
 

5a REUNIÓ D’ASSOCIACIONS EMPRESARIALS DE  
POLÍGONS DEL BAGES 

Innovació en la modernització dels polígons d’activitat econòmica 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Lloc: CTM-Centre Tecnològic de Manresa 

Parc Tecnològic de la  Catalunya Central– Plaça de la Ciència, 2 de Manresa (Link Maps)  

Data: 06 de juliol de 2018 

Horari: de 10.00 a 13.30 hores 

  

Bona part de les activitats industrials de la comarca es localitzen als polígons d’activitat econòmica. Les 

infraestructures, equipaments i serveis d’aquests polígons són elements essencials per a la competitivitat 

de les empreses i per a la seva activitat empresarial. Tanmateix, actualment molts polígons mostren 

signes d’obsolescència i requereixen inversions per a la seva modernització. La Diputació de 

Barcelona impulsa un pla de modernització de polígons adreçat als ajuntaments de la comarca, de 

manera que s’estan redactant i executant projectes de modernització. Com són aquests projectes de 

modernització? És possible innovar tecnològicament a l’hora de planificar aquestes inversions 

de millora? Cal una concertació público-privada a l’hora de repensar i millorar aquests espais? 

En aquesta jornada invitem els tècnics municipals i les empreses dels polígons del Bages a debatre sobre 

com modernitzar els polígons d’activitat econòmica i a conèixer les solucions tecnològiques disponibles 

per aconseguir-ho. 

PROGRAMA: 

10.00 h Benvinguda 

 Sr. Jaume Arnau, regidor delegat de Comerç, Mercats i Indústria de l’Ajuntament de Manresa.  

 Sr. Juanjo Martin, Sotsdirector General del CTM-Eurecat. 

10.15 h  Pla de Modernització de polígons de la Diputació de Barcelona  
 Sra. Montserrat Rico, Tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. 

 La innovació tecnològica als polígons  

  Sr. Daniel Raya, Business Development. IT Industries & Public Sector. CTM-Eurecat. 

 Els Smart Polígons  

 Sr. Pol Valero, Cap del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Manresa. 

11.15 h Pausa cafè  

11.45 h Espais de Debat: Com podem innovar alhora de modernitzar els polígons i espais 

industrials?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00 h Conclusions dels espais de debat 

13.30 h Cloenda 

 Sr. Joan Badia, conseller de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal del Consell Comarcal del 

Bages.       
 

Espai de debat 1: Sostenibilitat i 
economia circular als polígons: 

residus i aigua 

Espai de debat 2:  
Eficiència energètica als 

polígons 

Espai de debat 3:  
Mobilitat i telecomunicacions 

als polígons 

Recollida mancomunada de residus, PaP 
industrial, xarxes d’aigües separatives, gestió 
intel·ligent dels recursos, simbiosi industrial, 

servitització, etc. 

Telegestió de l’enllumenat públic 
eficient, autoconsum, district 

heating amb biomassa, cogeneració, 
fotovoltaica i  eòlica aplicada als 
polígons, smart grids, punts de 

recàrrega de vehicles elèctrics, etc. 

Fibra òptica, tecnologies aplicades a 
la seguretat, sistemes de 

reconeixement de matrícules als 
accessos, transport amenities, nous 
serveis al gran tonatge, car sharing. 

Moderat per Frederic Clarens, Àrea de 
Sostenibilitat del CTM-EURECAT.  

Moderat per Gemma Cucurella, 
enginyera del Consell Comarcal del 

Bages  

Moderat per Pol Valero, cap del Servei 
de Medi Ambient i Sostenibilitat de 

l’Ajuntament de Manresa. 

Confirmada la participació del  Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, el Consorci de Residus del 

Bages, l’Oficina de Simbiosi de Bufalvent i les 
empreses CIMaigua, Craley Grup-Fibraigua, 

Remosa i Desferres Catalunya, entre d’altres.  

Confirmada la participació de 
l’Agencia de l’Energia del Bages, el 

Gremi d'instal·ladors GBB i les 
empreses Domini Ambiental, Selba, 
SECE i FelixCornet entre d’altres.  

Confirmada la participació de les 
empreses Fibracat, Bytelcom, 

Barkeno, Ausa, i Tracma, entre 
d’altres.  

https://www.google.es/maps/place/CTM+-+Centro+Tecnol%C3%B3gico/@41.744323,1.847076,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x4947ca79b9cffc90!8m2!3d41.744323!4d1.847076
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcDPyeK7CKrUy4fAmskx_xtZZUdpfguzNgVsGbztb4McHFpQ/viewform
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Índex: 

• Presentació convocatòria 
 

• Dades rellevants de la convocatòria 
 

• Projectes presentats al Bages 
 

• Innovació en la modernització dels PAE 



Presentació convocatòria 

2 



3 

Incrementar la qualitat dels PAEs a través del 

finançament d’inversions d’alt impacte que permetin 

incrementar la competitivitat de les empreses que hi 

estan implantades i en aquest sentit, afavorir el creixement 

empresarial, atreure noves oportunitats de negoci i generar 

ocupació de qualitat 

• Completar i millorar les infraestructures i els serveis 

dels PAE per adaptar-los a les necessitats i reptes 

de la indústria.  

• Incrementar la dimensió mitjana dels PAE afavorint 

la seva agrupació o reconversió per tal que tinguin 

sentit. 

• Optimitzar els espais sense activitat per tal 

d’ampliar les instal·lacions de les empreses, 

reconvertir els polígons, atreure noves activitats i 

generar nous usos.  

Objectiu  

del  

programa 
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Primera convocatòria: 15.000.000 € d’ajuts  
(bases publicades el dia 30-10-17) 

 
 

• Projectes específics:   7.500.000 €         Resolució: 10-05-18 
• Cost projecte:  entre 100.000 € i 1.000.000 € (pot ser 10% més a càrrec ajuntament) 

• Cofinançament ens local: en funció habitants 
• Dimensió:  

• Mínim 10 empreses o 100 treballadores 
• Mínim 5 hectàrees 

 
 

• Plans integrals:     7.500.000 €       Resolució: 14-06-18 
• Cost projecte:  entre 750.000 € i 2.000.000 € (pot ser 10% més a càrrec ajuntament) 

• Cofinançament ens local: mínim 15% 
• Dimensió:  

• Mínim 100 empreses o 1.000 treballadores 
• Mínim 50 hectàrees 



Dades rellevants de la convocatòria 
Plans Integrals 
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Dades generals de la convocatòria  

(plans integrals) 

Import sol·licitat:  
 

Nombre Cost total Import sol·licitat 

Projectes 
presentats 

19 34.477.641 € 27.782.780 € 

Projectes amb 
atorgament 

5 9.976.152,84 € 
Mitjana: 1.995.230,57 € 

7.590.075,07 € 
Mitjana: 1.569.651,08 € 

Taxa de 
cobertura 

26% 29% 27% 
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Resultats per comarques  

