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La comarca del Berguedà està composada per 31 municipis,
la capital dels quals és Berga. La població total sobrepassa els
40.000 habitants i la superfície arriba fins als 1.184,89 km².

Més de 250 empreses instal·lades
El Berguedà ha sigut tradicionalment una comarca
industrialitzada i amb importants activitats econòmiques.
Tradicionalment el sectors més importants han estat el tèxtil
i el miner. Actualment també predominen els sectors
alimentari, fusta-suro, energia i aigua.
També són importants els sectors de transports i
maquinària que aglutinen un gruix important de l’activitat
econòmica Berguedana.
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dos clústers estratègics

Clúster Tèxtil Mèdic-Sanitari
L’Associació del Tèxtil Mèdic-Sanitari del Berguedà (MESAB), format
per 13 associats, té com a objectiu el desenvolupament de
projectes d’innovació, investigació aplicada i desenvolupament
industrial; la transferència de tecnologia; i la formació continuada
de les persones que operen amb materials tèxtils.
L’Associació està formada, essencialment, per empreses del
Berguedà, el Bages, el Gironès i el Vallès Oriental.
El MESAB compta amb el lideratge de l’Innotex Center, el Centre
d’Innovació Tecnològica de la Universitat Politècnica de
Catalunya, referent en projectes de recerca i en la seva aplicació
industrial, en els projectes de recerca i innovació tecnològica.

Clúster de Muntanya
El Clúster Agroalimentari de Productes Típics de Muntanya, format
per 40 empreses, té com a objectiu posicionar els productes típics
del territori de muntanya de Catalunya com a referent alimentari
diferenciat, de qualitat i prestigi, a nivell local i internacional.
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gent preparada per als nous reptes

Com a conseqüència de la globalització, les regions i ciutats
s’enfronten a un nivell de competència nou. Al Berguedà
disposem de varis centres d’ensenyament per a formar nous
emprenedors, personal qualificat i joves amb empenta. El
Berguedà disposa de 7 centres de formació secundària,
complementada amb varis cicles de formació professional,
alguns dels quals de formació Dual (classes teòriques i
pràctiques remunerades en empreses).
També, hi ha altres centres que ajuden a formar personal com ara
l’Escola per a Adults de Berga, diverses escoles d’idiomes,
entitats públiques i privades del territori, o la pròpia Agència de
Desenvolupament del Berguedà, que organitza cursos teòrics i
pràctics en sectors com el tèxtil, forestal, soldadura, entre
d’altres. D’altra banda, molts estudiants de la comarca del
Berguedà es nodreixen de l’oferta formativa (FP) de les
comarques veïnes en diferents camps com ara la Informàtica,
Instal·lació i manteniment o Edificació i obra civil.
Berguedà és territori d’emprenedoria. Prova d’això en són els
programes CUEME i EJE per fomentar el teixit emprenedor des de
les Escoles i Instituts. Dins el marc d’aquests programes, al
Berguedà gaudim del mercat amb més Cooperatives Escolars
Diferents de Catalunya.
Dins l’àmbit universitari, i en un entorn proper, està la Universitat
de Vic, la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) o la Fundació
Universitària del Bages, que ofereixen una ampli ventall d’estudis
de Grau i Postgrau, com són vàries Enginyeries, Estudis
Empresarials, Salut o Ciències, entre d’altres.

Tenim la gent preparada
per a aportar valor a les empreses del
territori
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al territori

La bona ubicació de la que gaudeix és clau, fet que permet estar ben comunicat amb qualsevol lloc de l’àmbit
territorial. A prop d’importants poblacions com Manresa, Ripoll, Solsona i Vic. A poc més d’una hora de
Barcelona, de punts estratègics com el Port Marítim de Barcelona o els Aeroports del Prat i Girona i també de
la frontera amb França.

