tot tenint en compte aquestes variables, es pot afirmar que el Vallès Oriental és 

una comarca amb una elevada competitivitat per habitant en comparació 

amb la resta de comarques i amb Catalunya (veure taula 4). 

 

Taula 4. Valor afegit brut per sectors d’activitat presents als PAE (2019) 
  Indústries 

extractives, 
energia, 
aigua i 
residus 

Alimentació, 
tèxtil, fusta, 
arts 
gràfiques, 
química i 
cautxú 

Metal·lúrgia, 
maquinària 
material 
elèctric i de 
transport 

Comerç Transport, 
informació i 
comuniacions 

VAB total 
(milions 
d’euros) 

Habitants VAB/1000 
habitants 

Baix 
Llobregat 

407,6 1.913,70 4.295,60 4.082,60 2.995,50 13.695,00 834653 16,4 

Barcelonès 2.836,50 2.309,20 2.052,80 11.282,20 10.103,50 28.584,20 2314620 12,3 

Osona 91,7 888,1 681,3 525,2 193,2 2.379,50 162257 14,7 

Vallès 
Occidental 

487,1 3.277,40 3.178,20 4.209,50 1.847,60 12.999,80 937.508 13,9 

Vallès 
Oriental 

216 2.805,20 1.397,20 1.788,00 538,6 6.745,00 414.570 16,3 

Catalunya 6.994,20 20.445,10 16.827,30 31.646,80 19.731,40 95.644,80 7.566.000 12,6 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades IDESCAT  
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Teixit empresarial format per PIMEs 

 

Les empreses ubicades a la comarca es caracteritzen per ser, en general, de 

mida micro, petita i mitjana.  

 

D’acord la definició que fa la Unió Europea de la petita i mitjana empresa i que 

és recollida en l’Annex I del Reglament (UE) nº651/2014 de la Comissió Europea, 

aquelles empreses amb un volum de negoci anual inferior al 50 milions d’euros 

i/o amb un nombre de treballadors menor a 250 persones, es consideren PIME. 

 

En aquest sentit, la mitjana de treballadors al Vallès Oriental és de 10,02 per 

empresa (veure taula 5). 

 

Així, els municipis amb empreses de major dimensió es troben a Martorelles 

(16,5 treballadors de mitjana), Parets del Vallès (13,43), La Roca del Vallès (12,92), 

Granollers (12,46). 

 

Contràriament, els municipis amb les empreses d’una mida més petita es 

localitzen a Vallgorguina (2,6), Sant Esteve de Palau Tordera (3,54) o Fogars de 

Montclús (3,75). 

 

Taula 5. Grandària mitjana de les empreses per municipi (3T 2020) 
Municipi Total 

Aiguafreda 7,45 
Ametlla del Vallès 7,93 
Bigues i Riells de Fai 6,24 
Caldes de Montbui 7,63 
Campins 6,21 
Canovelles 7,3 
Cànoves i Samalús 4,6 
Cardedeu 5,55 
Figaró-Montmany 7,54 
Fogars de Montclús 3,75 
Franqueses del Vallès 11,5 
Garriga 7,15 
Granollers 12,46 
Gualba 6,38 
Llagosta 8,47 
Lliçà d'Amunt 9,29 
Lliça de Vall 13,2 
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Llinars del Vallès 11,55 
Martorelles 16,59 
Mollet del Vallès 10,13 
Montmeló 12,03 
Montornès del Vallès 10,89 
Montseny 5,56 
Parets del Vallès 13,43 
Roca del Vallès 12,92 
Sant Antoni de Vilamajor 5,87 
Sant Celoni 11,63 
Sant Esteve de Palautordera 3,54 
Sant Feliu de Codines 5,32 
Sant Fost de Campsentelles 7,35 
Sant Pere de Vilamajor 7,49 
Santa Eulàlia de Ronçana 5,58 
Santa Maria de Martorelles 3,53 
Santa Maria de Palautordera 6,35 
Tagamanent 4,07 
Vallgorguina 2,6 
Vallromanes 5,46 
Vilalba Sasserra 5,27 
Vilanova del Vallès 7,95 
 Vallès Oriental 10,02 

Font: Hermes. Diputació de Barcelona 
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3.1.2 PAEs de proximitat 

 

Els PAEs del Vallès Oriental es caracteritzen per tenir un teixit empresarial de 

proximitat, un terme que en el camp de les ciències socials significa que les 

empreses presten els seus serveis, físicament, el més a prop possibles dels seus 

usuaris; ja sigui clientela, empreses proveïdores, persones treballadores o 

qualsevol altre agent involucrat en el procés productiu o de distribució. 

 

D’aquesta manera, la majoria d’actors del territori identifiquen aquest atribut 

com un aspecte positiu que cal posar de relleu i que diferencia aquesta 

comarca d’altres.  

 

Tot i que es tracta d’un atribut de difícil quantificació i comparació, els 

arguments que sostenen aquesta valoració són els següents: 

 

• Els PAEs aporten llocs de treball a moltes persones de la comarca. De 

manera concreta, el sector secundari dona feina a 41.213 persones1 tant 

de forma assalariada com en règim especial de treballadors autònoms. 

És de suposar que una part important és resident en el territori. 