Import sol·licitat:  
 

Comarca Projectes atorgats 

Vallès Occidental 2 

Maresme 1 

Anoia 1 

Berguedà 1 
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Projectes aprovats / presentats 

Vallès 
Occidental; 

41,32% 

Maresme; 
22,40% 

Anoia; 
22,40% 

Berguedà; 
13,89% 

% subvenció atorgada respecte 
total 



Resultats per municipis  

Import sol·licitat:  
 

Percentatge d’Ajuntaments que es 
presenten a títol individual: 95% 
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Municipis amb atorgament 

Mataró 

Igualada 

Berga 

Sabadell 

Rubí 



Resultats per àmbits d’actuació  

Import sol·licitat:  
 

Àmbits 
Sol·licitat 

(19) 
Atorgat 

(5) 

Mobilitat 95% 100% 

Xarxes d’energia 89% 100% 

Xarxes de telecomunicacions 53% 40% 

Xarxes de subministrament i evacuació d’aigües 47% 40% 

Promoció 42% 60% 

Sistemes de seguretat anti-intrusió 26% 20% 

CSP-PAE 21% - 

Simbiosi industrial - - 

Reconversió - - 

9 



Altres dades d’interès 

DIBA 7.590.075,07 € 76,1% 

Ajuntaments 2.266.327,77 € 22,7% 

Privats 119.750 € 1,2 % 

TOTAL 9.976.152,84 € 100 % 

Estructura de finançament: 

Projectes amb polígons amb entitat de gestió privada:                              4 projectes (80%) 

Projectes amb solucions innovadores:                                                         4 projectes (80%) 

Projectes amb criteris mediambientals i d’eficiència energètica:             5 projectes (100%) 

Projectes amb accions destinades a la igualtat d’oportunitats:                5 projectes (100%) 
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Dades rellevants de la convocatòria 
Projectes Específics 
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Dades generals de la convocatòria  

(projectes específics) 

Import sol·licitat:  
 

Nombre 
(prov) 

Cost total 
(província) 

Import sol·licitat 
(província) 

Nombre 
(Bages) 

Cost Total Bages 
Import sol·licitat 

Bages 

Projectes 
presentats 

71 35.481.588 € 27.782.780 € 11 6.296.679,06€ 4.900.997,36€ 

Projectes 
amb 

atorgament 
17 10.944.334,11 € 

Mitjana: 643.784,36 € 
7.409.924,93 € 

Mitjana: 435.877,9 € 
3 2.047.421,59€ 1.497.524,23€ 

Taxa de 
cobertura 

24% 31% 27% 27% 33% 31% 
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Resultats per comarques  

Import sol·licitat:  
 

Comarca Projectes atorgats 

Vallès Occidental 5 

Vallès Oriental 4 

Bages 3 

Maresme 2 

Anoia 1 

Berguedà 1 

Osona 1 
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Projectes aprovats / presentats 

Vallès 
Occidental; 

41,27% 

Bages; 
19,60% 

Vallès 
Oriental; 
19,54% 

Anoia; 10,32% 

Osona; 5,41% 

Maresme; 
2,83% 

Berguedà; 
1,03% 

% subvenció atorgada respecte al total 



Resultats per municipis  

Import sol·licitat:  
 

Percentatge d’Ajuntaments que es 
presenten a títol individual: 94% 

Trams 
(nombre 

habitants) 

Cofin 
(%) 

Projectes 
presentats 

Projectes  atorgats 

Nombre 
Atorgats / 

presentats (%) 
Atorgats / trams 

(%) 

Fins a 2.000 0 % 7 0 0% 0% 

De 2.000 a 
20.000 

15 % 49 11 22,4% 65% 

De 20.001 a 
40.000 

25 % 9 3 33,3% 17,5% 

Més de 
40.000 

30 % 6 3 50% 17,5% 

TOTAL 71 17 23,9% 100% 
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Trams 
(nombre 

habitants) 

Cofin 
(%) 

Projectes 
presentats 

(Bages) 

Projectes  atorgats (Bages) 

Nombre 
Atorgats / 

presentats (%) 
Atorgats / trams 

(%) 

Fins a 2.000 0 % 1 0 0% 0% 

De 2.000 a 
20.000 

15 % 9 2 22,2% 66,7% 

De 20.001 a 
40.000 

25 % 0 0 0% 0% 

Més de 
40.000 

30 % 1 1 100% 33,3% 

TOTAL 11 3 27,3% 100% 



Resultats per àmbits d’actuació  

Import sol·licitat:  
 

Àmbits Sol·licitat 
(Província) 

Atorgat 
(Província) 

Sol·licitat 
(Bages) 

Atorgat 
(Bages) 

Mobilitat 80% 71% 82% 67% 

Xarxes d’energia 63% 82% 91% 67% 

Xarxes de subministrament i evacuació d’aigües 34% 47% 27% 67% 

Xarxes de telecomunicacions 28% 35% 9% 0% 

Sistemes de seguretat anti-intrusió 13% 6% 9% 0% 

Simbiosi industrial - - - - 

Reconversió - - - - 
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Altres dades d’interès 

Província Bages 

DIBA 7.409. 924,93 € (67,7%)  1.497.524,23€ (73,1%) 

Ajuntaments 2.684.409,18 € (24,5%)  490.620,56€ (24%) 

Privats 850.000 € (7,8 %)  59.275,91€ (2,9%) 

TOTAL 10.944.334,11 € (100 %)   2.047.421,59€ (100%) 

Estructura de finançament: 

Projectes amb polígons amb entitat de gestió privada:                           11 projectes  (65%)  2 projectes (67%) 

Projectes amb solucions innovadores:                                                        7 projectes  (41%)  1 projectes  (33%) 

Projectes amb criteris mediambientals i d’eficiència energètica:           17 projectes (100%)  3 projectes  (100%) 

Projectes amb accions destinades a la igualtat d’oportunitats:              14 projectes  (82%)    3 projectes  (100%) 
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Presentació projectes presentats 
al Bages  

17 
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Resum projectes presentats Bages 

Projectes presentats 11 

Projectes atorgats 3 

Puntuació superior 75 
punts 

2 

Puntuació Inferior 75 
punts 

1 

Projectes No atorgats 8 

Puntuació entre 69 i 
70,50 punts  

3 

Puntuació entre 60 i 69 
punts  

2 

Puntuació inferior 60 
punts 

3 

73% dels projectes del 
Bages estan per sobre la 
mitjana de tots els 
projectes presentats, en 
relació a la puntuació 
obtinguda 



Presentacions dels projectes 
específics (PE) atorgats al Bages  
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Àmbit Actuació 

