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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. CONTEXT GLOBAL 

CANVI AL PARADIGMA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA A NIVELL MUNDIAL 

El 25 de setembre del 2015 l'Assemblea General de l'ONU adopta l'Agenda 2030 pel Desenvolupament 
Sostenible, “un pla d'acció a favor de les persones, el planeta i la prosperitat, que també té la intenció 
d'enfortir la pau universal i el accés a la justícia”. 

L'Agenda representa el compromís internacional per abordar els grans reptes de la globalització amb 
la triple perspectiva del desenvolupament sostenible: social, econòmica i mediambiental. El seu lema, 
“no deixar ningú enrere”. 

Per resoldre aquests reptes de forma integral i multidimensional, l'Agenda planteja un sistema de 17 
Objectius universals amb 169 metes. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) s'apliquen 
per igual a països desenvolupats i en vies de desenvolupament, apel·lant a qüestions com la fi de la 
pobresa, el canvi climàtic o la igualtat de gènere, entre d'altres. 

Tot i això, l'èxit de l'Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible requereix un sistema de governança 
multinivell eficaç des de l'esfera internacional, nacional, regional i local. Consegüentment, cada nivell 
de govern responsable ha de comprometre's a impulsar, implementar i assolir les metes i els objectius 
marcats, sempre des de la col·lectivitat, la col·laboració i l'aliança amb el món empresarial, l'entorn 
acadèmic i la societat civil. 

Aquest sistema s'articula de l'Agenda Urbana Europea i l'Agenda Urbana Espanyola, i s'ha de 
concretar i aterrar a les Agendes regionals i locals. A l’apartat que correspon al Marc metodològic 
oferim una explicació detallada de cadascuna d’elles. 

CONTEXT RECUPERACIÓ 

La magnitud de la  de la COVID-19 i la triple crisi associada a nivell mundial (sanitària, econòmica i 
social) ha comportat la posada en marxa d’una resposta econòmica comuna a escala europea, tant a 
curt com també a mig i llarg termini. El mes de juliol de 2020 el Consell Europeu va arribar a un acord 
per impulsar un pla de recuperació social i econòmica per a Europa, que inclou un nou instrument 
econòmic, anomenat Next Generation EU, dotat amb 750.000 milions d’euros, i que conjuntament 
amb els 1,1 bilions del Marc Financer Plurianual (MFP) 2021-2027 permetrà abordar un volum 
d’inversions sense precedents en els propers anys.  
 
D’altra banda, el Govern Espanyol va presentar el mes d’octubre de 2020 el Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència que mobilitzarà, en els propers tres anys, el 50% dels recursos de 
l’instrument Next Generation EU, i comprèn l’execució de prop de 72.000 milions d’euros en 
transferències entre els anys 2021 i 2023.  

El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estructura les prioritats d’inversió a l’entorn de 4 
grans eixos transversals: Transició ecològica, Transformació digital, Igualtat de gènere i Cohesió social 
i territorial. 

A partir dels 4 eixos transversals, el Pla s’estructura entorn a 10 polítiques palanca urgents per la seva 

alta capacitat de tracció sobre l’activitat i l’ocupació per a la modernització de l’economia i la societat, 

que es materialitzen en 30 projectes o línies d’acció. 
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Polítiques palanca de la UE 
 

1. Agenda urbana i rural i lluita contra la despoblació (16,0% fons) 

2. Infraestructures i ecosistemes resilients (12,2%) 

3. Transició energètica justa i inclusiva (8,9%) 

4. Una administració per al S.XXI (5,0%) 

5. Modernització i digitalització del teixit industrial i de les PIME, recuperació del turisme i 

impuls a una España Nació Emprenedora (17,1%) 

6. Pacte per la ciència i la innovació. Reforç de les capacitats del Sistema de Salut (16,5%) 

7. Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats (17,6%) 

8. Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació (5,7%) 

9. Impuls de la indústria de la cultura i l'esport (1,1%) 

10.  Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible (-) 

El Govern de la Generalitat va aprovar el mes de juliol de 2020 el Pla per a la Reactivació Econòmica 
i Protecció Social, un document que recull fins a 20 grans projectes per donar una resposta efectiva i 
transversal a la crisi derivada de la COVID-19 a Catalunya, i que fixava l’estratègia de reconstrucció del 
país per als propers anys. 

En aquest context, és necessari ressaltar també el paper de la Regió Metropolitana de Barcelona 
(RMB), que inclou 7 comarques: Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, Garraf, Alt Penedès, Vallès 
Occidental i Vallès Oriental, 160 municipis i 5.151.263 habitants. En 2020, es va iniciar el procés 
d'elaboració del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), una oportunitat perquè els ciutats de 
la segona corona, com Mataró, puguin tenir protagonisme en la presa de decisions sobre aquells 
reptes y problemàtiques que afectin el conjunt del territori metropolità, amb més de 5 milions 
d’habitants.  

I finalment, a nivell local, la situació de crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19 va requerir una 
resposta integral als nous reptes sorgits que afectaven greument a la ciutat de Mataró. Els cinc grups 
municipals presents a l’Ajuntament (PSC-CP, ECPM-ECG, ERC-MES-AM, Junts per Mataró i Ciutadans) 
van signar al maig de 2020 l’Acord per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró, per tal 
d’elaborar de manera conjunta amb els agents socials el Pla de Reconstrucció Social i Econòmica de 
Mataró amb l’objectiu de recollir i implantar les diferents estratègies pensades per millorar les 
condicions de vida de les persones més afectades per la crisi i la reactivació del teixit productiu i 
l’ocupació, amb l’objectiu de no deixar ningú enrere.  

La Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró és l’òrgan directiu del Pla que es va 
constituir temporalment, durant la conjuntura de la pandèmia, pels representants polítics i pels 
membres del Consell Econòmic i Social de Mataró, que també donen suport al pacte de ciutat i que 
eren: la Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme (FAGEM), la Petita i Mitjana 
Empresa de Catalunya (PIMEC) i els sindicats UGT i CCOO. La taula s’ha reunit periòdicament per a 
proposar noves mesures i analitzar la implantació d'aquelles que estaven en marxa. 

Seguint aquesta dinàmica de co-creació i participació amb tots els agents del municipi, l’ajuntament 

de Mataró vol conduir la reflexió del futur del Mataró 2030. Per això, es servirà de les directrius que 

proposa l’agenda urbana internacional, així com de les agendes urbanes territorials per afrontar els 

reptes del municipi i encarar el futur d’una manera sostenible. 

 



 

pàg. 5 INTRODUCCIÓ 

1.2. PRESENTACIÓ DE LA CIUTAT 

 

 

129.120 habitants (2021):  

64.086 homes i 65.034 dones 

 

 

22,53 km2 de superfície 

 

 

 

 

5.731 hab./ km2 de densitat urbana 

 

 

 

54.329 habitatges 

 

• Mataró, ciutat de la província de Barcelona i situada a 30 kilòmetres al nord-oest de 

Barcelona, és la capital administrativa de la comarca del Maresme.  

 

• Amb una població al voltant dels 130.000 habitants, compta amb una comunicació molt forta 

amb Barcelona, però millorable amb els municipis amb els que limita (Argentona, Cabrera de 

Mar, Dosrius i Sant Andreu de Llavaneres) o altres comarques limítrofes com el Vallès. 

 

• Mataró vol ser reconeguda com a capital mediterrània de la regió metropolitana de Barcelona 

amb vocació de ciutat inclusiva, emprenedora, sostenible i de qualitat de vida gràcies a la 

innovació i a la capacitació de la seva gent i de les seves empreses. 

 

• Opta per una economia diversificada amb una presència encara significativa del tèxtil 

especialitzat, tot i que amb una tendència decreixent al llarg de les darreres dècades en favor 

d’altres sectors com el sociosanitari, l’educatiu i el comerç. 

 

• La localització i el patrimoni natural del municipi és un actiu diferencial: situada entre la Serra 

del Corredor i la costa mediterrània, compta amb nombrosos espais naturals de valor: turons, 

parcs naturals, rieres, platges, senders, alguers, miradors...  

 

• L’accelerat creixement demogràfic i urbanístic de les dècades dels anys 60 i 70 va implicar 

canvis ràpids en la configuració social i urbana de la ciutat i les seves problemàtiques. Aquest 

augment de població va resultar en un vessament dels límits urbanístics de la ciutat, amb una 

ocupació massiva i desordenada de l’espai agrícola i natural.  La necessitat d’habitatge de la 

població va ser aprofitada per algunes entitats per especular i enriquir-se amb projectes 

construcció accelerada d’edificis o de regularització de creixements urbanístics irregulars.  
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1.3. ANTECEDENTS ESTRATÈGICS 

DE L’ESTRATÈGIA MATARÓ 2022 A MATARÓ AGENDA URBANA 2030 PER A LA RECUPERACIÓ 
BASADA EN EL DESENVOLUPAMENT URBÀ SOSTENIBLE 

A inicis del mandat 2015-2019, en 2016, el govern municipal, de forma compartida amb tots els grups 

del consistori, va donar impuls a un procés de reflexió anomenat Pla Estratègic Mataró 2022. Un 

exercici destinat al desenvolupament inclusiu, sostenible i intel·ligent de la ciutat, a partir del qual es 

va definir i desplegar una estratègia per a Mataró amb vocació de continuïtat. 

L’estratègia Mataró 2022 es va concebre en tot moment més com un marc d’actuació estratègic o un 

procés continuat que com un pla tancat. En aquest sentit, la seva evolució mitjançant l'elaboració d'una 

Agenda Urbana 2030 per a Mataró és una de les accions estratègiques contemplades al Pla de Mandat 

2021-2023 del Govern Municipal. Un compromís sobre el qual cal desenvolupar un exercici compartit 

per definir una perspectiva estratègica nova de ciutat d'acord amb l'Agenda 2030 de desenvolupament 

sostenible. 

Durant els anys 2016 i 2017 Mataró va realitzar un procés de reflexió i definició estratègica de la 

ciutat amb vistes a l’any 2022. En aquell moment ja es van introduir canvis substancials respecte a 

models anteriors de planificació estratègica, de manera que es posaven les bases pel que vindria més 

endavant i s’apostava per una visió compartida per tots els agents econòmics i socials incorporant els 

reptes de la ciutat des de la perspectiva del creixement inclusiu, sostenible i intel·ligent. 

Aquest procés de reflexió i formulació estratègica va recollir les aportacions d’agents molt diversos i 

va permetre identificar de manera participada i consensuada tres grans reptes de ciutat que es 

concretaven en grans línies d’actuació. El pla d'acció va iniciar el desplegament el 2018 amb un impuls 

prioritari de les actuacions considerades essencials, que han permès posar en marxa projectes 

estratègics de ciutat i traccionar finançament públic extern. 

Mataró va expressar la seva voluntat de ser coneguda com a capital mediterrània de la regió 

metropolitana de Barcelona amb vocació de ser una ciutat inclusiva, emprenedora, sostenible i amb 

qualitat de vida gràcies a la innovació i a la capacitació de la seva gent i les seves empreses. En aquell 

moment ja es van fixar els 3 grans reptes de ciutat del Pla Estratègic Mataró 2022: 

   1.  La lluita contra l’atur 

Cal que Mataró afavoreixi les actuacions de generació d’ocupació i reducció de la precarietat 

laboral, reduint la taxa d’atur municipal i afavorint els mecanismes efectius d’integració 

social. 

• Model turístic propi, de qualitat i sostenible: Desenvolupament d’un model turístic propi coma 

orientació de creixement del sector. 

• Preparació professional per als joves i altres col·lectius en atur: Estratègia central de Formació 

Professional. 

   2.  Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial   

Mataró ha de dirigir les seves accions a reduir les fortes desigualtats existents entre la 

població, que condueixen a la dualització i la fragmentació social i territorial. 

• Atenció a persones, repte i palanca: L’atenció a persones: necessitat social i oportunitat 

empresarial d’ocupació. 
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• Estratègia integral centrada en l’habitatge: Projecte potent d’inclusió, rehabilitació urbana i 

aprenentatge social. 

 3.  Aconseguir una imatge de reconeixement i promoció de ciutat 

Mataró ha de promoure accions de millora de la seva marca per tal de posicionar-se com a 

municipi, tant internament com de cara a l’exterior. 

• Nou tèxtil: Reforç del relat de ciutat basat en l’especialització del disseny tècnic tèxtil, en un 

marc de diversificació sectorial. 

• Mar en valor: Pla Estratègic del Front Marítim. 

Partint d’aquests tres reptes identificats, l’estratègia Mataró 2022 s’articula en 7 eixos estratègics, a 

partir dels quals es va consensuar una primera bateria de 39 actuacions innovadores. D’aquestes, cal 

destacar-ne 6 que tenen consideració d’actuacions o projectes essencials, que esdevenen cabdals per 

a donar resposta als reptes de ciutat, i que disposen d’una funció catalitzadora en relació a la resta 

d’actuacions. 

 
Figura 1. Identificació dels projectes essencials i les actuacions destacades del M222. Referència: Ajuntament de Mataró. 

 

Mataró, en tant que ciutat metropolitana en un context global, ha de fer front a nous reptes urbans 

en un context de creixents desigualtats i d’emergència climàtica. Per tant, el mandat 2019-2023 ha 

de suposar un punt d’inflexió per a l’estratègia de ciutat, en el qual resulta necessari ampliar l’exercici 

de reflexió i definició del Mataró 2022 vers l’horitzó de l’agenda internacional de desenvolupament 

sostenible 2030.  

Des d’aquest marc de canvi temporal de context estratègic i territorial d’Europa i de la nostra ciutat, 

resulta necessari alinear i incorporar l’Agenda 2030 en el cicle polític i de gestió de la ciutat, sobre la 

qual hi ha un ampli consens i aposta política internacional. Tant els 17 Objectius de Desenvolupament 

Sostenible (ODS) com la Nova Agenda Urbana 2030 incorporen nous elements substantius a l’agenda 

de les polítiques urbanes, sobre els quals existeix la necessitat de definir quin és el model escollit per 

a la seva translació a escala municipal. 

 

L’any 2018 Mataró va iniciar un procés preliminar de localització dels ODS en la seva planificació 

estratègica. Així mateix, es va formar a personal tècnic i electe en matèria d’Agenda 2030 i s’estan 

duent a terme accions d’informació i sensibilització en les diferents campanyes dels serveis municipals 

des de llavors.  
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Figura 2. Constel·lació estratègica M2022 amb identificació dels ODS. Referència: Document Bases Mataró 2030. 

 

També s'ha dissenyat una identitat gràfica i una pàgina web informativa per a la promoció del 

coneixement sobre els ODS a la ciutadania. 
 

 
Imatge 1. Exemple: Imatge de la futura web dels ODS i etiqueta referencial de cada ODS. Referència: Document Bases Mataró 2030.  

 

El Pla de Mandat 2021-2023, que per primer cop incorpora la perspectiva dels ODS en l'articulació i 

seguiment de les accions de govern. Un punt de partida sobre el qual cal desenvolupar un exercici 

compartit per a definir una nova perspectiva estratègica de ciutat d’acord amb l’Agenda 2030 de 

desenvolupament sostenible. Així mateix, tal i com ja hem comentat, s’ha format a personal tècnic i 

electe en matèria d’Agenda 2030 i s’estan duent a terme accions d’informació i sensibilització en les 

diferents campanyes dels serveis municipals 

 

Assumir com a pròpia l’Agenda 2030 i adaptar-la a les necessitats i prioritats de la ciutat implica 

adquirir per part de l’Ajuntament un compromís institucional amb la seva localització i alineament, de 
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manera que se’n garanteixi la seva translació discursiva i operativa a l’estratègia de ciutat i al cicle 

polític i de gestió.  

 

Localitzar l’AGENDA 2030 a Mataró 
 

• Com s’ha vist, l’Agenda 2030 i les agendes globals que la conformen incorporen una 

aposta per una visió integral del desenvolupament sostenible, a partir de tres 

dimensions que esdevenen indissociables: l’econòmica, la social i l’ambiental. 

Localitzar els ODS significa adaptar l'agenda global a les característiques i 

circumstàncies de la ciutat, des de l'establiment dels objectius i metes, fins a la 

determinació dels mitjans d'implementació, i l'ús d'indicadors per mesurar i 

monitoritzar el progrés fet. 

 

• El procés de localització d’aquest marc estratègic a escala municipal requereix no només 

d’una aproximació transversal a aquestes dimensions, sinó també d’un exercici de 

priorització a partir d’un replantejament del model tradicional de creixement, tenint en 

compte les desigualtats i el sostre ecològic. Per tant, es planteja un procés en una doble 

direcció: per una banda, l’adaptació de l’Agenda 2030 a la ciutat amb la definició 

d’àmbits prioritaris i l’establiment dels objectius centrals d’actuació al respecte; i per 

l’altra, la transformació transversal de les polítiques en línia amb l’Agenda 2030. 
 

 
Figura 3. Plantejament de l’adaptació estratègica de Mataró. Referència: Document Bases Mataró 2030.  

 

La crisi social i econòmica derivada dels efectes de la Covid-19 ha suposat el punt d’inflexió que ha 

posat de manifest la necessitat d’adoptar mesures de resposta àgil -que a Mataró han estat 

concertades en la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica-, destinades a minimitzar els 

impactes immediats  i recobrar el pols de la ciutat el més aviat possible. Un cop adoptades les mesures 

d’emergència, cal encarar la recuperació amb la recerca d’oportunitats i generació de projectes 

tractors i finalment definir un Pla d’Acció estratègic orientat a promoure les transformacions 

necessàries pel creixement inclusiu i el desenvolupament intel·ligent i sostenible de la ciutat.   

Aquest procés de reflexió estratègica es realitza de forma simultània amb dos processos immediats i 

complementaris com són la incorporació de la dimensió territorial del conjunt de la regió 

Metropolitana de Barcelona, de manera que Mataró participa de forma activa en la generació d’un 

relat coral que  tingui en compte l’Arc Metropolità en la  definició del model de regió i de la 

seva  governança;  i l’articulació de projectes transformadors de ciutat orientats principalment a la 

transformació  del model productiu a partir de la transició  ecològica i la transformació digital. 
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L’Acord Institucional per a la  Reconstrucció Social i Econòmica de  Mataró signat el 2020 recull, més 

enllà de les mesures d’urgència necessàries per minimitzar l’impacte de la pandèmia a la ciutat, la 

necessitat de revisar i reorientar  l’estratègia de Mataró a llarg termini. Això porta a redefinir els reptes 

estratègics i a una revisió del model de ciutat que han de servir com a base per reformular les polítiques 

transformadores de reactivació econòmica, innovació social, reforç del sistema sociosanitari i de 

millora de la qualitat institucional, i la resiliència urbana. 

Als vells reptes de la ciutat i a l'emergència climàtica se sumen noves necessitats derivades d'un 

context caracteritzat per la volatilitat, que encara fa més urgent i necessària la implementació de 

marcs d'actuació integrals i adaptatius com el que proposa l'Agenda Urbana Espanyola (AUE). 

En aquest context, Mataró està articulant tres dimensions simultànies de treball per a una resposta 

àgil, la recerca d’oportunitats i l’evolució de l’estratègica de ciutat: 

 Emergència 

Centrada en mesures de xoc acordades en el marc de la Mesa de Reconstrucció Social i 

Econòmica per minimitzar els impactes immediats i recobrar el pols de la ciutat com més aviat 

millor. 

 Recuperació  

Orientada a l'articulació de projectes tractors per a la recuperació verda i socialment justa a 

partir de les oportunitats que ofereix l'instrument extraordinari Next Generation EU. 

 Transformació 

Enfocada a la identificació de reptes, missions i projectes estratègics amb caràcter 

transformador que permetran (re)orientar el model de ciutat en el marc dels ODS i de la Nova 

Agenda Urbana. 

Aquesta darrera dimensió, la de transformació, pretén incidir sobre el model de ciutat i avançar en la 
definició de com hauria de ser Mataró l’any 2030 en el marc dels ODS. Per tant, se centra en una 
dimensió de treball a més llarg termini: la de transformació de la ciutat. 

Així doncs, en el procés de construcció de l’estratègia Mataró 2030, prenen una especial rellevància 

les Agendes urbanes i les polítiques globals mundials, que marquen el full de ruta de les polítiques 

públiques locals i que identifiquen fites de desenvolupament sostenible a través dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030, per tal que les ciutats esdevinguin territoris més justos 

i resilients. El nou plantejament estratègic de la nostra ciutat ha de poder aterrar aquests reptes globals 

al nostre context local, incorporant el paradigma “glocal” en la detecció i definició de les seves 

necessitats, els seus reptes i les seves oportunitats. Com per exemple, l’aparició de nous reptes urbans 

crucials per a les ciutats del segle XXI, com ara la sostenibilitat i la circularitat, entre d’altres. 

És en aquesta tercera dimensió de transformació on el procés d'elaboració del Pla d'Acció Local Mataró 

Agenda Urbana 2030 es concep com una veritable estratègia a llarg termini. Per això, es persegueix el 

plantejament integrat que requereix el concepte simultani (ambiental, social i econòmic) de la 

sostenibilitat a partir del consens sobre el model de DUS per a Mataró i del full de ruta adaptatiu i 

avaluable per assolir-lo. 

El Pla de Mandat 2021-2023, incorpora per primera vegada la perspectiva dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquests, com s’ha apuntat anteriorment, són una sèrie de 
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propòsits universals, integradors i ambiciosos, com erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i 

la injustícia o posar fre al canvi climàtic, que són els que guien la implementació de Mataró Agenda 

Urbana 2030 de les Nacions Unides pel Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre de 

2015. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament 

amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta per assolir un objectiu comú: el 

desenvolupament mundial sostenible. 

En aquest marc se situa l'Agenda Urbana Espanyola (AUE), aprovada pel Consell de Ministres el 22 de 

febrer de 2019. Es tracta de la Política Nacional Urbana que, de forma estratègica i amb una 

metodologia precisa i detallada, defineix i desenvolupa els objectius -ja reconeguts per les Agendes 

urbanes internacionals- per aconseguir un desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, 

cohesionat socialment i econòmicament competitiu. Aquesta política nacional urbana de marcat 

caràcter integral, holístic i transversal, reconeix el paper fonamental de les entitats locals per portar la 

perseguida sostenibilitat a tots els pobles i ciutats, amb independència de la seva mida i població. 

 

Imatge 2. Logotips de l’Agenda Urbana Espanyola  (AUE) i de l’Agenda 2030. Referència: www.aue.gob.es i www.mdsocialesa2030.gob.es 

 

Partint d’aquest escenari, l'articulació i seguiment de les accions de govern de Mataró, situa com a 

primera prioritat del govern municipal “Plantejar una ferma visió estratègica de ciutat amb un nou 

horitzó temporal 2030”, així com diverses accions per donar resposta a les necessitats actuals de la 

ciutat i a les oportunitats i riscos de futur en aquests àmbits, com per exemple: promoure espais de 

reflexió i contrast estratègic, establir una Agenda Urbana 2030 per a Mataró, o projectes estratègics 

d'economia verda, economia blava i ciutat intel·ligent, entre d’altres. 

El Ple ordinari del mes de setembre de 2021 de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el desplegament 

del procés de reflexió estratègica Mataró Agenda Urbana 2030, el qual s’ha posat ja en marxa 

mitjançant la presentació del mateix en diferents espais de governança (Comissió Informativa 

Municipal de Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia Mataró o Consell Econòmic i Social, entre 

d’altres) i mitjançant el nomenament dels comissionats que conformaran la Comissió Assessora del 

procés de reflexió. 

 

Imatge 3. Logotip de l’estratègia municipal Mataró Agenda Urbana 2030, amb el lema ‘Decidim avui la ciutat de demà. Referència: Portal 

web de Mataró Agenda Urbana 2030. 

http://www.aue.gob.es/
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En data 13 de setembre de 2021, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha fet pública 

l’Ordre TMA/957/2021, de 7 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la concessió 

d'ajudes per a l'elaboració de projectes pilot de plans d'acció local de l'Agenda Urbana Espanyola i la 

convocatòria per a la presentació de sol·licituds per l'obtenció de les subvencions pel procediment 

de concurrència competitiva. 

L’objectiu d’aquesta línia d’ajudes, que s’inscriu en el Component 2 del Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència (PRTR), a càrrec del mecanisme extraordinari Next Generation EU 

(l’instrument temporal  del que s’ha dotat la Unió Europea i que està concebut per impulsar la 

recuperació d’Europa després de la pandèmia), és el de finançar l'elaboració de projectes pilot de 

Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana Espanyola que garanteixin, en un termini d’un any, la seva 

alineació amb els objectius, la metodologia de treball i l'enfocament transversal, estratègic i integrat 

proposats per aquesta. 

El passat dia 11 de novembre de 2021 es va publicar la proposta de resolució provisional publicada a 

la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana on s’acceptava la sol·licitud 

presentada per part de l’Ajuntament de Mataró a la convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de 

projectes pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola adjudicant la quantitat de 250.000 

euros corresponents al grup 5 de nivell de població de 100.001 i 300.000 habitants; i el 13 de desembre 

de 2021 es va notificar la resolució definitiva en la participació d’aquesta convocatòria. 

En aquest marc Mataró ha estat seleccionada com a projecte pilot del Pla d’Acció Local de l’Agenda 

Urbana Espanyola, amb una subvenció de 250.000 €, de manera que a més de permetre la 

implementació efectiva de l’AUE en la ciutat podrà posar la metodologia emprada, l’experiència i 

l’aprenentatge al servei d’altres entitats locals.  

Finalment, volem fer esment que el present procés de participació i reflexió estratègica Mataró 2030 

s’emmiralla en el procés homòleg que està desenvolupant actualment la ciutat de Barcelona, el PEMB-

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona que, a diferència d’altres plans anteriors i tal i com el seu nom 

indica, té una mirada metropolitana que inclou una perspectiva molt més ampla a nivell territorial, 

fent un esment específic a ‘la ciutat dels cinc milions’; com a aquella que té en compte i contempla 

totes les ciutats de l’àrea metropolitana, interpel·lant-les directament en el procés de construcció del 

Pla. Grans ciutats de la segona corona metropolitana, com Mataró. 
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1.4. PUNT DE PARTIDA 

Partint de la base de l’Estratègia Mataró 2022 s’impulsa un procés de reflexió compartida orientat a 

la innovació i a l’aprenentatge que permeti detectar quins són els nous reptes estratègics i missions 

de la ciutat a mig i llarg termini. 

El procés de reflexió ha d’ajudar a fer la transició d’una ciutat pròspera amb un model lineal a una 
ciutat pròspera amb un model circular per generar ocupació de qualitat, optimitzar els seus recursos 
i aconseguir qualitat de vida i benestar en la seva ciutadania sense comprometre el futur de les 
generacions més joves. 

Amb aquest procés es pretén incidir sobre el model de ciutat i avançar en la definició de com hauria 
de ser Mataró l’any 2030 en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l’Agenda Urbana. 
Per tant, se centra en una dimensió de treball a llarg termini, que ha de permetre la identificació de 
reptes i missions orientades a promoure les transformacions necessàries pel desenvolupament 
sostenible de la ciutat.  

Aquest projecte persegueix un triple objectiu 

  

• Prendre consciència de la necessitat de treballar simultàniament en 3 dimensions, per 

donar resposta a la vegada a l’emergència, la  recuperació i l’estratègia. 

 

• Avançar en l’enfocament i procés de readaptació de l’estratègia de ciutat amb un nou 

horitzó temporal 2030, com a evolució de l’actual Mataró 2022. 

  

• Incorporar la dimensió metropolitana -present al Pla de Mandat com a prioritat- en 

conjunció amb el procés de reflexió estratègica Barcelona Demà, actualment en curs. 

 

El propòsit del procés de reflexió estratègia Mataró 2030 es resumeix en: 
 

• Visió de ciutat:  Revisar la visió de ciutat, com a element estructurador. 
 

• Mirada 2030: Actualitzar les ulleres 2022, incorporant noves perspectives per a l’escenari 

2030. 
 

• Agendes globals: Incorporar els ODS I L’Agenda Urbans a l’estratègia de ciutat. 
 

• Reptes glocals: Articular debats en relació als reptes urbans amb major incidència per 

Mataró. 
 

• Oportunitats: Identificar noves oportunitat relacionades amb reptes de ciutat. 
 

• Innovació: Incorporar nous agents en un entorn col·laboratiu i de co-creació amb la 

ciutadania. 
 

• Governança: Habilitar un marc de governança funcional, orientat a l’aprenentatge 

estratègic. 
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Es parteix d’una ciutat que té la voluntat de ser reconeguda com a capital mediterrània de la regió 
metropolitana de Barcelona amb vocació de ciutat inclusiva, emprenedora, sostenible i amb qualitat 
de vida gràcies a la innovació i a la capacitat de la seva gent i de les seves empreses. 

Mataró, ciutat de mar de la Barcelona metropolitana, es referma com a capital emprenedora que opta 
per una economia diversificada cap al tèxtil especialitzat, l’àmbit sociosanitari i el nou turisme amb 
essència cultural i esportiva, amb l’objectiu d’oferir noves oportunitats pel creixement de les seves 
empreses i per a l’ocupació de la seva gent. En definitiva, una ciutat pròspera i generadora 
d’oportunitats. 

La pandèmia ha evidenciat que ha sorgit un nou món que en anglès es defineix com BANI (fràgil, ansiós, 
no lineal i incomprensible) on la planificació ha perdut rellevància a favor de la capacitat d’innovació i 
d’aprenentatge estratègic. En aquest context apareixen canvis i oportunitats a cada moment, de 
manera que cal un exercici de governança proactiva i de seguiment permanent capaç de combinar la 
resposta àgil i els projectes a llarg termini. 

Per tant, les organitzacions han de ser capaces de detectar i adaptar-se als canvis de forma àgil i 
constant; no es tracta tant de disposar d’un pla d’acció acotat i inamovible, sinó d’un full de ruta 
estratègic amb capacitat adaptativa. 

El Document de Bases, en el que l’Ajuntament va realitzar la “Contextualització del procés de reflexió 
estratègica Mataró 2030”, va tenir per objectiu contextualitzar el procés de participació de l’exercici 
de reflexió estratègica de la nostra ciutat amb un horitzó temporal de cara al 2030; un procés al qual 
hem anomenat Mataró 2030: Estratègia de ciutat basada en el desenvolupament sostenible. 