 

• Les empreses generen negocis entre elles. Així, es donen diferents 

relacions proveïdors – clients entre mateixes empreses de la zona. En 

molts casos, els motius que poden portar a mantenir aquesta relació és 

la proximitat física i la bona vertebració del territori que, en 

conseqüència, es tradueix en rapidesa i estalvi de costos. A banda, però, 

existeix un sentiment de pertinença en el territori que propicia aquesta 

contractació entre empreses de la mateixa zona. 

 

• Actualment s’identifiquen subsectors d’activitat amb forta vinculació al 

territori. És el cas d’activitats agroalimentàries o indústria forestal, que 

plantegen bona part de la cadena de valor (matèria prima, producció i 

transformació) dins el mateix àmbit geogràfic. 

 

 
1 Dades corresponents al tercer trimestre del 2020. Font: Hermes 
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3.1.3 Qualitat de vida i de treball 

 

El darrer atribut que els agents identifiquen com una realitat que es dóna 

actualment és la qualitat de vida i de treball que existeix a la comarca, en 

general.  

 

El Vallès Oriental compta amb un bon equilibri territorial (patrimoni cultural, 

turístic, medi ambiental, industrial) i, de retruc, aquest es tradueix amb una 

excel·lent qualitat de vida, fet que suposa un element diferenciador respecte 

altres indrets.  

 

A més, tal i com s’ha comentat en apartats anteriors, els PAEs acullen 

diàriament més de 40.000 persones. Malgrat la capacitat d’atracció que tenen 

per la seva naturalesa empresarial i de generació de llocs de treball, es detecten 

algunes mancances com, per exemple, una baixa presència de transport públic 

així com poca amabilitat i cohesió amb el seu entorn.  Aquestes debilitats, però, 

es poden convertir en oportunitats al tractar-se de zones geogràfiques on 

diàriament hi transiten multitud de persones per motius laborals. 
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Valors actuals 
 

Els actors del territori coincideixen en apuntar que, actualment, es disposa de 

conscienciació en determinats valors i aspectes que confereixen a la zona d’una 

personalitat pròpia.  

 

Aquests valors estan alineats amb el compromís mediambiental, amb 

l’enfocament de posar les persones al centre, amb una voluntat i necessitat de 

cooperació i col·laboració entre empreses i sector públic i, finalment, amb un 

actitud vers la millora constant en la cerca de la competitivitat. 

 

 

3.1.4 Compromís mediambiental 

 

Un dels principals reptes que té la comarca i, més concretament, l’àmbit 

empresarial, és la transició energètica i el foment de la sostenibilitat; ambdós 

emmarcats dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 
 
A dia d’avui existeixen vàries iniciatives enfocades a l’economia verda. És el cas 

de la diagnosi sobre economia circular, acció endegada en el Pla de Reactivació 

Econòmica i Social del Vallès Oriental., També, però, es detecta la voluntat tant 

del sector públic com del privat per invertir en mecanismes de generació 

d’energia verda, de mobilitat sostenible o en sistemes d’il·luminació amb 

criteris d’eficiència energètica. 

 

Aquesta conscienciació és, doncs, un fenomen integrat en el sí de la societat i 

de l’empresa.  
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3.1.5 Les persones al centre 

 

La mirada cap al capital humà és cada vegada més important. Les persones són 

els motors de les empreses i del sistema productiu.  

 

Aquest valor pren, per tant, especial rellevància; més si tenim en compte que 

les empreses formen part de la societat.  

 

En aquest sentit, el valor de posar les persones al centre es pot explicar des de 

dues vessants. 

 

La primera és el compromís que moltes empreses tenen amb el territori i com 

apliquen la responsabilitat social corporativa en forma d’accions que 

reverteixin directament a la comunitat on habiten. Sense entrar en casos 

concrets, en el grups de treball realitzats amb el sector privat s’han deixat 

entreveure iniciatives particulars, anònimes i amb un rerefons de bona voluntat 

que mostren la vinculació de les empreses i el seu compromís amb l’entorn 

immediat.  

 

La segona és la perspectiva de gènere que cada vegada es fa més necessària. 

Atès que bona part del capital humà que treballa diàriament en els PAEs són 

dones, hi ha una necessitat evident de fomentar que els espais de treball siguin 

segurs, agradables i inclusius.  En conseqüència, un dels reclams tant des de 

l’àmbit privat com el públic és el de la cerca de solucions que propiciïn que els 

PAEs siguin integradors, conciliadors i contribueixin al benestar sociolaboral de 

tothom. 
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3.1.6 Voluntat de cooperació i col·laboració 

 

La posada en pràctica d’actuacions i inversions específiques orientades a la 

millora dels PAEs i de les empreses, requereix de la implicació de tots els agents, 

siguin públics o privats. 

 

Aquesta premissa de construcció conjunta i de cooperació és cabdal per al 

desenvolupament del territori. Les polítiques de desenvolupament territorial 

consisteixen en un conjunt d’iniciatives que sorgeixen dels agents locals i dels 

agents externs amb la finalitat de fomentar el creixement, generar ocupació i 

millorar la qualitat de vida i el benestar en conjunt. 