Aigües Adequació  i millora de les instal·lacions de clavegueram 

Xarxes d’Energia Instal·lació d’estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics 

Mobilitat 
Reordenació de la senyalització viària 

Recuperació del camí Ral 

Conjunt d’actuacions per a la modernització de Polígons Industrials        
Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 

Cost total 
 

961.556,62 € 

67 Ha 
 

144 empreses 
 

1628 treballadors 

Polígons 
Sant Isidre 
Riu d’Or – Casa Nova 
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Àmbit Actuació 

Aigües Projecte de portada d’aigües residuals fins a la xarxa de sanejament 

Mobilitat Millora de la pavimentació de les voreres 

Millora de la canalització d’aigües residuals i del ferm de les 

voreres        Ajuntament de Cardona 

Cost total 
 

439.080,82 € 

25 Ha 
 

22 empreses 
 

270 treballadors 

Polígons 
La Cort 
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Àmbit Actuació 

Xarxes d’Energia Canvi a tecnologia LED a 4 polígons 

Millora de la xarxa d’energia i simbiosi industrial  
Ajuntament de Manresa 

Cost total 
 

646.784,15 € 

219 Ha 
 

537 empreses 
 

6352 treballadors 

Polígons 
Bufalvent 
Els Trullols 
Els Dolors 
Pont Nou 
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Innovació en la modernització 
dels PAE 
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Propera jornada “SMART PAE”  
4t trimestre 2018 

Exemples solucions innovadores 
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PAE 

Exemples solucions innovadores 

Telecomunicacions 
Són la infraestructura 
necessària on preveure aplicar 
innovacions (sensors,...) en la 
resta d’àmbits com seguretat, 
energia... 

Seguretat 
• Càmeres per activar-se quan 

passa vehicle en la zona 
(sensors de proximitat) 

• Lectors de matrícula quan 
sensor detecta  el vehicle supera 
velocitat  

• Sensors soroll per activar zones 
problemàtiques nit  

Energia 
• Telegestió enllumenat 
• Recàrrega vehicles elèctrics 

amb generació fotovoltaica 
• Gestió intel·ligent de la 

xarxa de calor amb energies 
renovables 

• Teledetecció de 
temperatures i radiació de 
cobertes industrials 

Aigua 
Sensors per detectar cabals, 
fruites d’aigua, partícules 
contaminants... 

Mobilitat 
• Asfaltat especial que 

absorbeix el CO2 (reducció 
contaminació) 

• Sensors per regar la vegetació 
• Sensors per detectar 

aparcaments disponibles 
• Sensors que permetin 

modificar les zones de càrrega 
i descarrega segons 
necessitats 

• Sensors pas vianants amb 
il·luminació 

Promoció 
Directori empreses dels PAE 
utilitzat en pantalles digitals  i 
com a promoció en pantalles 
informatives dins el municipi 



Conclusions 

Els polígons també són municipi 
Millora en la 
qualitat dels 

espais 

Increment 
atractivitat dels 

PAE 

Increment 
competitivitat 

empresarial 

Impacte en 
ocupació 

especialitzada i 
de qualitat 



Servei de teixit productiu 

Gerència de Serveis de 

Promoció Econòmica i Ocupació 

Àrea de Desenvolupament 

Econòmic Local 

https://seuelectronica.diba.cat  

www.diba.cat/web/economieslocals/programa-
pae   

www.diba.cat/empresa/programa-pae   

 
 

 
 

 
 

 
 

Referents tècnics 

Santi Macià 
Tel 934 022 222 ext 61311 
maciavs@diba.cat  

Contacte 
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Montserrat Rico 
Tel. 934 022 222 ext 61307 
ricovm@diba.cat  

https://seuelectronica.diba.cat/
https://seuelectronica.diba.cat/
http://www.diba.cat/web/economieslocals/programa-pae
http://www.diba.cat/web/economieslocals/programa-pae
http://www.diba.cat/web/economieslocals/programa-pae
http://www.diba.cat/empresa/programa-pae
http://www.diba.cat/empresa/programa-pae
http://www.diba.cat/empresa/programa-pae
mailto:maciavs@diba.cat
mailto:ricovm@diba.cat
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Moltes gràcies 



Reptes en la innovació 
tecnològica als polígons 



< 2 > 

Index 

1 

2 

Situació dels poligons 
 
Com ajuda la innovació tecnològica? 
 
Algunes propostes 
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1.Situació dels poligons 
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Reflexions previes  

Pla Industrial del Bages 
Resum executiu 
Manresa, Abril del 2017 
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Reflexions previes  
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Reflexions previes  
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Reptes  

Els podem emmarcar a tres nivells: 
 
• A dins de les empreses 
• A l’àmbit dels Polígons 
• A àmbits superiors: municipal, comarcal... 

Reptes:  
1) Eficiència energètica (edificis, enllumenat públic) 
2) Eficiència recursos (residu vs recurs) 
3) Telecomunicacions 
4) Mobilitat i transport 
5) Seguretat 

 
 

Casos d’èxit:  
 
Smart PAE (Aj. de Rubí, eficiència energètica), Aj. de Terrassa (app web transport treballadors) o Sant 
Quirze del Vallès (mobilitat). Fablabs, laboratoris d’innovació 
 
Cas Badalona i el ICGC http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/ICGC_atlas_badalona 

http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Article/ICGC_atlas_badalona


< 8 > 

"A city can be defined as ‘smart’ when investments in human and social capital and traditional (transport) 
and modern (ICT) communication infrastructure fuel sustainable economic development and a high quality 
of life, with a wise management of natural resources, through participatory action and engagement” 
Caragliu and Nijkamp 2009 

Smart Energy 
Smart  

Resources 
Smart Mobility Smart Security 

Les solucions Smart City han de ser globals, sostenibles, eficients i innovadores.  
Això vol dir que s’ha d’integrar els PAE en la estratègia de ciutat. 

Smart City vs Smart PAE 
 



2.Com ajuda la innovació  
tecnològica 

? 
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Reptes a l’empresa 

de les dades s’han creat en els  

dos últims anys(IBM) 

de dispositius connectats al 
2020 (Gartner) 

dispositius connectats per  
persona al 2020  
(Frost&Sullivan) 

Crèdits 

https://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/0201_GAD/GAD_0201_M10/web/html/WebContent/u4/a1/continguts.html
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Reptes a l’empresa 

de les dades s’han creat en els  

dos últims anys(IBM) 

de dispositius connectats al 
2020 (Gartner) 

dispositius connectats per  
persona al 2020  
(Frost&Sullivan) 

Crèdits 

Definició: 
La innovació tecnològica és el conjunt d'accions i 
d'instruments que permeten la incorporació sistemàtica 
de coneixements científics o tecnològics a les empreses. 
Facilita la diferenciació de les empreses i esdevé un dels 
eixos clau de la seva competitivitat. 

https://canalempresa.gencat.cat/ca/02_serveis_per_temes/03_innovacio/01_innovacio_tecnologica/
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Reptes a l’empresa 

de les dades s’han creat en els  

dos últims anys(IBM) 

de dispositius connectats al 
2020 (Gartner) 

dispositius connectats per  
persona al 2020  
(Frost&Sullivan) 



La digitalització a la indústria 

Des de la perspectiva empresarial, la digitalització representa una oportunitat per a guanyar competitivitat i  
productivitat. En aquests moments, són moltes les empreses que han iniciat un procés de transformació digital  
en alguna de les dimensions del seu negoci però tenen dificultats per a incorporar realment les tecnologies  
digitals a la seva estratègia. 