Seguidament detallarem el marc estratègic i metodològic utilitzat (compost per l’Agenda Urbana 
Europea, l’Agenda Urbana Espanyola i l’Agenda Urbana dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050) per 
alinear les estratègies, plans i projectes de Mataró amb l’agenda global prèviament explicada.
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1.5. ALINEAMENT LOCAL AMB ELS OBJECTIUS GLOBALS 

De tot l’anàlisi de la documentació inicial, es pot ja presentar un mapeig de la contribució del municipi a la consecució dels Objectius Estratègics de 

l'AUE i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des de les estratègies, plans i projectes municipals implementats durant els darrers anys 

y amb vigència actual, així com els que ja han estat identificats i han estat tinguts en compte per al Pla d'Acció.  

 

L'alineament estratègic i mapeig de l'acció local prèvia i amb rellevància actual, respecte a la consecució dels ODS al municipi de Mataró, s'ha dut a terme 

després de l'anàlisi dels documents estratègics i sectorials preliminars, que han permès conèixer quins plans i polítiques municipals impulsades per 

l'Ajuntament, realitzades i vigents, han contribuït a l'abast dels objectius estratègics plasmats a les agendes globals i nacionals. 

 

 
Objectiu Estratègic 1:  

ORDENAR EL TERRITORI I FER UN ÚS RACIONAL DEL SÒL, CONSERVAR-LO I PROTEGIR-LO 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

1.1. Ordenar el sòl 

de manera 

compatible amb el 

seu entorn 

territorial 

 

 

 

2.4 Pràctiques 

agrícoles sostenibles 

i resilients 

11a Vincles zones 

urbanes, periurbanes 

i rurals 

• Front marítim 

• Espai Agrari 

• Parc Natural Montnegre-

Corredor 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Estratègia d’infraestructura verda de 

Mataró (*) 

• Estratègia Alimentària Local (Carta 

alimentària + Pla) (*) 

• Pla Estratègic de Gestió de l’Espai Agrari 

de Mataró (*) 

• Revisió del PGO 

• Remodelació del front marítim 

• Anella Verda  

• Desenvolupament de l’Espai 

Agrari 

1.2. Conservar i 

millorar el 

patrimoni natural i 

cultural, i protegir 

el paisatge 

  

 

 

6.6. Protegir i 

restablir els 

ecosistemes 

relacionats amb 

l’aigua 

• Espai Agrari 

• Parc Natural Montnegre-

Corredor 

• Praderia de Posidònia 

• Pla especial del patrimoni arquitectònic 

de Mataró 

• Pla Director Arqueològic Torre Llauder 

• Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

• Pla d’Impuls al Centre (PIC) (2018) 

• Desenvolupament de l’Espai 

Agrari 

• Mataró 5 Estrelles 

TERRITORIO, 

PAISAJE Y 

BIODIVERSIDAD
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Objectiu Estratègic 1:  

ORDENAR EL TERRITORI I FER UN ÚS RACIONAL DEL SÒL, CONSERVAR-LO I PROTEGIR-LO 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

 

 

 

 

 

 

11.4 Patrimoni 

cultural i natural 

14.1 Contaminació 

marina 

14.2 Gestió 

d'ecosistemes marins 

i costaners  

14.5 Conservació 

zones costaneres i 

marines 

15.1 Conservar i usos 

sostenibles 

ecosistemes 

15.2 Gestió sostenible 

boscos 

15.3 Lluites contra la 

desertificació 

15.4 Conservació 

ecosistemes 

muntanyosos 

15a Recursos 

financers 

15.b Recursos per a 

gestió forestal 

• Patrimoni cultural (BCINs + 

BCILs) 

• Estratègia d’infraestructura verda de 

Mataró (*) 

• Pla Director de l’Arbrat Viari de Mataró  

• Pla Director per al Manteniment i 

Millora de les Zones Verdes (*) 

* Pla Estratègic de Gestió de l’Espai Agrari 

de Mataró (*) 

TERRITORIO, 

PAISAJE Y 

BIODIVERSIDAD
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Objectiu Estratègic 1:  

ORDENAR EL TERRITORI I FER UN ÚS RACIONAL DEL SÒL, CONSERVAR-LO I PROTEGIR-LO 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

1.3. Millorar les 

infraestructures 

verdes i blaves i 

vincular-les amb 

el context natural 

  

 

15.5 Degradació i 

pèrdua de 

biodiversitat  

15.9 Plans sensibles a 

medi ambient 

• Espai Agrari 

• Parc Natural Montnegre-

Corredor 

• Praderia de Posidònia 

• Estratègia Mar en Valor 

• Estratègia d’infraestructura verda de 

Mataró (*) 

• Pla Director de l’Arbrat Viari de Mataró  

• Pla Director per al Manteniment i 

Millora de les Zones Verdes (*) 

• Pla Estratègic del Port de Mataró 2016-

2030 

• Anella Verda 

• Desenvolupament de l’Espai 

Agrari 

 

 

Objectiu Estratègic 2:  

EVITAR LA DISPERSIÓ URBANA I REVITALITZAR LA CIUTAT EXISTENT 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

2.1. Definir un 

model urbà que 

fomenti la 

compacitat, 

l’equilibri urbà i la 

dotació de serveis 

bàsics 

 

 

 

 

1.4 Accés serveis 

bàsics i recursos 

financers 

4.2 Qualitat de 

l’educació preescolar  

4a Instal·lacions 

educatives inclusives 

i segures 

 

• Model territorial equilibrat 

(urbà, agrari i forestal) i ciutat 

compacta 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Pla d’Equipaments de Mataró (*) 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC) 

• Pla d’Igualtat de Gènere per a la 

Ciutadania 2018-2022 

• Pla Local d’Habitatge 2018-2023 

• Revisió del PGO 

• Remodelació del front marítim 

• Iveco-Pegaso i Districte 

TecnoCampus 

 

MODELO DE 

CIUDAD

TERRITORIO, 

PAISAJE Y 

BIODIVERSIDAD



 

pàg. 18 INTRODUCCIÓ 

 

Objectiu Estratègic 2:  

EVITAR LA DISPERSIÓ URBANA I REVITALITZAR LA CIUTAT EXISTENT 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-

2019 

• Pla Municipal de Salut Pública 2017-

2020 (*) 

2.2. Garantir la 

complexitat 

funcional i la 

diversitat d'usos 

 

 

  • Pla General d’Ordenació (1996) 

• Pla d’Equipaments de Mataró (*) 

• Pla d’Impuls al Centre (PIC) 

• Pla Local d’Habitatge 2018-2023 

• Revisió del PGO 

• PMUs / MPG Entorns Biada, 

Sector Sorrall i Sòls no 

urbanitzables 

2.3. Garantir la 

qualitat i 

l'accessibilitat 

universal dels 

espais públics 

 

 

 

11.7 Accés a zones 

verdes i espais 

urbans segurs 

 • Pla d’Acció contra la Contaminació 

Acústica  

• Pla Director de l’Enllumenat Públic 

• Pla Director de Manteniment i Millora 

de la Pavimentació dels Carrers (*) 

• Pla d’Accessibilitat Universal  

• Pla d’Impuls al Centre (PIC) 

• Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS) 

• Pla de Convivència de Mataró 2018-

2022 

• Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

• Pla Jove x Mataró 2018-2022 

• Projecte Radars (2015) 

• Anella Ciclista de Mataró 

• Projecte d’entorns i camins 

escolars 

 

MODELO DE 

CIUDAD
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Objectiu Estratègic 2:  

EVITAR LA DISPERSIÓ URBANA I REVITALITZAR LA CIUTAT EXISTENT 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-

2019 

• Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola i 

de Rocafonda-El Palau-Escorxador 

• Pla Municipal de Salut Pública 2017-

2020 (*) 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

2.4. Millorar el 

medi ambient 

urbà i reduir la 

contaminació 

 

 

 • Espai Agrari 

• Parc Natural Montnegre-

Corredor 

• Pla d’Acció contra la Contaminació 

acústica  

• Pla Director de l’Enllumenat Públic 

• Pla Director de Manteniment i Millora 

de la Pavimentació dels Carrers (*) 

• Estratègia d’infraestructura verda de 

Mataró (*) 

• Pla Director de l’Arbrat Viari de Mataró 

• Pla Municipal de Salut Pública 2017-

2020 (*) 

• Anella Verda  

• Zona de Baixes Emissions 

2.5. Impulsar la 

regeneració 

urbana 

  • PUMSA 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Pla d’Equipaments de Mataró (*) 

• Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola i 

de Rocafonda-El Palau-Escorxador 

• Pla d’Impuls al Centre (PIC)  

• Projectes de regeneració urbana a 

Cerdanyola i Rocafonda 

• PMUs 

• Projecte Lloguem - Yes We Rent 

• Nova proposta sector “El Sorrall” 

MODELO DE 

CIUDAD
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Objectiu Estratègic 3:  

PREVENIR I REDUIR ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC I MILLORAR LA RESIL·LIÈNCIA 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

3.1. Adaptar el 

model territorial i 

urbà als efectes 

del canvi climàtic 

i avançar en la 

seva prevenció 

 

 

 

 

11.b Reducció de 

riscos de desastres a 

ciutats 

13.2 Polítiques 

Estratègiques i plans 

nacionals  

13.3 Educació i 

sensibilització 

 

• Casa Capell 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Estratègia d’infraestructura verda de 

Mataró (*) 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC) 

• Estratègia Mar en Valor 

• Estratègia de transició energètica i acció 

climàtica del Maresme (Consell Comarcal) 

(*) 

• Revisió del PGO 

• Anella Verda 

• Remodelació del front marítim 

CAMBIO 

CLIMÁTICO

 

Objectiu Estratègic 2:  

EVITAR LA DISPERSIÓ URBANA I REVITALITZAR LA CIUTAT EXISTENT 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic 

de Mataró 

2.6. Millorar la 

qualitat i la 

sostenibilitat dels 

edificis 

   

• Pla Local d’Habitatge 2018-2023 

• Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola i 

de Rocafonda-El Palau-Escorxador 

• Oficina de Transició Energètica 

MODELO DE 

CIUDAD
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Objectiu Estratègic 3:  

PREVENIR I REDUIR ELS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC I MILLORAR LA RESIL·LIÈNCIA 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

3.2. Reduir les 

emissions de 

gasos amb efecte 

d'hivernacle 

 

 

 

3.9 Salut 

mediambiental 

11.6 Deixalles i 

contaminació a 

ciutats 

 

• Mataró Bus 

• AMSA 

• Centre Integral de 

• Centre Integral de 

Valorització de Residus del 

Maresme 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC)  

• Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS) 

• Estratègia de transició energètica i acció 

climàtica del Maresme (Consell Comarcal) 

(*) 

• Estratègia Mataró Circular 2030 (*) 

• Zona de Baixes Emissions 

• Oficina de Transició Energètica 

• Projecte de comunitats 

energètiques 

3.3. Millorar la 

resiliència davant 

del canvi climàtic 

 

 

 

 

1.5 Resiliència a 

desastres econòmics, 

socials i ambientals 

11.5 Desastres i 

reducció de 

vulnerabilitat 

13.1 Resiliència i 

adaptació 

 

• AMSA 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC)  

• Document Únic de Protecció Civil 

Municipal (DUPROCIM) 

• Pla Municipal de Salut Pública (*) 

• Estratègia de transició energètica i acció 

climàtica del Maresme (Consell Comarcal) 

(*) 

 

 

CAMBIO 

CLIMÁTICO
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 Objectiu Estratègic 4:  

FER UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I AFAVOIR L'ECONOMIA CIRCULAR 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

4.1. Ser més 

eficients 

energèticament i 

estalviar energia 

 

 

 

7.1 Accés universal a 

energia 

7.2 Energies renovables 

7.3 Eficiència energètica 

7a Investigació i 

inversió en energies 

netes 

7.b Infraestructura i 

tecnologies en països 

en desenvolupament 

• AMSA (Tub Verd) • Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC)  

• Pla Director del Tub Verd 

• Pla Estratègic d’Aigües de Mataró 2020-

2025 

• Estratègia de transició energètica i acció 

climàtica del Maresme (Consell Comarcal) 

(*) 

• Projecte d’impuls a la transició 

energètica (FEDER) 

• Xarxa urbana de distribució de 

freda/calor 

• Oficina per a la transició 

energètica 

• Projecte de comunitats 

energètiques (Autoconsum 

compartit) 

 

4.2. Optimitzar i 

reduir el consum 

d’aigua 

 

 

 

6.1. Accés a l'aigua 

portable 

6.2. Accés a sanejament 

i higiene 

6.3. Qualitat de l’aigua 

6.4. Augmentar l'ús 

eficient dels recursos 

hídrics 

6.5. Implementar la 

gestió integrada dels 

recursos 

6.b Suport a les entitats 

locals en la gestió de 

l'aigua i el sanejament 

• AMSA • Pla Estratègic d’Aigües de Mataró 2020-

2025 

• Pla Director de l’Aigua de Mataró 2011-

2025 

• Pla Director de Clavegueram de Mataró 

2003-2018 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC)  

• Estratègia Mataró Circular 2030 (*) 

• Pla Estratègic de Gestió de l’Espai Agrari 

de Mataró (*) 

• Anella Verda 

• Nova proposta sector “El Sorrall” 

GESTIÓN

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

Y ECONOMÍA

CIRCULAR
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 Objectiu Estratègic 4:  

FER UNA GESTIÓ SOSTENIBLE DELS RECURSOS I AFAVOIR L'ECONOMIA CIRCULAR 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

4.3. Fomentar el 

cicle dels 

materials  

12.2 Ús eficient de 

recursos naturals 
 

• Estratègia Mataró Circular 2030 (*) 

• Pla Local de Prevenció de Residus de 

Mataró (*) 

• Pla Estratègic d’Economia Social i 

Solidària 

• Estratègia Alimentària Local (Carta 

alimentària + Pla) (*) 

• Parc Circular Mataró-Maresme 

• Nou sistema de recollida de 

residus 

• Reimagine Textile 

 

4.4. Reduir els 

residus i afavorir-

ne el reciclatge 

 

 

 

 

11.6 Desfets i 

contaminació a ciutats 

12.2 Ús eficient de 

recursos naturals  

12.3 Reduir el 

malbaratament 

d'aliments a les 

cadenes de producció i 

subministrament  

12.4 Gestió de drets i 

productes químics  

12.5 Prevenció, 

reducció, reciclatge i 

reutilització de deixalles 

 • Estratègia Mataró Circular 2030 (*) 

• Pla Local de Prevenció de Residus de 

Mataró (*) 

• Parc Circular Mataró-Maresme 

• Nou sistema de recollida de 

residus 

• Next Residus (compostatge, olis, 

tèxtil) 

 

GESTIÓN

SOSTENIBLE DE

LOS RECURSOS

Y ECONOMÍA

CIRCULAR
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Objectiu Estratègic 5:  

AFAVORIR LA PROXIMITAT I LA MOBILITAT SOSTENIBLE 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

5.1. Afavorir la 

ciutat de 

proximitat 

 

 

3.6 Accidents de 

trànsit 
• Mataró Bus 

• Polígons industrials i 

d'activitat econòmica 

• PUMSA 

• Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS)  

• Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró  

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC)  

• Pla d’Impuls al Centre (PIC)  

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Estratègia Mataró Circular 2030 

• Anella Ciclista 

• Zona de Baixes Emissions 

• Oficina 360 

5.2. Potenciar 

modes de 

transport 

sostenibles 

 

 

 

9.1. Infraestructura 

sostenible 

11.2 Transport públic • Mataró Bus 

• PUMSA 

• Som Mobilitat 

• Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS)  

• Pla d’Implementació Urbana del Vehicle 

Elèctric (PIUVE) 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC) 

• Anella Ciclista 

• Zona de Baixes Emissions 

• Nou servei de Mataró Bus 

• Nova estació ferroviària 

• TrenLab 

 

MOVILIDAD Y

TRANSPORTE
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Objectiu Estratègic 6:  

FOMENTAR LA COHESIÓ SOCIAL I CERCAR L'EQUITAT 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

6.1. Reduir el risc 

de pobresa i 

exclusió social 

en entorns urbans 

desafavorits 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Pobresa relativa en totes 

les dimensions  

1.3 Sistemes de protecció 

social 

1.b Marcs normatius per 

erradicar la pobresa 

10.2 Inclusió social, 

econòmica i política 

11.3 Urbanització inclusiva i 

sostenible 

 • Pla d’Equipaments de Mataró (*) 

• Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola i 

de Rocafonda - El Palau Escorxador 

• Pla d’Igualtat de Gènere per a la 

Ciutadania 2018-2022 

• Pla Local d’Inclusió Social 2018-2022 

• Pla de Convivència de Mataró 2018-

2022 

• Pla Director de Solidaritat i Cooperació 

2018-2022 

• Criteris de planificació educativa període 

2022-2027 

• Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-

2019 

• Pla de Reconstrucció Social i Econòmica 

(2020) 

• Pla Local Abordatge Sensellarisme (*) 

• Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva 

(*) 

• Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils 

• Pla de Policia Comunitària 

• Estratègia Mataró Circular 2030 

• Procés de transformació del 

servei de Benestar Social 

• Projectes de regeneració urbana a 

Cerdanyola i Rocafonda 

• Oficina Mataró Orienta 

• Projecte Papallona 

• Projecte d'intervenció 

socioeducativa en pisos compartits 

COHESIÓN

SOCIAL,

IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES
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Objectiu Estratègic 6:  

FOMENTAR LA COHESIÓ SOCIAL I CERCAR L'EQUITAT 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

6.2. Buscar la 

igualtat 

d'oportunitats 

des d'una 

perspectiva de 

gènere, edat i 

discapacitat 

 

 

 

 

 

 

4.2 Qualitat de l’educació 

preescolar 

4.4 Competències per accedir 

a la feina  

4.5 Disparitat de gènere i 

col·lectius vulnerables 

5.1 Posar fi a tota mena de 

discriminació 

5.2 Violència de gènere 

5.4 Treballs i cura domèstica 

5.5 Participació plena de la 

dona i la igualtat 

d'oportunitats 

5.c Política i lleis per a la 

igualtat i l'apoderament 

10.2 Inclusió social, 

econòmica i política 

10.3 Igualtat de tracte i 

oportunitat 

10.4 Polítiques fiscals, 

salarials i de protecció social 

10.7 Migració i polítiques 

migratòries 

 • Pla d’Igualtat de Gènere per a la 

Ciutadania 2018-2022 

• Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-

2022 

• Pla Jove x Mataró 2018-2022 

• Xarxa de ciutats amigues de les 

persones grans  

• Pla d’Actuació integral de Cerdanyola i 

de Rocafonda-El Palau-Escorxador 

• Pla Local d’Inclusió Social 2018-2022 

• Pla de Convivència de Mataró 2018-

2022 

• Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-

2019 

• Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró  

• Pla Director de l’Enllumenat Públic 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva 

(*) 

• Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils 

• Projecte Radars (2015) 

• Projecte Papallona 

• Observatori de Gènere 

• Projecte de prototipatge i co-

creació “Espai Gatassa” 

• PECT Cuitat Cuidadora 

 

COHESIÓN

SOCIAL,

IGUALDAD DE

OPORTUNIDADES
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Objectiu Estratègic 7:  

IMPULSAR I AFAVORIR L'ECONOMIA URBANA 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

7.1. Buscar la 

productivitat 

local, la 

generació 

d'ocupació i la 

dinamització de 

l'activitat 

econòmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b Marcs 

normatius per 

erradicar la pobresa 

2.c Volatilitat de 

preus dels aliments 

5a Igualtat de drets 

als recursos 

econòmics 

8.1 Creixement 

econòmic 

8.2 Diversificació, 

tecnologia i 

innovació 

8.3 Foment petita i 

mitjana empresa 

8.4 Producció i 

consum eficient i 

respectuós 

8.6 Ple ocupació i 

treball decent 

9.2 Indústria 

inclusiva i 

sostenible 

• TecnoCampus • Pla General d’Ordenació (1996) 

• Estratègia d’especialització intel·ligent 

(Mataró 2022) 

• Pla Estratègic del Port de Mataró 2016-

2030 

• Pla Estratègic TecnoCampus 2022  

• Pla d’Impuls al Centre (PIC)  

• Pla Estratègic d’Economia Social i 

Solidària 

• Estratègia Next Mataró 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Estratègia Mataró Circular 2030 (*) 

• Estratègia Alimentària Local (Carta 

alimentària + Pla) (*) 

 

• Revisió del PGO 

• Remodelació del front marítim 

• Iveco-Pegaso i Districte 

TecnoCampus 

• Parc Circular Mataró-Maresme 

• Reimagine Textile + Connecta 

Tèxtil 

• PECT Ciutat Cuidadora 

• Implementació de l'Àrea de 

Promoció Econòmica Urbana 

(APEU) 

• RetailLab 

• Incubadora 3D TCM ( nou 

projecte PA - Fabricació aditiva) 

• Hub Innocare (TCM) 

• Programa Start Circular (TCM) 

• Oficina de Dades 

• SocialNEET 

ECONOMÍA 

URBANA
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Objectiu Estratègic 7:  

IMPULSAR I AFAVORIR L'ECONOMIA URBANA 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

 

 

 

9.3 Accés Pimes a 

serveis financers i 

cadenes de valor 

12.6 Empreses i 

informes sobre 

sostenibilitat 

7.2. Fomentar el 

turisme sostenible 

i de qualitat i els 

sectors clau de 

l'economia local 

 

 

 

 

8.9 Turisme 

sostenible 

12.b Turisme 

sostenible 

• Front marítim 

• Espai Agrari 

• Parc Natural Montnegre-

Corredor 

• Praderia de Posidònia 

• Patrimoni cultural (BCINs + 

BCILs) 

• Pla Estratègic de Promoció de Ciutat  

• Pla de Màrqueting Turístic de Mataró (*) 

• Estratègia Mataró Circular 2030 

• Nova oficina de turisme del Cafè 

Nou 

• Mataró 5 Estrelles 

 

 

Objectiu Estratègic 8:  

GARANTIR L'ACCÉS A L'HABITATGE 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

8.1. Fomentar 

l’existència d´un 

parc d´habitatge 
 

11.1 Accés a 

l'habitatge 
• PUMSA 

• Pla Local d’Habitatge 2018-2023 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Projecte Lloguem - Yes We Rent 

• Servei Integral de Protecció de 

l’Habitatge (SIPH) 

ECONOMÍA 

URBANA

VIVIENDA
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Objectiu Estratègic 8:  

GARANTIR L'ACCÉS A L'HABITATGE 

Objectius específics Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

adequat a preu 

assequible 

• Ordenança de verificació 

d’habitatges buits i programa 

d’inspecció 

• Oficina de Rehabilitació 

• Oficina per a la Transició 

Energètica 

• Promoció d'habitatge dotacional 

públic 

• Rehabilitació energètica 

comunitats del parc públic 

municipal (Madoz i Herrera) 

8.2. Garantir 

l'accés a 

l'habitatge, 

especialment 

dels col·lectius 

més vulnerables 

  • PUMSA • Pla Local d’Habitatge 2018-2023 

• Pla Estratègic d’Economia Social i 

Solidària 

• Projecte Lloguem - Yes We Rent 

• Servei Integral de Protecció de 

l’Habitatge (SIPH) 

• Oficina de Rehabilitació 

• Promoció d'habitatge protegit de 

lloguer Ronda Barceló 

• Projecte d’habitatge cooperatiu 

en cessió d'ús en solars, edificis 

buits o en desús municipals 

 

VIVIENDA
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Objectiu Estratègic 9:  

LIDERAR I FOMENTAR LA INNOVACIÓ DIGITAL 

Objectius específics  Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

9.1. Afavorir la 

societat del 

coneixement i 

avançar cap al 

desenvolupa-ment 

de les ciutats 

intel·ligents (Smart 

Cities) 

 

 

 

9.5 Investigació 

científica, capacitat 

tecnològica 

• TecnoCampus 

• Red Innpulso 

• Fundació Eurecat 

• Pla Estratègic Mataró 2022  

• Pla de Ciutat Intel·ligent de Mataró 

• Pla Estratègic TecnoCampus 2022 

• Pla Estratègic de videovigilància de la 

ciutat (*) 

• Pla de Gestió de Dades (*) 

• Projecte Gavius  

• Oficina de Dades 

• Reimagine Textile 

• PECT Ciutat cuidadora 

• CooperaTèxtil 4.0. 

• Projecte DIMCARE 

• Plataforma de ciutat intel·ligent 

• Projecte pilot de teleassistència 

avançada 

• Anàlisi IA en presa de decisions 

serveis socials 

• Sistema de videovigilància de la 

ciutat 

• TrenLab 

9.2. Fomentar 

l’administració 

electrònica i 

reduir la bretxa 

digital 

 

 

 

5.b Ús de 

tecnologia i tic 

 

 • Tr@nsforMAT. Pla de Transformació 

Organitzativa. 

• Pla de Ciutat Intel·ligent de Mataró 

 

 

• Oficina de Dades 

• Projecte Gavius 

• Espai Mataró Connecta 

• Mataró sense fils / Labdoo 

 

ERA DIGITAL
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Objectiu Estratègic 10:  

MILLORAR ELS INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ I LA GOVERNANÇA 

Objectius específics  Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

10.1. Aconseguir 

un marc normatiu 

i de planejament 

actualitzat, 

flexible i 

simplificat que 

millori, també, la 

gestió 

 

 

 

16.b Lleis i polítiques  • Pla General d’Ordenació (1996) • Revisió del PGO 

• Remodelació del front marítim 

• Projectes de regeneració urbana a 

Cerdanyola i Rocafonda 

10.2. Assegurar la 

participació 

ciutadana, la 

transparència i 

afavorir la 

governança 

multinivell 

 

 

 

 

 

16.5 Corrupció i 

suborn 

16.6 Institucions 

eficaces i 

transparents 

16.7 Participació 

ciutadana  

16.8 Participació 

països en 

desenvolupament a 

OOII 

16.10 Accés a 

informació i llibertats 

fonamentals 

• Associació de Municipis de 

l’Arc Metropolità (2021) 

 

• Plataforma DECIDIM 

• Tr@nsforMAT. Pla de transformació 

organitzativa. 

• Pla d’Equipaments de Mataró (*) 

• Model de Lògica col·laborativa 

• Codi de conducta i Bon govern 

 

• Oficina de Dades 

• Pressupostos participatius 

• Portal de dades obertes/ Portal 

de transparència 

• Espai Mataró Connecta 

• Sistema d’Integritat Institucional 

 

INSTRUMENTOS
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Objectiu Estratègic 10:  

MILLORAR ELS INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ I LA GOVERNANÇA 

Objectius específics  Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

17.9 Reforç de 

capacitats 

17.14 Coherència de 

polítiques 

17.16 Aliança 

mundial per al 

desenvolupament 

sostenible 

17.17 Aliances 

publico-privades 

17.18 Creació de 

capacitat estadística 

17.19 Promoure 

indicadors que vagin 

més enllà del PIB 

10.3. Impulsar la 

capacitació local 

i millorar el 

finançament 

 

 

 

 

11.c Suport a la 

construcció d'edificis 

sostenibles i 

resilients a PMAs 

12.7 Adquisicions 

públiques sostenibles 

12.8 Educació pel 

desenvolupament 

sostenible 

 • Tr@nsforMAT. Pla de Transformació 

Organitzativa. 

• Oficina d’Oportunitats 

INSTRUMENTOS
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Objectiu Estratègic 10:  

MILLORAR ELS INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ I LA GOVERNANÇA 

Objectius específics  Metes ODS Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

10.4. Dissenyar i 

posar en marxa 

campanyes de 

formació i 

sensibilització en 

matèria urbana, 

així com 

d’intercanvi i 

difusió de la 

informació 

 

 

 

 

 

4.7 Educació global 

pel desenvolupament 

sostenible 

16.5 Corrupció i 

suborn 

16.6 Institucions 

eficaces i 

transparents 

16.7 Participació 

ciutadana 

16.8 Participació 

països en 

desenvolupament a 

OOII 

16.10 Accés a 

informació i llibertats 

fonamentals 

• Open Puig i Cadafalch 

• Delegació del Maresme 

del Col·legi d'Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i 

Enginyers d'Edificació de 

Barcelona (CAATEEB) 

 

• Mataró Agenda Urbana 2030 • Espai Mataró Connecta 

 

 

* Actualment en elaboració. 

INSTRUMENTOS
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2. MARC METODOLÒGIC 

2.1. AGENDA URBANA EUROPEA 

ANTECEDENTS 

L'Agenda Urbana Europea pot traçar els primers orígens juntament amb la signatura del Tractat del 

Mercat Comú Europeu, o del Tractat de Roma (1957), on es va establir la millora de condicions de 

vida, desenvolupament harmoniós i reducció de les diferències entre les diferents regions. Això va 

prendre forma als anys 70 amb la publicació de “Els límits del creixement” (1972) i l'establiment del 

Fons Europeu de Desenvolupament Regional, FEDER, el 1975. 

Durant els anys 80 el tema de la inversió en programes de desenvolupament urbà va anar consolidant-

se juntament amb la pròpia Unió Europea, incloent-se els temes ambientals al Tractat de Roma i 

ressaltant la situació de les ciutats en publicacions com el “Informe Cheshire”. El 1990 la Direcció 

General de Medi Ambient de la Comissió Europea publica el Llibre Verd sobre Medi Ambient Urbà” on 

es transcendeix la visió que l'impacte ambiental s'atén sectorialment, buscant que s'abordin temes 

socials i econòmics que són identificats com les veritables arrels . 

Una altra fita destacable és la signatura de la Carta d'Aalborg el 1994, on sota l'auspici de la Comissió 

Europea es va reconèixer el rol de les ciutats al camí cap a la sostenibilitat, sense que s'arribi a establir 

un marc regulador superior al respecte. No obstant això, en aquest mateix any se signa el Tractat de 

Maastricht que estableix més competències europees per a la cohesió econòmica, social i 

especialment mediambiental. 