 

Per tant, l’enfocament del desenvolupament territorial es basa en la 

participació dels actors, com a protagonistes de les iniciatives. Els mecanismes 

més adequats són aquells que confereixen un caràcter participatiu dels governs 

locals amb els actors privats. A més, creen un clima de col·laboració entre els 

possibles actors del desenvolupament del territori i es necessita comptar amb 

els lideratges adequats. 

 

Arribats en aquest punt, a dia d’avui, hi ha voluntat tant des de l’òptica pública 

com de la privada per aprofundir en aquests espais de col·laboració i que siguin 

molt operatius. 

 

Des de l’àmbit públic, existeix la Taula Vallès Oriental Avança on formen part 

els ajuntaments i els principals agents econòmics del territori (associacions 

empresarials, sindicats) Des d’aquest espai es consensuen polítiques 

supramunicipals orientades a la promoció econòmica i l’ocupació. 

 

Des del privada, el teixit empresarial present en els PAEs, en molts casos, 

s’articula en forma d’associació; de manera que disposen d’un canal 

d’interlocució únic amb l’administració i, a més, tenen capacitat per endegar 

accions de millora conjuntes. En el cas del Vallès Oriental, hi ha una forta 

presència d’associació empresarials en els PAEs, (veure taula 6). 
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Tanmateix, ambdues parts reconeixen que encara hi ha camp per recórrer i que 

es necessita estrènyer els vincles i el diàleg. 

 

Taula 6. Associacions empresarials del Vallès Oriental 
MUNICIPI NOM ASSOCIACIÓ TIPUS ASSOCIACIÓ  PAE 

Ametlla del Vallès Associació d'Empresaris dels 
Polígons de l'Ametlla 

Associació empresaris   

Canovelles Associació Empresarial de 
Canovelles 

Associació empresaris Can Castells, 
Canovelles 

Cardedeu Associació d'Empreses dels 
Polígons (AEP) de Cardedeu 

Associació empresaris Polígon Industrial 
Sud, Carretera de 
Les Aigües, Can 

Boixadera, C-251 
i El Marital 

Granollers Associació d'empresaris i 
propietaris del Polígon Industrial 
Font del Ràdium 

Associació empresaris La Font del 
Ràdium 

Granollers Associació d'Empresaris del 
Polígon Palou Nord  

Associació empresaris Palou Nord 

Granollers Associació d'empreses del polígon 
(AEP) El Coll de la Manya 

Associació empreses i 
propietaris 

El Coll de la 
Manya 

Granollers i 
Montmeló 

Associcació d'Empreses dels 
Polígons del Circuit 

Associació empresaris Cal Gordi-Cal 
Català 

Granollers Associació d'Empreses i 
Propietaris dels Polígons 
Industrials (AEP) Congost i Jordi 
Camp 

Associació empresaris i 
propietaris 

Congost i Jordi 
camp 

Granollers Associació de comerciants del 
polígon El Ramassar 

Associació empresaris El Ramassar 

La Garriga Associació d’Empresaris i 
Propietaris dels Polígons 
Industrials (AEP) de la Garriga 

Associació empresaris i 
propietaris 

  

La Llagosta Associació Polígon Industrial La 
Llagosta 

Associació empreses La Llagosta 

La Roca del Vallès Junta de compensació Can 
Massaguer 

Junta de compensació Can Massaguer 

Les Franqueses del 
Vallès 

Associació d’Empresaris i 
propietaris (AEP)  dels Polígons de 
les Franqueses del Vallès 

Associació empreses i 
propietaris 

Congost, Pla de 
Llerona i 
Ramassar 

Llinars del Vallès Entitat de Conservació  Entitat urbanística de 
conservació 

El Mogent-Nou 

Martorelles Entitat urbanística de conservació 
del pol. Ind. Martorelles 

Entitat urbanística de 
conservació 

Martorelles 1 i 2 

Sant Celoni Associació de Propietaris del 
Polígon Nord Est de Sant Celoni 

Associació propietaris Nord Est 

Sant Celoni Associació d'empreses Polígon 
Molí de les Planes 

Associació empreses Molí de les Planes 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Associació d’Empresaris i 
Propietaris del Polígon de Can 
Magre 

Associació empresaris i 
propietaris 

Santa Eulàlia de 
Ronçana 

Santa Maria de 
Palautordera 

Junta de compensació Can 
Vernedes - Ca N'Auleda 

Junta de compensació Can Vernedes- Ca 
n'Auleda 

Font: Consell Comarcal del Vallès Oriental 
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3.1.7 Millora constant en la cerca de la competitivitat 

 

El teixit productiu dels PAEs del Vallès Oriental demostra tenir un caràcter 

resilient, és a dir,  que resisteix  davant les adversitats.  Una bona prova és  que 

la indústria del Vallès Oriental és el sector que ha superat millor la crisi 

provocada per la pandèmia amb una forta recuperació a partir del segon 

semestre del 2020.2 

 

Aquesta fortalesa, a més, es tradueix en la capacitat d’innovació i d’adaptació a 

la realitat que tenen una bona part de les empreses del teixit.  En aquest sentit, 

els actors indiquen que les inversions en I+D per a la millora de la productivitat 

són un fet visible a moltes empreses, independentment de la seva mida. 