 

La connectivitat entre màquines, productes i persones permetrà a la indústria generar nous canals de  
comunicació amb els seus clients, optimitzar els seus processos i desenvolupar nous serveis. Les empreses que  
no s’adaptin poden veure el seu model de negoci obsolet i es veuran superades per empreses que han  
aprofitat els nous canals per a oferir una experiència integral i “ubicua” als seus clients. 

90% 

de les dades s’han creat en els  
dos últims anys(IBM) 

25M 

de dispositius connectats al 
2020 (Gartner) 

5 

dispositius connectats per  
persona al 2020  
(Frost&Sullivan) 
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Reptes a l’empresa 

de les dades s’han creat en els  

dos últims anys(IBM) 

de dispositius connectats al 
2020 (Gartner) 

dispositius connectats per  
persona al 2020  
(Frost&Sullivan) 
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A nivell comarcal: Presa de Decisions 



3.Algunes Propostes 
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Serveis de suport a la innovació 

Anàlisi i Conceptualització 

• Estratègia d’innovació 

• Tallers d’innovació 

• Innovació col·laborativa 

Desenvolupament i Validació  

• Innovació en productes i serveis 

• Compra tecnològica informada 

• Laboratori d’avaluació 

Implantació 

• Desplegament de solucions 
avançades 

• Definició i realització de pilots 

• Gestió de projectes 

Millora Continua 

• Intel·ligència competitiva 

• Gestió de la innovació 

• Vigilància tecnològica 
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Reptes a l’empresa 

de les dades s’han creat en els  

dos últims anys(IBM) 

de dispositius connectats al 
2020 (Gartner) 

dispositius connectats per  
persona al 2020  
(Frost&Sullivan) 

https://youtu.be/p3MZajdGIMY 

https://youtu.be/p3MZajdGIMY
https://youtu.be/p3MZajdGIMY
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Reptes a l’empresa 

de les dades s’han creat en els  

dos últims anys(IBM) 

de dispositius connectats al 
2020 (Gartner) 

dispositius connectats per  
http://bots2rec.eu/i
mages/videos/20171
219_bots2rec_motiv
ation.mp4persona al 
2020  
(Frost&Sullivan) 
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Reptes a l’empresa 

de les dades s’han creat en els  

dos últims anys(IBM) 

de dispositius connectats al 
2020 (Gartner) 

dispositius connectats per  
persona al 2020  
(Frost&Sullivan) 

https://youtu.be/Qaz3B5Wyolg 

https://youtu.be/Qaz3B5Wyolg
https://youtu.be/Qaz3B5Wyolg
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Eurecat ha estat treballant en l’àmbit de la transformació digital de l’industria amb 
diversos ajuntaments en els darrers dos anys. Entre els podem destacar a: 

 
• Sabadell 
• Sant Feliu de Llobregat 
• Sant Just Desvern 
• Santa Perpètua de Mogoda 
• Rubí  

Suport a la transformació Digital 
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Obtenció de dades a partir de diferents fonts i integrar-les 
en una plataforma:  

• Informació del trànsit per calcular la ruta òptima 

• Informació de punts de recàrrega de VE per saber la 
posició i l'estat de les mateixes, tant per a la visualització 
directa per l'usuari com per a la planificació de l'itinerari  

• Informació del transport públic i aparcaments per al 
càlcul de rutes intermodals combinant transports 
sostenibles 

• Informació i reserva de carsharing i carpooling de 
VE per millorar l'experiència d'usuari de transport 
multimodal  

• Informació de les emissions de CO2 per al càlcul de 
petjada de carboni 

 

Punts de 
recarrega 

intel.ligents 

Adquisició de 
dades en temps 

real 

Extracció de  
coneixement 

Processament 
de dades 

Nous models 
de negoci 

Sistemes de 
gestió de 

avançats de 
bateríes 

Smart Mobility 
 

Elaboració de plans d'electromobilitat i entorns experimentals, per tal d'extreure nou coneixement a partir de les 
proves pilot.  
Disseny de flotes eficients i projectes de xarxes intel·ligents de recàrrega de vehicles elèctrics 
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Experts en Big Data 

Consultoria.  

Estratègia Big Data.  

Roadmap d’arquitectura. 

Desenvolupament de proves de 
concepte innovadores. 

Visualization 

Data Analytics 

Big Data Infrastructures 

  
Indoor 

positioning 

Polyglot Persistence 

Distributed storage & computing 

Stream Processing 

User Modelling 

Predictive 

Geospatial 

Multivariate descriptive Analysis 

WiFi 

Bluetooth Inertial 
sensors 

Recommendation Syst. 

Interactive territorial 3D visualization 

Advanced Digital Catalogues Interactive Avatars 

Smart 

TOURISM 

Smart 

MOBILITY 

Smart 

HEALTH 

Smart 

GOVERNMENT 

Big Data Analytics & Visualization 

Experts en Big Data & Analytics 
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 Vigilància tecnològica i assessorament en la selecció de solucions de seguretat 

 Consultoria i disseny de solucions d’identitat digital i privacitat: 

• Autenticació biomètrica i DNI 3.0 

• Plataformes LMP -Life Management Platform 

 Ciberseguretat i Smart Cities - Eurecat disposa del IoT Cybersecurity Labs, dedicat a la 
seguretat de dispositius IoT i plataformes associades.  
Oferim: 

• Assessorament expert en l’avaluació i disseny de entorns IoT distribuïts 

• Auditories de seguretat de dispositius i sistemes 

 

 

Ciberseguretat 
Serveis especialitzats 



< 25 > 

Serveis avançats adreçats a la reducció dels costos de gestió de residus, disminució de 
l’impacte ambiental i aprofitament i millora de l’aigua. 
 
