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Oferir als ens locals:

 informació bàsica sobre la situació actual del fet associatiu

als PAE de la nostra demarcació

 un marc conceptual, una metodologia i unes eines
en l’àmbit de l’associacionisme en els PAE que permetin
apoderar-los per a l’impuls de les associacions i la seva
consolidació.

Es tracta, en definitiva, de contribuir a l’impuls de la competitivitat
dels PAE i de les empreses que s’hi ubiquen per la via del foment
de la cooperació empresarial mitjançant aquest instrument tan
versàtil i amb un potencial tan important com és
l’associació.

1. OBJECTIU DEL DOCUMENT
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2. PER QUÈ ÉS IMPORTANT L’ASSOCIACIONISME ALS PAE

• Subministraments

• Serveis operatius

• Serveis 

estratègicsGarantir 

serveis

• Manca de conservació 

de la urbanització i de 

els infraestructures

• Inexistència de zones 

comunitàries

• Sorgiment de noves 

necessitats 

d’infraestructures

Resoldre 

problemàtiques
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Oportunitats

GESTIÓ INTEGRAL 
DEL PAE

• Projectes 

municipals 

(CPP)

• Col·laboració 

amb universitats 

o centres de 

recerca

• Administracions

• Companyies 

subministradores

Defensa dels 

interessos de les 

empreses



3. AVANTATGES DE L’ASSOCIACIONISME ALS PAE
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• Interlocució única

• Foment de les relacions interempresarials

• Major implicació de l’empresariat

• Possibilitat de participació en processos de priorització de l’assignació de 

recursos municipals als PAE

• Possibilitat d’impulsar projectes estratègics i de prestar serveis de valor 

afegit

• Possibilitat de negociació amb proveïdors i subministradors

• Composició oberta (propietat i empreses)

• Possibilitat d’accedir a subvencions

• Bona imatge

• Possibilitat d’integrar-se en altres associacions

A S S O C I A C I O N I S M E  P A E



4. SITUACIÓ ACTUAL
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Mapa de la distribució comarcal de les associacions de PAE de la província de Barcelona

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels Consells Comarcals, ajuntaments, associacions
de polígons de la província de Barcelona, PIMEC-Polígons i UPIC, 2016.

• No es disposa de dades de totes les associacions de la 

província, en bona part perquè moltes d’elles no estan 

operatives segons el contrast dut a terme per l’STP amb els 

ajuntaments corresponents

• El percentatge de PAE amb associació és força baix, de 

l’12,5% aproximadament

• L’índex d’afiliació és també força baix; només el 16,5% de 

les associacions respecte a les quals tenim dades tenen un 

índex d’afiliació superior al 40%

• Darrerament es produeix un lleuger creixement en el nombre 

d’associacions: gairebé el 33% de les associacions existents 

s’han creat durant els darrers 5 anys

• En relació a les associacions de les quals tenim dades, la 

meitat disposen de conveni amb l’Ajuntament corresponent
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5. EL PAPER DELS AJUNTAMENTS
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6. ELEMENTS DE LES ASSOCIACIONS

Tasques de funcionament ordinari de l’associació

Contribució a la conservació del PAE

Serveis al PAE i a les empreses

Fent comunitat

Funcions de representació i defensa dels interessos de les empreses

Models de gestió 

• Gerència professionalitzada

• Gestió externalitzada

• Autogestió

Àmbit territorial de l’associació   

Factors d’èxit

 Gestió directa serveis

 Autofinançament

 Capacitat de generar 

confiança, col·laboració

 Professionalització

 Pla estratègic

 Conveni amb l’Ajuntament

 Massa crítica

 Capacitat de comunicació

 Aliances, suport extern

 Trajectòria
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7. CASOS DE REFERÈNCIA



10

7. CASOS DE REFERÈNCIA
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7. CASOS DE REFERÈNCIA
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8 AGRAÏMENTS

Sessió de contrast:

Montserrat Ambrós - Associació d’Empresaris de Bufalvent

Mònica Cañamero - Ajuntament de Granollers

Begoña Cubo - Ajuntament de Manresa

Anna Prat - Consell Comarcal del Bages

Carlos Rodríguez - Unió de Polígons Industrials  de Catalunya, UPIC

Marcela Véliz - Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, PIMEC

Contingut de les fitxes:



13

EQUIP DE TREBALL

Direcció del treball:

Gemma Cortada, cap de la Subsecció de Sectors Productius

Realització del treball:

Rosabel Hernández, cap de la Secció de Suport al Teixit Productiu Local

Montserrat Rico, tècnica de la Subsecció de Sectors Productius

Mireia Rossell, becària la Subsecció de Sectors Productius

Santi Macià, tècnic de la Subsecció de Sectors Productius

GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!
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GUIA

https://www.diba.cat/en/web/economieslocals/programa-pae