 

A banda, a nivell territorial també es formulen estratègies per a la cerca de la 

competitivitat constant. 

 

Tal és així que una de les línies estratègiques del Pla estratègic  de 

desenvolupament econòmic local i l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025)  

es refereix a la tecnologia, coneixement i innovació per tal que la comarca 

esdevingui un espai de coneixement. 

 

Dins aquesta línia s’inclouen diferents programes com el promoció i 

posicionament en innovació, el forment de la R+Dì, i xarxes d’ecosistema 

d’innovació o, també, la cultura de la innovació. 

 

Finalment, un altre exemple d’aquesta aposta cap a la innovació és l’estratègia 

que té l’entorn empresarial del Circuit de Catalunya de reorientar les seves línies 

d’investigació i desenvolupament envers la indústria de la automoció 

sostenible. Un fet que demostra, altra vegada, la capacitat del teixit productiu i 

del sector públic per reforçar la competitivitat de les empreses existents. 

 
2 Font: OPAE. L’observatori dels Polígons d’activitat econòmica del Vallès Oriental. 3r trimestre 2021. 
Observatori del Centre d’Estudis del Vallès Oriental. 
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4. Pla d’acció 

 
 

Objectius de la marca 
 

La futura marca per a la promoció del territori industrial ha de perseguir quatre 

objectius específics que han estat consensuats tant pels agents públics com 

pels privats del territori. 

 

Aquests són: 

 

1) Retenir i captar empreses que aportin valor i competitivitat a la comarca. 

2) Generar, retenir i atraure talent 

3) Connectar i involucrar els agents del territori partícips de les dinàmiques 

del teixit productiu. 

4) Apropar els PAEs a la ciutadania.. 

 

 

Vectors del pla de màrqueting 
 

Per tal de disposar d’una marca que sigui capaç d’assolir els objectius definits, 

cal desplegar un pla d’acció que doti de contingut a la marca i sigui capaç de 

projectar la identitat prèviament definitiva.  

 

A tal efecte, el pla d’acció proposat es desplega a partir de dos vectors. 

 

1. Creació de la marca 
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Les accions 

 
A continuació s’exposarà un conjunt d’accions degudament explicades en format 

fitxes.  

 

 

 

Actuació 

 

 

Acció 

 

 

 

 

Descripció  

acció 

 

 

 

 

 

Recursos 

necessaris 

 

Prioritat  

Calendari 

execució 
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Creació de la marca 
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Creació de la marca 

4.1 Creació de la marca 
 

 

Actuacions 

 

• Contractació empresa creativa 
o Es contractarà una empresa que dugui a terme els treballs consistents en la creació de la marca. 

o Els treballs consistiran en donar una imatge i un nom a la marca. 

 

• Presentació de la marca 
o Es realitzarà una presentació pública de la marca per tal de donar-la a conèixer. 
o Es recomana que la presentació vagi acompanyada de la posada en escena d’algun producte en concret (veure pla 

de màrqueting). 
o És fonamental que els principals mitjans de comunicació tant comarcals com d’altres especialitzats siguin presents 

en la presentació de la marca. 
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Creació de la marca 

 

 

Actuació 

 

 

1. Producció de la marca 

Acció  1.1 Naming i baseline 

 

Descripció  

acció 

 

Una de les tasques de l’empresa contractada serà dotar la 

marca d’un nom que la identifiqui i sigui capaç de transmetre 

la seva proposta de valor. 

 

Naming 

 

El primer pas per a la producció de la marca és dotar-la d’un 

nom que la identifiqui.  

 

Aquest nom ha de ser fàcil de recordar i ha de procurar: 

• Ser un reflex de la identitat de la marca (veure identitat 

de la marca). 

• Que sigui el més integrador possible. Per tant, es 

recomana evitar la paraula “industrial” ja que només 

s’adreça a una part del teixit productiu. 

• Deixar entreveure els atributs positius de la marca. 

 

Baseline 

 

Entenem per baseline un o varis mots (sense necessitat que 

sigui una oració estructurada gramaticalment) que  

contribueixen a reforçar el missatge que vol transmetre el nom 

de la marca i les solucions que aportarà als seus usuaris. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2022 
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Creació de la marca 

 

 

Actuació 

 

 

1. Producció de la marca 

Acció  1.2 Disseny gràfic: logotip, aplicacions 

 

Descripció  

acció 

 

La següent tasca per l’empresa contractada serà produir un 

logotip que doni personalitat gràfica a la marca.  

 

A tal efecte, el logotip haurà de procurar de ser un reflex de la 

identitat de la marca, és a dir, dels seus atributs i valors. 

 

Atès que els elements d’identitat de la marca són diversos es 

suggereix disposar de diferents aplicacions de la marca de 

manera que puguin ser emprades en diferents ocasions, en 

funció de la necessitat i de l’objectiu que es persegueix.  

 

A tall d’exemple, es pot disposar d’una aplicació quan la 

marca fa referència als valors mediambientals i una altra 

diferent quan es refereix a les persones al centre i la 

humanització dels PAEs.  

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2022 
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Creació de la marca 

 

Actuació 

 

 

2. Presentació de la marca  

Acció  2.1 Esdeveniment de presentació 

 

Descripció  

acció 

 

S’organitzarà un esdeveniment de presentació de la marca per 

tal de donar-la a conèixer a la societat en general, a agents de 

la comarca i a altres territoris.  