Xarxa d’infraestructures i accessos
En els darrers anys, la comarca ha viscut importants
canvis quant a millores en infraestructures i transports, el
que permet una excel·lent xarxa de comunicacions amb
diversos punts estratègics, especialment les vies
C26,C16 i E9.
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en desenvolupament per a nou espai industrial

Cercs
Polígon de la Consolació
La zona de La Consolació de Cercs conforma un espai de gairebé 10.000 m 2 disponible per acollir noves empreses a peu de la
C-16.
Arrel del tancament de la Central Tèrmica de Cercs, ha quedat un potent cabal d’aigua potable disponible per a diferents
usos, com ara els sectors farmacèutic, químic, paper i cartró o producció i transformació de metalls.

Rocarodona-Olvan
Al Berguedà s’està treballant des de diferents àmbits per a dotar la comarca i la seva àrea d’influència d’una economia
diversificada, amb un equilibri entre els sectors industrials, turístics i de serveis que millori i potenciï el seu creixement econòmic.
Dins aquest marc el polígon de Rocarodona-Olvan està cridat a ser un nou centre neuràlgic empresarial.
Situat al centre del territori català, a mig camí de l’eix Barcelona-Tolosa de Llenguadoc i l’eix Lleida-Perpinyà, està ben connectat
i amb tots els serveis. Compta amb una superfície de més de 50 ha, amb potencialitat d’arribar fins a les 100 ha.
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Berga

Berga és la capital de la comarca del Berguedà, i amb
la major concentració d’habitants.
S’hi ubiquen 4 zones amb sòl industrial, dels que la
Valldan conforma el centre neuràlgic empresarial del
Berguedà, amb més de 100 empreses.

Sectors d’activitat
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l’engròs
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Construcció

Indústries
manufactureres

Transport i
emmagatzematge

Altres

Serveis dels Polígons
Àrees
d’activitat econòmica

La Valldan

Empreses
instal·lades

104

La Valldan Ampliació
Can Canal

8

Solars
disponibles
(m2)

Superfície
total
(m2)

Sòl
urbanitzable
(m2)

34.464

497.374

-

-

-

157.190

14.774

28.837

-

Accessos urbanitzats / asfaltat Aigua
Aparcaments
Clavegueram / Depuradora d’aigües
Electricitat
Gas
Enllumenat públic

Berga I

-

-

16.290

Telecomunicacions
Transport públic
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Berga

Energia tèrmica per al Polígon de
la Valldan
El polígon de la Valldan compta amb una Central de
Biomassa d’última generació que permet
subministrar energia en forma de calor a les
empreses que així ho necessitin, ja sigui per a procés
productiu com per a calefacció.

La Central distribueix aigua calenta i oli tèrmic fins a
300º aproximadament, fet que representa un
avantatge competitiu important per determinats
processos productius i indústries de sectors que
requereixen elevades necessitats energètiques.
També recull la possibilitat de realitzar actuacions
d’investigació (I+D), mentre que també representa
un factor d’estabilitat en el mercat dels productes
originats de la gestió forestal.

Disponibilitat de canalitzacions per
al desplegament de fibra
òptica al Polígon de la Valldan
La infraestructura realitzada per a la canalització dels
tubs per a la Central de Biomassa, ha servit també
per a canalitzar alguns tubs per al desplegament de
fibra òptica. La resta del polígon la fibra òptica està
desplegada de forma aèria.
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Avià

El municipi d’Avià, mitjançant especialment el
polígon de la Plana, segueix essent un dels principals
punts d’activitat a la comarca del Berguedà. La
tranquil·litat, la bona xarxa de comunicacions i la
proximitat amb un punt de referència com Berga, fan
d’Avià un lloc únic per a desenvolupar qualsevol tipus
d’activitat.