El 1997 se signa el Tractat d'Amsterdam on es reconeix el desenvolupament equilibrat i sostenible 

com a finalitat de la Unió Europea, reforçat per programes finançats per FEDER, però sense fer explícita 

la competència de la Unió sobre el tema del desenvolupament urbà. En virtut de donar una mica 

d'orientació a aquest tema, la Comissió Europea formalitza la intenció que es compti amb una Política 

Urbana Europea en publicar “Cap a una política urbana per a la Unió Europea”. 

Durant els anys 2000 hi va haver diferents apropaments cap a la consolidació de la dita Política Urbana 

Europea, amb diferents instruments de política europea reconeixent la importància de l'abordatge de 

la qüestió urbana com a eix director de la sostenibilitat. A més, a partir del 2014, diversos estats 

membres publiquen les seves respectives agendes urbanes, reforçades pels programes de 

Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (DUSI) com a canals de FEDER i altres fonts. 

PACTE D’AMSTERDAM 

A principis de 2016 es fa una reunió informal de 

ministres europeus encarregats del tema urbà, 

on se signa el Pacte d'Amsterdam: l'Agenda 

Urbana per a la UE. Paral·lelament, l'Organització 

de les Nacions Unides es preparava per a la 

Conferència de Quito, Hàbitat III, on també es va 

establir la Nova Agenda Urbana 

Imatge 4. Imatge corporativa de l’Agenda Urbana Europea. Referència: www.ec.europa.eu 
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a la llum dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. 

S'estima que un 70% de la població europea viu a ciutats, aproximadament un 70% de la legislació 

europea és implementada per les ciutats i un 70% dels treballs es generen a ciutats. A més, gairebé un 

85% del PIB de la Unió Europea es genera a ciutats, per la qual cosa la necessitat urgent d'una Agenda 

Urbana és més que evident. 

No obstant això, l'Agenda Urbana per a la Unió Europea segueix tenint un caràcter de recomanació, 

però és un esforç consistent a la recerca de treballar per: a) millorar la regulació a la legislació 

comunitària en l'àmbit urbà, b) millorar el finançament a través de la simplificació i flexibilització de 

les fonts; c) millorar el coneixement mitjançant la creació d'una plataforma europea per compartir 

coneixement de desenvolupament urbà sostenible. 

A més, a nivell operatiu el Pacte d'Amsterdam va plantejar treballar en 14 àmbits temàtics: 

1. Pobresa urbana 

2. Inclusió de migrants i refugiats 

3. Qualitat de l'aire 

4. Habitatge 

5. Transició digital 

6. Mobilitat urbana 

7. Treballs i habilitats en l’economia local 

8. Economia circular 

9. Ús sostenible del sòl 

10. Adaptació climàtica (incloent-hi solucions 

d'infraestructura verda) 

11. Contractació pública 

12. Transició energètica 

13. Cultura i patrimoni cultural 

14. Seguritat en espais públics 

Imatge 5. Imatge amb els àmbits temàtics de l’Agenda Urbana Europea. Referència: www.ec.europa.eu 

 

Es pot observar l'empremta d'aquests plantejaments als eixos estratègics de les Agendes Urbanes 

posteriors, com ara l'Agenda Urbana Espanyola (2019). A més, cal destacar que s'han anat integrant 

nous temes a mesura que s'avalua la pròpia agenda, per exemple, des del 2019 es van integrar els 

temes de cultura, patrimoni cultural i seguretat ciutadana. 

D'altra banda, l'Agenda Urbana per a la Unió Europea busca englobar diversos aspectes que són 

transversals en la seva implementació, com per exemple: la governança multinivell, la governança a 

través de fronteres administratives, la planificació urbana estratègica basada en el context i les 

persones, i els reptes o oportunitats per a les ciutats de totes mides, és a dir, el desenvolupament 

policèntric. També es plantegen com a aspectes transversals: la regeneració urbana, l'adaptació als 

canvis demogràfics, l'abordatge integral i participatiu, les solucions innovadores, aprofitar les Smart 

Cities, brindar serveis públics adequats, l'impacte del canvi social (accés a informació, igualtat de 

gènere, etc.) i la dimensió internacional de tots aquests aspectes, manifesta a través de la Nova Agenda 

Urbana, els ODS i l'Acord de París. 

http://www.ec.europa.eu/


 

pàg. 37 MARC METODOLÓGIC DEL PROCÉS 

2.2. AGENDA URBANA ESPANYOLA                        

El Govern d'Espanya va aprovar el 2019 l'anomenada Agenda Urbana 

Espanyola, configurada com un instrument de planificació 

estratègica i integrada per a les ciutats i els municipis. Es constitueix 

com un full de ruta i un marc d'actuació que serveix per guiar la 

planificació local a mig termini cap a un desenvolupament més 

sostenible, humà i resilient. 

L'AUE proporciona una metodologia específica, que es pot consultar 

a la web www.aue.gob.es, perquè les ciutats dissenyin els seus Plans 

d'Acció Local. 

L’adopció d’aquesta metodologia com a marc estratègic que guiï la 

planificació del municipi és de caràcter voluntari i no normatiu ni 

vinculant. A més, aquesta metodologia es caracteritza per un 

enfocament flexible dins una estratègia viva, coherent i en evolució 

constant. 

A més, la metodologia implica l'obertura del procés d'elaboració del 

Pla d'Acció Local d'Agenda Urbana d'una manera que involucri tots 

els actors públics i privats clau al territori, advocant així per la 

participació ciutadana i la co-creació de les ciutats. La 

democratització del procés és, doncs, un dels requisits fonamentals 

del projecte. 

L'AUE procedeix i es troba alineada amb les estratègies i directrius globals assentades a l'Agenda 

2030 de les Nacions Unides de 2015, de la qual parteixen els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible; així com també de la Nova Agenda Urbana aprovada a Quito el 2016 i també creada per 

l'ONU, i l'Agenda Urbana Europea. 

 

 

 

 

 

En definitiva, l’objectiu principal del projecte és la definició d’un Pla d’Acció Local d’Agenda Urbana. 

Entre els objectius secundaris dels municipis que decideixen adherir-se a la metodologia de l'Agenda 

Urbana, hi ha els següents: 

• Alineament i consecució dels objectius de desenvolupament sostenible i els objectius 

estratègics de l'AUE, així com d'altres objectius globals, nacionals i regionals que es vagin 

incorporant a l'estratègia. 

Imatge 6. Captura de pantalla del 

document Agenda Urbana Espanyola 

2019. Referència: www.aue.gob.es 

 

Imatge 7. Logotip dels Objectius de 

Desenvolupament Sostenible. 

Referència: www.un.org 

 

Imatge 8. Logotip de la Nova Agenda 

Urbana. Referència: www.onuhabitat.org 

 

Imatge 9. Logotip de l’Agenda Urbana 

Europea. Referència: www.ec.europa.eu 

 

https://www.aue.gob.es/
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• Posar a disposició de la ciutat un instrument de planificació clau, amb un enfocament integrat 

per transmetre una visió més holística i coherent al model de ciutat, fet que suposarà un 

revulsiu estratègic per impulsar la transformació del municipi. 

• Traçar un full de ruta estratègic i operatiu per al municipi amb un horitzó 2030. 

• Identificar i articular projectes estratègics i integrals que tractin de manera transversal les 

diferents dimensions i problemàtiques del territori local, de manera que la seva implementació 

produeixi una transformació més estructural, eficient i compacta en les diferents realitats 

urbanes. 

• Fomentar la co-creació de la ciutat amb els agents polítics, socials i econòmics, així com amb 

el conjunt de la ciutadania.  

• Situar el municipi com a projecte pilot de l'AUE, referent en estratègies de desenvolupament 

sostenible i exemple de bones pràctiques en polítiques urbanes. 

• Estar millor posicionat per a la captació de fons i les prioritats del període de programació 

2021-2027 (Next Generation, “Plan España Puede” - Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència, així com dels diferents marcs de fons europeus), ja que cursar la metodologia i 

adherir-se a l’estratègia suposarà un avantatge a l’hora de defensar la captació de fons per a 

la implementació dels projectes estratègics del Pla d’Acció Local. 

L'AUE proposa 10 Objectius Estratègics, com ara el marc estratègic dels Plans d'Acció, al voltant dels 

quals han de pivotar totes les línies d'actuació i els projectes que s'identifiquin i seleccionin. Aquests 

Objectius Estratègics estan agrupats temàticament a Eixos Estratègics. 

 Al voltant dels objectius, els principis i valors característics que constitueixen l'aposta de l'Agenda 

Urbana Espanyola, el seu marc estratègic es pot estructurar identificant un decàleg dels 10 Objectius 

Estratègics de primer nivell, que desplega, alhora, un total de 30 objectius específics, que descansen 

sobre aspectes més concrets i que contribueixen a la consecució dels 10 objectius principals. 

EIXOS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

EE1. Territori, 

Paisatge i 

Biodiversitat 

OE1. Ordenar el territori i 

fer un ús racional del sòl, 

conservar-lo i protegir-lo. 

OE1.1. Ordenar el sòl de manera 

compatible amb el seu entorn territorial. 

OE1.2. Conservar i millorar el patrimoni 

natural i cultural, i protegir el paisatge. 

OE1.3. Millorar les infraestructures verdes i 

blaves i vincular-les amb el context natural. 

EE2. Model de 

Ciutat 

OE2. Evitar la dispersió 

urbana i reutilitzar la ciutat 

existent. 

OE2.1. Definir un model urbà que fomenti la 

compacitat, l'equilibri urbà i la dotació de 

serveis bàsics.  

OE2.2.Garantir la complexitat funcional i la 

diversitat d'usos. 
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EIXOS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

OE2.3. Garantir la qualitat i l'accessibilitat 

universal dels espais públics. 

OE2.4. Millorar el medi ambient urbà i 

reduir la contaminació. 

OE2.5. Impulsar la regeneració urbana. 

OE2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat 

dels edificis. 

EE3. Canvi 

climàtic i 

Resiliència 

OE3. Prevenir i reduir els 

impactes del canvi climàtic i 

millorar la resiliència. 

OE3.1. Adaptar el model territorial i urbà a 

l'efecte del canvi climàtic i avançar en la 

seva prevenció. 

OE3.2. Reduir les emissions de gasos efecte 

d'hivernacle. 

OE3.3. Millorar la resiliència enfront del 

canvi climàtic. 

EE4. Fer una 

Gestió Sostenible 

dels recursos i 

Economia 

Circular 

OE4. Fer una gestió 

sostenible dels recursos i 

afavorir l'economia circular. 

OE4.1. Ser més eficients energèticament i 

estalviar energia. 

OE4.2. Optimitzar i reduir el consum 

d'aigua. 

OE4.3. Fomentar el cicle dels materials. 

OE4.4. Reduir els residus i afavorir el seu 

reciclatge. 

EE5. Mobilitat i 

Transport 

OE5. Afavorir la proximitat i 

la mobilitat sostenible. 

OE5.1. Afavorir la ciutat de proximitat. 

OE5.2. Potenciar maneres de transport 

sostenibles. 

EE6. Cohesió 

Social e Igualtat 

d’Oportunitats 

OE6. Fomentar la cohesió 

social i buscar l'equitat 

OE6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió 

social en entorns urbans desfavorits 

OE6.2. Buscar l’igualtat d'oportunitats des 

d'una perspectiva de gènere, edat i 

discapacitat. 

EE7. Economia 

Urbana 

OE7. Impulsar i afavorir 

l'economia urbana. 

OE7.1. Buscar la productivitat local, la 

generació d'ocupació i la dinamització i 

diversificació de l'activitat econòmica. 
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EIXOS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ESTRATÈGICS OBJECTIUS ESPECÍFICS 

OE7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, 

sostenible i de qualitat i els sectors clau de 

l'economia local. 

EE8. Habitatge OE8. Garantir l'accés a 

l'habitatge. 

OE8.1. Fomentar l'existència d'un parc 

d'habitatge adequat a preu accessible. 

OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, 

especialment dels col·lectius més 

vulnerables. 

EE9. Era Digital OE9. Liderar i fomentar la 

innovació digital. 

OE9.1. Afavorir la societat del coneixement 

i avançar cap al desenvolupament de les 

ciutats intel·ligents (Smart  Cities). 

OE9.2. Fomentar l'administració electrònica 

i reduir la bretxa digital. 

EE10. 

Instruments i 

Governança 

OE10. Millorar els 

instruments d'intervenció i 

la governança. 

OE10.1. Aconseguir un marc normatiu i de 

planejament actualitzat, flexible i simplificat 

que millori també la gestió. 

OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, 

la transparència i afavorir la governança 

multinivell. 

OE10.3. Impulsar la capacitació local i 

millorar el finançament. 

OE10.4. Dissenyar i posar en marxa 

campanyes de formació i sensibilització en 

matèria urbana, així com d'intercanvi i 

difusió del coneixement. 
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2.3. AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

“Una Catalunya que en 2050 serà digital i climàticament neutra, amb un territori equilibrat, 
on els pobles i les ciutats siguin més verdes, més pròsperes i més democràtiques”. 

La nova Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050 s’integra a partir de tres objectius de caràcter 
transversal: transició digital, transició verda i governança multinivell; i tres dimensiones estratègiques 
que recullen els reptes del territori i que es plantegen en la Declaració de Quito i en l'Agenda 2030: 

• Equilibri territorial: Entorns habitables i 

sostenibles, Connectivitat territorial, 

Energia i recursos naturals, Patrimoni 

natural i resiliència. 

• Prosperitat econòmica: Economia d'alt 

valor afegit verd i digital, Talent i 

emprenedoria, Recerca i transferència 

tecnològica, Economia circular. 

• Equitat social: societat cohesionada i 

integradora, vida de qualitat saludable i 

segura, serveis públics digitals centrats en la 

ciutadania, identitat i cultura. 

En un context de massiva urbanització i creixement de les ciutats, són necessàries estratègies que 

afrontin els reptes de la planificació urbana, en àmbits interrelacionats, com la mobilitat, el canvi 

climàtic, l'habitatge, la segregació urbana, els recursos urbans, les exclusió social el medi ambient. Raó 

per la qual, en 2017 Catalunya va aprofitar l'aposta de les Nacions Unides davant els reptes globals cap 

als hàbitats, i va assumir l'elaboració de la seva pròpia Agenda Urbana de Catalunya. Per a fer-ho, es 

va constituir l'Assemblea Urbana de Catalunya, que es compon dels diferents nivells de govern 

(Generalitat de Catalunya, municipis i associacions municipalistes, Diputacions) així com agents de la 

societat civil, professional i empresarial (patronals, sindicats, universitats i col·legis professionals, entre 

altres). 

Des de llavors, 12 grups de treball amb la participació de més de 300 professionals i processos 

participatius per tot el territori, amb més de 700 participants, inclosos nens i adolescents, han culminat 

en aquesta Agenda de pobles i ciutats Catalunya 2050. 

El propòsit de l'Agenda és formular propostes de futur per a Catalunya, proporcionant recomanacions 

i actuacions per a aconseguir un model de desenvolupament sostenible, territorialment equilibrat i 

socialment equitatiu en l'horitzó 2050, tal com indica la Comissió Europea per a aconseguir una 

transició digital i verda. 

 

 

 

 

 

Imatge 10. Logotip de l’Agenda dels pobles i ciutats 

Catalunya 2050.  

Referència: www.agendaurbanacatalunya.cat 
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2.4. AGENDA URBANA 2030 DE MATARÓ 

Mataró Agenda Urbana 2030, amb el lema “Decidim avui la ciutat de demà”, ha iniciat un procés de 

reflexió estratègica participatiu que vol comptar amb tota la ciutadania i agents del territori per definir 

la ciutat que volem per a les generacions futures, que gaudeix de la participació d’un equip de persones 

expertes en diferents àmbits i que necessita de la ciutadania per esdevenir una bona eina de gestió, 

planificació i priorització de les actuacions futures a realitzar. 

El full de ruta ha d’incloure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per les 

Nacions Unides en l’Agenda Urbana 2030 de Desenvolupament Sostenible i que ja són eix vertebrador 

del Pla de Mandat de Mataró 2021-2023. 

Mataró té aquest repte estratègic que s’ha de definir i aplicar a mig i llarg termini en consonància amb 

l’Agenda Urbana 2030 de Desenvolupament Sostenible, l’Agenda Urbana Espanyola i l’Agenda Urbana 

de Catalunya.  

El Pla d´Acció Mataró Agenda Urbana 2030 s´articula com una eina per a la transformació urbana i per 

a una crida a l´acció de la ciutadania i dels agents socials i econòmics del municipi. Per això, a partir de 

la visió compartida de ciutat i d'un nombre destacable de projectes estratègics en curs, cal readaptar 

els criteris de futur superant la lògica del mandat i incorporant els nous desafiaments derivats del canvi 

climàtic i la crisi de la COVID- 19 per als propers 10 anys. 

PREIDENTIFICACIÓ DE REPTES 

La delimitació dels àmbits i els temes focus així com la identificació dels reptes de sortida són el primer 

pas d’aquest camí conjunt que ens ha de permetre definir les accions i línies estratègiques com a ciutat. 

Fins a disposar del Pla d’Acció Local Mataró Agenda Urbana 2030, en aquest espai es publicaran les 

avaluacions, els resultats i les conclusions de tot el procés de reflexió compartida. 

 

 

Figura 4.  Procés de preidentificació de reptes. Referència: Portal web de Mataró Agenda Urbana 2030. 
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PUNT DE PARTIDA METODOLÒGIC 

El procés d’elaboració de l’estratègia Mataró Agenda 2030 es planteja en diferents fases pensades per 

anar-se succeint i encavalcant. 

Mataró Agenda Urbana 2030 preveu un procés participatiu específic de reflexió compartida que doni 

entrada als principals actors de la ciutat i a d'altres referents, que permetin identificar, mitjançant els 

òrgans i instruments adients, propostes orientades a l'acció amb un enfocament transformador. 

El procediment parteix de l’estratègia i posicionament actuals (Mataró 2022) i preveu anar generant 

documents a partir del següent esquema de treball: 

 

Figura 5.  Fases de treball del procés d’impuls de l’Agenda Urbana de Mataró. Referència: Portal web de Mataró Agenda Urbana 2030. 

 

• Sessions inicials per delimitar els àmbits estratègics. 

• Sessions de treball dels comissionats, encarregats de realitzar un primer document que 

inclogui els reptes de ciutat preliminars.  

• Debats i fòrums  per identificar els temes estratègics i els actius dels que es disposa.  

• Les conclusions que sorgeixin d'aquests debats i fòrums aportaran una visió de ciutat amb els 

reptes i missions més importants i que porten a l'elaboració del pla d'acció, base del document 

Mataró Agenda Urbana 2030. 
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COMISIONATS I REPRESENTANTS 

El projecte compta amb un equip de 5 professionals, els comissionats, que són referents en els seus 

àmbits. La ciutadania de Mataró pot comptar amb aquest equip per vehicular les seves idees, les seves 

aportacions i entre tots decidir la Mataró del futur.  

En aquest apartat metodològic és molt important destacar el paper dels Comissionats, que suposa una 

novetat alhora de fer un procés participatiu de ciutat. Seguint el model del Barcelona Demà es preveu 

la incorporació al procés d’un comissariat format per cinc persones expertes, una persona per 

cadascun dels 5 àmbits establerts i una persona que assumeix les funcions de coordinació general. 

Totes elles vetllaran per assegurar la incorporació de les dues perspectives transversals (transformació 

digital i transició ecològica) al procés, aportant visió, valor i contingut estratègic, i garantint el bon 

desenvolupament d’aquest. 

CIUTAT PRÒSPERA CIUTAT INCLUSIVA CIUTAT RESILIENT 

Coordinador: Pere Merino Coordinador: Fernando 

Fantova 

Coordinadora: Míriam García 

Representant Polític: Alfons 

Canela 

Representant Polític: Sergi 

Morales 

Representant Polític: Miquel 

Àngel Vadell 

CIUTAT SALUDABLE I ECOLÒGICA CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA 

Coordinadora: Carolyn Daher Coordinador: Jordi Marín 

Representant Polític: Frances Teixidó Representant Polític: Dani Hurtado 

 

L’acció dels Comissionats va orientada a assolir 3 grans fites: 

 

    Aportar visió, valor i contingut estratègic al procés de reflexió. Participació activa en 

el procés d’elaboració i concreció de l’estratègia, definint i centrant els reptes objectius 

estratègics, generant continguts i aportacions als documents que conformaran l’Agenda 

Mataró 2030, a partir de la documentació prèviament elaborada per l’Oficina Tècnica i de les 

aportacions rebudes en els diferents espais de participació.  

   Contribuir a la detecció i la generació de l’ecosistema d’actors i agents clau al voltant 

de cadascun dels àmbits. Ho faran conjuntament amb els serveis municipals. Suport per nodrir 

el mapa d’actors, ampliant-lo en contingut i informació i incorporant actors externs per a la 

participació en els debats estratègics o en accions que requereixen xarxes supralocals. 

 Esdevenir un referent i altaveu del seu àmbit durant el desenvolupament de 

l’estratègia. Ser les cares visibles de l’Estratègia Mataró 2030 i, com a tals, contribuir al seu 

coneixement per part de la ciutadania mataronina i més enllà. Participaran en l’organització 

dels debats estratègics i presentaran la documentació i els resultats del seu àmbit davant els 

òrgans de govern de l’estratègia quan sigui necessari. 
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METODOLOGIA PER A LA DEFINICIÓ DEL PLA D'ACCIÓ LOCAL D'AGENDA URBANA 

El 2021, l'Ajuntament de Mataró va presentar la seva sol·licitud per a participar a la “Convocatòria 

d'ajudes de projectes pilot per a l'elaboració de Plans d'Acció Local d'Agenda Urbana Espanyola” 

del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA).  D'aquesta manera, Mataró va 

ser triada ciutat pilot de l'Agenda Urbana Espanyola, la qual cosa comporta l'articulació d'un 

procés de participació, comunicació, formació i sensibilització cap a tota la població relacionat 

amb l'estratègia urbana. El propòsit final d'aquesta convocatòria i del procés que ha derivat 

d'aquesta, ha desembocat en la creació del Pla d'Acció Local Mataró Agenda Urbana 2030, un 

document que sintetitza les aspiracions de desenvolupament en termes mediambiental, 

econòmic, social i urbà de la ciutat.  

 

Elaboració de la Diagnosi del municipi, duent a terme una anàlisi detallada de la situació 

de la ciutat quant als objectius de primer nivell en què s'estructura el marc estratègic de 

l'AUE, basat en evidències documentals i estadístiques disponibles, els resultats del 

procés de reflexió estratègica ja desenvolupats; i la validació dels DAFO proposats per 

l'AUE. 

Partint dels resultats de la Diagnosi, realització de la Formulació Estratègica per a la 

definició del marc estratègic y la recollida d’idees i propostes, orientada pels objectius 

estratègics de l'AUE, mitjançant un procés participatiu i multinivell per identificar les 

principals línies d’actuació del Pla.  

Creació d'un Pla d'Acció Local que contingui els projectes a desenvolupar en un horitzó 

2030. De tals actuacions, realització d'una sèrie de Fitxes Descriptives amb informació 

detallada per a un conjunt de projectes estratègics seleccionats, a fi que comptin amb 

informació de valor per a la posterior presentació a futures convocatòries per a la captació 

de fons. 

Definició d'un Sistema de Seguiment i Avaluació basat en òrgans, eines i indicadors que 

facilitin la seva implementació i la determinació de pautes que possibilitin el seguiment i 

avaluació dels seus propis continguts, així com mesurar el futur grau d'implementació 

efectiva de la Agenda urbana. Els indicadors treballats i les dades recopilades seran 

exposats de manera pública i accessible en un observatori de ciutat que reflectirà la 

realitat urbana del municipi i la seva transformació. 

De manera transversal, és necessari la democratització, transparència, 

claredat i eficàcia de la comunicació interna i externa al llarg de tot el 

procés, coordinant així mateix les accions de participació que es 

duguin a terme durant el mateix per permetre l’involucració de la 

ciutadania i la co-creació de ciutat amb el conjunt d’agents clau del 

municipi.  



 

pàg. 46 MARC METODOLÓGIC DEL PROCÉS 

A més de la definició del Pla d'Acció Local d'Agenda Urbana, en el marc de les convocatòries d'ajuts 

per a projectes pilot de l'AUE convocada pel MITMA, la metodologia implica altres accions, en matèria 

de formació i capacitació interna i externa, sensibilització ciutadana o creació d'Observatoris 

d'Indicadors Urbans, entre d'altres, que ha d'acompanyar el procés de manera transversal per assolir 

les fites proposades. 

La metodologia proposa fer servir unes eines proposades per l'AUE, entre elles una Plantilla Pla 

d'Implementació amb una sèrie de línies estratègiques que aporten possibles alternatives per incidir 

en cadascun dels objectius proposats; un Índex Diagnosi amb una sèrie d'ítems a analitzar i respondre; 

un Índex DAFO estàndard per a cada Objectiu Estratègic; i una base de dades descriptives (BBDD) de 

tots els municipis del país, amb indicadors i dades a nivell territorial, social o d'habitatge; entre d'altres.  

 

PAPER DELS GRUPS DE TREBALL 

Per abordar la metodologia explicada de la AUE, així com els seus Objectius Estratègics i Específics i el 

desenvolupament de les tasques que donaran com a fruit el Pla d'Acció Local d'Agenda Urbana, 

primerament s'ha elaborat uns anàlisis DAFO mitjançant 4 Grups de treball. Aquests s'han integrat 

per diferents representants polítics i tècnics de l'Ajuntament, definits partint de l'estratègia de Mataró 

basada en les 5 mirades estratègiques descrites en el document i en el treball arrancat pels 

Comissionats.  

• El Grup de treball 1 – Ciutat Pròspera s’ha centrat en la definició de la Agenda Urbana sobre 

els Eixos Estratègics: 

 

• El Grup de treball 2 – Ciutat Inclusiva s‘ha centrat en la definició de la Agenda Urbana sobre 

els Eixos Estratègics: 

 

• El Grup de treball 3 – Ciutat Saludable, Ecològica i Resilient s’ha centrat en la definició de la 

Agenda Urbana sobre els Eixos Estratègics: 

 

 

• El Grup de treball 4 – Ciutat Intel·ligent i Connectada s‘ha centrat en la definició de la Agenda 

Urbana sobre els Eixos Estratègics: 

 

 

A través d'una sessió participativa online amb els/les representants municipals que conformen els 

Grup de Treballs, es va treballar en el contrast i la validació de la proposta DAFO realitzada per 

l'Agenda Urbana Espanyola per a la globalitat dels municipis espanyols. 

Durant aquesta sessió, es va reflexionar sobre si la fotografia de situació actual dels municipis a nivell 

estatal és extrapolable a Mataró. Així mateix, es va dur a terme una dinàmica de co-creació, centrada 
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a identificar les principals debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi en relació als 

Eixos Estratègics analitzats.  

La mecànica de les sessions s’ha basat en puntuar del 1 al 5 (sent 1 totalment en desacord i 5 totalment 

d'acord) cadascuna de les afirmacions sobre les febleses, amenaces, fortaleses i oportunitats en 

cadascun dels Objectius Estratègics. A més, també s'han proposat una sèrie d'aportacions pròpies 

posteriorment il·lustrades en núvols de conceptes. 

Posteriorment, durant el procés de participació pública realitzada en el marc del projecte, s'han dut a 

terme diferents Fòrums tècnics i ciutadans. En aquells en els quals van participar els Grups de treball, 

es van prioritzar els reptes, es va debatre sobre les possibles solucions i propostes per a abordar tals 

desafiaments, i es van formular i definir distints projectes d'actuació.
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3. DIAGNOSI URBANA  

A Mataró el projecte s'estructura en 5 àmbits de reflexió, constituïdes com a mirades estratègiques 

de ciutat, que encaixen amb els objectius de l'Agenda Urbana Espanyola (AUE). Els 5 àmbits 

contribueixen a desenvolupar els eixos-línies de treball establertes per l’Acord institucional per a la 

reconstrucció social i econòmica, i al mateix temps incorporen 4 de les 5 esferes de l’Agenda 2030 

(persones, planeta, prosperitat i aliances). La Diagnosi Urbana de Mataró s'ha centrat en les mirades 

estratègiques de ciutat definides en la seva estratègia d'Agenda Urbana 2030, en el desenvolupament 

de les quals es relaciona amb l'anàlisi dels 10 Eixos Estratègics de l'AUE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aquestes àmbits aborden el treball resultant dels comissionats i l'anàlisi de cada eix estratègic, 

estructurat de la manera següent: 

• Partint del treball dels Comissionats, introducció als àmbits estratègics i desenvolupament de 
les primeres reflexions sobre tendències, punts crítics, possibles temes de debats, elements de 
reflexió i posicionament estratègic 

• Anàlisi dels Eixos Estratègics relacionats amb cada un dels Àmbits Estratègics. 

• Principals elements singulars i reptes inicials detectats 

• Relació d'estratègies, plans i projectes 

• Resultats del DAFO i exposició dels Dades Descriptives de l'AUE 

OE4. Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir 

l'economia circular 

OE 7. Impulsar i afavorir l'economia urbana 

 

 
OE6. Fomentar la cohesió social i buscar l'equitat 

OE8. Garantir l'accés a l'habitatge 

 

 

OE 3. Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la 

resiliència 

 
OE 1. Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, 

conservar-lo i protegir-lo 

OE 2. Evitar la dispersió urbana i reutilitzar la ciutat 

existent 

OE 5. Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible 

 

OE 9. Liderar i fomentar la innovació digital 

OE 10. Millorar els instruments d'intervenció i la 

governança 
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CIUTAT 

PRÒSPERA 
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TENDÈNCIES I PUNTS CRÍTICS 

• Generació d’oportunitats 

laborals de qualitat. 

• Impuls de l’emprenedoria i 

consolidació empresarial 

• Gestió eficient i sostenible dels 

recursos. 

POSSIBLES TEMES DE DEBAT 

• La desigualtat social com a factor 

clau en la inversió en el territori.  

• Posicionament davant 

l’escassetat de matèries 

primeres.  

• La importància i dificultats en 

l’atracció de talent i d’expertesa.  