• Desenvolupament i optimització de sistemes de tractament d’aigua. 
• Remediació de sòls contaminats i aigües subterrànies. 
• Determinació del risc químic 
• Anàlisi de riscos e impacte sobre el medi ambient 
• Anàlisi del cicle de vida i de costos dels residus 
• Estudis per a la recuperació de compostos de valor afegit 
• Serveis avançats de laboratori 

 

Sostenibilitat Ambiental 

El projecte Releach desenvolupa noves tecnologies per 
millorar la gestió de residus als abocadors i disminuir 
costos 

Manresa i Sabadell, ciutats pilot d’un innovador 
projecte europeu de gestió de residus 
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Serveis adreçats a la reducció dels costos energètics i optimització dels recursos. 
 
• Càlcul del marge d'estalvi energètic en els edificis sector Terciari. 
• Inspecció energètica d'instal·lacions, avaluació i proposta de mesures de millora. Simulació 

energètica avançada d’edificis. 
• Eina d'anàlisi i disseny d'instal·lacions per a la rehabilitació energètica en edificis.  
• Estudi d'integració d'energies renovables per a instal·lacions aïllades. 

Sostenibilitat Energètica 
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Client Projecte Europeu FP7 

Objectius Planificador de viatges amb 
recomanador de transport en funció de 
les preferències de l’usuari, 
meteorologia, estat del tràfic... 

Fonts de 
dades 

Telecoms CDR, tweets, operadors de 
transport, centre control de tràfic  

Tècniques NLP, detecció de anomalies,  
recomanadors basats en context 

Resultats Aplicació mòbil de recomanació de 
trajectes òptims 

Mobility 
Planificador multimodal 



< 28 > 

Friday Weekday Saturday Sunday 

Client Departament de Territori i sostenibilitat, Servei 
Català del Trànsit, RACC.  

Objectius Caracterització dels accidents de tràfic greus i 
mortals a Barcelona-ciutat 

Fonts de 
dades 

Dades d’accidents (188 variables) Dades de 
l’estat del tràfic: velocitat mitja e instantània, 
temps de trajecte 
Punts de interès (OpenStreetMap): centres 
salut, centres educatius, centres comercials 

Tècniques Analítica geo-espaial, machine learning 
data scrubbing 

Resultats Mapes de calor dels accidents. Conclusions 
interessants sobre punts conflictius, influencia 
dels POI, tipus de vehicles,... 

Mobility 
Accidents de Tràfic - Barcelona 
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Tight integration of EGNSS and on-board sensors for port vehicle 
automation. 
 
IMPACTS 
• Improve productivity by increasing operational efficiency 
• Increase task accuracy and reduce errors 
• Reduce worker strain and safety incidents 
 

LOGIMATIC 
Smart Port Vehicle Management 
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NOVEL HYBRID POSITIONING SYSTEM 
• Map creation and update 
• EGNOS capable multi-constellations receiver, including 

GPS, GLONASS and GALILEO signals 
• Multi-sensor robust localization (GNSS + IMU + laser 

+ odometry) 
 
NOVEL GNSS CYBER-SECURITY MODULE 
• Robust and secure service provision based on cyber-

attacks protection 
 
NOVEL GIS-BASED YARD TRANSPORT LOGISTICS 
PLANNING AND MONITORING SYSTEM 
• Modular GIS-based route and yard planning integrated 

with Terminal Operating System  
• Advanced navigation solution: specialized path planners  

and motion control 
• Collision avoidance and re-planning capabilities 

LOGIMATIC 
Smart Port Vehicle Management 



Advanced Analytics for improving logistics  

OBJECTIVE:  

One of the coolest start up in the town working 
intensively in the last mile delivery segment. The 
object of the project was to ensure a shipment 
time lower than 30’ for each of the products 
offered, since waiting time has been reported as 
one of the most important pain points in the 
user experience.  

DATA: 
 
Rather internal large structured dataset 
containing both live and historical data.  
 
PROJECT DEVELOPMENT AND RESULTS: 
 
During the project a new notification algorithm 
(for restaurants) based on preparation time has 
been developed to ensure that the courier 
arrives at the right time.  It has been integrated 
in a pre existing back-end producing a 40% 
reduction on average of the shipment time. 

 

Distribution network optimization 

estimation of  

preparation time 

weather 
and 

traffic 

restauran
t  type 

time of 
the day 

Preparation time triggered notification 

Restaurant-based estimation of preparation time 

Calculate travel time to restaurant 

Notify restaurant at just the right time 

Statistics of historical data + external factors 

Minimize glover’s waiting time 

Reduce overall delivery time 



Mobility patterns extraction from security cameras 

OBJECTIVE: Development of a data analytics platform (analytics engine + 
infrastructure + dashborads) to allow visualization of traffic statistics and a 
deeper understanding of traffic behaviours.   

DATA:  Plate numbers and vehicle metadata obtained by means of a DGT API 

 
 

Mobility: Road Cameras, security and trafficoad 
cameras: security and traffic 

data enrichment  

DGT 
API + python API consumer 

vehicles metadata 

plate numbers 

real-time applications and dashboards 

   
enriched  
     data 

future real-time applications (e.g., notification system) 

• in memory k-v 
store 

• 1 node (cheap) 

• flexible pipelining tool 
• supports ETL 
• Supports future 

extensions (additional 
real-time applications) 

• distributed search engine 
• supports analytics and visualization 

(Kibana) 
• near-real-time capabilities 

+ GeoServer 

CDC 

• log parsing tool 
• Change Data 

Capture (CDC) 

DATA SOURCE 

data 
processing 

• legacy RDBMS 
• historical data 
• near-real-time 
• rate 

GBs/months 

data 
processing 

PROJECT DEVELOPMENT AND 
RESULTS: As a well-known 
security company, this project 
help Alphanet to monetize the 
collateral data they were 
acquiring due to their business 
model.  
A new business line offering a 
complementary service to their 
usual customers as well as new 
ones interested in mobility 
patterns. 
 
New customers appeared before 
the project ended.  
 
The cost of setting up this new 
line was practically zero.  
 
 

 



Big Data and Iot Transportation in action 

OBJECTIVE: 

The goal of this project is to determine the Origin-
Destination Flows of passeners for Barcelona’s tramvia 
network. Knowing mobility patterns is becoming more and 
more important for transport operators either for planning 
and improving the user experience. 