Sectors d’activitat

íg
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Construcció

Indústries
manufactureres

Sector
Primari

Serveis dels Polígons
Àrees
d’activitat econòmica

La Plana

Empreses
instal·lades

Solars
disponibles
(m2)

Superfície
total
(m2)

Sòl
urbanitzable
(m2)

18

10.454

35.010

-

2

-

5.459

-

Accessos urbanitzats / asfaltat
Aigua
Aparcaments
Clavegueram / Depuradora d’aigües

Camí de Santa Maria

Electricitat

Fibresa

1

-

-

-

Molí del Castell

3

11.042

43.343

-
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Bagà

Bagà conforma la major confluència d’habitants pel
que fa a l’alt Berguedà. El municipi gaudeix de tres
polígons
d’activitat
econòmica,
així
com
d’importants terrenys susceptibles de ser urbanitzats
per a activitats econòmiques. La connexió amb la C16 propicia una bona xarxa de comunicacions
terrestre, especialment amb la Catalunya Nord i
França.

Sectors d’activitat

12%

38%

38%

12%

Comerç a
l’engròs i
al detall

Construcció

Indústries
manufactureres

Activitats
administratives
i serveis auxiliars

Serveis dels Polígons
Àrees
d’activitat econòmica

Empreses
instal·lades

Solars
disponibles
(m2)

Superfície
total
(m2)

Sòl
urbanitzable
(m2)

Torrent de Gibellàs

5

9.575

19.237

-

Bagà Industrial

2

-

23.814

-

Bagà Industrial II

1

-

8.318

-

Accessos urbanitzats / asfaltat
Aigua
Aparcaments
Clavegueram / Depuradora d’aigües
Electricitat
Enllumenat públic
Telecomunicacions
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C
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El municipi de Casserres gaudeix d’importants
empreses ubicades, i a més a més disposa
d’una important superfície urbanitzable per a
activitats econòmiques a peu de la carretera, amb
uns immillorables accessos amb nous enllaços a la
C-16.

Sectors d’activitat

20%

60%

Comerç a l’engròs i al detall

Indústries manufactureres

Serveis dels Polígons
Àrees
d’activitat econòmica

Empreses
instal·lades

Solars
disponibles
(m2)

Superfície
total
(m2)

Sòl
urbanitzable
(m2)

Zona Sud

1

-

13.965

20.328

3 Creus

1

-

8.479

-

El Guixaró

1

-

24.123

-

L’Ametlla de Casserres

1

-

8.791

-

Santa Maria

1

15.934

20.110

33.578

Serra del Gall

0

-

-

134.366

Accessos urbanitzats / asfaltat
Aigua
Aparcaments
Clavegueram / Depuradora d’aigües
Electricitat
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Cercs

El municipi de Cercs ha estat tradicionalment
conegut a través de la seva central tèrmica.
Gaudeix del Centre d’Empreses de Cercs, entre altres
coses. El CEC és un viver d’empreses, propietat de
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, on
noves empreses que vulguin arrencar el seu negoci
ho poden fer mitjançant ajuts i facilitats.

Sectors d’activitat

16%
Comerç a
l’engròs i
al detall

16%

38%

7%

7%

Construcció

Indústries
manufactureres

Transport i
emmagatzematge

Energia
elèctrica,
gas, vapor i
aire
condicionat

16%
Altres

Serveis dels Polígons
Àrees
d’activitat econòmica

Centre d’empreses
de Cercs (CEC)
Sant Jordi

Empreses
instal·lades

Solars
Solars
disponibles
(m2)
disponibles
(m2)

Superfície
total
(m2)

Sòl
Sòl
urbanitzable
urbanitzable
(m2)

Accessos urbanitzats / asfaltat
Aigua
Aparcaments

12

-

227.848

-

Clavegueram / Depuradora d’aigües

2

-

12.288

-

Electricitat

-

-

48.469

La Consolació

Enllumenat públic
Telecomunicacions
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Gironella, altrament coneguda com la Perla del
Llobregat, és el segon municipi pel que fa a habitants
dins la comarca del Berguedà, i un altre dels
municipis amb marcada tradició tèxtil.
Representa també un dels punts principals d’activitat
econòmica berguedana.