• Quines són les necessitats de les 

empreses i dels emprenedors 

més enllà del seu finançament. 

ELEMENTS DE REFLEXIÓ I POSICIONAMENT ESTRATÈGIC 

• Model productiu i especialització intel·ligent • Qualitat de vida i límits de creixement • Economia verda i circularitat                
• Formació i capacitació profesional • Turisme més sostenible • Indústria 4.0 i digitalització • Economia de les cures                          
• Ecosistema d’innovació • Col·laboració públic-privada  

3.1. CIUTAT PRÒSPERA 

En el desenvolupament d’aquest àmbit estratègic analitzarem tot allò que fa referència als Objectius 

Estratègics (OE) següents:   

- Objectiu Estratègic 4 AUE: Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia 

circular. 

- Objectiu Estratègic 7 AUE: Impulsar i afavorir l'economia urbana. 

Les primeres reflexions del Comissionat responsable d’aquest àmbit, Pere Merino, sobre 

tendències, punts crítics, possibles temes de debats, elements de reflexió i posicionament 

estratègic. 

Segons s’estableix al document de bases Agenda Urbana Mataró 2030, una ciutat 

pròspera és aquella que transita des d’un model lineal a un de circular per generar 

ocupació de qualitat, optimitzar els seus recursos, i aconseguir qualitat de vida i 

benestar a la seva ciutadania sense comprometre el futur de les generacions més 

joves. A això, però, caldria afegir «que inclogui oportunitats per a totes les 

persones» i que per generar aquestes oportunitats ha d’estar en «constant 

moviment de canvi». Per tant, en tant que aquest canvi generarà una resistència 

al canvi, cal preveure i gestionar aquesta contra-força. 

Quan volem reflexionar sobre el futur de la nostra ciutat no podem obviar aquests 

canvis que tindran impacte en molts aspectes. Ens caldrà una ciutat amb noves 

infraestructures i capacitats per poder assumir aquests reptes de manera 

accelerada i flexible. A la vegada, la tecnologia ens oferirà un canvi de vida radical 

i un gruix de noves oportunitats, que implicarà nous serveis. 

D’altra banda, el desequilibri generat per aquest canvi ha de ser gestionat 

(abordable) per les persones i per les institucions, creant un mar de fluctuacions 

que s’ha «d’auto-regular mitjançant les polítiques, entitats, relacions, accions i 

serveis que d’elles esdevinguin». 

Aquest canvi s’ha de mobilitzar a partir de la diferenciació respecte de les ciutats 

del nostre entorn. Això necessita identificar el tret diferencial preexistent de la 

nostra ciutat, especialment en relació als recursos: quins recursos interns tenim o 

quina combinació d’ells ens fan únics? Quins hem de crear per reduir la nostra 

dependència externa? 

Una bona estratègia per a la definició de la ciutat de demà hauria de ser capaç 

d’identificar les debilitats actuals (manca de recursos, desocupació, contaminació, 

envelliment, pobresa...) per generar dinàmiques d’oportunitat (autosuficiència i 

circularitat, ocupació innovadora de valor afegit, cooperativisme d’habitatge...) 

però sempre amb la mirada posada en el potencial centrifugació de persones que 

aquestes iniciatives poden provocar. 
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EIX ESTRATÈGIC 4: Gestió Sostenible dels 

Recursos i Economia Circular 
 

Les ciutats són el gran centre motor de 

l’economia i el principal focus de consum 

de recursos naturals (75%) i de generació 

de residus (50% de la producció global), i 

també és on es genera entre el 60 i el 80% de 

les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 

tal com recullen les Nacions Unides a l’informe 

“Resource Efficiency as Key Issue in the New 

Urban Agenda”. Les ciutats participen i són 

corresponsables dels impactes ambientals i 

l’alt consum de recursos naturals generats pel 

model econòmic lineal i, per tant, han de tenir 

un paper essencial en la transició cap a un 

model econòmic circular que asseguri la 

qualitat de vida a les ciutats i en faci un lloc 

atractiu per viure-hi. L’eficiència està 

relacionada amb el mateix metabolisme urbà, 

és a dir, amb els fluxos de materials, aigua i 

energia, que constitueixen el seu propi suport. 

L’ús i la gestió dels recursos naturals han 

d’assolir la màxima eficiència, alhora que 

garanteixen la mínima pertorbació dels 

ecosistemes. L’ordenació del territori, 

l’urbanisme, la mobilitat, l’edificació, els fluxos 

d’aigua, els materials que s’utilitzen i els 

residus que es generen, units a determinats 

estils de vida, estan implicats en la creació 

d’escenaris estalviadors o malbaratadors 

d’energia. També és clau una gestió adequada 

de l’aigua, perquè Espanya serà un país 

encara més sec a conseqüència del canvi 

climàtic. Per això els sistemes de retenció, 

emmagatzematge, eficiència en l’ús i 

reutilització de l’aigua han d’ocupar un lloc 

privilegiat en tota agenda urbana. En una 

gestió integrada, tant a escala local com de 

conca, cal buscar la màxima autosuficiència 

hídrica que combini les mesures de captació 

amb les mesures d’estalvi i eficiència. És 

imprescindible, per tant, vincular el 

desenvolupament urbà amb el cicle de l’aigua 

en la seva expressió local (captació d’aigua de 

pluja, reutilització de les aigües regenerades) 

i evitar tot allò que pugui comportar que es 

contamini. Un altre element per considerar 

prioritàriament són els residus. Un model de 

gestió de residus amb criteris de sostenibilitat 

intentarà aplicar la jerarquia de residus, 

especialment la prevenció i reducció i la 

reutilització i el reciclatge, cosa que 

permetrà avançar en una societat eficient en 

l’ús dels recursos que redueix, alhora, 

l’impacte contaminant i millora la 

disponibilitat de matèries primeres. Els 

objectius que persegueix la política europea 

per a aquest sector i que s’inclouen al PEC 

(Paquet d’Economia Circular) són una bona 

guia per orientar l’elecció de les accions, la 

seva priorització i la seva posada en marxa 

efectiva. Aquests objectius són els següents:  

• Assolir taxes de preparació per a la 

reutilització i el reciclatge dels residus 

municipals d’un 55% l’any 2025, d’un 60% 

l’any 2030 i d’un 65% el 2035.  

• Assolir taxes de reciclatge obligatòries 

per a tots els envasos del 70% el 2030, 

que es distribuiran de la manera següent: 

en el cas dels envasos de plàstic, el 55%; el 

30% per a la fusta; el 80% per als metalls 

fèrrics; el 60% per a l’alumini; el 75% per 

al vidre, i el 85% en el cas del paper i cartró. 

• Prohibir, l’any 2030, abocar residus 

reciclables. 

• Exigir que, l’any 2030, tots els envasos 

de plàstic siguin reciclables. 

Finalment cal fer referència a l’agricultura de 

proximitat, és a dir, la que es relaciona amb la 

capacitat d’autoabastiment, la reducció de la 

petjada agroalimentària i la denominada 

sobirania alimentària. Les societats de 

consum no són conscients de les implicacions 

globals que tenen la procedència geogràfica 

dels aliments, les absències generalitzades de 
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productes locals, el cost de les importacions, 

l’energia consumida per transportar-los i 

també, per descomptat, la qualitat dels 

productes que consumeix la població. Tot això 

té molt a veure amb la necessitat d’aconseguir 

una economia circular, és a dir, un model de 

cicle tancat (Agenda Urbana Española 

2019, p.115-116). 

 

 

ANÀLISI PREVI 

Des del 2010, el Consell Comarcal del Maresme habilita a l’Ajuntament de Mataró una plataforma que 

funciona amb el programari SIE i emmagatzema dades d’electricitat, gas natural i gasoil C. S’ha de 

considerar que el sector més consumidor d’energia i emissor de residus del municipi de Mataró és el 

sector transport, i la seva proporció augmenta amb el pas dels anys. El segueixen el sector domèstic i 

el sector terciari. El PAESC ofereix un inventari d’emissions que il·lustra l’evolució del consum i les 

emissions per fonts d’energia i per sectors en el municipi. 

 

Gràfics 1. Distribució de consums i emissions dels diferents sectors per l’any 2014. Referència: Diputació de Barcelona. 

En el sector transports, el gasoil és la font d’energia més utilitzada, seguida per la gasolina. Les 

emissions per càpita s’han vist reduïdes degut a la reducció d’emissions de la gasolina i la reducció del 

consum de biodièsel. També s’ha de considerar que ha augmentat l’ús del vehicle elèctric, que era un 

dels objectius del Pacte per la Mobilitat, concretament del Pla d’Implementació Urbana del Vehicle 

Elèctric (PIUVE). Actualment, Mataró compta amb 12 punts de recàrrega gratuïta per a vehicles 

elèctrics (motos i cotxes), que es troben a la via pública i a diferents aparcaments públics. 

En el sector domèstic (el qual inclou el parc d’habitatges -del que al voltant d’un terç són edificis 

anteriors al 1980), el gas natural és la font d’energia més utilitzada, seguida per l’electricitat, i la seva 

proporció es manté similar ambdós anys, si bé, el 2014 el gas natural perd representativitat davant 

l’electricitat, degut al fet que la davallada del seu consum és més important que la de l’electricitat 

En el sector serveis, l’electricitat és la font d’energia més utilitzada, seguida pel gas natural. El consum 

d’electricitat s’ha vist reduït durant els últims anys, pel que, tenint en compte que l’electricitat 

representa al voltant d’unes tres quartes parts del consum total d’energia en el sector, les emissions 

per càpita s’han vist reduïdes. 

En el cas del consum d’aigua de la ciutat, la major part  es deu al consum domèstic. El sector no 

domèstic (industrial, comercial i d’obres), que representa al voltant d’una cinquena part del total, ha 
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reduït considerablement el seu consum d’aigua. El servei de subministrament d’aigua potable el 

proveeix la societat privada municipal Aigües de Mataró (AMSA). Aquesta no només subministra 

l’aigua pel consum domèstic i no domèstic, sinó que també s’ocupa del manteniment i la millora de les 

xarxes d’aigua, de reg i de clavegueram, i del control sanitari de la xarxa de l’aigua des del laboratori 

municipal integrat a l’AMSA. 

 

Imatge 11. Sectors d’abastament d’aigua a la ciutat. Referència: AMSA. 

Mataró està duent a terme esforços en la reducció d’emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH). Es 

preveu que, si se segueixen estrictament les estipulacions que proposa el PAESC, la tendència que 

haurien de seguir les emissions de CO2eq. és d’una reducció de més del 40% al 2030. 

 

Gràfic 2. Projecció d’escenaris d’emissió de GEH fins l’any 2030. Referència: PAESC. 

 

ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 L'economia circular suposa una important oportunitat de transformació de la ciutat, tant 

pel que respecta a la generació d'ocupació, com en relació al desenvolupament d'activitats 

de consum i producció respectuoses amb el medi ambient i que revitalitzin l'entorn urbà. 

 En aquest sentit, Mataró disposa d'un ecosistema d'agents públics (companyia municipal 

d'aigües; Consorci de residus del Maresme; Càtedra d'Economia Circular del TecnoCampus) 
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i d'una estructura econòmica (industria tèxtil, comerç i restauració) que actuen com a 

impulsors d'aquest canvi. 

 Més esforços haurien de dirigir-se a assolir un major grau d’eficiència energètica, on 

existeix un ample marge de millora, especialment en alguns equipaments i instal·lacions 

de l’Ajuntament. 

 

Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a aquest 

Objectiu Estratègic, entre d'altres:  

 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• AMSA (Tub Verd) 

• AMSA 

 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC)  

• Pla Director del Tub Verd 

• Pla Estratègic d’Aigües de Mataró 2020-

2025 

• Estratègia de transició energètica i acció 

climàtica del Maresme (Consell Comarcal) 

(*) 

• Pla Director de l’Aigua de Mataró 2011-

2025 

• Pla Director de Clavegueram de Mataró 

2003-2018 

• Estratègia Mataró Circular 2030 (*) 

• Pla Estratègic de Gestió de l’Espai Agrari 

de Mataró (*) 

• Pla local de Prevenció de Residus de 

Mataró (*) 

• Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària 

• Estratègia Alimentària Local (Carta 

alimentària + Pla) (*) 

• Projecte d’impuls a la transició 

energètica (FEDER) 

• Xarxa urbana de distribució de 

freda/calor 

• Oficina per a la transició energètica 

• Projecte de comunitats 

energètiques (Autoconsum 

compartit) 

• Anella Verda 

• Nova proposta sector “El Sorrall”   

• Parc Circular Mataró-Maresme 

• Nou sistema de recollida de residus 

• Reimagine Textile 

• Next Residus (compostatge, olis, 

tèxtil) 

 

 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Pròspera“: 

 

Objectiu Específic 4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia. 

Objectiu Específic 4.2. Optimitzar i reduir el consum d’aigua. 

Objectiu Específic 4.3. Fomentar el cicle dels materials. 

Objectiu Específic 4.4. Reduir els residus i afavorir-ne el reciclatge 
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A
OF

D DAFO preliminar del municipi de l'Eix Estratègic 4 sobre la base de la caracterització de les 

ciutats realitzada per l'AUE 

Nº participants: 9 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Escassa cultura pública i privada sobre l'ús compartit 

de béns o l'adquisició de béns reutilitzats, reciclats o 

refabricats 

Metabolisme urbà: escàs desenvolupament de 

plantejaments holístics 

Activitats productives de baixa eficiència energètica, 

amb un consum d'energia final elevat 

Infraestructures locals poc eficients. Cal emprendre 

actuacions per millorar la seva eficiència energètica i 

incorporar energies renovables 

 

4,3 

 

4,2 

 

3,1 

 

3 

Augment de població en situació de "pobresa 

energètica" 

Escassetat de primeres matèries essencials i 

augment dels preus per al desenvolupament de 

l'economia global i local 

Alta dependència energètica exterior en un 

context d'escassa producció d'energies 

renovables a l'àmbit municipal i baix nivell 

d'autosuficiència 

Augment de la pressió sobre la salut 

humana/mediambient/recursos naturals o un 

dèficit ecològic per la generació de 

residus/consum recursos 

Aspectes de la normativa supramunicipal que 

impliquen determinades barreres per al 

desenvolupament i implantació de les energies 

renovables 

Problemes de gestió hídrica d'abast 

supramunicipal o regional que poden afectar 

l'entorn urbà 

4,8 

 

4,7 

 

4,3 

 

 

4,2 

 

4,2 

 

 

3,6 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Riquesa del patrimoni natural i mediambiental, l'ús i 

la gestió del qual és clau en la generació de processos 

sostenibles 

Polítiques municipals en matèria d'eficiència 

energètica: millora de l'enllumenat públic, 

incorporació d'energies renovables a edificis públics... 

Implantació de mesures de lluita contra incendis 

forestals: plans de gestió forestal 

Bona qualitat de l'aigua i l'aire, en termes generals, amb 

efectes positius sobre la salut humana 

Capacitat tècnica i tecnològica per a la implantació 

d'energies renovables 

Implantació de mesures de lluita contra inundacions: 

plans/agències per estudiar inundacions 

4,8 

 

 

4 

3,4 

 

3,1 

3,1 

 

3 

Polítiques nacionals i europees relacionades amb 

la promoció de les energies renovables i 

l'eficiència energètica 

El desenvolupament de l'activitat de gestió de 

residus com a àmbit clau en la millora i la 

conservació del medi ambient i la generació 

d'ocupació local 

Aposta per un creixement sostenible sota els 

principis de l'economia circular aprofitant el 

creixement econòmic 

Desenvolupament tecnològic vinculat a la 

generació energètica a través de fonts 

renovables, a l'estalvi i eficiència de l'enllumenat 

públic... 

Patrimoni natural infrautilitzat, que pot 

constituir la base sobre la qual desenvolupar 

5 

 

 

5 

 

4,4 

 

4,3 

 

   

4,3 
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 actuacions i estratègies de desenvolupament 

urbà sostenible 

Xarxes de ciutats, adhesió a pactes o estratègies 

per millorar l'eficiència energètica, energies 

renovables i contra el canvi climàtic 

Necessitat de matèria orgànica per mantenir la 

capacitat productiva del sòl i la superfície verda de 

la ciutat 

Elevat potencial de desenvolupament d'energies 

renovables, especialment la fotovoltaica 

 

 

3,9 

 

3,9 

 

3,8 

 

Nº participants: 9 Núvol de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

 

 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 
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Altres aspectes detectats durant les Sessions de Validació DAFO, han sigut: 

• DEBILITATS:  

o L’energia és escassa i cal tenir en compte l’impacte colateral del desplegament de 

projectes TIC. Aquest està succeint en tots els sectors, però suposa també un 

increment de la necessitat d’energia i per tant el seu cost.  

• FORTALESES:  

o Estratègia d’Economia Circular. 

• OPORTUNITATS: 

o L’Agenda Urbana 2030 ens ha de permetre treballar de manera transversal, evitant 

silos, considerant l’impacte climàtic en cada acció que fem sigui de l’àrea que sigui. 
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Dades descriptives 

 

Variació de la població 2007 

– 2017 (%) 

 
Densitat de població a sòl 

urbà (hab./ha) 

 Densitat d’habitatges per 

superfície de sòl urbà 

(habtg/ha) 

5,50  141,14  59,14 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

0,62  132,19  60,19 

     

Percentatge del parc 

edificatori per municipi amb 

una antiguitat anterior a 

l'any 2000 (%) 

 Percentatge del parc 

edificatori per municipi amb 

una antiguitat anterior a 

l'any 2000 (%) 

 

Creixement del parc 

d'habitatge 2001-2011 (%) 

67,56  -  16,28 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

70,00  -  17,54 

     

Percentatge d'habitatges 

previstos en àrees de 

desenvolupament respecte 

del parc d'habitatge existent 

(%) 

 
Nombre d'habitatges 

previstos a les àrees de 

desenvolupament per cada 

1.000 habitants 

 

Agenda urbana,  

planejament estratègic i 

Smart Cities 

1,43  6,00  Si 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

19,77  93,57  - 

Dades descriptives ofertes per la Base de Dades de l'Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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EIX ESTRATÈGIC 7: Economia Urbana 
 

En la planificació estratègica és necessari 

abordar l’economia urbana. Algunes de les 

disfuncions més importants que avui dia 

plantegen determinades activitats 

econòmiques tenen origen en la 

descoordinació entre la planificació sectorial i 

la planificació urbanística. Un exemple 

evident el trobem en el turisme com a font de 

creixement i desenvolupament local i, amb 

aquest, l’auge de l’economia col·laborativa, 

molt especialment en l’àmbit de l’habitatge.  

La transició cap a una economia circular 

exigirà introduir canvis profunds no només en 

les tecnologies, sinó també en l’organització, 

en la societat, en els mètodes de finançament i 

en les polítiques públiques. Canvis que 

afectaran totes les cadenes de valor, des del 

disseny dels productes fins als nous models de 
gestió, i des de la manera de convertir els 

residus en actius fins a les noves formes de 

comportament dels mateixos consumidors. I 

en aquest context, la contractació pública, 

com el gran instrument de gestió de què 

disposen les administracions per executar 

obra pública i abastir de béns i serveis la 

ciutadania, ha de ser sostenible i innovadora, 

tal com exigeixen la legislació estatal de 

contractes i les directives sobre contractació 

pública de la UE. Mitjançant aquesta nova 

regulació s’anirà desenvolupant una forma de 

contractar més innovadora i respectuosa amb 

les exigències socials i mediambientals i amb 

la potenciació de la col·laboració publico-

privada. Les adjudicacions a l’oferta 

econòmicament més avantatjosa, i no a 

l’oferta més barata, permetran tenir en 

compte tot el cicle de vida de l’oferta i 

analitzar-ne la viabilitat. Finalment, el comerç 

electrònic, conegut també com a e-commerce, 

està produint canvis significatius en la compra 

i la venda de tot tipus de productes i serveis, 

tant a través de mitjans electrònics com de 

xarxes socials i pàgines web. La tradicional 

morfologia del comerç de barri, molt afectada 

ja per les grans superfícies comercials, té en 

aquest nou tipus de comerç un altre repte de 

difícil competència, al qual s’uneixen les 

dificultats per compatibilitzar horaris 

laborals i horaris comercials (Agenda 

Urbana Espanyola 2019, p.139-140). 

 

ANÀLISI PREVI  

La història econòmica moderna de Mataró està molt estretament lligada a l'agricultura i, sobretot, a la 

indústria tèxtil. Catalunya va ser el focus industrial d'Espanya, on es va desenvolupar la revolució 

industrial que havia protagonitzat la Gran Bretanya anys anteriors. 

Dins aquest marc industrial, Mataró, a través de la seva posició privilegiada i amb un sistema ferroviari 

que la connectava amb Barcelona, es va establir com a centre important de la indústria tèxtil. 

Actualment Mataró es troba en una situació econòmica força diferent. El principal motor econòmic 

de Mataró avui dia és el sector dels serveis, acumulant un 81,19% del Valor Afegit Brut. Si bé la 

indústria s'ha recuperat en els últims anys, només representa un 12,08%, seguit de la construcció, que 

representa un 5,8% i l'agricultura amb un 0,29%. 

La indústria tèxtil continua ocupant un lloc important a l'economia de Mataró i de la regió, constituint 

un 13,7% de la facturació total del Maresme. La històrica estreta relació de la regió del Maresme i de 

Mataró en particular amb aquesta indústria es fan latents a les relacions comercials amb Barcelona. El 

23,6% de la facturació del sector tèxtil de la demarcació de Barcelona prové del Maresme. El teixit 
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empresarial d'aquest sector està compost principalment per empreses micro, amb 10 treballadors o 

menys. 

L'esclat de la bombolla immobiliària i la consegüent recessió va suposar a tot arreu, i també per a 

Mataró i el Maresme, una intensa destrucció de llocs de treball a la construcció i el descens de 

l'ocupació de molts serveis, sobretot aquells més intensius en mà de obra. Entre el 2008 i el 2019, la 

indústria tèxtil i la construcció -el sector que havia suposat la recol·locació d'antics treballadors tèxtil, 

han estat els sectors que han registrat les pèrdues més significatives de treballadors: -1.123 el primer 

i -1.232 el segon, als que caldria afegir el comerç i la venda i reparació de vehicles de motor amb -413 

i -462 treballadors respectivament. Una pèrdua de llocs de treball parcialment compensada amb 

l'ocupació a l'administració, l'hostaleria i l'educació. 

La taxa d'atur registrada a Mataró el primer trimestre del 2022 és de 13,04%, que si bé mostra una 

tendència descendent des del gener del 2021, quan va assolir el pic més gran a causa de la crisi sanitària 

del COVID-19, continua sent superior a la del Maresme (10,91%), a la provincial (9,98%) i a 

l'autonòmica (10,02%).  

   

TecnoCampus 

A més dels diversos documents de planificació estratègica que ha elaborat l'Ajuntament, un element 

indispensable a la promoció econòmica de la ciutat és el TecnoCampus. Es tracta d'un parc empresarial 

i universitari, que és l'element central per al desenvolupament urbà del Districte del Coneixement, 

orientat a reforçar l'ecosistema de l'economia local a partir de la indústria 4.0 i la millora de la formació 

i la capacitació professional.  

En aquesta mateixa línia, s'estan desplegant el Pla d'Economia Social i Solidària de Mataró, el projecte 

Reimagine Textile (d'expenedoria i innovació), el projecte BluAct d'economia blava i el Projecte 

SocialNEET de capacitació professional per a joves.  

 

Turisme 

Mataró compta amb diversos actius turístics com són les platges i el patrimoni cultural, a més de 

l'atractiu afegit que suposa la seva ubicació estratègica a només 30km de Barcelona. En aquest sentit, 

El Pla Estratègic de Promoció de Ciutat representa un impuls al turisme sostenible, juntament amb 

l'Estratègia Mar en Valor, que aposta per l'economia blava a la ciutat. 

 

ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 L'estructura econòmica terciaritzada de la ciutat està conformada majoritàriament per 
petites o microempreses. Sobre la base de la tradició cooperativista i del passat tèxtil, Mataró 
està diversificant la seva activitat econòmica a partir de les oportunitats de generació 
d'ocupació i productivitat local que ofereixen l'àmbit sociosanitari, l'economia circular, 
l'economia blava i el turisme sostenible. 

 El centre empresarial i universitari TecnoCampus és la palanca principal per a la transformació 
econòmica de la ciutat, a més d'un centre d'acompanyament a l'expenedoria i a la capacitació 
digital. 
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Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a 

aquest Objectiu Estratègic, entre d'altres:  

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• TecnoCampus 

• Front marítim 

• Espai Agrari 

• Parc Natural Montnegre-

Corredor 

• Praderia de Posidònia 

• Patrimoni cultural (BCINs + 

BCILs) 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Estratègia d’especialització intel·ligent 

(Mataró 2022) 

• Pla Estratègic del Port de Mataró 2016-

2030 

• Pla Estratègic TecnoCampus 2022  

• Pla d’Impuls al Centre (PIC)  

• Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària 

• Estratègia Next Mataró 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Estratègia Mataró Circular 2030 (*) 

• Estratègia Alimentària Local (Carta 

alimentària + Pla) (*) 

• Pla estratègic de Promoció de Ciutat  

• Pla de Màrqueting Turístic de Mataró (*) 

• Estratègia Mataró Circular 2030 

• Revisió del PGO 

• Remodelació del front marítim 

• Iveco-Pegaso i Districte 

TecnoCampus 

• Parc Circular Mataró-Maresme 

• Reimagine Textile + Connecta Tèxtil 

• PECT Ciutat Cuidadora 

• Implementació de l'Àrea de 

Promoció Econòmica Urbana (APEU) 

• RetailLab 

• Incubadora 3D TCM 

• Hub Innocare (TCM) 

• Programa Start Circular (TCM) 

• Oficina de Dades 

• SocialNEET 

• Nova oficina de turisme del Cafè 

Nou 

• Mataró 5 Estrelles 

 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Pròspera“: 

Objectiu Específic 7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i la 

diversificació de l'activitat econòmica. 

Objectiu Específic 7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors clau de 

l'economia local. 
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A
OF

D
DAFO preliminar del municipi de l'Eix Estratègic 7 sobre la caracterització de les ciutats 

realitzada per l'AUE 

Nº participants: 9  Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Alt nivell de desocupació i ocupació precaritzada, amb 

elevada taxa d'atur de llarga durada, inestabilitat 

laboral o reduïts nivells de renda 

Efectes d'una activitat molt especialitzada en un sol 

sector, com ara la construcció i indústries associades o 

el turisme i serveis 

Escassa innovació i valor afegit a l'economia local, amb 

escassa presència d'empreses/treballadors en àmbits 

d'activitat densos en coneixement 

Insuficient oferta de primera ocupació per a joves, amb 

escasses alternatives de formació per a l'ocupació al 

teixit empresarial 

Escassa inversió privada productiva, en un context de 

prevalença de l'activitat del sector públic i un teixit 

empresarial privat feble 

Manca de vocació empresarial entre els joves i de la 

població de la ciutat, en un context d'insuficients 

oportunitats i mitjans per emprendre 

Incapacitat de la ciutat per atraure i retenir talent, 

motivada per la manca de teixit empresarial la bretxa 

entre formació i mercat de treball 

 

4,7 

 

3,8 

 

3,8 

 

 

3,7 

 

3,6 

 

3,4 

 

3,3 

Pèrdua de poder adquisitiu de la població, com a 

conseqüència de la pèrdua de feina o la 

precarietat laboral 

Destrucció del teixit empresarial local, davant de 

la proximitat de grans centres comercials, amb 

especial impacte en petites i mitjanes empreses 

Sectors productius predominants, més afectats 

per la crisi COVID-19 per tenir una important 

especialització en sectors com l'hostaleria 

Elevada taxa d'atur, potenciada per la crisi 

COVID-19 

Escassa cultura exportadora, en un context de 

globalització i de prou coordinació entre el sector 

públic i el teixit empresarial 

Vulnerabilitat del sector agrícola de l'entorn, per 

estar en situació de declivi o pendent de processos 

estratègics de reposicionament 

Sectors productius predominants, més afectats 

per la crisi COVID-19 per tenir una important 

especialització en sectors com l'hostaleria 

Obsolescència o abandó d'àrees industrials, a 

causa de factors com la pèrdua de competitivitat, 

processos de reconversió o altres circumstàncies 

Insuficiència de mesures de suport a 

l'emprenedoria i a la implantació empresarial, a 

través d'estímuls com a ajuts 

econòmics/avantatges financers 

Dinàmiques territorials d'abandó de determinats 

entorns, com a conseqüència d'una taxa d'atur 

elevada, especialment en la població jove 

Destrucció del teixit empresarial local, motivat per 

la crisi COVID 

Tendència al decreixement econòmic i 

poblacional, motivat per l'impuls o la major 

activitat i atractiu d'una àrea urbana o 

metropolitana propera 

4,5 

 

4,4 

 

 

4,3 

4,1 

 

4 

 

3,8 

 

3,6 

 

3,6 

 

3,5 

 

 

 

3,5 

3,5 

 

3,4 
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FORTALESES OPORTUNITATS 

Actius culturals, patrimonials i paisatgístics, com a 

elements clau per fomentar i/o enriquir l'activitat 

turística, l'economia i l'ocupació 

Programes locals d'ocupació i de foment d'activitats 

econòmiques orientats a determinats col·lectius 

Existència d'una àmplia oferta hotelera i de restauració, 

que millora l'atractiu i afavoreix l'activitat turística i la 

feina a la ciutat 

4,1 

 

3,6 

 

3,1 

 

 

 

 

 

 

Inversions públiques i privades i programes 

finançats per fons europeus orientats a generar 

activitat econòmica innovadora i emprenedora 

Foment de l'activitat econòmica i industrial en 

clau verda 

Programes de foment de l'emprenedoria, 

especialment dirigit als joves o a col·lectius 

caracteritzats per un dèficit més gran en 

formació 

Polítiques autonòmiques i nacionals en relació a la 

rehabilitació, regeneració i renovació urbana com 

a motor de l'ocupació i reactivació 

Programes de foment de l'expansió d'empreses i 

la promoció exterior de productes locals, en un 

context de globalització 

Foment de la digitalització del sector empresarial 

Estratègies de potenciació de la indústria 

agroalimentària i el sector logístic per diversificar 

i fomentar l'economia amb recursos rurals 

Potencial turístic sense explotar, vinculat a 

determinats actius o recursos que requereixen 

accions de rehabilitació, reforma i posada en valor 

4,1 

 

4 

 

4 

 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,7 

3,5 

 

3,5 
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Nº participants: 9  Núvols de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

 

 

 

 

 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 

 
 

 

Altres aspectes detectats durant les Sessions de Validació DAFO, han sigut:  

• DEBILITATS: 

o Captació Talent, degut a que l’oferta laboral no és suficientment atractiva pels joves. 

o Manca lideratge clar en sectors concrets. 