DATA: 
• IoT devices: wifi sniffers 
• GPS  
• IR (Infrarred on-board counters) 

 
PROJECT DEVELOPMENT AND RESULTS: 
 
Design and deployment of the optimal on-board hardware 
configuration to detect the maximum number of 
passengers inside the wagons.  
Data cleaning and pre-processing by designing adaptive 
temporal filters. 
Multimodality approach: combination of Wifi data, IR 
devices and handmade surveys.  
Final monitoring system composed of different interactive 
dashboards to monitor the transport network in real-time  

 

Mobility, public transport Origin-Destination flows 





35 “ innovant amb les empreses ” 

Nutrició  
i Salut 

Ciències 
Òmiques 
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Big Data i 
Data 

Analytics 

IT Security Intel·ligència 
artifical i 

Aprenentage 
automàtic 

Digital 
Humanities 

Sistemes de 
gestió 

intel·ligents 

E-Health 

Tecnologies 
audiovisuals i 
multimedia 
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Materials 
metàl·lics i 
ceràmics 

Materials, 
metàl·lics i 
ceràmics 

Materials 
plàstics 

Materials 
compostos 

Teixits 
Funcionals 

Nous 
processos de 
manufactura 

Robòtica 
autònoma i 
industrial 

Desenvolupamen
t de producte 

Impressió 
funcional Sostenibilitat 

Modelat i 
simulació de 
processos 
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GRÀCIES 
www.eurecat.org 

Daniel Raya Demidoff 
daniel.raya@eurecat.org 
M +34 699 75 69 09 

http://www.eurecat.org/
mailto:daniel.raya@eurecat.org


Smart 

Polígons 



Un polígon 
intel·ligent? 



Smart no és només 
innovació 



Smart no és només 
tecnologia 



Smart no és només 
eficiència 



Smart no és només 
participació 



Ús innovador de la tecnologia 
per augmentar la eficiència i 
posar el ciutadà en el centre 

de les decisions 

Podria ser una definició 



Perquè ara? 

Disponibilitat de dades Intel·ligència artificial 

Connectivitat 



Què volem? 
sostenibilitat econòmica, social i 

mediambiental 



Com apliquem això als poligons? 
 





Trencant el model lineal 

Source: AT&T 



El Polígon com a part de la ciutat 
 



Serveis mancomunats 
 



Smart és competitivitat 
 



Sostenibilitat 
i eficiència 
energètica 

Smart 
environment 

Innovació i 
economia  
Smart economy 

Mobilitat 
 

Smart 
mobility 

Govern: 
Transparència 
 i participació 

Smart 
governance 

Salut i 
qualitat de 
vida 
Smart Living 

Infraestructes de telecomunicacions  

Dades 
obertes  

Sensors  ,  càmeres , GPS……. 

Plataforma  tecnològica 

‘Les verticalitats’ 



Oportunitats 

 

• Evolució tecnològica 

• Recolzament 
administracions 

• Entorn innovador 
(Eurecat-CTM, UPC) 

Riscos 

 

• Aversió al risc 

• Necessitat de canvi 
cultural 

• Manca infraestructura 

• Limitació financera 



Moltes gràcies 

Pol Valero i Geli 
Cap de Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat 
  
Crta. de Vic, 16 – Edifici Infants – 08241 Manresa 
pvalero@ajmanresa.cat 

mailto:pvalero@ajmanresa.cat
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5a Reunió d’associacions empresarials de polígons del Bages:  
Innovació en la modernització dels polígons d’activitat econòmica (06.07.2018) 

RESUM TAULA DEBAT 1 
 Sostenibilitat i economia circular als polígons: residus i aigua 

 
 

 
 
 
Gestió i estat dels polígons: 
 

 Des del punt de vista empresarial cal resoldre les necessitats bàsiques dels polígons.  

 És bàsica la organització dels polígons. Amb una bona organització, els polígons milloren, i a partir 
d’aquí, quan el polígon és madur, es poden començar a plantejar projectes innovadors.  

 Les empreses individualment si que innoven, però a nivell de polígon és més difícil.  

 Cal treballar amb una base que és adequar els polígons a les necessitats del dia a dia, i després fer-
ho a nivell tecnològic.  

 Bufalvent està treballant amb la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, 
juntament amb l’ajuntament de Manresa i Barkeno. Pel fet de tenir associació i ser un polígon 
madur, els han triat per instal·lar-hi unes càmeres que generaran moltes dades (entrades sortides, 
lectures de matrícules, etc.).  

 Es comenta que el problema numero 1 és que a Catalunya tenim unes infraestructures amb unes 
condicions deplorables, especialment als polígons. Per exemple, degut al mal estat de les 
canonades es perd un 30% de l’aigua. Cal pensar en solucionar això abans d’aplicar solucions smart 

 Té poc sentit parlar de Smart polígons, quan el 50% dels polígons del territori no tenen fibra òptica. 
Sense fibra òptica, les empreses marxen del territori. 5G sense un suport de fibra òptica, no serà 
possible. Sense 5G no hi ha IoT, i sense això no hi pot haver Smart polígons. 

 La sectorialització dels polígons també pot ser clau per facilitar el contacte entre empreses i 
potenciar certs aspectes com el Porta a porta industrial, la servitització, el reciclatge, etc. 
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Aigua: 
 

 Si es volen aplicar les innovacions actuals i de futur, en el món de l’aigua cal tenir una xarxa 
separativa ben identificada i documentada. A nivell de naus haurien de tenir separades les aigües 
de procés de les aigües residuals, i d’aquestes separar les grises de les fecals. A partir d’aquí cal 
tenir en compte l’aigua potable, i el retorn de les aigües grises si es fa un tractament d’aquestes 
aigües. De la part exterior, cal diferenciar les aigües pluvials que venen de teulada de les que venen 
dels pàrquings, perquè la contaminació és molt diferent. Caldria planificar les naus amb tot aquest 
sistema ben pensat. 

 A les indústries se’ls hi demana molt sovint plantes depuradores per reduir la càrrega orgànica, 
però per altra banda les estacions depuradores volen fer biogàs, i els interessa tenir carrega 
orgànica. Aquest és un contrasentit, i podria tenir sentit fer una doble xarxa d’aigües residuals en 
polígons, diferenciant la que es pugui utilitzar per fer biogàs de la que no. 

 En un futur les depuradores ja no seran només depuradores, seran fabriques, refineries, etc., en 
definitiva produiran recursos. S’ha de pensar què es pot treure de l’aigua residual, veure-la com un 
recurs.  

 Descentralització de la depuració. La depuració centralitzada ha resolt temes com els abocaments. 
Però té sentit plantejar-se recuperar recursos de l’aigua amb un model descentralitzat, recollint 
volums petits amb valor afegit, i mancomunar aquest servei en l’àmbit d’un polígon. 

 Fer un ús eficient dels recursos serà imprescindible, qüestió de supervivència. Hi ha grans 
empreses que ja utilitzen les seves aigües residuals per tornar-les a fer servir en el seu procés, no 
per motius econòmics, sinó perquè saben hauran d’acabar competint per aquest recurs. 

 En un municipi hi ha 2 moments bàsics per plantejar una xarxa d’aigües separativa per zones: en el 
planejament del polígon, i quan les empreses presenten projectes d’activitats. La qüestió seria, 
com s’hauria de fer per fer tres passes enrere i intervenir en aquestes fases? 