 

El motiu és donar el tret de sortida a la seva comunicació però, 

també, explicar l’estratègia que se seguirà per a la divulgació. 

 

Per tal de demostrar que darrere la marca hi ha un pla de 

treball sòlid i amb un enfocament clar alineat amb la identitat, 

es suggereix que aquest acte coincideixi en la posada en marxa 

d’un dels productes que es plantegen en el pla de màrqueting.  

 

D’aquesta manera es podrà visualitzar la missió de la marca i 

serà més entenedor els objectius que persegueix. 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

Recursos humans 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2022-2023 
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Creació de la marca 

 
 

Actuació 

 

 

2. Presentació de la marca  

Acció  2.2 Anuncis a mitjans 

 

Descripció  

acció 

 

Després del moment en què la marca ha estat presentada, 

caldrà fer-ne difusió a la premsa i a mitjans de comunicació 

diversos: comarcals, provincials però, també, d’altres 

especialitzats d’abast més global; ja siguin online o offline. 

 

Es considera important que des d’un inici se’n faci ressò  per tal 

que aquesta sigui notòria. Certament, aquest és el punt de 

partida que s’haurà d’anar treballant constantment al llarg de 

la vida de la marca. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2023 
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Creació de la marca 

 

Actuació 

 

 

2.  Presentació de la marca  

Acció  2.3 Materials corporatius 

 

Descripció  

acció 

 

Es crearan materials corporatius amb la finalitat de fer tangible 

la marca i que puguin ser distribuïts com a elements de 

marxandatge i/o de visualització de la mateixa en diferents 

actes. 

 

La producció d’aquests materials ha de contribuir a la 

notorietat de la marca i a la seva ràpida propagació. 

 

D’entre els materials que es poden elaborar es suggereix: 

rollers, bolígrafs, llibretes, calendaris, etc. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2023 
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Pla de màrqueting 
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Pla de màrqueting 

 
 
4.2 Pla de màrqueting 
 

 

Actuacions 

 

Producte 

• Senyalització PAEs 

• Fòrum empreses Vallès Oriental 

• Jornada anual d’associacions empresarials 

• Protocol actuació de gènere 

• Marca al servei del territori 

 

Preu 

• Pacte d’adhesió a la marca 

 

 

Distribució 

• Fires sectorials i professionals 

• Presentació a institucions 

 

Comunicació 

• Adaptació portal polígons a la marca 

• Màrqueting digital 

• Publicity 

• Patrocini 

• Campanyes de comunicació 

• Empreses ambaixadores de la marca 
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Pla de màrqueting 

 
 

Producte 

 

Actuació 

 

 

3.  Senyalització PAEs  

Acció  3.1 Consens amb els ajuntaments 

 

Descripció  

acció 

 

El Pla estratègic de desenvolupament econòmic local i 

l’ocupació del Vallès Oriental (2018-2025) estableix una 

actuació que consisteix en harmonitzar la senyalització dels 

PAEs a tota la comarca. A tal efecte, la marca pot ser un 

element de cohesió i d’unificació. 

 

Tot i això, atès que es tracta d’una actuació complexa i on 

intervenen tots els municipis, es requereix d’un consens. 

 

Aquesta acció, doncs, parteix de l’elaboració d’un avantprojecte 

que sigui persuasiu i que, a la vegada, pugui ser explicat amb 

l’objectiu d’arribar a un acord amb els municipis implicats.  

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

Recursos humans 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2023-2025 
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Pla de màrqueting 

 
 
 

Producte 

 

Actuació 

 

 

3.  Senyalització PAEs  

Acció  3.2 Compra de mobiliari urbà 

 

Descripció  

acció 

 

Després d’obtenir el compromís dels ajuntaments (o una part 

d’ells) de disposar de la senyalització unitària, caldrà invertir en 

la compra dels tòtems o altres solucions de senyalització. 

 

En conseqüència, s’haurà de preveure la inversió necessària a 

realitzar i la cerca de cofinançament per tal que sigui factible. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2024-2025 
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Pla de màrqueting 

 
 

Producte 

 

Actuació 

 

 

3.  Senyalització PAEs  

Acció  3.3 Manteniment 

 

Descripció  

acció 

 

Tant bon punt el mobiliari urbà hagi estat instal·lat caldrà 

preveure i aplicar un mecanisme de manteniment que eviti el 

seu deteriorament. 

 

A banda del bon estat de conservació, caldrà vetllar perquè els 

continguts que inclogui el mobiliari urbà estiguin 

permanentment actualitzats. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2025 
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Pla de màrqueting 

 

Producte 

 

Actuació 

 

 

4.  Fòrum d’empreses Vallès Oriental  

Acció  4.1  Pla de seminaris anual 

 

Descripció  

acció 

 

En caràcter periòdic s’organitzarà una trobada d’empreses del 

territori per tal que esdevingui un espai d’interrelació i connecti 

i involucri els agents privats (d’acord un dels objectius de la 

marca). 

 

Aqueta trobada caldrà que disposi d’un contingut que 

persuadeixi als participants.  