• AMENACES:  

o “Oficis” artesanals que desapareixeran. Alhora que també poden ser una oportunitat 

per generar ocupació, focalitzen els programes de formació o foment del treball.  

o Marca “Mataró” massa lligada exclusivament al TecnoCampus. 

• FORTALESES: 

o Parc Tecnològic del TecnoCampus amb una universitat capdeventera i un districte 

pensat per la Innovació, que ja compte amb 130 empreses instal·lades. 
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o El projecte d’Economia Circular és també un altre cas d’èxit de la ciutat. 

• OPORTUNITATS:  

o Sector agroalimentari.  

o Economia blava. Projectes com la regeneració de la Posidònia, esdevé un indicador de 

qualitat de l’ecosistema marí. 

 

Dades descriptives  

 

Variació de la població 2007 

– 2017 (%) 

 
Densitat de població a sòl 

urbà (hab./ha) 

 Densitat d’habitatges per 

superfície de sòl urbà 

(habtg/ha) 

5,50  141,14  59,14 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

0,62  132,19  60,19 

     

Percentatge d'àrees de sòl en 

desenvolupament d'ús 

activitats econòmiques 

(industrial o terciari) respecte 

del total de sòl urbà (%) 

 

Superfície d'infraestructures 

de transport (Ha) 

 

Índex d'envelliment de la 

població (%) 

0  99,13  16,68 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

17,62  285,39  18,42 

     

Percentatge de població 

estrangera (%) 

 
Índex de dependència total (%) 

 Treballadors en sector 

serveis (%) 

17,18  49,23  83,09 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

10,69  51,47  83,02 

  

Establiments en sector serveis 

(%) 

 Treballadors en sector 

construcció (%) 

 Establiments en sector 

construcció (%) 

80,48  5,80  7,46 
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Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

85,19  7,15  7,82 

 

Treballadors en sector 

indústria (%) 

 Establiments en sector 

indústria (%) 

 Treballadors en sector 

agricultura (%) 

9,92  11,34  1,19 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

7,86  5,90  1,98 

 

Establiments en sector 

agricultura (%) 

 
Percentatge d'atur total (%) 

 Percentatge d'atur entre 25 i 

44 anys (%) 

0,72  12,18  39,16 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

1,10  14,83  41,30 

     

Proporció d'atur femení (%) 
 Agenda urbana, planejament 

estratègic i  Smart Cities 

 
 

54,61  Si   

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 
 

57,51  -   

Dades descriptives ofertes per la Base de Dades de l'Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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CIUTAT 

INCLUSIVA 
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TENDÈNCIES I PUNTS CRÍTICS 

• Ocupacions remunerades Vs 

cures comunitàries. 

• Allotjament i convivència. 

• Autoorganització comunitària i 

solidaritat, garantia de 

subsistència. 

• Teixit associatiu-

cooperatiucol·laboratiu.  

• Governança social entorn a la 

convivència, l’autoorganització i 

la solidaritat. 

• Identitat de ciutat. 

POSSIBLES TEMES DE DEBAT 

• Especialització econòmica en el 

context metropolità i global.  

• Què és l’economia de les cures: és 

possible una reinvenció de la vida 

comunitària?  

• El paper dels serveis socials, les 

polítiques d’habitatge, la tecnologia i 

altres. 

• Reinvenció de l’Administració local i 

col·laboració amb altres agents. 

ELEMENTS DE REFLEXIÓ I POSICIONAMENT ESTRATÈGIC 

• Igualtat de gènere • Accés als serveis bàsics • Minimització de la vulnerabilitat • Model i sistema d’espais públics                     
• Acollida i lluita contra la discriminació • Segregació residencial i regeneració urbana • Valorització de les cures • Habitatge 
assequible • Accessibilitat cultural 

3.2. CIUTAT INCLUSIVA 

En el desenvolupament d’aquest àmbit estratègic analitzarem tot allò que fa referència als Objectius 

Estratègics (OE) següents: 

• Objectiu Estratègic 6 AUE: Fomentar la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. 

• Objectiu Estratègic 8 AUE: Garantir l’accés a l’habitatge 

Les primeres reflexions del Comissionat responsable d’aquest àmbit, Fernando Fantova, sobre 

tendències, punts crítics, possibles temes de debats, elements de reflexió i posicionament 

estratègic: 

Històricament, el concepte d’inclusió ha estat associat a la dimensió social de la 

ciutat. Aquesta, però, ha estat una visió «reparadora» de la inclusió. Un procés 

que ha vingut a revertir o minimitzar un mal anterior. És necessari donar una nova 

centralitat de la dimensió social de la ciutat. Cal superar la subsidiarietat de la 

dimensió social respecte a, per exemple, la dimensió econòmica, per subvertir-ne 

el caràcter prestacional i pal·liatiu de la dimensió social. «Les polítiques 

anomenades socials no són només socials, i no sols les polítiques socials tenen 

caràcter social.» 

La dimensió social pren, per tant, una rellevància que no havia tingut fins ara. 

Moltes polítiques socials tenen, així, impacte en altres aspectes i àmbits de la 

ciutat (ambientals, econòmics), alhora que polítiques d’altres àmbits també 

afecten la dimensió social. La dimensió social ha de ser transversal 

(interdependència a diferents escales). Per tant, la condició inclusiva haurà de 

formar part de cadascuna de les polítiques desplegades des dels àmbits abordats 

per l’Agenda Urbana de Mataró (digital, ambiental, polític, econòmic, planificació 

urbanística…). Des d’una mirada interna, aquesta interdependència ha de servir 

per abordar aspectes clau cap a una Mataró Ciutat inclusiva: entre altres, la 

reconsideració de la dualitat ocupacions productives (remunerades) – ocupacions 

cuidadores (reproductives) i la seva distribució; la provisió d’espais (residència) i 

infraestructures (ciutat) de promoció de comunitats acollidores, col·laboratives i 

sostenibles; l’abastiment alimentari i energètic garantit per evitar la vulnerabilitat 

social, i la promoció del teixit associatiu i col·laboratiu de base comunitària. 

Finalment, però potser més rellevant, es fa necessària la construcció d’un relat de 

ciutat que serveixi per connectar la història de la ciutat amb la seva projecció de 

futur. Una projecció basada en la seva diversitat generacional i cultural. Cal 

recuperar l’orgull de ciutat i de barri com a patrimoni intangible de la comunitat i 

com a «fibra de sentit profund» de la Identitat. 
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EIX ESTRATÈGIC 6: Cohesió Social i Igualtat 

d’Oportunitats 
 

Les ciutats han estat històricament un espai 
de relacions socials en què la varietat, la 
densitat i la proximitat de les persones, les 
activitats i les estructures urbanes han permès 
construir conjuntament experiència humana, 
accés a la comunicació i al coneixement, i fins 

i tot a la innovació. També han estat els espais 
on les relacions socials han construït un ordre 
i una organització social, sovint desigual i 

conflictiva. De fet, la segregació social que es 
produeix en determinades zones crea 
problemes d’inestabilitat, com ara la 
inseguretat o la marginació, que tendeixen a 
enquistar-se entre les poblacions més 

vulnerables si no s’hi dedica l’atenció 
adequada. La desigualtat en l’accés als serveis 

bàsics, a l’habitatge, a l’educació, a la salut, a 
les oportunitats laborals, etc. té repercussions 
en termes socioeconòmics, ambientals i 
polítics.  

De manera molt especial, les ciutats són 
motor de progrés social, de creixement 
econòmic i d’espai de convivència i 
desenvolupament de la democràcia. En 
sentit contrari, l’absència d’enfocaments 
integrats i d’estratègies territorials genera 

desequilibris i disfuncions importants, amb un 
màxim sacrifici que és sempre el social: 
poblacions que envelleixen, que s’aïllen en el 
territori, que no tenen accés als mateixos 
serveis que la resta; pobles que desapareixen o 
que subsisteixen amb molt poca població; 

infraestructures i inversions que no arriben o  
que no vertebren adequadament el territori; 
absència d’oportunitats educatives o 
professionals, etc.  

L’hàbitat urbà és, per tant, determinant en 
els processos d’integració o exclusió de 
persones i grups socials, és clau per 

perseguir la igualtat de tracte i 

d’oportunitats, i també per garantir el progrés 
econòmic, perquè aquest progrés i l’evolució 
d’una societat no només es generen des del 
benestar material o institucional, sinó també 
des de les possibilitats que aquest hàbitat 
ofereix a tots els seus individus.  

És una evidència que els pobles i les ciutats, 

amb independència de les seves dimensions i 
la seva situació, seran motor de progrés social, 
de creixement econòmic i d’espai de 
desenvolupament de la democràcia en la 

mesura que siguin capaces de mantenir 
l’equilibri social, protegint la diversitat 
cultural, barrejant rendes, gèneres, cultures, 
edats i professions, i garantint una qualitat 

elevada dels serveis de naturalesa 
eminentment urbana. Una de les armes 
fonamentals la trobem en la denominada o 

coneguda ja com a regeneració urbana 

integrada, que permet coordinar les 
actuacions per regenerar els barris més 
vulnerables actuant des d’allò social, 
econòmic, urbanístic i mediambiental.  

Per tot això, l’Agenda Urbana de Mataró ha de 

perseguir un model territorial i urbà que 

busqui la cohesió social, la igualtat 

d’oportunitats i l’equitat. Qualsevol de les 

òptiques que s’abordi haurà d’anar precedida 

del necessari enfocament social, perquè les 

persones són la prioritat. I per això, tant les 

polítiques territorials com les urbanes han de 

perseguir l’equilibri social, protegir la 

diversitat cultural, barrejar rendes, gèneres, 

cultures, edats i professions, i garantir una 

qualitat de vida adequada (Agenda Urbana 

Española 2019, p.131-132). 
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ANÀLISI PREVI

Segons les dades del padró continu, a 1 de gener de 2021, a Mataró hi havia empadronats un total de 

129.149 habitants, -531 menys que l'any anterior, fet que suposa una variació relativa del -0,41% 

respecte al principi d'any. No sembla gaire aventurat afirmar que l'impacte de la COVID-19 ha estat el 

que està darrere d'aquest fet excepcional; atès que fora de la mínima reducció registrada l'any 2013 (-

17 habitants) tota la resta d'anys des de la implantació del padró continu d'habitants, l'any 2000 

sempre s'havien registrat augments anuals de la població. Entre els anys 2016 i 2020, la població de la 

ciutat ha augmentat en +3.518 habitants, 1.516 habitants més que en el període 2011-2015, cosa que 

representa una variació relativa del 2,8%. 

A l'últim any, tant el saldo migratori com el saldo natural són negatius, -168 i -349, respectivament. En 

els darrers cinc anys, el saldo migratori representa gairebé el 90% del saldo total; per tant, aquesta 

component és la causa principal de l'augment de població. Per nacionalitats, el saldo natural és negatiu 

per a la població de nacionalitat espanyola (-377 habitants) i positiu per a l'estrangera (+209 habitants), 

mentre que, en el cas del saldo migratori, el de població de nacionalitat espanyola també és negatiu ( 

-451 habitants) i el de nacionalitat estrangera és positiu amb +102 habitants. Tot i que el saldo 

migratori de població estrangera ha estat encara positiu l'any 2020, és el component demogràfic que 

presenta un descens més acusat respecte dels registres de creixement dels anys anteriors. 

Pel que fa a la distribució per sexe, els homes sumen un total de 64.110 habitants i les dones, 65.039. 

A l'últim any, els homes han disminuït en 386 habitants i les dones en 145. L'índex de masculinitat 

(relació del total d'homes sobre el de dones) del conjunt de la ciutat és de 98,57%. Entre els factors 

que incideixen en el valor assolit per aquest índex hi ha el procés d'envelliment de la població -atesa 

la major esperança de vida de les dones- i la distribució de la població estrangera extracomunitària, 

donat el major índex de masculinitat de les poblacions originàries del Marroc i de països de l'Àfrica 

subsahariana. 

En relació amb l'estructura d'edat, a 1 de gener del 2021, la població menor de 15 anys suma un total 

de 20.258 habitants i representa el 15,69% de la població total. Per la seva banda, la població de 65 

anys i més és de 23.100 habitants i dóna compte del 17,89% de la població total. D'acord amb això, 

l'índex d'envelliment de la ciutat ha pujat 0,04 punts i se situa a l'1,14, sent la més elevada des de l'inici 

de la sèrie el 1981. 

En el context del progressiu envelliment de la població, l'1 de gener del 2021, la mitjana d'edat de 

Mataró és de 42,30 anys, 0,24 més respecte a l'any passat i 1,04 anys més respecte a fa cinc anys. Per 

sexes, la mitjana d’edat dels homes és de 40,91 anys i la de les dones de 43,70 anys, 2,79 anys superior 

a la dels homes. Pel que fa a cinc anys, la mitjana d'edat dels homes i de les dones s'ha incrementat en 

1,06 i 1,05 anys respectivament. 

Planificació estratègica i iniciatives en matèria de cohesió social i igualtat 

L'Ajuntament de Mataró desenvolupa diferents projectes per a la cohesió social i l'equitat, entre els 

quals destaquen els plans integrals dels barris de Rocafonda i Cerdanyola, les polítiques 

d'emancipació juvenil articulades al Pla de Joventut, o l'impuls a la FP (Pacte educatiu de ciutat). 

Així mateix, el Pacte del Tercer Sector, el Pla d’Infància i Adolescència, el Pla d'Igualtat de Gènere, el 

Pla de Convivència, el Pla d'Accessibilitat, el Pla Local d'Inclusió Social o el Pla Director de Cooperació 

desenvolupen projectes i actuacions destacades. 
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En aquest context cal destacar el projecte “Mataró, Ciutat Cuidadora”, un projecte emmarcat dins del 

que s'anomena “economia de les cures” i en el qual estan implicats l'Ajuntament, la Fundació Hospital 

-que ja ofereix serveis complementaris als de la cartera pública de salut- i el TecnoCampus, que compta 

amb una càtedra d'Envelliment Actiu. El projecte pretén impulsar una ciutat que tingui cura i sigui 

referent a l'atenció de les persones amb més vulnerabilitat, garantint una bona qualitat de vida a les 

persones que es troben en un procés de malaltia avançada i de final de vida, considerant com a 

col·lectius prioritaris les persones amb malalties cròniques, les persones en situació terminal, les 

persones en situació de solitud i pobresa, així com les famílies i l'entorn personal. 

A nivell d'innovació social, s'està duent a terme un projecte pilot d'atenció primària en el barri de 

Rocafonda, que pretén implementar-se a tota la ciutat, en el marc del “Projecte Papallona”, amb la 

finalitat de desenvolupar polítiques socials de proximitat, amb un caràcter preventiu i comunitari. 

Paral·lelament s'està treballant en una primera fase de major coordinació/integració dels serveis 

socials bàsics amb els serveis socials sanitaris, Optimitzant així serveis i recursos i oferint millor atenció 

a la ciutadania.  

En l'àmbit social, els centres educatius són la palanca de la transformació social i generadors de talent 

i i iniciatives emprenedores. Com és el cas del projecte, Camp d'Innovació, una activitat en la qual 

estudiants de escoles de Mataró, treballen en el desenvolupament de l'economia social i sostenible de 

manera col·laborativa. Aquesta iniciativa es contextualitza en el projecte Claim Your Future, que 

fomenta el paper de lideratge dels joves en matèria d'emprenedoria social.  

D'altra banda, en el marc del Pla de Ciutat Intel·ligent, els agents relacionats com aquesta dimensió 

d'Innovació Social, són: TecnoCampus Mataró-Maresme (Emprenedoria i Innovació Educativa), 

Fundació Servei Solidari (Escola Pia), Ajuntament Mataró + Cafè de Mar, Escola PIA, Escola GEM i Escola 

Thos i Codina.  

En relació a l’igualtat, es pot destacar programes que tenen per objectiu fomentar la igualtat 

d'oportunitats: el Pla Educatiu d'Entorn, el Mataró Educa i el Mataró Orienta. 

Finalment, pel que fa a iniciatives innovadores entre els joves en clau social, cal destacar també el 

Hackathon, impulsat pel TecnoCampus, amb la idea de reunir joves estudiants per a incentivar la 

reflexió i creació de solucions tecnològiques que abordin reptes urbans. 

 

ELEMENTS INICIALS I REPTES SINGULARS 

 Les característiques socioeconòmiques de la ciutat expliquen la major part de les necessitats 

socials de la població, les quals s'expressen en un volum significatiu de persones en situació de 

vulnerabilitat o dependència. 

 Com a conseqüència, hi ha dinàmiques creixents d'envelliment de la població amb fenòmens 

de segregació i exclusió social, especialment concentrats en barris desafavorits. 

 La reducció de la taxa d'atur, les polítiques educatives i l'impuls d'intervencions integrals són 

essencials. 
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Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a aquest 

Objectiu Estratègic, entre d'altres: 
 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

 

• Pla d’Equipaments de Mataró (*) 

• Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola i de 

Rocafonda - El Palau Escorxador 

• Pla d’Igualtat de Gènere per a la 

Ciutadania 2018-2022 

• Pla Local d’Inclusió Social 2018-2022 

• Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

• Pla Director de Solidaritat i Cooperació 

2018-2022 

• Criteris de planificació educativa període 

2022-2027 

• Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-

2019 

• Pla de Reconstrucció Social i Econòmica 

(2020) 

• Pla Local Abordatge Sensellarisme (*) 

• Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva (*) 

• Pla Director de les Àrees de Jocs Infantils 

• Pla de Policia Comunitària 

• Estratègia Mataró Circular 2030 

• Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-

2022 

• Pla Jove x Mataró 2018-2022 

• Pacte del Tercer Sector 

• Xarxa de ciutats amigues de les persones 

grans  

• Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró  

• Pla Director de l’Enllumenat Públic 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Procés de transformació del servei 

de Benestar Social 

• Projectes de regeneració urbana a 

Cerdanyola i Rocafonda 

• Oficina Mataró Orienta 

• Projecte Papallona 

• Projecte d'intervenció 

socioeducativa en pisos compartits 

• Projecte Radars (2015) 

• Observatori de Gènere 

• Projecte de prototipatge i co-

creació “Espai Gatassa” 

• PECT Cuitat Cuidadora 

 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Inclusiva“: 

 

Objectiu Específic 6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desafavorits. 

Objectiu específic 6.2. Buscar la igualtat d’oportunitats des d’una perspectiva de gènere, edat i 

discapacitat. 
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A
OF

D DAFO preliminar del municipi de l'Eix Estratègic 6 sobre la caracterització de les ciutats 

realitzada per l'AUE 

Nº participants: 11  Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Concentració de la vulnerabilitat urbana i exclusió 

social en determinats entorns, caracteritzats per un 

major % de pobresa urbana i atur 

Certs barris sumits en procés de degradació i/o 

abandonament, cosa que agreuja els problemes 

socials dels seus residents 

Alta taxa d'atur, associat a l'augment de la població en 

risc d'exclusió social i a l'increment del nombre de 

demandants de serveis socials 

Alta taxa d'envelliment, conseqüència de la caiguda 

de la natalitat/emigració de la població 

jove/immigració d'estrangers d'edat avançada 

Increment de les desigualtats socials motivat per la crisi 

COVID-19 

Problemes d'absentisme i abandó escolar a 

determinats barris, que produeixen un deteriorament 

de les oportunitats sociolaborals dels seus habitants 

Conseqüències socials del deteriorament del medi 

ambient urbà en algunes zones, que condueixen a una 

pèrdua de la qualitat de vida i de les oportunitats 

Àmbits d'infrahabitatge o assentaments irregulars, en 

alguns barris on s'identifiquen problemes de 

barraquisme o conjunts d'infrahabitatge 

4,6 

 

4,5 

 

4,5 

 

 

4,2 

3,7 

 

3,6 

 

3,2 

 

3,2 

 

Desigualtat econòmica i social de l'entorn i una 

pobresa relativa elevada, en el marc d'unes 

dinàmiques territorials que afecten la ciutat en 

conjunt 

Prestacions socials insuficients o no adaptades a 

les noves realitats i demandes ciutadanes, 

especialment per als col·lectius més desafavorits 

Envelliment i degradació de barris construïts als 

anys 50-80, tant des del punt de vista demogràfic 

i social, com físic 

Augment del pes de l'anomenada quarta edat, 

que comportarà un augment significatiu de les 

demandes socials en un context de gran bretxa 

digital 

Increment de les desigualtats socials derivades de 

la crisi COVID-19 

Desigualtat i bretxa de gènere, fenòmens que 

afecten de forma més intensa certs col·lectius o 

accentuen les diferències entre dones i homes 

Bretxa entre la formació de la població i els perfils 

demandats al mercat de treball, que requereix 

actuacions en educació i formació 

Increment de la desocupació derivada de la crisi 

COVID-19 

4,5 

 

 

4,3 

 

4,3 

 

4,2 

 

3,6 

 

 

3,8 

 

3,8 

 

3,6 
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FORTALESES OPORTUNITATS 

Existència d'iniciatives locals: plans de 

cooperació/millora de la convivència/cohesió 

social/lluita contra l'absentisme/inclusió sociolaboral 

Xarxa de serveis d'alta qualitat i prestacions en 

matèria d'educació, sanitaris, esportius o per a gent 

gran 

Important teixit associatiu, amb una ciutadania 

compromesa amb el desenvolupament social i 

econòmic i la presència d'un gran nombre 

d'associacions 

 

4,1 

 

3,7 

 

3,4 

Desenvolupament de programes en l'àmbit 

social, amb finançament europeu, com a 

oportunitat per millorar les condicions 

socioeconòmiques de la població 

Multiculturalitat i diversitat dels barris com a 

factor enriquidor que permet el 

desenvolupament d'iniciatives vinculades al 

respecte i la integració 

Iniciatives orientades a fomentar l'ús de les TIC 

per al desenvolupament d'accions en matèria 

d'e-administració i prestació de serveis públics 

Existència d'espais públics i solars buits que es 

poden utilitzar per a activitats vinculades amb el 

desenvolupament social i econòmic del barri 

Iniciatives i programes orientats a atreure 

població jove, tant resident com flotant, en 

matèria d'habitatge, equipaments i serveis 

adaptat 

Ús de les TIC per millorar la governança i la 

participació ciutadana, incrementant el 

sentiment de pertinença, el compromís i la 

cooperació 

Barris amb forta identitat urbana i arrelament 

social, com a factor per mantenir o recuperar la 

població, que atengui les tradicions/cultura local 

Situació estratègica de centre de referència 

social i assistencial per a les localitats properes, 

que genera un increment de l'activitat urbana 

4,4 

 

 

3,9 

 

 

3,9 

 

3,7 

 

3,6 

 

 

3,4 

 

3,4 

 

 

3,4 
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Nº participants: 11 Núvols de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

 

  

FORTALESES OPORTUNITATS 

 
 

 

Altres aspectes detectats durant les Sessions de Validació DAFO, han sigut:  

• AMENACES 

o Manca de recursos cohesionats entre els diferents nivells de l’Administració (Estat, 

Generalitat i Ajuntament). 

• FORTALESES/DEBILITATS:  

o Xarxa d’entitats potent però amb: 

▪ Entitats de barri molt arrelades però sense recanvi generacional. 

▪ Una capacitat de gestió recursos molt desigual, com es pot veure entre els 

projectes que pot moure una entitat de barri o la Creu Roja. 
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Dades descriptives 

 

Variació de la població 2007 – 

2017 (%) 

 Densitat de població a sòl urbà 

(hab./ha) 

 Densitat d’habitatges per superfície 

de sòl urbà (habtg/ha) 

5,50  141,14  59,14 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 
Mitjana municipis entorn territorial 

0,62  132,19  60,19 

     

Compacitat urbana. Superfície 

construïda total per superfície de 

sòl (m2t/m2s) 

 Superfície construïda d'ús 

residencial per superfície de sòl 

(m2t/m2s) 

 

Complexitat urbana 

1,13  0,62  - 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 
Mitjana municipis entorn territorial 

1,06  0,61  - 

 

Superfície de zones verdes per 
cada 1.000 habitants (ha/1000 

hab) 

  
Índex d'envelliment de la 

població (%) 

  
Índex de dependència infantil (%) 

1,60   16,68   24,10 

Mitjana municipis entorn 
territorial 

 
Mitjana municipis entorn 

territorial 

 

Mitjana municipis entorn territorial 

1,60   18,42   23,03 

  

Percentatge de població 
estrangera (%) 

  
Índex de dependència total (%) 

  Índex de dependència més grans 
(%) 

17,18 
  

49,23 
  

27,05 

Mitjana municipis entorn 
territorial 

 
Mitjana municipis entorn 

territorial 

 

Mitjana municipis entorn territorial 

10,69   51,47   30,74 

  
  

      

Percentatge d'atur total (%)   Índex senectut de la població (%)   

12,18 
  

10,87 
  

Mitjana municipis entorn 
territorial 

 

Mitjana municipis entorn territorial 
  

14,83   10,55   

Dades descriptives compilades per la Base de Dades de l'Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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EIX ESTRATÈGIC 8: Habitatge 
 

Pel que fa a l’habitatge, actualment hi ha 

diversos reptes per a les ciutats en general, i 

per a Mataró en particular:  

• Diversificar els programes d’habitatge 

públic i proveir una quantitat significativa 

d’habitatge sotmès a algun règim de 

protecció pública, amb accés 

fonamentalment a través del lloguer, 

adient a la renda de tots els grups socials. 

Es tracta, en suma, d’ajustar l’oferta 

d’habitatges a les diferents necessitats 

d’habitació de la societat i d’assignar els 

recursos que calguin per proveir 

l’habitabilitat, des dels tres nivells de 

l’Administració pública.  

• Equilibrar la tinença d’habitatge en 

propietat i en lloguer, al marge de la seva 

tipologia lliure o sotmesa a algun règim de 

protecció pública.  

• Millorar el mercat del lloguer tant 

quantitativament com qualitativament. 

Hi ha un bon nombre de mesures que 

permetrien assolir aquest objectiu que 

continuen absents de l’ordenament jurídic 

espanyol i de les polítiques d’habitatge 

posades en marxa per les diferents 

administracions públiques. Entre aquestes, 

la delimitació d’àmbits o la identificació 

d’àrees en l’àmbit de districte que permetin 

establir condicions per al lloguer; 

l’aplicació activa d’institucions com el 

tanteig i el retracte, o el dret de superfície 

per aconseguir un parc d’habitatge social 

en lloguer que sigui inclusiu i que fomenti 

la cohesió social.  

• Garantir la cohesió social, perseguint la 

diversificació de l’oferta pública 

d’habitatge social entre els diferents 

barris, la proximitat física amb els 

equipaments públics, la mescla de diferents 

tipologies d’habitatge amb destí a diferents 

grups socials i culturals, la millora i la 

integració dels barris vulnerables, i l’ús 

d’estratègies que apleguin objectius 

diversos com habitatge, feina, educació, 

cultura, etc.  

• Evitar la gentrificació que sovint 

produeixen les polítiques de 

rehabilitació, regeneració i renovació 

urbanes. Aquestes tècniques d’intervenció 

s’han de plantejar no com un conjunt 

d’actuacions aïllades, sinó com la 

intervenció en un hàbitat complex que 

inclou els habitants i que respon a les seves 

necessitats. El seu objectiu fonamental ha 

de ser, al marge d’augmentar la renda 

mitjana, barrejar població diferent en un 

mateix teixit urbà per millorar-ne les 

condicions de vida. Mesures com 

l’adquisició pública d’habitatges finalistes 

en àrees en què ja s’han dut a terme les 

operacions de regeneració urbana 

permeten lluitar contra la gentrificació 

que es produeix per la transmissió dels 

habitatges feta pels mateixos propietaris.  

• Garantir la coherència i la necessària 

conciliació entre els plans i els 

programes d’habitatge (estatals, 

autonòmics i municipals) amb els requisits 

normatius vigents en cada moment en 

matèria d’habitatge.  

• Finalment, la dispersió pel territori de 

les activitats –afavorides pel model de 

mobilitat dominant– és una de les 

causes de la degradació de 

l’habitabilitat d’aquells que veuen 

restringides les seves possibilitats d’accés a 

aquesta mobilitat, per la qual cosa es 

planteja com a mesura vàlida i 

especialment oportuna reagrupar les 

activitats mitjançant una articulació en 

unitats més complexes i amb models 

d’edificació que permetin acollir el 
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reagrupament de manera acceptable des 

del punt de vista funcional. 

Cal plantejar-se com a objectiu de l’Agenda 

Urbana de Mataró un parc d’habitatge 

digne, adequat, assequible i suficient per 

satisfer les necessitats socials, sustentat 

sobre un parc edificatori de qualitat. 

Aquest parc ha de garantir l’habitabilitat 

correcta dels immobles i ha de ser eficient 

energèticament, tot i que aquests requisits 

previs i fonamentals són, per si sols, 

insuficients.  

No n’hi ha prou que els habitatges construïts 

siguin habitables i reuneixin uns requisits 

bàsics de qualitat garantits des de la 

normativa (Codi tècnic de l’edificació), sinó 

que també han d’existir en quantitat i 

condicions adequades i a preus assequibles 

per satisfer les necessitats socials de cada 

moment. Per a això caldrà aplicar recursos 

diversos i una àmplia gamma d’actuacions, 

tant públiques com privades, així com generar 

un parc públic d’habitatge adequat per 

satisfer les necessitats de lloguer social de la 

població. També s’haurà de treballar per 

garantir una oferta adequada i diversa 

mitjançant diferents règims de tinença 

d’habitatge, perquè la realitat social i 

econòmica de les famílies també difereix. Per 

acabar, la rehabilitació del patrimoni 

immobiliari ja construït, promovent-ne la 

reutilització, redundarà en la màxima 

habitabilitat i també en l’eficiència energètica 

(Agenda Urbana Espanyola 2019, p.147-

148). 