 Hauria de ser l’associació o el gestor del polígon qui es plantegi fer aquests canvis en la xarxa 
d’aigües, en funció de les tipologies d’empreses que tinguin. L’associació es podria plantejar d’anar 
a buscar determinada tipologia d’empresa, que sigui complementaria amb les altres presents al 
polígon, per d’aquest manera poder aplicar determinades solucions innovadores. 

 Cada vegada més s’aprofiten residus de l’aigua com a venda de subproducte. Separar els residus 
abans de barrejar-los amb l’aigua per abocament. Hi ha un canvi de gestió amb això. 

 Cada cop les empreses es focalitzen més en l’estalvi d’aigües, i en reduir l’abocament d’aigua. El fet 
d’estalviar aigües, provoca un increment de concentracions, i aquest increment pot anar bé per 
generar energia.  

 Ja hi ha empreses que estan generant biogàs a partir d’aigües residuals.  

 A nivell de polígons, s’hi han fet moltes depuradores, i poques que funcionin bé. És difícil fer els 
càlculs de cabals, concentracions, etc. Perquè funcionin, caldria sectoritzar els polígons, per 
integrar aquests abocaments d’aigua. 

 S’exposa una nova manera de fer arribar fibra òptica als polígons, fent-la passar per les 
canalitzacions d’aigua potable o regenerada. És una solució sense rasa, compartint infraestructures 
(fent servir les canalitzacions de l’aigua). S’eviten sobrecosts en construcció d’infraestructures i es 
redueix la petjada ecològica. També s’exposa un sistema pensat per evitar pèrdues d’aigües 
residuals. S’ofereix un doble servei, recobriment plàstic per la canonada (s’eviten fuites) + fibra 
òptica. 

 Legislació: comenten que alhora d’innovar, també s’hauria de fer a nivell de legislació, en comptes 
de taxar concentracions, fer-ho per kg/dia, ja que penalitza petits tallers, obradors.  

 Es comenta el contrasentit que suposa que a dia d’avui sigui molt més barat abastir-se amb aigua 
de xarxa que no pas reutilitzar-la. 
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Residus:  
 

 Pel que fa a residus, es valoritza més, per exemple a la indústria agroalimentària amb tota la 
qüestió d’olis i greixos, etc.  

 A nivell de residus industrials, cada vegada més es tendirà a generar energia. La indústria ho veu i 
ja s’està aplicant.  

 Es comenta que la industria a Catalunya recicla entorn al 80%, i que s’estan fent bé les coses. 

 A nivell de residus industrials es destaca la bona feina que han fet els gestors de residus, i la tasca 
d’educació que han fet als empresaris dels polígons.    

 

Economia circular: 
 

 El principi 1 de l’economia circular és fer com la natura, tota l’energia és renovable, i no es perd 
matèria. Com fer que no arribi res a l’abocador? Dissenyar productes pensant en tota la vida útil, 
poder reaprofitar tots els seus components, i fer-ho amb energies renovables.  

 En simbiosi industrial l’àmbit no pot ser el polígon, sinó que no hi ha d’haver fronteres. 

 El projecte Manresa en Simbiosi del polígon de Bufalvent ha sigut premiat per la Generalitat, i han 
obert a un procés participatiu a nivell de polígon per veure com inverteixen els diners. 

 Pel que fa a l’administració pública, apart de fer una tasca d’acompanyament a les empreses, on té 
poder és en la compra pública. Caldria establir criteris de compra a empreses alineades amb 
aquestes polítiques.  

 L’administració local, en l’àmbit de la Simbiosi Industrial, pot ajudar a trobar empreses i sinèrgies 
entre empreses, en canvi, és més difícil que pugui incidir en l’atracció o creació de noves empreses 
per materialitzar aquestes sinergies.  Cal abordar la simbiosi industrial des d’una perspectiva 
regional i no tant local per ampliar les opcions de sinèrgies entre empreses.  

 

Ajuts de la Generalitat: 
 

 La Generalitat fa una aposta ferma per la Economia Circular. Ajuts oberts per part de la Generalitat: 

 Cupons – tramitació ràpida, per projectes màxim 10.000€, dirigits essencialment a PIMES.  

 Ajuts de l’ARC – projectes de fins a màxim 30.00€, financen un 75% a PIMES i un 50% a altres. 

 Innotech – projectes de recerca industrial i experimental. Hi ha una categoria específica en el marc 
de l’Economia Circular.  
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5a Reunió d’associacions empresarials de polígons del Bages:  
Innovació en la modernització dels polígons d’activitat econòmica (06.07.2018) 

RESUM TAULA DEBAT 2 
  Eficiència energètica als polígons 

 
 

 
 

 
ENLLUMENAT PÚBLIC ALS POLÍGONS INDUSTRIALS 

 
 S’exposen recents canvis en la facturació amb maxímetre en contractes de menys de 15kW i que 

l’Agència comarcal de l’energia del Bages contínuament va revisant les tarifes i potències 
contractades dels ajuntaments adherits. 

 El LED suposa una millora de la qualitat de l’enllumenat públic. El telecontrol punt a punt pot 
suposar un estalvi extra (p. ex,  reduint o augmentant el nivell lumínic en funció dels horaris de les 
diferents empreses) permeten variacions  sobre la marxa. La il·luminació adaptativa mitjançant 
sensors interconnectats que generin “onades de llum” també és un element a tenir en compte.  

 Hi ha la percepció general que els polígons estan poc il·luminats, però es deu a que els nivells 
normatius són baixos. 

 Quan s’han d’instal·lar nous punts de llum, si s’han de fer més de 30m de rasa, surt més a compte 
instal·lar punts de llum solars autònoms.  

 Molt sovint es parla d’eficiència energètica, però no s’ha de perdre de vista la seguretat de les 
instal·lacions i la seva correcta legalització reglamentària.  

 Es comenta també la importància de què els nous projectes tinguin en compte criteris de qualitat i 
es tingui en compte el valor real dels elements, per tal d’evitar costos d’execució massa baixos que 
acaben repercutint en instal·lacions deficients. 

 De cara a millorar-ne la qualitat, és important que el polígon disposi d’una associació d’empresaris 
per tenir més pes davant l’administració, així com mancomunar serveis (jardineria, residus...) 
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PUNTS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS 
 

 El vehicle elèctric tot just està arrencant. Es tracta d’un tema pioner en el que més endavant 
s’haurà de definir qui assumeix el rol de gestor de càrrega per poder cobrar les recàrregues 
(actualment no s’estan cobrant). Els punts actuals del polígons estan destinats a empleats o 
vehicles de les pròpies empreses. 

 Les empreses amb flotes de vehicles importants (repartidors...) encara no s’hi ha posat. 