Sectors d’activitat

15%

19%

60%

4%

Comerç a
l’engròs i
al detall

Construcció

Indústries
manufactureres

2%

Transport i
emmagatzematge

Altres

Serveis dels Polígons
Àrees
d’activitat econòmica

Empreses
instal·lades

Solars
disponibles
(m2)

Superfície
total
(m2)

Sòl
urbanitzable
(m2)

Cal Ginyola

17

3.751

61.698

-

Cal Rafalet

3

16.733

27.810

-

Camps dels Pals

6

5.007

28.754

-

Accessos urbanitzats / asfaltat Aigua
Aparcaments
Clavegueram / Depuradora d’aigües
Electricitat
Gas
Enllumenat públic

Viladomiu Nou

1

Viladomiu Vell
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Gironella
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del Berguedà

Un dels municipis al peu del Cadí, ubicat entre Bagà i
Cercs i a poca distància de la Catalunya nord i França.
Disposa de la zona econòmica del Collet al sud del
nucli urbà, a peu de carretera.
Guardiola afronta el seu futur aprofitant les
potencialitats de la seva posició estratègica i del seu
patrimoni natural i històric.

Sectors d’activitat

33%

22%

22%

Comerç a l’engròs i
al detall

Construcció

Industries
Manufactureres

Serveis dels Polígons
Àrees
d’activitat econòmica

Empreses
instal·lades

Solars
disponibles
(m2)

Superfície
total
(m2)

Sòl
urbanitzable
(m2)

Cal Marcel·lo

-

-

11.686

20.914

El Collet

8

14.906

42.123

20.359

Accessos urbanitzats / asfaltat
Aigua
Aparcaments
Bombers i ambulàncies Clavegueram /
Depuradora d’aigües Electricitat
Enllumenat públic
Telecomunicacions
Transport públic
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Puig-reig és el municipi per excel·lència de les
antigues colònies tèxtils. És la segona població del
Berguedà amb més teixit empresarial. A part de tenir
fins a 11 zones d’activitat econòmica, gaudeix de
grans espais de superfície urbanitzable per al
desenvolupament industrial. També, manté uns
bons accessos per carretera amb la C-16 en ser un
dels municipis més del Sud del Berguedà.

Sectors d’activitat

20%

15%

47%

8%

4%

Comerç a
l’engròs i
al detall

Construcció

Indústries
manufactureres

Transport i
emmagatzematge

Energia
elèctrica,
gas, vapor i
aire
condicionat

Àrees
d’activitat econòmica

Empreses
instal·lades

Solars
disponibles
(m2)

Superfície
total
(m2)

6%
Altres

Serveis dels Polígons

Sòl
urbanitzable
(m2)

Accessos urbanitzats / asfaltat
Aigua
Aparcaments

Can Marçal

6

-

-

-

Can Prat

3

26.742

57.245

10.715

Can Vidal

9

22.107

58.206

26.982

Colònia l’Ametlla de Merola

5

-

36.087

-

Enllumenat públic

Colònia Pons

4

-

21.175

-

Telecomunicacions

Colònia Prat

11

26.741

57.244

-

La Sala

12

3.767

30.395

10.797

Clavegueram / Depuradora d’aigües
Electricitat
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Puig-reig
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d’activitat econòmica

Borredà
Borredà compta amb diversos punts amb activitat
econòmica. La majoria venen representats per
negocis familiars o per petites i mitjanes empreses.

Àrea d’activitat econòmica

Empreses instal·lades

Borredà Econòmic

Solars disponibles

4

(m2)

4.869

Superfície total (m2)

16.300

Sòl urbanitzable (m2)

-

Olvan
El municipi d’Olvan ha fet una aposta per la
indústria i l’empresa, amb la creació del polígon
comarcal de Rocarodona.

Àrea d’activitat econòmica

Empreses instal·lades

Cantallops

Més informació Agència de Desenvolupament del Berguedà
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Solars disponibles

-

(m2)

Superfície total (m2)

40.568
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Sòl urbanitzable (m2)

-

altres àrees
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d’activitat econòmica

la Pobla de
Lillet
La Pobla de Lillet esdevé pròxima a la zona de la
Garrotxa i de la Catalunya Nord.