 

ANÀLISI PREVI 

Parc residencial 

El parc residencial de Mataró al darrer any ha mantingut la tendència en la creació de noves llars. Així, 

a 1 de gener del 2021, el nombre de llars a Mataró era de 49.347, 302 més respecte al total que hi 

havia a principis d'any, amb una variació relativa del 0,62%. En termes absoluts, l'increment més gran 

correspon als barris de l'Eixample (+118), Cerdanyola (+97) i Palau-Escorxador (+39). Els barris de 

Peramàs (-27), MolinsTorner (-2) i Rocafonda (0) registren menys llars que fa un any. En termes 

relatius, les variacions percentuals més elevades corresponen als barris de Palau-Escorxador (1,51%), 

Pla d'en Boet (1,31%) i Eixample i Cerdanyola (0,87%). 

En relació a la mida de les llars, les més nombroses són les de dos membres (13.897 i 28,16%), seguides 

pels unipersonals (13.061 i 26,47%) i pels de tres membres (9.939 i 20,14%). ). L'últim any, només ha 

augmentat el pes de les llars unipersonals. A 1 de gener de 2021, la mida mitjana de les llars era de 

2,62 membres, -0,03 respecte a l'any anterior i -0,01 respecte de fa cinc. Per barris, la mitjana més 

elevada correspon a Rocafonda (2,94 membres), seguida per Vista Alegre (2,89) i Palau-Escorxador 

amb 2,81. La més baixa, com ja ha passat els últims cinc anys, correspon al barri de Centre (2,27 

membres). 

La tipologia predominant a tots els districtes del municipi és l'habitatge plurifamiliar. El percentatge 

més elevat d'habitatges unifamiliars és al centre, atesa la important presència d'habitatges de cos 

tradicionals. A més, segons les dades del cens de l'INE, més de la meitat dels edificis existents tenen 

entre 2 i 3 plantes i, en canvi, els edificis de més de 6 plantes són molt minoritaris. Quant a l'any de 

construcció dels habitatges, com a la majoria de municipis catalans, durant les dècades dels anys 60 i 

70 es va viure un fort increment de la construcció, passant d'uns 7.500 habitatges a finals de la dècada 

de 1950 a gairebé 35.000 vivendes 20 anys després. Durant la següent dècada disminueix la dinàmica 

constructiva que posteriorment torna a incrementar-se. 
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Imatge 12. Situació dels edificis residencials segons l’any de construcció. Referència: Ajuntament de Mataró. 

Pel que fa al parc d'habitatge social, a més dels habitatges socials propietat de la Generalitat (el 2015 

eren 158 habitatges), Mataró compta amb 266 habitatges de titularitat pública municipal que es 

gestionen a través de l'Oficina Local d'Habitatge que, alhora , gestiona l'empresa municipal PUMSA, 

Societat Municipal de Promocions Urbanístiques de Mataró. 

Problemàtiques en matèria d'habitatge 

Hi destaquen dues grans problemàtiques en matèria d’habitatge. D'una banda, la dificultat d'accés a 

un habitatge assequible i, de l'altra, l'ocupació il·legal d'habitatges. 

El preu del lloguer continua incrementant-se i suposa un esforç progressivament més gran que 

l'augment dels salaris, que mentre es situa per sota de l'encariment de la vida, i més concretament del 

preu de l'habitatge. Mentre que l'any 2015 el lloguer de les habitatges suposava el 21,3% de la renda 

mitjana, el 2020 aquest percentatge havia pujat fins al 24,7%, coincidint amb el valor a nivell 

autonòmic.   

La segona gran problemàtica és l’ocupació il·legal d’habitatges. El 2021 hi va haver una mitjana de 40 

ocupacions al mes, 138% més que el 2019 quan es produïen una mitjana de 17 al mes, xifra que es va 

mantenir similar durant el 2020. L'Ajuntament porta anys tractant de revertir aquesta situació i és per  
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això que compta amb una Comissió Municipal per a la Gestió del Risc i la Convivència derivada de 

l'Ocupació d'Habitatges. 

 

Estratègia en matèria d’habitatge 

Al juny del 2018 es va aprovar el Pla Local d'Habitatge 2018-23 de Mataró, segon Pla d'Habitatge amb 

què compta la ciutat. Aquest pla detalla els objectius, les estratègies i les accions a desenvolupar en 

aquest àmbit que es tradueixen en cinc eixos d'actuació: 

1. Ampliar i gestionar el parc d'habitatge assequible. 

2. Atendre i prevenir la pèrdua d'habitatge. 

3. Fomentar el manteniment i la rehabilitació. 

4. Controlar el bon ús del parc privat. 

5. Impulsar l'atenció a la ciutadania i la concertació. 

Així mateix, l'Ajuntament compta amb una comissió mixta d'habitatge, espai central de coordinació, 

consulta i concertació amb agents locals i ciutadania pel desenvolupament de la política municipal 

d'habitatge i la garantia efectiva del dret a l'habitatge a Mataró. Aquesta comissió realitza el seguiment 

de les actuacions previstes al Pla Local d’Habitatge, gestiona la informació sobre les actuacions que es 

realitzen en matèria d’habitatge, el debat de propostes de millora, i la coordinació d’actuacions entre 

els agents que intervenen en l’àmbit habitatge. 

En el marc del Pla Local d'Habitatge, cal destacar dos projectes innovadors: Yes, we rent (projecte UIA 

per a la provisió publico-comunitària d'habitatge de lloguer) i el SIPH (Servei integral de protecció de 

l'habitatge). 

Gràfic 3. Esforç en el lloguer d’habitatges en els municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya. 
Referència: Elaboració a partir de dades del Departament de territori i sostenibilitat i Atles de distribució de 
renda de les llars. INE. 
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Lloguem! / Yes we rent! és un projecte d'innovació finançat per fons europeus que té per objectiu 
explorar fórmules de cooperació entre llogaters per a generar una oferta d'habitatge assequible i 
estable a la ciutat de Mataró. Per una banda, el projecte ha treballat conjuntament amb la ciutadania 
per a crear un nou agent al mercat de lloguer (Bloc Cooperatiu, la primera cooperativa de llogaters 
d'habitatge dispers) que ha de permetre redefinir les formes de relació tant entre propietaris i 
llogaters, com amb l’administració a partir de fórmules de col·laboració público-comunitàries . Per 
altra, ha treballat per a mobilitzar habitatge assequible per mitjà d'incentius a la rehabilitació i 
garanties amb cobrament. 

El Servei Integral de Protecció de l'Habitatge es tracta d'una finestreta única que centralitza tots els 

recursos a disposició de l'Ajuntament per evitar i contenir el risc de pèrdua de l'habitatge, i es presta 

a partir de la col·laboració entre l'Oficina Local d'Habitatge, el Servei d’Habitatge, el Servei de Benestar 

Social i el Servei de Consum. L'objectiu principal d'aquest servei és oferir assessorament i intervenció 

en matèria hipotecària, lloguer i lloguer social obligatori. 

Des de 2020, en el marc del Programa de Disciplina, l'Ajuntament aposta per a desplegar els 

instruments de caràcter disciplinari de la Llei del Dret a l'Habitatge, tant en relació a l'habitatge 

desocupat com en relació a la manca de conservació. 

 

ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 Mataró disposa d'un parc d'habitatge especialment envellit a alguns barris de la ciutat, que 

requereix actuacions de rehabilitació energètica i d'accessibilitat com a mecanisme central per 

a la igualtat d'oportunitats. 

 El municipi té la consideració d’àrea de mercat tens i està acusant les dificultats de garantir 

l’accés a l’habitatge a causa de l’augment de preus derivat de la influència del mercat 

immobiliari de Barcelona, la reduïda oferta de lloguer al municipi i una creixent conflictivitat 

al mercat de l'habitatge. 
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Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a aquest 

Objectiu Estratègic, entre d'altres: 

 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• PUMSA • Pla Local d’Habitatge 2018-2023 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària 

• Projecte Lloguem - Yes We Rent 

• Servei Integral de Protecció de 

l’Habitatge (SIPH) 

• Ordenança de verificació 

d’habitatges buits i programa 

d’inspecció 

• Oficina de Rehabilitació 

• Oficina per a la Transició Energètica 

• Promoció d'habitatge dotacional 

públic 

• Rehabilitació energètica comunitats 

del parc públic municipal (Madoz i 

Herrera) 

• Promoció d'habitatge protegit de 

lloguer Ronda Barceló 

• Projecte d’habitatge cooperatiu en 

cessió d'ús en solars, edificis buits o 

en desús municipals 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb el 

Grup de Treball de “Ciutat Inclusiva“: 

Objectiu Específic 8.1. Fomentar l’existència d’un parc d’habitatge adequat a preu assequible. 

Objectiu Específic 8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables. 
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A
OF

D DAFO preliminar del municipi de l'Eix Estratègic 8 sobre la caracterització de les ciutats 

realitzada per l'AUE 

Nº participants: 10 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Dificultats d'accés a l'habitatge com a conseqüència de 

l'elevat preu, l'escassetat d'oferta adequada o la 

insuficiència d'ajuts locals 

Escassetat d'habitatge social a preu assequible, amb un 

nombre insuficient d'habitatges subjectes a protecció 

pública per a llars amb rendes baixes 

Deficient conservació i/o problemes d'accessibilitat 

d'una gran part del parc edificatori, en particular al parc 

d'habitatge 

Baixa eficiència energètica d'una gran part del parc 

edificatori, en particular al parc d'habitatge 

Existència d'àmbits d'infrahabitatge o assentaments 

irregulars, amb problemes de barraquisme i 

assentaments irregulars 

 

4,6 

 

 

4,6 

 

4,2 

 

4 

 

3,3 

 

 

Dificultats per accedir a l'habitatge de la 

població jove, cosa que dificulta l'emancipació i 

la formació de noves llars 

Dificultat de les diferents administracions 

públiques per mantenir i gestionar els parcs 

públics d'habitatge 

Inadequació del parc d'habitatge existent a la 

gent gran, en el marc d'un fenomen 

d'envelliment poblacional 

Complexitat i dispersió normativa a nivell 

supramunicipal, en matèries com l'accessibilitat, 

l'eficiència energètica o la protecció del 

patrimoni 

La crisi anterior ha afectat especialment la 

construcció del parc residencial, i ha provocat 

una escassetat d'habitatge nou/rehabilitat 

Futurs efectes de l'actual crisi COVID-19 

4,4 

 

3,8 

 

3,8 

 

 

3,4 

 

3,1 

 

3,1 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Actuacions recents de rehabilitació edificatòria del parc 

d’habitatges, en el marc de programes públics d’ajuts a 

nivell local 

 

3,5 

 

Programes i polítiques autonòmiques, nacionals 

i europees de foment de la rehabilitació, 

regeneració i renovació urbana 

Polítiques públiques i programes de promoció 

d'energies renovables i l'eficiència energètica a 

l'edificació i als habitatges 

Programes nacionals, autonòmics i locals sobre 

habitatge, com a marc per a l'aprovació 

d'incentius per a l'oferta d'habitatge de lloguer 

baix 

Fonts de finançament per a la millora i 

conservació del patrimoni i del parc edificatori a 

la zona històrica de la ciutat 

Actuacions de promoció d'habitatge protegit, 

tant de nova construcció com de rehabilitació, 

per satisfer la demanda d'habitatge 

4 

 

4 

 

 

4 

 

3,8 

 

3,6 
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Reorientació del sector de la construcció cap a la 

rehabilitació edificatòria, caracteritzat per la 

seva major resistència als efectes de les crisis 

3,5 

 

Nº participants: 10 Núvols de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

 

 

 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 

 

 

 

Altres aspectes detectats durant les Sessions de Validació DAFO, han sigut:  

• DEBILITATS:  

o Ocupació d’habitatges per màfies organitzades que prometen “casa” a estrangers i en 

realitat algú hi viu o estan en tràmits.  

o Envelliment del parc d’edificis de diferents barris, molts d’ells sense ascensors. 

• AMENACES:  

o Reducció del tamany de l’habitatge a nivell global. 

o Segregació natural de la població per barris, especialment dels nouvinguts. 

o Polítiques públiques s/habitatge són a llarg termini, i les necessitats son d’ara. 
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• FORTALESES:  

o Pla Local d’Habitatge, com l’eina d’alineació amb les polítiques municipals i el Pla 

Territorial de la Generalitat. 

• OPORTUNITATS: 

o Programa “Lloguem”. Molt innovador però costa d’arrancar. 

o Nova Lley d’Habitatge a Espanya: accés a lloguers,  pla per a joves, reequilibri zones 

degradades.  

o Treballar amb els grans propietaris (bancs, promotors) que permeti regularitzar els 

pisos buits i reduir l’ocupació il·legal de les màfies. 

 

Dades descriptives 

 

Població el 2020  Habitatges el 2011  Llars el 2011 

129.661 
 

54.329 
 

47.081 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

137.716  65.240  53.128 

     

Nombre d'habitatges per cada 

1.000 habitants 

 Variació del nombre de llars 

2.001-2.011 (%) 

 Creixement del parc 

d'habitatge 2001-2011 (%) 

419,01 
 

24,39 
 

16,28 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

469,36  24,40  17,54 

     

Percentatge d'habitatge 

secundari (%) 

 

Percentatge d'habitatge buit 

(%) 

 Percentatge d'habitatges 

previstos en àrees de 

desenvolupament respecte 

del parc d'habitatge existent 

(%) 

2,34  10,96  1,43 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

5,47  11,30  19,77 
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Nombre d'habitatges previstos 

a les àrees de 

desenvolupament per cada 

1.000 habitants 

 

Figura de Planejament 

Urbanístic vigent 

 
Data de la figura de 

Planejament Urbanístic 

vigent al municipi 

6,00  PG  1996 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

93,57  -  1998 

Dades descriptives ofertes per la Base de Dades de l'Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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ELEMENTS DE REFLEXIÓ I POSICIONAMENT ESTRATÈGIC 

• Model energètic • Ús eficient de recursos • Qualitat de l’aire • Millora de la prevenció del risc • Mitigació i adaptació 
climàtica • Paisatge urbà  • Sobirania alimentaria • Preservació de sòl 

TENDÈNCIES I PUNTS CRÍTICS 

• Canvi climàtic (increment de la 

temperatura, períodes de sequera, 

gestió de l’aigua, inundacions...).  

• Pèrdua de la biodiversitat. 

Urbanització (infraestructures per a 

la gestió de l’aigua, l’energia i els 

recursos, l’ocupació del sòl...).  

• Riscos associats a què s’enfronta la 

ciutat. 

• Estratègies de mitigació i adaptació. 

POSSIBLES TEMES DE DEBAT 

• Mataró Circular: organització de la 

ciutat segons els principis de 

l’economia circular, possibles nous 

enfocaments per a fer urbanisme, 

més centrat en el tancament dels 

fluxes metabòlics i la barreja dels 

usos del sòl.  

• Mataró litoral: el seu futur i el seu 

paper en la Regió metropolitana 

davant els efectes del canvi climàtic. 

3.3. CIUTAT RESILIENT 

En el desenvolupament d’aquest àmbit estratègic analitzarem tot allò que fa referència als Objectius 

Estratègics (OE) següents: 

• Objectiu Estratègic 3 AUE: Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la 

resiliència. 

Les primeres reflexions de la Comissionada responsable d’aquest àmbit, Miriam García, sobre 

tendències, punts crítics, possibles temes de debats, elements de reflexió i posicionament 

estratègic: 

La ciutat actual ha d’afrontar la concatenació de crisis de caire econòmic amb les 

derivades del canvi climàtic. En aquest escenari, i d’acord amb el que es planteja 

a l’Agenda Urbana de  Mataró com a document de base, cal pensar en una ciutat 

que anticipi i prevegi els riscos, que prepari els instruments necessaris per 

minimitzar els impactes i que serveixi per accelerar la superació d’aquests. 

La condició resilient dels sistemes proporciona un marc per abordar aquests reptes 

en tant que capacitat (de les persones, les comunitats, les institucions, les 

empreses...) per sobreviure, adaptar-se i créixer. No es tracta, però, de promoure 

actuacions de restauració per retornar a un estat anterior que potser ja no és 

possible (ni desitjable) ja que el context ha canviat, si no que es tracta de 

regenerar, promovent, a mes a més, la capacitat d’adaptació del sistema urbà. 

L’enfortiment del teixit subjacent i l’aprofundiment en la comprensió dels riscos 

seran elements clau a l’hora de prosperar davant dels desafiaments actuals i els 

que vindran. Especialment, i ja des de la perspectiva local de Mataró, en relació al 

canvi climàtic, la biodiversitat i la urbanització. 

En aquest sentit, caldria re-avaluar alguns dels projectes de ciutat més rellevants i 

ja en marxa sota la perspectiva de la resiliència urbana, i en relació a aquests tres 

àmbits específics. Aquests projectes hauran d’incorporar els efectes del canvi 

climàtic i els reptes derivats de la urbanització. Per altra banda, projectes com el 

Mataró Circular podrien servir de palanca de canvi a escala ciutat i en relació a la 

circularitat dels fluxos metabòlics a escala urbana. 

Finalment, però de vital rellevància, s’haurà d’enfortir la xarxa d’actors implicats a 

partir de la identificació els grups i col·lectius de base. Només així es podran 

«promoure autèntiques sinergies i multiplicar els resultats» de les actuacions. 
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EIX ESTRATÈGIC 3: Canvi Climàtic i   

Resiliència 
 

L’escalfament del sistema climàtic és 

inequívoc, atribuïble a l’activitat humana amb 

una certesa evident, i està causat 

essencialment per les emissions de gasos amb 

efecte d’hivernacle (GEH) provocades per l’ús 

de combustibles fòssils i el canvi en els usos del 

sòl. 

L’augment de les temperatures i les seves 

conseqüències, els llargs períodes de sequera, 

les inundacions degudes a pluges torrencials, 

la pèrdua de sòl fèrtil, l’augment dels incendis 

forestals i l’elevació del nivell del mar se situen 

entre alguns dels efectes més negatius que a 

Espanya es vinculen sense cap dificultat al 

canvi climàtic, i als quals el planejament 

territorial i urbanístic ha d’intentar donar 

resposta amb caràcter preventiu. La mitigació 

dels efectes del canvi climàtic es mostra, per 

tant, com una obligació i una urgència, alhora 

que l’adaptació constitueix una necessitat. 

Perquè, entre altres factors: 

• L’increment de la urbanització i la 

reducció de la permeabilitat del sòl 

provoquen una reducció de la capacitat 

d’absorció de l’aigua caiguda i un 

augment de la velocitat d’aquesta fins a 

l’arribada al mar. Aquesta reducció, 

juntament amb un increment dels episodis 

de pluja torrencial, fa augmentar la 

probabilitat d’inundacions en els sistemes 

urbans. 

• La recurrència de temps de sequera 

extrema durant llargs períodes 

temporals compromet l’organització de 

moltes ciutats i àrees metropolitanes, i 

això obliga a prendre mesures de 

diferent ordre, algunes de caràcter 

estructural. Una precipitació més baixa 

unida a una modificació en el règim plujós 

i a l’increment de la població i l’activitat  

 

urbana pot provocar disfuncions de 

diferent naturalesa, si els sistemes urbans 

no desenvolupen mesures adequades per 

abordar el nou escenari hídric que ve de la 

mà del canvi climàtic. 

• Les onades de calor tenen un efecte 

afegit quan es connecten amb 

l’increment de les temperatures. El seu 

impacte immediat és la incomoditat 

tèrmica, però en casos extrems, amb 

períodes prolongats d’altes temperatures, 

pot arribar a suposar un augment de 

malalties i de morts. Les característiques 

dels materials urbans modifiquen el clima 

de les ciutats i fan que la temperatura en 

aquests sigui de diversos graus més que la 
temperatura de les àrees rurals. La 

combinació de les onades de calor amb 

l’esmentat efecte illa de calor augmenta 

l’impacte sobre la salut de la ciutadania. 

• L’increment de les temperatures sovint 

ve acompanyat de la transmissió de 

malalties vehiculades a través dels 

aliments. Avui, les àrees urbanes acullen 

en el món la major part de la població. 

Aquestes àrees són les responsables, 

directament o indirectament, de la majoria 

d’emissions de gasos amb efecte 

d’hivernacle (no menys del 70%) produïdes 

al planeta. Les emissions es generen 

principalment per a la producció de béns i 

serveis utilitzats pels consumidors, 

sobretot de rendes mitjanes i altes, i per 

mantenir les funcions i l’organització 

urbanes (transport, gestió de fluxos 

màssics i energètics, etc.). 

Tots aquests factors alerten també sobre 

l’oportunitat de la resiliència, entesa com 

la capacitat de les comunitats per resistir, 

adaptar-se i recuperar-se davant de les 
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pertorbacions del seu entorn, concepte que 

és clau per afrontar un clima canviant i 

variable. Per tant, a la vista de tot el que s’ha 

assenyalat, es reitera la validesa de l’afirmació 

segons la qual la lluita per la mitigació, 

l’adaptació i la resiliència davant del canvi 

climàtic es guanyarà o es perdrà a les ciutats. 

La clau per alentir i, si s’escau, reduir 

l’escalfament global se centra en la 

manera de produir ciutat, en els estils de 

vida emprats, en la gestió dels fluxos 

metabòlics. En definitiva, en una 

organització de les ciutats que permeti 

encarar el futur amb més capacitat 

d’anticipació i una reducció de les incerteses. 

En tot cas, tot i contenir l’emissió de gasos amb 

efecte d’hivernacle, les ciutats s’hauran 

d’adaptar als impactes que s’han enunciat 

abans, i serà per a aquestes un veritable repte, 

com ho és també generar i aplicar una cultura 

adequada d’eficiència energètica. Una 

planificació territorial i urbana que 

s’adapti als efectes del canvi climàtic i que 

avanci en la seva prevenció permetrà 

optimitzar i reduir el consum d’energia i 

d’aigua i ser més eficients energèticament. 

Aquests plans poden ser, per tant, els millors 

aliats per reduir la contaminació de l’aire, de 

l’aigua, del sòl i del subsòl i també per abonar 

una gestió adequada dels mateixos recursos 

(Agenda Urbana Española 2019, p.107-

108). 

 

ANÀLISI PREVI 

Mataró està compromesa en emprendre mesures per afrontar l’actual situació d’emergència 

climàtica. Ja el 1993 es crea el Consell Municipal de Medi Ambient, i, dos anys després, s’elabora 

l’Agenda 21 de Mataró. També s’ha adherit a programes com la ‘Carta d’Aalborg’ el 1996, el ‘Pacte 

d’Alcaldes per una Europa amb Energies Sostenibles’ el 2008, la ‘Declaració de Sant Sadurní d'Anoia 

per Renovar el Compromís Local pel Desenvolupament Sostenible i la Lluita contra el Canvi Climàtic 

cap al 2030’ el 2016, o el nou ‘Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per a l’Energia i el Clima’ el 2017. 

Aquest “Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia” de la Unió Europea compromet als municipis 

adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle mitjançant actuacions de mitigació relacionades amb l'eficiència energètica i les fonts 

d'energies renovables, així com definir les actuacions d'adaptació que ens porten a assolir l'objectiu 

desitjat. És una eina que pretén apropar els objectius energètics marcats per Europa als municipis 

europeus. Per això, els municipis signants es comprometen a: 

• Reduir les emissions de CO₂ almenys un 40% el 2030. 

• Augmentar l’eficiència energètica un 27%. 

• Augmentar les fonts d'energia renovables un 27%. 

• Elaborar un inventari d'emissions de referència. 

• Realitzar una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic. 

• Presentar el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) en un termini de dos anys 

a partir de la signatura oficial del Pacte. 

• Presentar un informe de seguiment com a mínim cada dos anys. 

• Adoptar un enfocament integral per augmentar-ne la resiliència per a l'adaptació a l’impacte 

del canvi climàtic. 
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Imatge 13. Logotip del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. Referència: www.diba.cat 

En aquest marc, doncs, Mataró va elaborar un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC), 

que és el principal instrument de planificació municipal per potenciar la lluita contra el canvi climàtic i 

la transició energètica. Aquest ha constituït l’estratègia del municipi per ajustar-se a les necessitats 

climàtiques, conformat-se per 69 accions de mitigació (que s’emmarquen dins d’un Pla de Mitigació 

dirigit a reduir en un 42,7% les emissions respecte el 2005) i 31 accions d’adaptació. Algunes de les 

fites que es pretenen aconseguir amb el conjunt d’aquestes accions són: 

• Reduir en més d’un 30 % les emissions generades en els edificis i equipaments o instal·lacions 

municipals a través d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i de conscienciació dels 

usuaris. 

• Millorar l’eficiència energètica als equipaments municipals. 

• Reduir el consum associat als sectors terciari i domèstic. 

• Disminuir un 40 % el consum de l’enllumenat públic i un 30 % les emissions associades a la 

flota municipal  

• Fomentar la millora de l’eficiència del parc de vehicles del municipi i reduir les emissions 

vinculades a la mobilitat. 

• Fomentar l’ús d’energia renovable en el consum elèctric de l’Ajuntament. 

• Tenir més capacitat de resposta davant d’esdeveniments climàtics extrems. 

• Millorar el sistema hídric del municipi. 

• Augmentar la conscienciació ciutadana sobre el canvi climàtic i els seus efectes. 

En el PAESC també s'exposa un inventari d'emissions, es desenvolupa una avaluació de riscos i 

vulnerabilitats sobre la base d'una metodologia de càlcul, que contempla diferents escenaris per a la 

conclusió. I, finalment, es desplega el Pla d'acció, esmentant l'estratègia de mitigació i adaptació. 

L’Ajuntament de Mataró també va idear l’estratègia Mataró pel Clima, la qual reestructura el total de 

les accions de mitigació i d’adaptació del PAESC en 4 àmbits i 12 línies d’actuació per tal de facilitar-ne 

la implementació i comunicació. Els 4 àmbits on es pretén incidir són: 

• Transició energètica i mobilitat més sostenible 

• Consum responsable 

• Territori menys vulnerable 

• Mataró per les persones i per més governança 
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Imatge 14. Logotip del projecte Mataró pel clima. Referència: Ajuntament de Mataró. 

És destacable, fins i tot, l’estació meteorològica alternativa situada al barri de Vista Alegre. A una 

alçada de 80 metres sobre el nivell del mar, ha recopilat dades climàtiques del municipi durant el 

període 2003-2016. Aquest “Climograma” ofereix dades com la mitjana de precipitacions o de 

temperatures anuals. 

 

Gràfic 4. Dades de la climatologia de Mataró. 

 

ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 Mataró és un municipi litoral que té en l'emergència climàtica un dels seus principals 

reptes. Requereix polítiques específiques en vectors com l'energia, la mobilitat, els residus, 

el consum de recursos, etc. Les plagues o sequeres sobre els boscos, la pèrdua d’interès 

turístic i erosió de l’entorn natural del terme, o la pujada del nivell del mar són els principals 

riscos climàtics detectats i amb incidència a Mataró. 

 Segons l'Avaluació simplificada de la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic 

(*ASVICC, de la Diputació de Barcelona), i de manera global, la vulnerabilitat climàtica del 

municipi es considera mitjana. 

 Això implica no sols implementar actuacions de mitigació, sinó també reorientar les 

polítiques en clau d'adaptació i resiliència. 

 S’ha de dimensionar adequadament l'impacte de l'activitat urbana en el canvi climàtic. En 

aquest sentit, caldria analitzar les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle, així com la 

contribució al total per cadascun dels sectors influents a l'àmbit. 
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Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a aquest 

Objectiu Estratègic, entre d'altres: 

 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• Casa Capell 

• Mataró Bus 

• AMSA 

• Centre Integral de Valorització 

de Residus del Maresme 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Estratègia d’infraestructura verda de 

Mataró (*) 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC) 

•   en Valor 

• Estratègia de transició energètica i acció 

climàtica del Maresme (Consell Comarcal) 

(*) 

• Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS) 

• Estratègia Mataró Circular 2030 (*) 

• Document Únic de Protecció Civil 

Municipal (DUPROCIM) 

• Pla Municipal de Salut Pública (*) 

• Revisió del PGO 

• Anella Verda 

• Remodelació del front marítim 

• Zona de Baixes Emissions 

• Oficina de Transició Energètica 

• Projecte de comunitats 

energètiques 

 

 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Saludable, Ecològica i Resilient“: 

 

Objectiu Específic 3.1. Adaptar el model territorial i urbà als efectes del canvi climàtic i avançar en la 

prevenció. 

Objectiu Específic 3.2. Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. 

Objectiu Específic 3.3. Millorar la resiliència davant del canvi climàtic. 
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A
OF

D DAFO preliminar del municipi de l’Eix Estratègic 3 sobre la base de la caracterització de les 

ciutats realitzada per l’AUE 

Nº participants: 5 Valoració de l’1 al 5, 1 (poc d’acord) i 5 (molt d’acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Alt consum energètic fòssil, sobretot en edificis i 

transport, que té importants repercussions al medi 

ambient i la qualitat de vida 

Contaminació derivada de la indústria i l’activitat. Amb 

freqüència, l’activitat econòmica i determinades 

indústries produeixen agents contaminants 

Estudis i mesures d’adaptació al canvi climàtic 

insuficients 

 

3,8 

 

3,4 

 

3 

Problemes de salut i qualitat de vida vinculats a 

efectes del canvi climàtic o la contaminació 

atmosfèrica 

Exposició a riscos naturals i efectes del canvi 

climàtic, com ara onades de calor 

Exposició a riscos naturals i efectes del canvi 

climàtic, com ara inundacions 

Exposició a riscos naturals i efectes del canvi 

climàtic, com a sequeres 

Contaminació atmosfèrica-mediambiental. 