 Es tracta la proposta de mancomunar la flota de vehicles elèctrics entre les diferents empreses dels 
polígons industrials, de forma que es pogués aprofitar d’un  cert “factor de simultaneïtat” i 
aprofitar energies renovables per a la càrrega de vehicles. 

 Les bicicletes elèctriques també són un element a tenir en compte com a solució de mobilitat 
elèctrica assequible. 

 
AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC 
 
 Atesa la gran quantitat de cobertes i la proximitat dels centres de consum, els polígons industrials 

són uns dels millors candidats per acollir instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum. 

 Per millorar la imatge dels polígons, es podria instaurar un “certificat energètic del polígon” i fer 
visible la producció fotovoltaica global del polígon aprofitant algun panell informatiu. 

 Seria interessant poder realitzar instal·lacions col·lectives per a poder gestionar millor els 
excedents.  Es comenta que la normativa actual no ho posa fàcil, tot i que l’anomenat “impost al 
sol” no s’està aplicant i segurament no s’arribarà a aplicar. La cobertura tipus de les instal·lacions 
estàndard fotovoltaiques d’autoconsum ronda el 25%. 

 En alguns casos, les instal·lacions fotovoltaiques poden suposar un estímul per a la rehabilitació de 
cobertes (fibrociment, dèficits estructurals...) 

 

ENERGIA TÈRMICA 
 
 Ja no existeixen primes per a la cogeneració. És interessant mancomunar xarxes de calor amb 

biomassa i cobrir puntes, per exemple, amb gas natural. 

 Es posa l’exemple del polígon de La Valldan (Berga) i estudis preliminars a Manresa amb calor 
produït al Parc Ambiental fins al PI Bufalvent. 

 

FINANÇAMENT D’INVERSIONS 
 
 Una pregunta que es fan els empresaris és, un cop es disposa d’un projecte viable, com es pot 

finançar. Es comenta que una bona fórmula és a través d’una ESE (empresa de serveis energètics), 
que permeten finançaments fins a 14 anys sense cap desembors inicial. 
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5a Reunió d’associacions empresarials de polígons del Bages:  
Innovació en la modernització dels polígons d’activitat econòmica (06.07.2018) 

RESUM TAULA DEBAT 3 
  Mobilitat i telecomunicacions als polígons  

 

 

 

TELECOMUNICACIONS 
 
Perquè costa tant fer arribar fibra als polígons? Com va la cobertura mòbil? El 5G per quan? 

 Es un tema d’inversions, depèn de que les canalitzacions estiguin “netes” i s’han de tenir les 
autoritzacions dels ajuntaments pertinents. A vegades també intervenen diferents operadors. 
Sovint passa que s’obre una rasa per cada servei, quan amb una sola rasa s’haurien de canalitzar 
tots els serveis  del polígon, perquè potser hi ha manca de coordinació o comunicació dins el propi 
ajuntament que fa les obres.  

 Les empreses operadores, si no veuen negoci no intervenen i a les operadores no els hi és gaire 
rentable desplegar horitzontalment com és el cas dels polígons.  

 Avui dia, els serveis de telecomunicacions haurien de ser considerats serveis bàsics. Els 
Ajuntaments haurien de facilitar la feina als operadors intervenint en la xarxa urbana i en els 
polígons fent les obres necessàries perquè arribi fibra. 

 Molta fibra arriba per la xarxa troncal amb «microtalls» i les millores han d’anar a càrrec de 
l’empresa interessada. 

 Les empreses sovint no en tenen o han de utilitzar la telefonia inhalàmbrica. És difícil fer 
plantejaments d’arribar a la industria 4.0 quan encara hi han problemes d’aquest tipus. 

 S’hauria d’assumir des de les associacions de forma corporativa, però moltes empreses ho resolen 
de forma privada.  

 El 5G al 2020 hauria d’estar desplegat. Cada estació hauria d’estar connectada amb fibra i serà la 
«gran revolució» i provocarà molt impacte. 

LES INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES ALS POLÍGONS LES HAURIA DE DESENVOLUPAR L’ADMINISTRACIÓ 
PÚBLICA I LES TELECOMUNICACIONS HAURIEN DE SER SERVEIS BÀSICS. 
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SEGURETAT 
 

Qui és responsable de la seguretat als polígons? Se n’hauria de fer càrrec la seguretat pública? 

 No hi ha una llei de polígons, per la qual cosa partim d’una base feble  

 Instal·lar mesures de seguretat comporta molts problemes legals. Hi ha polígons amb competència 
municipal que estan dividits per carreteres on els permisos depenen de diferents administracions, 
per exemple.  

 Avui dia hi ha sistemes senzills que poden llegir dades que poden aportar solucions (per 
vandalismes, pràctiques no ètiques, etc. ) però algú ha d’analitzar i mirar les dades que es graven i 
donar la resposta adequada i cal definir aquesta responsabilitat. 

 Es poden instal·lar sensors de presència, sensors que facin variar la intensitat de llum, sensors amb 
sorolls dissuasius, etc.  

 Mentre les telecomunicacions no estiguin bé, no podem avançar en aquest sentit.  

ACTUALMENT NO ES POT ARRIBAR A PRESCINDIR DE LA SEGURETAT PRIVADA ALS POLÍGONS TOT I QUE 
ÉS UN TEMA DE SEGURETAT PÚBLICA 

 

MOBILITAT 
 

Com dissenyem aquest espais? quin model de gestió?  

 Cal elaborar Plans de mobilitat als polígons. 

 Cal reduir l’ús del vehicle privat 

 Transport públic als polígons. No existeix o no és utilitzat o no encaixa amb les necessitats dels 
treballadors/ores. 

 Cada empresa hauria d’analitzar d’on venen els seus treballadors/ores i utilitzar transport 
col·lectiu. Però algunes empreses fan diferents horaris. La flexibilitat horària repercuteix en que 
cada persona agafi el seu cotxe i sigui més difícil compartir cotxe o establir línies específiques de 
transport col·lectiu adaptades a les empreses.  

 Hi ha polígons comercials amb entrades i sortides contínues. Es podria fomentar el transport públic 
en èpoques «punta» i promocionar el transport públic amb vals de descompte; promocions, etc.  

 Cal posar punts de càrrega de vehicles elèctrics. Lles empreses els haurien de posar pels seus 
treballadors/ores. 

 Cal cercar solucions per disminuir el nombre de desplaçaments en vehicle privat: bicis elèctriques, 
compartir cotxe, menjadors a les empreses, potenciar el teletreball, etc. 

 Manquen infraestructures pel transport de mercaderies. 

S’HAURÀ DE COMPLIR AMB LES NORMATIVES I ELS COMPROMISOS D’EUROPA I PREPARAR ALS 
POLÍGONS I PLANIFICAR LA SEVA MOBILITAT. 

 

 