Àrea d’activitat econòmica

Empreses instal·lades

Vinya del Sastre

Solars disponibles

1

(m2)

-

Superfície total (m2)

14.406

Sòl urbanitzable (m2)

-

Vilada
Vilada disposa d’una zona d’activitats econòmiques
on predominen les empreses enfocades a la
construcció.

Àrea d’activitat econòmica

Empreses instal·lades

Sant Ramón

Més informació Agència de Desenvolupament del Berguedà

2

938 247 700

Solars disponibles

1.734

(m2)

Superfície total (m2)

5.389
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Sòl urbanitzable (m2)

-

avantatges
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per a les empreses

Harmonització d’impostos a nivell comarcal
El Berguedà és territori pioner en adoptar mesures d’harmonització d’ordenances fiscals per
facilitar l’activitat econòmica i productiva.
Aquesta iniciativa pretén presentar el Berguedà com un territori amb uns avantatges
competitius. La iniciativa estableix un conjunt de bonificacions i descomptes als impostos
de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Construccions i Obres (ICIO) i Activitat
Econòmiques (IAE) a partir dels criteris de creació d’ocupació, Energies Renovables i
foment dels polígons industrials.

Serveis de l’Agència per a empreses i emprenedors
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà ofereix un ampli catàleg de serveis de suport
i acompanyament a les empreses. D’una banda, serveis generals de suport a la consolidació
empresarial, que van des de la informació i assessorament en temes d’internacionalització,
innovació, transferència tecnològica, accions formatives o jornades, entre d’altres.
www.adbergueda.cat

Serveis de l’Agència per a les empreses que vulguin establir-se al
territori
L’Agència realitza serveis específics per a l’acompanyament i assistència en implantació de
noves inversions i empreses a la comarca.

Ajuts i subvencions
L’Agència ofereix serveis de finançament empresarial, recerca de fons de finança- ment,
ajuts i subvencions.
Les empreses de la comarca (dins d’uns requisits), es poden acollir als ajuts LEADER.
Aquests, són una eina que s’ha creat per desenvolupar estratègies locals amb l’objectiu de
fomentar l’activitat econòmica mitjançant la creació, ampliació o millora d’empreses. Són
ajuts a fons perdut, que van destinats a la millora dels processos de transformació i
comercialització de productes agraris o ecològics de qualitat, al foment d’inversions en
Pimes, al foment d’activitats turístiques i a la conservació.
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equipaments i qualitat
de vida

territori d’innovació i emprenedoria

Activitat esportiva
El Berguedà disposa d’un ampli ventall d’instal·lacions esportives en els seus municipis, com
ara camps de futbol, piscines municipals, pistes de pàdel i tennis i pavellons esportius.

Lleure i senderisme
Al Berguedà es pot trobar tota l’oferta de Barca, Kayak, Canoa, Esquí Nàutic, Piragua,
Pesca, Inflables aquàtics, entre d’altres, al Pantà de la Baells. També activitats de
senderisme i muntanyisme a llocs tant emblemàtics com el Pedraforca, i multitud de rutes
a peu, a cavall i bicicleta.

Turisme rural
Al voltant de 20 càmpings, 150 Cases de Turisme Rural, 50 Hotels, 18 Refugis de
muntanya, 3 Albergs i una seixantena d’altres allotjaments com cases de colònies,
habitatges d’ús turístic, etc.

Colònies industrials
La concentració més gran del món de colònies industrials en un territori tan reduït
formen un patrimoni històric important, en algunes de les quals encara hi ha activitat
i d’altres s’han transformat en museus que es poden visitar.

Qualitat de vida
El Berguedà és una terra tranquil·la, lluny d’aglomeracions urbanes, però amb proximitat
a tots els punts estratègics (a 1h de Barcelona, Andorra, França, Lleida i Girona).
Predominen els valors del capital humà, la tradició o la qualitat. També les relacions
interpersonals i interempresarials es magnifiquen, donant pas a un clima cooperatiu i
familiar.
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