Nivells d’emissió de gasos d’efecte hivernacle 

elevats i de contaminació d’abast territorial 

Problemes de salut i qualitat de vida vinculats a 

l’efecte de l’activitat industrial 

5 

 

4,8 

 

4,4 

4,4 

 

4,2 

 

4 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Polítiques públiques en matèria de mitigació del canvi 

climàtic i de foment d’energies sostenibles 

Mesures per a la lluita contra incendis forestals: plans 

de gestió/millora forestal 

Potencial en economia baixa en carboni, energies netes 

i lluita contra el canvi climàtic de determinades 

iniciatives ambientals ciutadanes 

Mesures per a la lluita contra inundacions: 

plans/agències per estudiar inundacions 

Condicions climàtiques que afavoreixen la qualitat de 

vida de la ciutadania i redueixen el consum energètic 

Mesures per al control del soroll i emissions 

contaminants, mitjançant una avaluació de la situació 

que permet adoptar mesures correctores 

4,4 

 

3,6 

 

3,4 

 

3 

 

3 

3 

Increment de la sensibilització ciutadana en 

matèria mediambiental i davant del repte del 

canvi climàtic i els seus efectes en entorns urbans 

Polítiques nacionals i europees relacionades amb 

l’adaptació/mitigació al canvi climàtic que es 

poden traslladar a la realitat local 

Xarxes de ciutats, adhesió a pactes o estratègies 

per millorar eficiència energètica, energies 

renovables i contra el canvi climàtic 

Connexió urbà-rural, millorant la qualitat 

ambiental urbana recuperant espais degradats i 

creant zones verdes en connexió amb actius 

naturals 

 

4,8 

 

4,6 

 

4,6 

 

 

4 
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Nº participants: 5 Núvols de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

 

 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 102 DIAGNOSI URBANA 

Dades descriptives 

Addicionalment, per tal de parametritzar la situació del municipi, enumerem els indicadors i dades 

que proposa el MITMA per aquest eix estratègic: 

Superfície d’infraestructures de 

transport (Ha) 

 Percentatge de superfície 

d’infraestructures de transport 

respecte del terme municipal 

(%) 

 

Vehicles domiciliats cada 

1000 habitants 

99,13 
 

4,44 
 

513,18 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

285,39  4,00  501,62 

    

Percentatge de Turismes (%) 
 Percentatge de motocicletes 

(%) 

68,45  17,24 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

74,36  11,92 

Dades descriptives ofertes per la Base de Dades de l’Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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CIUTAT 

SALUDABLE I 

ECOLÒGICA 
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TENDÈNCIES I PUNTS CRÍTICS 

• Transversalitat de la salut, benestar, 

qualitat de vida. 

• Mobilitat. 

• Canvis demogràfics. 

• Biodiversitat i solucions basades en 

la natura (NBS). 

• Espai públic-bé comú. 

POSSIBLES TEMES DE DEBAT 

• Necessitats de mobilitat a Mataró. 

• Envelliment digne. 

• Participació i co-creació de la 

ciutadania. 

• Què necessita Mataró per a 

preparar i gestionar possibles 

desastres naturals i altres crisis?  

• Com es poden utilitzar solucions 

basades en la natura per a ser una 

ciutat més agradable, generar 

economia i ser més resilients? 

ELEMENTS DE REFLEXIÓ I POSICIONAMENT ESTRATÈGIC 

• Transició energètica • Model de mobilitat • Ciutat dels 15 minuts • Entorn vital saludable • Circularitat i consum racional 
de recursos • Paisatge urbà i periurbà • Biodiversitat urbana • Connectivitat ecològica • Innovació per a la sostenibilitat          
• Restauració d’ecosistemes 

3.4. CIUTAT SALUDABLE I ECOLÒGICA 

En el desenvolupament d’aquest àmbit estratègic analitzarem tot allò que fa referència als Objectius 

Estratègics (OE) següents: 

• Objectiu Estratègic 1 AUE: Ordenar el territori fent un ús racional del sol, conservar-lo i 

protegir-lo. 

• Objectiu Estratègic 2 AUE: Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent. 

• Objectiu Estratègic 5 AUE: Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible. 

Les primeres reflexions de la Comissionada responsable d’aquest àmbit, Carolyn Daher, sobre 

tendències, punts crítics, possibles temes de debats, elements de reflexió i posicionament 

estratègic: 

Cal generar un visió compartida i conjunta del model de ciutat en la qual «viure 

bé» sigui un consens entre la ciutadania i l’administració. 

Dos dels reptes majors que es plantegen són l’envelliment de la població i 

l’expansió/creixement de la ciutat, sobretot en termes de necessitat de mobilitat 

i habitatge. És especialment rellevant la problemàtica conjunta envelliment-

mobilitat, en què l’objectiu ha de ser garantir la vida autònoma i de qualitat de les 

persones. De forma similar al concepte de ciutat inclusiva, la salut és un element 

de consens (tothom hi està a favor), per tant, el repte no és tant el QUÈ sinó el 

COM implementem polítiques que afavoreixin transversalment la salut de les 

persones.  

En aquest sentit, i donades les expectatives de l’increment de la població urbana 

mundial, la planificació de la ciutat hi juga un paper transcendental a l’hora de 

proveir d’un entorn urbà saludable. L’entorn (urbà) en què vivim és un factor 

fonamental a l’hora de fer possibles els canvis de costums i de comportament 

necessaris per a afavorir la salut de la ciutat. Aspectes com la millora de les 

condicions energètiques dels habitatges o la promoció de la mobilitat sostenible, 

els circuits de proximitat, la biodiversitat urbana o la seguretat alimentària, són 

tan sols alguns dels exemples en aquest sentit. 

Amb aquesta finalitat, les solucions de base tecnològica han de servir de 

«recolzament» (recollida de dades, anàlisi de dades, simulació...) per a la presa de 

decisions, però ha de ser la ciutadania i les persones les que legitimin aquest 

procés de canvi. D’una banda, la ciència ciutadana (city science) apareix aquí com 

un dels elements clau per tal d’enfortir la presa de decisions, a l’hora que afavoreix 

i legitima els processos de participació i de co-creació. De l’altra, el capital humà, 

especialment el vinculat al món acadèmic/investigador, ha d’aportar el valor afegit 

necessari i la capacitat de maniobra desitjable, també davant de resultats i 

diagnosis inesperades però probables d’aquests processos. 
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EIX ESTRATÈGIC 1: Territori, Paisatge i 

Biodiversitat 
 

La ciutat es vincula amb el territori que ocupa, 

però els seus efectes s’estenen sobre un entorn 

molt més gran que aquest territori. La forma 

de vida urbana sol ser expansiva i, sovint, 

amenaça la forma de vida rural i la 

preservació de l’entorn fins al qual arriba el 

seu desenvolupament, circumstància que 

hauria de ser suficient per ser curosos pel que 

fa a l’extensió de la urbanització. Aquest 

context és molt rellevant, perquè constitueix el 

primer pas per assolir un model de 

desenvolupament sostenible. Fa temps que el 

sòl rural va deixar d’entendre’s com el sòl 

residual, és a dir, com el que queda després 

d’identificar el sòl que ja és urbà i excloure el 

sòl que demanen els plans urbanístics per 

assegurar el creixement previst i previsible en 

un horitzó temporal determinat. I tampoc no 

es pot entendre com el mitjà perquè les ciutats 

vegin satisfetes les seves necessitats. Es tracta 

d’un sistema en si mateix que mereix protecció 

i la seva pròpia anàlisi, independent dels 

mecanismes de funcionament i expansió de les 

ciutats. En tot cas, és cert que les ciutats són 

incapaces d’alimentar-se amb la seva pròpia 

producció primària, que no es podrien sostenir 

amb la pluja que reben, ni tampoc garantir 

l’energia necessària amb els recursos 

d’energia i materials de què disposen dins del 

seu propi territori. Generen impactes negatius 

sobre la biodiversitat i la seva expansió sobre 

extensions territorials creixents i, d’aquesta 

manera:  

• Substitueixen els ecosistemes naturals 

per un ús del sòl que tendeix a 

impermeabilitzar-lo i esterilitzar-lo, el 

fragmenten des del punt de vista de les 

poblacions d’espècies de plantes i animals i 

interposen barreres a la seva mobilitat.  

• Generen altes taxes de metabolisme 

energètic i material, amb demandes, 

emissions i abocaments creixents. 

• Creen insatisfacció davant del “desig de 

naturalesa” per part de la ciutadania, 

que té difícil accedir-hi a distàncies 

raonables. I el paisatge no se sostreu a 

aquests efectes, incorporat ja per la 

legislació urbanística autonomia amb una 

protecció especial.  

Cal no només que la ciutat s’adapti a la 

naturalesa, sinó que la naturalesa entri a 

les ciutats. Es tracta de fomentar les 

infraestructures verdes i blaves que 

garanteixen la biodiversitat i que 

connecten les tradicionals zones verdes 

urbanes amb la mateixa naturalesa, per 

apropar-la a la ciutadania de manera 

accessible i saludable, permetent que 
tinguin, a més, un impacte beneficiós en els 

entorns periurbans i que millorin, així, els 

problemes propis d’aquest tipus de barris.  

Connectar el medi urbà amb el medi rural, 

perquè de la seva conservació, les tradicions i 

la cultura depenen el futur de les ciutats i el 

desenvolupament urbà sostenible. Això serà 

possible si tots dos medis es connecten 

mitjançant una mobilitat que potenciï la 

configuració de nodes o nuclis, dificulti el 

desenvolupament de la dispersió urbana i 

garanteixi una economia de proximitat que 

sigui capaç de reduir el consum d’energia i que 

optimitzi els recursos.  

La planificació territorial i urbanística 

haurà de perseguir l’ús racional del sòl 

com el que és: un recurs natural, escàs i no 

renovable, que mereix protecció i per al 

qual la preservació de la transformació 

urbanística ha d’incloure, almenys, els sòls que 

no siguin idonis per atendre nous creixements, 

o que no siguin adequats per a aquests, encara 

que el creixement pugui arribar a ser 

convenient o necessari. Alhora, el model urbà 

que sorgeixi de la planificació ha d’esdevenir 
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el millor aliat per garantir la sostenibilitat, i 

ha d’adaptar la urbanització i, després, 

l’edificació, al territori que les sustenta, 

aprofitant les característiques geogràfiques, 

morfològiques, geològiques i bioclimàtiques 

existents.  

A més, ha de protegir, conservar i millorar la 

planificació territorial i urbanística, el 

patrimoni natural i cultural i el paisatge, així 

com propiciar l’existència d’infraestructures 

verdes urbanes que, en la mesura del possible, 

quedin vinculades amb el context natural. I al 

marge de la planificació mateixa, la gestió dels 

recursos també serà un aspecte clau. En tot 

això incideixen totes les agendes 

internacionals i, per tant, també aquesta 

Agenda Urbana per a la ciutat de Mataró 

(Agenda Urbana Española 2019, p.85-86). 

 

ANÀLISI PREVI 

Mataró és un municipi litoral que, amb prop de 130.000 habitants i 22,53 km² de superfície, té una 

densitat de població de 5.738,67 hab/km². És la 6a ciutat més poblada de la província de Barcelona, i 

la més poblada de la comarca del Maresme, de la qual n’ostenta la capitalitat. Es troba a una mitjana 

d’altitud de 28 metres sobre el nivell del mar, amb el punt més alt en 434 metres al Turó de Tarau. Es 

troba a uns 30 km al nord-est de Barcelona. El seu terme municipal limita amb els municipis 

d’Argentona (oest), Cabrera de Mar (sudoest), Dosrius (nord), i Sant Andreu de Llavaneres (nordest). 

 

Imatge 15. Mapa del terme de Mataró. Referència: Viquipèdia 

Disposa d’una posició prominent dins de la comarca, força centrada, ubicant-se entre la Serra del 

Corredor, que comprèn part de la Serralada litoral, i la costa mediterrània. Aquesta situació de pas 

entre serra i mar, permet al terme de Mataró gaudir de moltes rieres i torrents que neixen a la 

Serralada i descansen al mar. La seva condició de municipi litoral Mar Mediterrani, permet a Mataró 

disposar d’una línia de costa que s’estén des de la desembocadura de la riera d’Argentona fins la costa 

de Llavaneres. Està també rodejat per una sèrie de turons que custodien el terme, essent destacables 

el Turó d’Onofre Arnau (131 m), de Can Flequer (308 m) i d’en Tonyí (406 m), així com els turons d’en 

Dori (359 m), d’en Cabanyes (408 m) i de Cerdanyola (181 m), que limiten amb el terme d’Argentona. 
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Imatge 16. Vista de Mataró. Referència: Ajuntament de Mataró. 

Mataró compta amb grans praderies de posidònies, plantes endèmiques del mediterrani. Per tal de 

contemplar l’Alguer, s’ofereix una gamma d’activitats nàutiques, com embarcacions de vela o motor, 

windsurf, pesca o submarinisme. També són destacables, pel seu atractiu turístic, el Parc del 

Montnegre i Corredor, amb espais interessants com Can Bruguera, el veïnat Mata o el Parc Forestal. 

La potenciació d’aquestes estacions d’atractiu turístic, des de la responsabilitat mediambiental, són 

elements necessaris a considerar. Les pinedes i les esplanades de sauló, juntament amb miradors de 

Mataró i el Maresme, són els atractius bàsics del Parc. A Mataró també s’inicia el Camí del Nord o del 

Canigó, un sender de 213 km de longitud que uneix la ciutat de Mataró amb Prada de Conflent i que 

llur recorregut inclou el cim de la Pica del Canigó. 

És important considerar la necessitat de protegir l’entramat d’espais que envolten la ciutat, com 
l’espai agrícola de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix, la zona forestal, els turons d’Onofre Arnau, Can Boada 
i el Turó de Cerdanyola (un pla de neteja i control de plagues pels boscos podria ser d’ajut per protegir 
la seva salut ambiental). De la mateixa manera, la costa mediterrània és un actiu del municipi que s’ha 
de protegir, però també dinamitzar. 

 

ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 Mataró gaudeix d’un patrimoni natural privilegiat, entre els quals destaquen l’Espai Agrari 

(200 Ha), la zona forestal del Parc Natural Montnegre-Corredor o la praderia de posidònia 

(Xarxa Natura 2000). 

 El patrimoni cultural iber, romà, barroc i modernista, amb la primera obra d’Antoni Gaudí, 

és també un destacat actiu de ciutat. 

 La protecció de la biodiversitat, la connectivitat ecològica urbana-periurbana i l’impuls 

d’un relat patrimonial conjunt pel desenvolupament del turisme sostenible són els 

principals reptes als quals s’enfronta la ciutat. 
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Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a aquest 

Objectiu Estratègic, entre d’altres: 

 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• Front marítim 

• Espai Agrari 

• Parc Natural Montnegre-

Corredor 

• Praderia de Posidònia 

• Patrimoni cultural (BCINs + 

BCILs) 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Estratègia d’infraestructura verda de 

Mataró 

• Estratègia Alimentària Local (Carta 

alimentària + Pla) 

• Pla Estratègic de Gestió de l’Espai Agrari 

de Mataró 

• Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de 

Mataró 

• Pla Director Arqueològic Torre Llauder 

• Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

• Pla d’Impuls al Centre (PIC) (2018) 

• Pla Director de l’Arbrat Viari de Mataró  

• Pla Director per al Manteniment i Millora 

de les Zones Verdes (*) 

• Estratègia Mar en Valor 

• Pla Estratègic del Port de Mataró 2016-

2030 

• Revisió del PGO 

• Remodelació del front marítim  

• Anella Verda 

• Desenvolupament de l’Espai Agrari 

• Mataró 5 Estrelles 

 

 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Saludable, Ecològica i Resilient“:  

Objectiu Específic 1.1. Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu entorn territorial. 

Objectiu Específic 1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural i protegir-ne el paisatge. 

Objectiu Específic 1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les al context natural. 
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A
OF

D
DAFO preliminar del municipi de l’Eix Estratègic 1 sobre la base de la caracterització de les 

ciutats realitzada per l’AUE 

Nº participants: 5 Valoració de l’1 al 5, 1 (poc d’acord) i 5 (molt d’acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Orografia i estructura morfològica complexa: 

Elements físics que condicionen la connectivitat o el 

desenvolupament 

Models de planificació rígids, que demanen escales 

diferents i objectius diferents per als nous problemes 

Deteriorament ambiental de determinats entorns 

que poden comportar una pèrdua de la biodiversitat 

i/o un deteriorament del paisatge i de la qualitat de 

vida 

Antagonisme entre la perspectiva de la planificació 

urbana i la rural: la urbana té com a eix el 

desenvolupament, la rural protegir i conservar 

3,6 

 

3,5 

 

3,3 

 

3,2 

Zones en declivi/estancament demogràfic, en un 

fenomen d’abast territorial de pèrdua de població i 

llars, i una taxa d’envelliment elevada 

 

3,8 

 

 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Consideració del sector primari com un possible 

actiu econòmic 

Riquesa del paisatge i de la biodiversitat amb una 

gran capacitat de servir de base per a la millora de la 

qualitat de vida urbana 

Creixent interès i valoració social i del sector 

empresarial, del patrimoni natural i paisatgístic, 

favorable a un desenvolupament més sostenible 

Riquesa del patrimoni natural i mediambiental, l’ús i 

la gestió del qual és clau en la generació de 

processos sostenibles 

Riquesa agrícola, ramadera i forestal de l’entorn, 

que contribueix al desenvolupament econòmic de la 

ciutat i ofereix elements de vinculació urbà-rural 

Experiència en iniciatives de desenvolupament 

sostenible i la utilització d’instruments de 

planificació 

Ciutat ben comunicada, cosa que afavoreix el 

desenvolupament d’àrees dinàmiques d’activitat i la 

qualitat de vida de la ciutadania 

4,2 

 

4,2 

 

4,2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3,6 

Patrimoni natural infrautilitzat, que pot constituir 

la base sobre la qual desenvolupar actuacions i 

estratègies de desenvolupament urbà sostenible 

Connexió de la ciutat amb l’entorn rural, 

recuperant espais degradats i convertint-los en 

zones verdes en connexió amb els actius naturals 

Medi natural, paisatge i patrimoni com a base per 

a un turisme sostenible, respectuós amb el medi 

ambient, no consumidor de recursos 

Patrimoni natural i paisatgístic infrautilitzat, amb 

gran potencial per desenvolupar actuacions de 

dotació de serveis i infraestructures 

Atractiu d’abast territorial dels béns culturals com a 

elements clau en el desenvolupament urbà i de 

competitivitat local 

Àmplia xarxa de camins naturals i rurals, com a 

potencial de millora de l’entorn rural i del medi 

ambient, i la vinculació amb el medi urbà 

Presència de grans infraestructures i instal·lacions, 

que poden aportar avantatges competitius, com la 

proximitat a aeroports, ports o polígons 

4,4 

 

 

4,2 

 

4,2 

 

4 

 

3,8 

 

3,6 

 

3,4 
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Nº participants: 5 Núvols de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

 

 

 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 

 

 

 

Altres aspectes detectats durant les Sessions de Validació DAFO, han sigut:  

• DEBILITATS 

o Professionals interns molt bons, però manca transversalitat. 

• AMENACES 

o Abandonament de l’agricultura per barreres d’accés o pressió urbanística.  

• FORTALESES 

o Disseny urbanístic: “Mataró dels 4 quarts”, Marítim, Agrícola, Forestal i Urbà. 

o Tot l’ecosistema marí, i especialment projectes de la regeneració de la praderia de 

posidònia que té un impacte positiu en l’ecosistema natural i un clar indicador de la 

seva qualitat. 
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Dades descriptives 

 

Superfície de cobertura 

artificial per municipi (%) 

 Superfície de cultius per 

municipi (%) 

 Superfície de zona forestal i 

deveses per municipi (%) 

47,11  12,63  38,82 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

38,24  26,92  23,57 

     

Superfície municipal destinada 

a explotacions agràries i 

forestals (%) 

 Superfície destinada a 

explotacions agràries i 

forestals respecte del sòl urbà i 

urbanitzable delimitat de la 

ciutat (%) 

 

Superfície municipal de sòl no 

urbanitzable (%) 

0,14 
 

0,30 
 

54,14 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

0,27  0, 95  57,10 

  

Superfície de zones verdes per 

cada 1.000 habitants (ha/1000 

hab) 

1,60 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

1,60 

Dades descriptives ofertes per la Base de Dades de l’Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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EIX ESTRATÈGIC 2: Model de Ciutat 
 

Respecte al model urbà més adequat per a les 

ciutats, les seves característiques són la 

compacitat en la seva morfologia, la 

complexitat (mixtura d’usos i biodiversitat) en 

la seva organització, l’eficiència metabòlica 

en el seufuncionament i la cohesió social en la 

recerca de l’equitat i la igualtat. 

La morfologia urbana és l’eix vertebral de 

solucions formals que van des de la densitat 

edificatòria fins a la distribució d’usos 

espacials, el percentatge d’espai verd o de 

viari, etc. També determina la proximitat 

entre els usos i les funcions urbanes i està molt 

condicionada pel model de mobilitat i el model 

d’ordenació del territori del qual derivi. La 

planificació o ordenació del sòl ha de 

perseguir estructures urbanes compactes i 

polifuncionals, que prioritzin els processos 
de reciclatge dels teixits urbans ja 

existents, la recuperació de sòls en desús 

ubicats a l’interior dels àmbits urbans i la 

redensificació dels sòls urbanitzables 

dispersos. També s’aconseguirà actuar en la 

compacitat amb: 

• La reducció de distàncies entre usos, 

espais públics, equipaments i altres 

activitats, per desenvolupar patrons de 

proximitat que permetin un nombre més 

elevat de desplaçaments a peu. 

• La conversió de l’espai públic en un 

element estructural clau, que permeti 

utilitzar-lo com a veritable espai de 

convivència ciutadana i en garanteixi la 

qualitat per sobre de la quantitat. 

• La reconversió de part de l’espai urbà 

destinat a la mobilitat, a la 

multiplicació d’usos i drets ciutadans. 

És el que permet convertir els carrers en 

veritables places perquè tothom en 

gaudeixi.  

Per la seva banda, la complexitat atén 

l’organització urbana, la diversitat, el grau de 

mixticitat d’usos i funcions en un mateix 

àmbit, el dinamisme i la capacitat. I, a través 

de tot això, es pot influir en el present i 

controlar el futur. La planificació amb 

mixtura d’usos busca impulsar espais 

d’activitat econòmica de petita escala: 

oficines, petits negocis, locals comercials de 

format divers i la seva compatibilitat amb els 

usos residencials i l’existència propera de 

serveis propis de l’estat del benestar com 

l’educació, la salut, l’oci o l’esport. També 

persegueix transformar els teixits industrials 

en espais d’activitat mixta, compatibles amb 

la vida urbana, sobretot dels més propers als 

sòls urbans, i tracta d’evitar les 

deslocalitzacions a indrets cada cop més 

allunyats, amb activitats monofuncionals, 

com són els grans centres comercials i d’oci, 

etc., que generen un gran impacte ambiental 

en estar vinculats fonamentalment als 

desplaçaments en cotxe. Però també les 

infraestructures i la forma urbana 

condicionen els patrons d’ús del sòl, l’elecció 

del transport, l’habitatge i els hàbits socials. 

Una vegada implantats al territori, són molt 

difícils de modificar i limiten el potencial de 

canvi a les ciutats ja consolidades, o la posada 

en marxa de polítiques que busquin l’eficiència 

en l’assignació dels recursos. Finalment, cal 

destacar la importància de la regeneració 

urbana. Es localitzen àrees a Mataró en les 

quals s’aplicaran polítiques integrals 

d’intervenció fisicoespacial, social, econòmica 

i mediambiental. És el que dins de la Unió 

Europea es coneix com a regeneració urbana 

integrada. A més, establir i mantenir en el 

temps unes condicions adequades 

d’habitabilitat, tant en l’edificació com en 

l’habitatge, requereix fer ús de recursos 

diversos i d’una àmplia gamma d’actuacions, 

tant públiques com privades. Assolir els ODS i 

donar resposta a moltes de les necessitats 
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emergents de la societat exigeix, 

inevitablement, una transformació molt 

significativa de tot el patrimoni construït. Els 

nostres edificis i espais públics es van 

projectar per a situacions, necessitats i formes 

de vida cada vegada més allunyades del nostre 

present, i molt més del futur que s’ha de 

construir. Ara es demanen qüestions com: 

• El canvi climàtic amb edificis de consum 

nul i espais públics adaptats a les noves 

condicions climàtiques.  

• La incorporació de noves tecnologies i la 

digitalització.  

• La transformació accelerada dels 

modes de vida i de treball.  

• Noves aproximacions sobre la salut, 

especialment la col·lectiva, i nous 

requeriments i percepcions en temes de 

seguretat. Una transició necessària en els 

models de mobilitat.  

• La redefinició d’usos i prioritats en els 

espais públics físics enfront dels espais 

públics virtuals. 

Totes aquestes qüestions impliquen una 

transformació intensa i massiva del 

patrimoni ja construït, amb operacions de 

rehabilitació, regeneració i renovació 

urbanes que requereixen fer un salt 

quantitatiu inevitable que converteixi aquesta 

missió en un objectiu en si mateix. No es tracta 

d’una rehabilitació parcial, sinó d’una 

transformació cap a la millora integral dels 

edificis (Agenda Urbana Española 2019, 

p.93-95). 
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Mataró està dividida en 11 barris (Centre, Cerdanyola, Cirera, Eixample, el Palau-Escorxador, els 

Molins, la Llàntia, Peramàs, Pla d’en Boet, Rocafonda, Vista Alegre) que a la vegada es diferencien en 

4 districtes postals i 75 seccions censals. La planificació urbanística del territori està definida pel Pla 

General d’Ordenació (PGO), vigent des de la seva aprovació el 1996. Des de la seva aprovació fins a 

l’actualitat, el PGO de Mataró ha complert adequadament la comesa de regir-ne el desenvolupament 

urbanístic, i ha estat actualitzada quan s’han manifestat mancances que limitaven les iniciatives 

urbanístiques plantejades des de l’ajuntament. El marc urbanístic municipal  actual també integra, 

doncs, les diferents modificacions que s’han aprovat del PGO, així com certs plans directors urbanístics 

de caire supramunicipal. 

L’ajuntament ofereix portals d’accés lliure, el 

Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya 

(RPUC) i el Portal d’Informació Urbanística de 

Mataró (PIUM), per consultar informació sobre la 

planificació urbanística de la ciutat, els documents 

aprovats pel Ple municipal i els documents d’abast 

supramunicipal. 

 

Imatge 17. Mapa urbanístic de Mataró. Referència: Portal d’Informació Turística de Mataró (PIUM). 

La regulació per dinamitzar i protegir el patrimoni arquitectònic i paisatgístic urbà també s’estableix 

per mitjà de 3 documents: el Pla Especial de Patrimoni Arquitectònic de Mataró, la Carta de Colors i 

l’Inventari d’Establiments Emblemàtics. 
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El PGO també contempla una millora de l’espai agrícola (concretament de l’Horta i de l’Espai 

intermedi), preservant-lo de l’entorn urbà, a través d’un Pla Especial de Millora Rural i 

Desenvolupament. El terme municipal també consta d’un ric espai forestal que es comprèn dins del 

Parc Natural del Montnegre i el Corredor, i es resguarda en la xarxa de protecció europea Natura 2000. 

També és de gran utilitat l’estratègia de Custòdia del Territori, orientada a la conservació dels espais i 

paisatges naturals mitjançant l’acció d’agents de la societat civil, com els propietaris o usuaris de les 

terres. 

En quant a la distribució territorial de la població, els assentaments es troben concentrats en l’àmbit 

sud-occidental del terme. Al voltant de la meitat de la població viu als barris de Cerdanyola o 

l’Eixample. 

 

Taula 1. Distribució de la població per sexe i barris de Mataró (1 de gener 2018). Referència: Ajuntament de Mataró. 

La població residencial, la qual es concentra en urbanitzacions de sòl urbà residencial, no és 

especialment nombrosa, sent unes 2.500 persones que representen el 2% del cens del municipi. 

Aquestes es distribueixen en diferents urbanitzacions: Can Marquès, Can Quirze, Can Serra, Can Gener, 

Can Vilardell, la Cornisa, la Fornenca i la Sureres. 

La zona urbana de Mataró compta amb un elevat nombre de parcs i jardins. Entre zones verdes i 

carrers, es poden comptar fins un total de 25.000 arbres plantats. De fet, durant el 2016-2017 es va 

revisar el Pla Director de l’Arbrat Viari per tal de replantar 1.261 arbres que s’havien perdut en la 

ciutat. 

 

Imatge 18. Mapa urbanístic amb la situació dels zones verdes del municipi. Referència: Servei Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró. 
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Segons la classificació dels Hàbitats de Catalunya (HC) de la base oficial de la Generalitat de Catalunya, 

el terme municipal de Mataró disposa de cobertes de sòl que sumen un total de 2.251,31 hectàrees 

de superfície, que es desagreguen en 269,37 hectàrees de conreus, 921,76 hectàrees de coberta de 

sòl forestal i 1.060,18 hectàrees d’improductius artificials. 

Al PAESC s’identifiquen certs problemes de gestió de la ciutat, on especialment es fa menció a les zones 

verdes. Algunes problemàtiques destacables són la localització dels plataners en zones verdes i arbrat 

viari (la qual s’associa amb al·lèrgies i molèsties similars a la població), la manca de zones verdes amb 

gespa, una gestió de l’aigua de reg deficient, les nombroses poblacions de cotorres i lloros, infestacions 

a les palmeres i la gestió dels espais de lleure per gossos. 

 

ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 El model territorial equilibrat (urbà, agrari i forestal) té importants reptes vinculats a la 

regeneració urbana. 

 L’actual pla d’ordenació urbanística (1996) precisa d’una revisió per a poder donar resposta a 

les diferents necessitats derivades de la modificació de l’estructura social i productiva de les 

últimes dècades. 

 La dotació d’equipaments equilibrada, la reconversió d’usos en zones industrials, la gestió de 

les ocupació il·legals, la resiliència climàtica i la rehabilitació edificatòria són els principals 

desafiaments. 