 

Per aquest motiu, caldrà desenvolupar un calendari anual de 

seminaris que tractin temes d’interès i vinculats a la identitat 

de la marca; és a dir, innovació, economia verda, indústria 

automobilística, innovació, polítiques de gènere, etc. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2022-2025 
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Pla de màrqueting 

 
 

Producte 

 

Actuació 

 

 

4.  Fòrum d’empreses Vallès Oriental  

Acció  4.2  Contacte amb ajuntaments 

 

Descripció  

acció 

 

Es recomana que aquest fòrum d’empreses sigui, per una 

banda, itinerant i, per l’altra, que aglutini al màxim d’empreses 

del territori. 

 

En conseqüència, es requereix d’una tasca de difusió i de 

comunicació prèvia entre els ajuntaments de la comarca. A la 

vegada, s’ha de cercar complicitats per tal de disposar d’espais 

arreu on poder organitzar aquestes trobades. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2023-2025 
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Pla de màrqueting 

 
 

Producte 

 

Actuació 

 

 

4.  Fòrum d’empreses Vallès Oriental  

Acció  4.3  Compra de materials i producció de l’esdeveniment 

 

Descripció  

acció 

 

La producció de qualsevol esdeveniment on hi hagi d’intervenir 

la marca requerirà d’una producció que contribueixi a realçar-

la i a fer-la visible.  

 

En aquest sentit, s’haurà de realitzar la contractació dels 

proveïdors necessaris per tal que el Fòrum d’empreses es 

realitzi amb el màxim de garanties de qualitat.  

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2023-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Producte 

 

Actuació 

 

 

5.  Jornada anual d’associacions empresarials  

Acció  5.1  Conceptualització de la jornada 

 

Descripció  

acció 

 

La marca, una vegada a l’any, tractarà de reunir les associacions 

empresarials del territori amb afany de que es coneguin entre 

elles i, a la vegada, que esdevingui un espai de transferència de 

coneixement, casos i metodologia. 

 

La jornada, abans, necessitarà ser conceptualitzada. És a dir, 

s’haurà de preveure quins continguts tractarà, quines 

dinàmiques, com s`aconseguirà involucrar al màxim d’actors 

possible, etc. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2022-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Producte 

 

Actuació 

 

 

5.  Jornada anual d’associacions empresarials  

Acció  5.2  Producció de la jornada 

 

Descripció  

acció 

 

La producció de la jornada consistirà en habilitar un espai, 

comunicar el contingut als assistents i fer un seguiment per a la 

seva participació. 

 

A més, haurà de coordinar-se tota la logística necessària i la 

contractació d’aquells serveis necessaris per a la seva correcta 

realització 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2023-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Producte 

 

Actuació 

 

 

6.  Protocol d’actuació de gènere  

Acció  6.1  Centralització contractació protocols a nivell de PAE 

 

Descripció  

acció 

 

El 5è objectiu dels ODS és la igualtat de gènere. Aquest principi 

jurídic universal reconegut per les normatives internes es 

desplega, també, en l’àmbit de l’empresa.  

 

D’aquesta manera, hi ha un seguit d’obligacions legals de les 

empreses en matèria d’igualtat.  Una d’elles és el protocol per a 

la prevenció o abordatge de l’assetjament sexual i per raó de 

sexe.  

 

En aquest sentit, l’acció que es planteja és que el Consell 

Comarcal plantegi protocols d’actuació a nivell de PAE així com 

decàlegs de tolerància zero i que, tot plegat, s’elabori sota el 

paraigües de la  marca. 

 

 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

Recursos humans 

 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2024-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Producte 

 

Actuació 

 

 

6.  Protocol d’actuació de gènere  

Acció  6.2  Contractació empresa redactora protocols 

 

Descripció  

acció 

 

Aquesta acció innovadora -però molt necessària- seria un 

element que aportaria un posicionament molt clar a la marca. 

Recordem que un dels valors d’aquesta és posar les persones al 

centre i fomentar que els PAEs siguin integradors i llocs segurs. 

 

Per tant, caldrà contractar una empresa que redacti un model 

de protocol i que pugui transferible i aplicable a qualsevol dels 

PAEs de la comarca. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2024-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Producte 

 

Actuació 

 

 

7.  Marca al servei del territori  

Acció  7.1  Serveis de la marca  

 

Descripció  

acció 

 

La marca serà l’element aglutinador dels diferents serveis que 

actualment s’estan desenvolupant en matèria de promoció 

econòmica del Consell Comarcal.  

 

Aquests són: 

 

• L’Observatori 

• Portal de polígons 

• Vídeos, fulletons, 

• Estudis i projectes 

 

Per tant, tots aquests serveis existents esdevindran un producte 

de la marca i, en conseqüència, caldrà que tots ells 

s’aixopluguin del seu paraigües (veure acció 11) 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2022-2023 
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Pla de màrqueting 

 

Preu 

 

Actuació 

 

 

8.  Pacte d’adhesió a la marca  

Acció  8.1  Concreció de criteris d’utilització de la marca  

 

Descripció  

acció 

 

El Pacte d’adhesió a la marca esdevindrà el compromís formal 

per tal que els municipis de la comarca facin ús de la marca. 

 

Abans, però, cal delimitar els usos que es farà de la marca i sota 

quins criteris.  

 

Així, el Consell Comarcal haurà de debatre internament qui, 

quan, per què i com els ajuntaments i les empreses podran fer 

ús de la marca. 

 

A continuació, es durà una tasca d’explicació d’aquests criteris 

de manera que, tot plegat, es materialitzi en un Pacte 

d’adhesió que cercarà la màxima involucració dels agents. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2022-2023 
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Pla de màrqueting 

 

Preu 

 

Actuació 

 

 

8.  Pacte d’adhesió a la marca  

Acció  8.2  Redacció protocol adhesió  

 

Descripció  

acció 

 

Tant bon punt s’ha determinat els criteris, es redactarà un 

protocol d’adhesió que servirà per fer-ne difusió i per cercar 

complicitats amb els diferents agents del territori. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2022-2023 

 

 

  



 

50 
 

Pla de màrqueting 

 

Preu 

 

Actuació 

 

 

8.  Pacte d’adhesió a la marca  

Acció  8.3  Conveni de col·laboració tipus  

 

Descripció  

acció 

 

Es redactarà un conveni de col·laboració o es modificarà 

l’existent tot incorporant el protocol d’adhesió a la marca que 

parteix dels criteris establerts amb antelació. 

 

Mitjançant aquest document jurídic es determinaran els drets i 

obligacions de les dues parts en relació a l’ús i gaudi de la 

marca. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2023-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Distribució 

 

Actuació 

 

 

9.  Fires sectorials i professionals  

Acció  9.1  Prospecció de fires d’interès  

 

Descripció  

acció 

 

Per donar a conèixer la marca es requereix poder-la fer arribar 

als agents d’interès. Aquests són empreses del territori o 

d’altres amb potencial d’ubicar-s’hi i persones (talent). 

 

En conseqüència, es realitzarà una tasca de prospecció de fires 

sectorials i professionals amb capacitat d’arribar al públic 

objectiu d’interès.  

 

Aquest prospecció ha de contemplar fires d’abast comarcal, 

provincial, nacional i internacional. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2023 
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Pla de màrqueting 

 

 

Distribució 

 

Actuació 

 

 

9.  Fires sectorials i professionals  

Acció  9.2  Participació o col·laboracions  

 

Descripció  

acció 

 

En base a la prospecció feta, es determinarà la modalitat de 

participació en aquestes fires que anirà en funció de recursos 

disponibles i/o de la necessitat de presentar-se sol (amb un 

estand propi) en col·laboració (amb estand compartit). 

 

En aquest últim cas, s’haurà de fer una tasca d’interlocució 

amb altres agents per tal d’arribar a un acord de participació 

conjunta. 

 

A tall d’exemple, en determinades fires es pot anar de la mà de 

la Diputació de Barcelona i, en d’altres, de Turisme del Consell 

Comarcal. La col·laboració dependrà de la orientació de la fira.  

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2024 
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Pla de màrqueting 

 

Distribució 

 

Actuació 

 

 

10.  Presentació a institucions  

Acció  10.1  Presentació de la marca i cerca de col·laboracions 

 

Descripció  

acció 

 

La marca es presentarà personalment i individualment al 

màxim d’agents d’interès.  

 

Per tant, caldrà coordinar una roda de reunions que serveixin 

per explicar la marca, la seva identitat i els objectius que 

persegueix. 

 

Alguns dels agents que es poden contemplar són: Diputació de 

Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, 

Àrea Metropolitana de Barcelona, associacions empresarials del 

territori. 

 

Les presentacions han de servir, també, per fer una primera 

aproximació a diferents col·laboracions que es puguin donar. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2023 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

11.  Adaptació portal polígons a la marca  

Acció  11.1  Imatge i continguts 

 

Descripció  

acció 

 

D’acord amb l’acció 7, la marca esdevindrà el paraigua del 

conjunt de serveis que actualment es presten des del Consell 

Comarcal en matèria de Promoció Econòmica. 

 

Per aquest motiu, es durà una tasca de “re-styling” de l’actual 

portal de polígons i es conferirà una imatge d’acord la marca.  

 

D’aquesta manera, la voluntat de que la marca estigui al servei 

de la comarca serà més evident i fàcilment perceptible per part 

dels usuaris. 

 

En conseqüència, caldrà plantejar els continguts del portal i la 

forma en què s’organitzen internament de manera que es 

mantingui una coherència i el relat s’adapti al de la identitat de 

la marca. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2022 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

11.  Adaptació portal polígons a la marca  

Acció  11.2  Contractació empresa web 

 

Descripció  

acció 

 

Es contractarà una empresa que serà l’encarregada 

d’implementar i reorganitzar els continguts del portal. 

 

Es suggereix que la web s’allotgi en un domini que faci 

referència a la marca i que d’entre els seus continguts, es 

puguin percebre la identitat, els valors així com que hi hagi un 

espai destinat a fer difusió de les empreses ambaixadores de la 

marca. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

 

Prioritat Alta 

Calendari 

execució 

 

2023 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

12.  Pla de comunicació  

Acció  12.1  Redacció pla de comunicació  

 

Descripció  

acció 

 

S’elaborarà un pla de comunicació per tal de comunicar tots els 

aspectes relacionats amb la marca per diferents canals, 

incloses les xarxes socials. 

 

Atès que es tracta d’una disciplina que requereix de certa 

estratègia comunicativa, es vetllarà per disposar d’un pla de 

comunicació.  

 

Aquest pla, a més, contemplarà les principals xarxes a efectes 

d’assolir els objectius de la marca (LinkedIn, Twitter, Instagram). 

 

Cada xarxa requerirà d’un tractament i uns continguts 

específics que, abans de ser executats, prèviament es pensaran 

i es raonaran. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2023 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

12.  Pla de comunicació 

Acció  12.2  Elaboració de continguts 

 

Descripció  

acció 

 

Tots els continguts que reculli el pla de comunicació (acció 12.1) 

es prepararan amb antelació. Entenem per contingut el text, 

les imatges, els enllaços, les etiquetes, etc..  

 

D’aquesta manera, es disposarà d’un recull del material que 

haurà de ser difós per tots els canals de comunicació i, també, 

les xarxes socials. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2024-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

12.  Pla de comunicació 

Acció  12.3  Execució del pla i continguts 

 

Descripció  

acció 

 

Tots els continguts elaborats i preparats seran comunicats en el 

seu degut moment en diferents mitjans i a les xarxes. 

 

Aquesta tasca pot ser duta a terme pel propi cos tècnic del 

Consell Comarcal o, també, contractada a una empresa 

especialista. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2024-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

13.  Publicity  

Acció  13.1  Col·laboració amb mitjans especialitzats 

 

Descripció  

acció 

 

El publicity és una tècnica de comunicació que consisteix en 

que veus i canals autoritzats i de prestigi parlin bé de la marca i 

elaborin continguts alineats amb la identitat i els valors de la 

mateixa. 

 

D’alguna manera, es tracta d’una publicitat encoberta ja que 

els mitjans de comunicació creen noticies i reportatges que 

realcen la imatge de marca. 

 

Per aquest motiu, el primer pas és establir pautes de 

col·laboració amb certs mitjans especialitzats que s’orientin al 

mateix públic objectiu que la marca: Viaempresa, La 

Vanguardia, Cinco Dias, Expansión, etc.. 

 

Aquests mitjans, a més, poden ser difusors dels diferents 

productes que disposa la marca.  

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2024-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

13.  Publicity  

Acció  13.2  Producció de notícies 

 

Descripció  

acció 

 

S’establirà un mecanisme d’elaboració de notes de premsa 

periòdiques vinculades a l’execució dels diferents productes de 

la marca.  

 

Aquests continguts periodístics es difondran entre els mitjans 

de comunicació col·laboradors i altres.  

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Mitja 

Calendari 

execució 

 

2023-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

13.  Publicity  

Acció  13.3  Organització de taules rodones, esmorzars 

 

Descripció  

acció 

 

La marca organitzarà periòdicament esdeveniments que la 

dotin de contingut, versatilitat i prestigi.   

 

Aquests s’organitzaran conjuntament amb la col·laboració d’un 

mitjà de comunicació col·laborador, de manera que 

s’encarregarà de fer-ne difusió pels seus canals. 

 

Aquests esdeveniment hauran de tenir una temàtica d’interès i 

ser capaços de reunir actors amb un discurs que atregui la 

receptivitat del públic objectiu. En aquest sentit, els temes a 

tractar es suggereix que tinguin l’enfocament dels valors de la 

marca. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2024-2025 
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Pla de màrqueting 

 
 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

14.  Empreses ambaixadores de la marca  

Acció  14.1  Elecció d’empreses diferencials amb pertinença 

 

Descripció  

acció 

 

Es farà una selecció d’empreses amb valor afegit i singular i 

que, a més, tinguin un sentiment de pertinença i d’arrelament.  

 

Es procurarà que aquestes empreses esdevinguin 

ambaixadores de la marca. Això significa que hauran de 

contribuir a la seva notorietat i identitat tot aprofitant el bon 

posicionament d’aquestes en el mercat.  

 

En aquest sentit, s’haurà d’establir, prèviament, els mecanismes 

i eines que s’empraran perquè sigui possible.  

 

Tant bon punt es disposi d’empreses amb voluntat de ser 

ambaixadores de la marca, es redactarà un conveni de 

col·laboració que recollirà els drets i les obligacions d’ambdues 

parts.  

 

Recursos 

necessaris 

Recursos humans 

 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2023-2025 
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Pla de màrqueting 

 

Comunicació 

 

Actuació 

 

 

14.  Empreses ambaixadores de la marca  

Acció  14.2  Materials promocionals audiovisuals 

 

Descripció  

acció 

 

S’encarregarà el disseny i la producció de materials 

audiovisuals que contribueixin a reforçar la comunicació del 

vincle de les empreses ambaixadores amb la marca.  

 

Aquests materials podran ser difosos per diferents canals tant 

de la marca com de les pròpies empreses.  

 

Per aquest motiu, es contractarà una empresa especialista per 

a la creació d’aquests materials. 

 

Recursos 

necessaris 

Recursos econòmics 

 

Prioritat Baixa 

Calendari 

execució 

 

2024-2025 
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5. Calendari 
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