 

Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a 

aquest objectiu estratègic, entre d’altres: 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• Model territorial equilibrat 

(urbà, agrari i forestal) i ciutat 

compacta 

• Espai Agrari 

• Parc Natural Montnegre-

Corredor 

• PUMSA 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Pla d’Equipaments de Mataró (*) 

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC) 

• Pla d’Igualtat de Gènere per a la 

Ciutadania 2018-2022 

• Pla Local d’Habitatge 2018-2023 

• Pla de Seguretat Local de Mataró 2016-

2019 

• Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 

(*) 

• Pla d’Impuls al Centre (PIC) 

• Revisió del PGO (projecte PA) 

• Remodelació del front marítim 

(Actuació dins projecte PA) 

• Iveco-Pegaso i Districte 

TecnoCampus  (pendent info 

urbanisme) 

• PMUs / MPG Entorns Biada, Sector 

Sorrall i Sòls no urbanitzables  

(pendent info urbanisme) 

• Projecte Radars (2015) 

• Anella Ciclista de Mataró 

• Projecte d’entorns i camins escolars 

• Anella Verda (actuació dins 

projecte) 
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Actius Plans i estratègies Projectes estratègics 

 

 

• Pla Local d’Habitatge 2018-2023 

• Pla d’Acció contra la contaminació acústica  

• Pla Director de l’Enllumenat Públic 

• Pla Director de Manteniment i Millora de 

la Pavimentació dels Carrers (*) 

• Pla d’Accessibilitat Universal  

• Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS) 

• Pla de Convivència de Mataró 2018-2022 

• Llibre Blanc de la Cultura de Mataró 

• Pla Jove x Mataró 2018-2022 

• Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola i de 

Rocafonda-El Palau-Escorxador 

• Estratègia d’infraestructura verda de 

Mataró (*) 

• Pla Director de l’Arbrat Viari de Mataró 

• Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic 

• Zona de Baixes Emissions 

• Projectes de regeneració urbana a 

Cerdanyola i Rocafonda 

• PMUs 

• Projecte Lloguem - Yes We Rent 

• Nova proposta sector “El Sorrall” 

• Oficina de Transició Energètica 

 

 

 

Objectius específics que es recullen en aquest objectiu estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Saludable, Ecològica i Resilient“: 

Objectiu Específic 2.1. Definir un model urbà que fomenti la compacitat, l’equilibri urbà i la dotació de 

serveis bàsics. 

Objectiu Específic 2.2. Garantir la complexitat funcional i la diversitat d'usos. 

Objectiu Específic 2.3. Garantir la qualitat i l’accessibilitat universal dels espais públics. 

Objectiu Específic 2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir-ne la contaminació. 

Objectiu Específic 2.5. Impulsar la regeneració urbana. 

Objectiu Específic 2.6. Millorar la qualitat i la sostenibilitat dels edificis. 
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A
OF

D DAFO preliminar del municipi de l'Eix Estratègic 2 basant-se en la caracterització de les 

ciutats realitzada per l'AUE 

 

Nº participants: 5 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Contaminació acústica a determinades zones, amb els 

problemes que això implica en el medi ambient, la 

qualitat de vida i la salut 

Model de desenvolupament urbà de les darreres 

dècades sectorial i monofuncional: problemes de 

mobilitat, proximitat, despesa energètica i sostenibilitat 

Parc edificatori deficient. Alta taxa d'edificis d'habitatges 

destinats a altres usos ineficients energèticament i 

problemes d'accessibilitat 

Problemes d'accessibilitat i barreres arquitectòniques, 

especialment als espais públics urbanitzats 

Complexitat d'ordenació i configuració pel traçat històric 

dels barris 

Dèficit d'infraestructures i serveis urbans, per 

inexistència d'ells o per la manca d'adequació a les noves 

realitats i demandes ciutadanes 

4,2 

 

 

4 

3,6 

 

 

3,4 

3,4 

 

3 

Disminució de la mida mitjana de la llar, amb 

implicacions importants en el model de ciutat i 

l'adequació del parc d'habitatge 

Dèficit d'infraestructures i serveis urbans (per 

inexistència o necessitat d'adaptació a noves 

realitats i demandes de la població) 

 

3,8 

 

 

3 

 

FORTALESES  OPORTUNITATS  

Riquesa de patrimoni urbà i arquitectònic amb un alt 

valor històric, artístic i cultural: actius de potencialitat i 

senyal d'identitat local 

Multiculturalitat i diversitat de barris, com a factor 

enriquidor que pot servir de base per construir una 

comunitat urbana integrada 

Acceptació generalitzada de la importància de la 

participació de la societat, administracions i sector 

privat per a una ciutat sostenible 

Consciència social sobre la necessitat de pensar en un 

model de ciutat més sostenible 

Ciutat compacta, especialment al centre, amb una 

trama urbana que facilita la trobada de la ciutadania, la 

mobilitat sostenible i l'economia 

Ciutat ben comunicada, que permet desenvolupar 

importants enclavaments d'activitat logística per al 

desenvolupament econòmic i de certes indústries 

4,4 

 

4,2 

 

 

4,2 

 

4,2 

4 

 

4 

 

Programes d'ajuts i fons autonòmics, nacionals 

i europeus per promoure un desenvolupament 

urbà equilibrat, sostenible i integrat 

Potencialitat de la ciutat com a punt d'atracció 

per a ciutats properes (xarxa policèntrica) 

Polítiques autonòmiques i nacionals en relació 

amb la rehabilitació, regeneració i renovació 

urbana que fomenten un model de ciutat més 

sostenible 

Difusió i potenciació de la cultura, esport, 

gastronomia, patrimoni, festes tradicionals 

Connexió de la ciutat amb l'entorn rural, 

millorant l'equilibri urbà-rural per evitar la 

congestió de la ciutat i la despoblació rural 

Programes i fonts de finançament per a la 

conservació del patrimoni arquitectònic 

5 

 

4,4 

 

4,2 

 

 

4,2 

 

4 

4 
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Acceptació de la importància de la participació de la 

societat civil, administracions i sector privat per co-crear 

una ciutat més sostenible 

Revisió dels instruments d'ordenació urbanística per a un 

desenvolupament més sostenible i equilibrat 

Notable avenç en la millora de l'espai públic en relació 

amb l'accessibilitat, la mobilitat sostenible i la conversió 

en zona de vianants 

4 

 

3,8 

 

3,8  

Nous usos vinculats al turisme que afavoreixin 

la conservació del patrimoni arquitectònic 

Metodologia de diagnòstic i pla d'acció de 

Destinació Turística Intel·ligent (DTI) al servei 

d'una ciutat més sostenible 

Integració de les zones turístiques i costaneres 

amb les infraestructures de comunicació de la 

ciutat 

4 

 

3,8 

 

3,4 

 

Nº participants: 5 Núvols de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

 

 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 
 

 

Altres aspectes detectats durant les Sessions de Validació DAFO, han siguts: 

• DEBILITATS:  

o Moltes barreres arquitectòniques i manca d’espais verds. 

o Contaminació acústica en moltes zones. 

o Falta millorar el manteniment dels espais públics, arrastrem un dèficit de molts anys i 

necessitem més eines de control. 

 



 

pàg. 121 DIAGNOSI URBANA 

• AMENACES 

o Disminució del tamany de l’habitatge. 

o Ciutat poc atractiva i amb població molt segregada per barris. 

• FORTALESES:  

o Accessos: ciutat ben comunicada i compacta. 

o Patrimoni cultural important. 

o Voluntat política – Tècnica de canvi. 

o Voluntat d’incloure eines de participació per co-crear la ciutat que volem. 

• OPORTUNITATS:  

o Programes d’ajudes i fonts EU com a font de finançament de projectes clau. 

 

Dades descriptives 

 

Superfície total municipal (Ha) 
 

Població el 2020 
 Variació de la població 2007– 

2017 (%) 

22,3 
 

129.661 
 

5,50 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

76,69  137.716  0,62 

     

Densitat de població a sòl urbà 

(hab./ha) 

 Superfície de sòl urbà mixt 

discontinu sobre sòl urbà mixt 

total (%) 

 Densitat d'habitatge per 

superfície de sòl urbà 

(Hbtg/ha) 

141,14  21,70  59,14 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Media municipios entorno 

territorial 

132,19  7,84  60,19 

     

Compacitat urbana. Superfície 

construïda total per superfície 

de sòl (m2t/m2s) 

 Superfície construïda d'ús 

residencial per superfície de 

sòl (m2t/m2s) 

 Superfície construïda dús 

residencial respecte al total 

(%) 

1,13  0,62  55,14 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

1,06  0,61  58,08 
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Densitat d'habitatges previstos 

a les àrees de sòl de 

desenvolupament (Viv/ha) 

 Percentatge d'àrees de sòl de 

desenvolupament respecte del 

total del sòl urbà (%) 

 Sòl urbanitzable delimitat 

respecte al total del sòl urbà 

(%) 

17,74  11,61  9,62 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

42,47  40,50  36,12 

     

Percentatge d'àrees de sòl en 

desenvolupament d'ús 

residencial respecte del total 

de sòl urbà (%) 

 Percentatge d'àrees de sòl en 

desenvolupament d'ús 

activitats econòmiques 

(industrial o terciari) respecte 

del total de sòl urbà (%) 

 
Percentatge del parc 

edificatori per municipi amb 

una antiguitat anterior a l'any 

2000 (%) 

4,77  0  67,56 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

20,01  17,62  70,00 

Dades descriptives ofertes per la Base de Dades de l'Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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EIX ESTRATÈGIC 5: Mobilitat i Transport 
 

La mobilitat urbana és un element clau en les 

polítiques urbanes a causa del creixement de 

les ciutats en els darrers anys i la complexitat 

dels usos del sòl. Actualment, més de la meitat 

de la població mundial viu en àrees urbanes. A 

la Unió Europea aquest percentatge arriba al 

80%, i a Espanya se supera lleugerament. 

La mobilitat, entesa com la capacitat de 

moure’s en l’espai urbà utilitzant diferents 

mitjans de transport, constitueix una 

dinàmica clau per planificar les ciutats. Els 

sistemes de transport influeixen de manera 

decisiva en les pautes de desenvolupament 

urbà i en la qualitat de vida de la ciutadania. 

També en la justícia espacial, entesa en aquest 

cas com el paper que tenen les ciutats 

mitjançant la planificació de l’espai i les seves 

connexions en la conformació de la igualtat o 

de la desigualtat social. 

Avui en dia és innegable que les ciutats i els 

entorns metropolitans necessiten models 

de mobilitat intel·ligents, que assegurin 

l’accessibilitat universal, que redueixin les 

desigualtats entre territoris i entre classes 

socials, i que es dotin de sistemes de transport 

sostenibles que afavoreixin una economia 

eficient, un medi ambient saludable, una bona 

qualitat de l’aire i el benestar dels seus 

habitants. 

La Comissió Europea, al llibre blanc del 

transport publicat el 2011 “Cap a un sistema 

de transports competitiu i eficient en el 

consum de recursos”, constata que el 

transport encara no és sostenible a causa de la 

seva gran dependència del petroli, als elevats 

índexs de congestió i als alts impactes 

mediambientals i econòmics que comporta. 

Tampoc no ho és des del punt de vista social a 

causa dels enormes costos derivats de 

l’accidentalitat i els problemes 

d’accessibilitat. Aconseguir una mobilitat 

eficient en relació amb els recursos utilitzats i 

sostenible és un dels desafiaments de les 

ciutats del present i del futur. 

El model urbà que s’esculli per ordenar el 

creixement necessari de les ciutats és molt 
rellevant, tant pel que fa als objectius 

estratègics ja analitzats fins ara com, per 

descomptat, pel que fa a l’aspiració d’afavorir 

la proximitat i una mobilitat sostenible. Els 

models de creixement basats en un 

desenvolupament urbà dispers i expansiu 

augmenten les distàncies de viatge, fet que 

contribueix a incrementar la dependència de 

l’automòbil i genera un gran consum d’espai i 

energia i uns impactes mediambientals 

significatius (IDAE, 2008). En aquest context, 

plantejar el desafiament de la mobilitat 

requereix fer un canvi de paradigma en la 

planificació urbana,  fomentant ciutats 

compactes, amb usos mixtos del sòl, i 

abandonant els models de creixement dispers. 

També encaixa en aquest paradigma la 

recerca de models territorials i urbans de 

proximitat. La proximitat a les activitats, els 

serveis, les dotacions i els llocs de treball i d’oci 

permet, en general, afrontar de manera més 

eficient un dels grans reptes actuals de 

l’urbanisme: la gestió de la mobilitat i els 

serveis de transport urbans i, amb aquests, 

la qualitat mediambiental. Buscar aquest 

model territorial que, des de l’òptica més 

urbana, es caracteritza per una urbanització 

compacta, amb diversitat d’usos i unes 

dimensions raonables, és un objectiu prioritari 

que, a més, té efectes transversals múltiples. 

Tot això amb independència del fet que es 

reconeguin les virtuts, en termes 

d’oportunitats, de les àrees metropolitanes i 

de les grans ciutats.  

Pel que fa al disseny de sistemes de transport, 

la clau és l’eficiència i la sostenibilitat que 

proporcionen alternatives atractives, 

còmodes i assequibles al vehicle privat. 
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D’acord amb el Consell de Transports de la 

Unió Europea, un sistema de transports 

sostenible és aquell que:  

• Permet respondre a les necessitats 

bàsiques d’accés i desenvolupament 

d’individus, empreses i societats, amb 

seguretat i de manera compatible amb la 

salut humana i el medi ambient, i fomenta 

la igualtat dins de cada generació i entre 

generacions successives. 

• És assequible, opera equitativament i 

amb eficàcia, ofereix una elecció de 

mitjans de transport i fomenta una 

economia competitiva, així com el 

desenvolupament regional equilibrat. 

• Limita les emissions i els residus dins de 

la capacitat del planeta per absorbir-

los, utilitza energies renovables al ritme de 

generació i fa servir energies no renovables 

segons les taxes de desenvolupament de 

substitutius d’energies renovables, mentre 

es minimitza l’impacte sobre l’ús del sòl i la 

generació de sorolls. 

Els sistemes de transport, a més, han 

d’esdevenir un vector d’innovació en 

l’entorn urbà, capaços d’incorporar les 

tecnologies més avançades en favor d’una 

mobilitat més segura, eficient i sostenible. 

Aquestes noves i ja no tan noves tecnologies 

proporcionen informació en temps real per 

planificar el viatge, aprofitar el temps 

d’espera i reduir la incertesa, cosa que permet 

millorar la confiança i la percepció de l’usuari. 

D’acord amb la Comissió Europea (2013), la 

innovació tecnològica és una eina fonamental 

per implementar estratègies que promoguin 

una mobilitat urbana sostenible. 

En aquest marc sorgeix el concepte de ciutat 

intel·ligent. Les ciutats intel·ligents es 

presenten com una solució per assolir un 

desenvolupament urbà més sostenible alhora 

que es millora la qualitat de vida de la 

ciutadania mitjançant l’ús de les tecnologies. 

Si s’aplica aquest concepte a la mobilitat 

intel·ligent, aquesta es basaria en “formes 

innovadores i sostenibles de proporcionar un 

mitjà de transport per als habitants de les 

ciutats, com el desenvolupament de sistemes 

de transport públic i vehicles basats en 

combustibles i sistemes de propulsió 

respectuosos amb el medi ambient, 

fonamentats en avenços tecnològics i en 

comportaments proactius de la ciutadania”. A 

la ciutat del futur és imprescindible tenir en 

compte la integració d’aquests sistemes 

intel·ligents de transport i la planificació 

urbana, especialment en les dimensions 

següents: la integració física dels diferents 

usos del sòl per als serveis de transport; la 

integració d’estratègies, polítiques, disciplines 

i entitats administratives, i la coordinació 

entre el sector públic i el privat (Agenda 

Urbana Española 2019,  p.123-125). 

 

ANÀLISI PREVI 

Aprovat definitivament el març de 2021, Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2018-2024 (PMUS) 

respon a la necessitat de l’Ajuntament de Mataró de disposar d'un Pla de Mobilitat que no només 

garantís la potenciació d’una circulació respectuosa amb el medi ambient, sinó també que s’adaptés a 

una nova realitat social i, mitjançant l'estudi i la planificació adequada, donés el suport adequat per 

poder millorar-la, revitalitzar-la, i dotar-la de més qualitat. Les seves mesures principals són: 

• Prioritzar el vianant i la bicicleta a la xarxa viària. 

• Generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient. 

• Fomentar hàbits i entorns més segurs i accessibles. 
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• Gestionar i ordenar la distribució urbana de mercaderies. 

• Completar i millorar les infraestructures d’accés i mobilitat de la ciutat. 

• Augmentar l'oferta d'informació i sensibilització a la ciutadania envers l’educació viària i la 

promoció de la mobilitat sostenible. 

El Pacte per la Mobilitat, signat el 2016 pels diferents grups municipals, es considera com a punt de 

partida del PMUS. Aquest estableix 10 accions orientades a les següents finalitats:  

• Prioritzar els modes de transport no motoritzats a tot el nucli urbà. 

• Incentivar el transport públic com alternativa del cotxe. 

• Promoure una gestió més sostenible de la mobilitat en cotxe. 

• Garantir la mobilitat essencial. 

Amb l’Anella Ciclista es pretén habilitar fins a 12 nous trams de carrils bici segregats del trànsit 

motoritzat per tal de facilitar i motivar la mobilitat amb bicicleta, incentivant el canvi de mitjà de 

transport en part dels desplaçaments que la ciutadania realitza ara en vehicle privat. Amb això es vol 

aconseguir: 

• Disposar de trajectes més segurs. 

• Disminuir els nivells de partícules de CO2 presents a l’aire. 

• Ampliar l’extensió de carrils bici, passant de 6,5 km a una xarxa de 15 km. 

• Interconnectar els diferents trams entre ells i arribar als llocs i equipaments que generen més 

mobilitat a la ciutat.  

• Connectar també amb el Centre, i amb els municipis veïns d’Argentona i Cabrera de Mar pel 

Camí del Mig, i amb Sant Andreu de Llavaneres a través del Camí de les Cinc Sènies.  

Per a les obres de l’Anella ciclista es preveu un cost de 756.198,72€, tot i que es financen en bona part 

amb ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). La Diputació de Barcelona també 

ha subvencionat amb 50.000 € l’Ajuntament de Mataró. 



 

pàg. 127 DIAGNOSI URBANA 

 

Imatge 19. Xarxa de carrils bici de Mataró, dins del marc del projecte Anella Ciclista. Referència: Ajuntament de Mataró. 

Amb el Reglament General de Circulació de la Direcció General de Trànsit, Mataró va estipular el límit 

de la velocitat de circulació a 30 km/h a la majoria de les vies, guanyant-se l’etiqueta de Ciutat 30. Amb 

això es pretén reduir els accidents de trànsit i els nivells de contaminació ambiental i acústica. Tot i 

això, encara es manté la velocitat màxima de 50 km/h a algunes vies en particular la Via d’Europa, 

Avinguda de Lluís Companys, Ronda de la Creu de Pedra, Avinguda del Maresme, Carretera de Valldeix, 

Carretera de Mata, entre la plaça d’Alfred Opisso i l’autopista C-32, Carretera d’Argentona. A excepció 

de les mencionades, juntament amb aquells carrers amb una senyalització de límits de 10 km/h o 20 

km/h, totes les vies mantindran el límit de 30 km/h. 

També es va impulsar una Ordenança de Mobilitat que, després d’entrar en vigor el desembre de 2021 

dins del marc del PMUS i el Pacte per la Mobilitat, busca adaptar la mobilitat ciutadana al nou context 

d’auge en l’ús de vehicles de mobilitat personal (VMP), especialment el patinet elèctric. Considerant 

el risc que una falta de regulació suposaria per a la circulació i la seguretat ciutadana, aquesta 

Ordenança es presenta com una norma de mobilitat conciliadora entre tots els diferents modes de 

circulació. 

L’índex de motorització global del municipi és de 412 turismes per cada 1.000 habitants. En l’evolució 

d’aquest índex destaca un marcat decreixement l’any 2003, un fort increment l’any 2007 i, a partir 

d’aquest moment, una reducció paulatina amb un repunt els últims anys. 
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Gràfic 5. Evolució de l’índex de motorització (turismes / 1.000 habitants) de Mataró. Referència: PMUS. 

 

ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 La transformació de la mobilitat urbana és alhora un dels majors reptes per a Mataró i una de 

les principals palanques de transformació de la ciutat. 

 En aquest sentit, la inclusió de la dimensió de la salut en les polítiques urbanes és una 

necessitat que si bé la ciutat ha començat a desenvolupar, té un ampli recorregut per davant. 

 El model de ciutat de proximitat, a partir de la realitat compacta de Mataró obre noves 

oportunitats tant per a l'economia local, com per a la cohesió social. 

 Mataró fa especials esforços per promoure la conscienciació ciutadana en matèria de mobilitat 

i circulació. La Policia Local imparteix cursos d’educació viària destinats a usuaris de bicicletes, 

patinets i altres VMP. 
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Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a aquest 

Objectiu Estratègic, entre d'altres: 
 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• Mataró Bus 

• Polígons industrials i 

d'activitat econòmica 

• PUMSA 

• Som Mobilitat 

• Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible 

(PMUS)  

• Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró  

• Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el 

Clima de Mataró (PAESC)  

• Pla d’Implementació Urbana del Vehicle 

Elèctric (PIUVE) 

• Pla d’Impuls al Centre (PIC)  

• Mataró Ciutat Cuidadora (*) 

• Estratègia Mataró Circular 2030 

• Oficina 360 

• Anella Ciclista 

• Zona de Baixes Emissions 

• Nou servei de Mataró Bus 

• TrenLab  

• Nova estació ferroviària 

 
 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Saludable, Ecológica i Resilient“: 

 

Objectiu Específic 5.1. Afavorir la ciutat de proximitat. 

Objectiu Específic 5.2. Potenciar modes de transport sostenibles. 
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A
OF

D DAFO preliminar del municipi de l'Eix Estratègic 5 sobre la base de la caracterització de les 

ciutats realitzada per l'AUE 

 

Nº participants: 5 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Dèficit d'aparcaments dissuasius a l'accés a la ciutat 

Patrons de mobilitat poc sostenible, amb predomini de 

desplaçament en vehicle privat, davant de la mobilitat 

de vianants o ciclista 

Problemes de trànsit i mobilitat, de circulació i 

congestió a causa del trànsit diari dels desplaçaments 

casa-treball 

Dèficit de transport públic, carència/deficiències a certes 

zones i manca d'intercanviadors o infraestructures que 

facilitin la intermodalitat 

Dèficit d'infraestructures de mobilitat sostenible, de 

xarxa de carril bici o d'infraestructures per al 

desplegament de la mobilitat alternativa 

4,6 

4,2 

 

4 

 

3,2 

 

 

3 

Increment dels nivells de contaminació 

atmosfèrica com a efecte de l'ús del vehicle 

privat a l'entorn urbà i espais periurbans 

Problemes de mobilitat derivats d'alts fluxos de 

moviment a determinades zones i períodes 

Millora de la xarxa de carreteres a l'àmbit 

territorial que pot incentivar l'ús del vehicle 

privat en detriment del transport públic 

 

4,6 

 

3,6 

 

 

3,4 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Iniciatives municipals i treballs desenvolupats per a 

l'elaboració i l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana 

Sostenible (PMUS) 

Model de ciutat compacta, especialment al centre urbà, 

cosa que facilita la proximitat i la mobilitat sostenible 

Nombroses actuacions relacionades amb la mobilitat 

sostenible: principalment de vianants i carrils bici 

Projectes i iniciatives municipals per al foment del 

transport públic sostenible i no contaminant 

Condicions favorables de clima i topografia per a l'impuls 

dels mitjans de transport tous: vianants i bicicleta 

Ciutat ben comunicada, amb caràcter general, dotades 

d'una bona xarxa d'infraestructures de comunicació, 

millorada els darrers anys 

4,8 

 

4,6 

 

4,4 

4,2 

 

3,2 

 

3,2 

Programes i fons autonòmics, nacionals i 

europeus, que faciliten i promouen les 

infraestructures de mobilitat urbana sostenible 

Conscienciar i educar la societat sobre la 

mobilitat i el transport sostenibles 

Introducció de les TIC en la gestió dels serveis 

urbans de transport, com a element clau de 

millora de la seva qualitat i sostenibilitat 

Possibilitat de creació d'aparcaments dissuasius 

Potencialitat de les xarxes policèntriques de 

ciutats, com a suport per plantejar una 

estratègia territorial de mobilitat sostenible 

Plans supramunicipals de transport sostenible, 

que millorin la connexió interurbana amb 

transport públic sostenible + mitjans de 

transport tous 

Presència de grans infraestructures de transport, 

que millorin l'accessibilitat territorial i la 

mobilitat, com ara aeroports o ports comercials 

4,8 

 

4,8 

 

4,6 

 

4,4 

4 

 

3,8 

 

 

3,2 
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Nº participants: 5 Núvols de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

  

 

 

 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 

 

 

 

 

Altres aspectes detectats durant les Sessions de alidació DAFO, han sigut: 

• DEBILITATS: 

o Contaminació acústica. 

o Mataró disposa d’un potent teixit associatiu però moltes vegades participen sempre 

els mateixos, i no s’arriba a la ciutadania que no està vinculat a cap associació o a 

sectors concrets com la logística. Això fa que quan es fan projectes transformadors, 

com l’Anella Ciclista, no sigui suficient en mantenir informades a les Comissions 

habituals. 

o Cal canviar els CANALS de COMUNICACIÓ i buscar altres sistemes de participació 

ciutadana.  
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Dades descriptives 

 

Superfície d'infraestructures de 

transport (Ha) 

 Percentatge de superfície 

d'infraestructures de transport 

respecte del terme municipal 

(%) 

 

Vehicles domiciliats cada 

1000 habitants 

99,13 
 

4,44 
 

513,18 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

285,39  4,00  501,62 

    

Percentatge de Turismes (%) 
 Percentatge de motocicletes 

(%) 

68,45 
 

17,24 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

74,36  11,92 

Dades descriptives ofertes per la Base de Dades de l'Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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CIUTAT 

INTEL·LIGENT I 

CONNECTADA 
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ELEMENTS DE REFLEXIÓ I POSICIONAMENT ESTRATÈGIC 

• Ciutat intel·ligent • Infraestructures de connectivitat • Drets digitals • Transformació de l’Administració • Innovació social  

• Inclusió digital • Economia de les dades • Economia col·laborativa • Capital social i xarxes comunitàries • Participació 

ciutadana • Equipaments de proximitat • Capitalitat comarcal • Governança multinivel • Rol metropolità • Infraestructures 

territorials • Marca de ciutat • Laboratoris ciutadans • Ètica, transparència i qualitat institucional 

TENDÈNCIES I PUNTS CRÍTICS 

• Capacitació digital. 

• Infraestructures digitals. 

• Adaptació digital d’empreses i 

negocis. 

• Governança digital. Ciutadania 

digital.  

• La ciutat davant la possible irrupció 

d’una nova realitat digital, el 

Metavers. 

• Economies de plataforma i 

col·laboratives: la connexió 

d’individus i organitzacions per a 

propòsits comuns. 

POSSIBLES TEMES DE DEBAT 

• Com serà la ciutat del vehicle 

autònom? La ciutat de la mobilitat 

del futur.  

• La ciutat dels robots i del blockchain.  

• La Mataró Ciutat 6G.  

• La ciutat de la IA.  

• La ciutat de les dades obertes i el big 

data.  

• La ciutat educadora del futur.  

• El futur dels centres educatius. 

3.5. CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA 

En el desenvolupament d’aquest àmbit estratègic analitzarem tot allò que fa referència als Objectius 

Estratègics (OE) següents: 

• Objectiu Estratègic 9 AUE: Liderar i fomentar la innovación digital. 

• Objectiu Estratègic 10 AUE: Millorar els instruments d’intervenció i la governança.  

Les primeres reflexions del Comissionat responsable d’aquest àmbit, Jordi Marín, sobre tendències, 

punts crítics, possibles temes de debats, elements de reflexió i posicionament estratègic: 

La col·laboració, el treball en xarxa i la governança apareixen, encara amb més 

força, com a elements clau de la nova era. Aquesta nova etapa ha de sorgir com a 

resultat de la suma de diferents factors clau: la Sostenibilitat, la Innovació, el 

Coneixement, la Tecnologia, l’Emprenedoria, el Talent, les Xarxes i la Governança.  

D’altra banda, les tecnologies disruptives (moonshots) «podrien canviar les 

nostres vides i accelerar l’impacte de les megatendències globals». Per tant, cal 

anticipar la identificació d’aquestes noves tecnologies del futur per no perdre’s la 

propera gran revolució. 

Un dels camins per anticipar aquesta revolució rau en la necessitat de fer-se les 

preguntes oportunes en relació al model de ciutat que volem per al futur i en 

relació a aquestes noves TIC: com serà la ciutat del vehicle autònom?, la ciutat de 

la mobilitat del futur? Com serà la ciutat dels robots? O del blockchain? O si 

pensem en el 5G o el 6G, Mataró Ciutat 6G? Com serà la ciutat de la Intel·ligència 

Artificial? Com serà la ciutat de les dades obertes i el big data? Com serà la ciutat 

educadora del futur? Hem de crear un centre de recursos per l’educació del futur 

o centres d’educació? Com serà la ciutat de la salut digital?  

Aquestes són algunes de les reflexions necessàries a considerar en qüestions com 

la mobilitat, la connectivitat, l’educació o la salut, respectivament, i han de servir 

de base per dissenyar la ciutat que volem. Caldrà fer el mateix per abordar altres 

àmbits com la seguretat, l’energia, l’aigua o el manteniment de la ciutat, entre 

d’altres.  

Específicament en l’àmbit de l’empresa, hem de considerar la ciutat com un gran 

laboratori capaç d’anticipar-se al canvi de l’entorn, l’acceleració, la transformació 

digital, la sostenibilitat o els canvis de models de consum. Hem (l’administració) 

de ser creadors d’oportunitats en paral·lel a la transformació de la pròpia 

administració. 
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EIX ESTRATÈGIC 9: Era Digital 
 

El recurs a les noves tecnologies és, 

segurament, un dels principals reptes que cal 

abordar per reduir les incerteses actuals i, 

alhora, augmentar la capacitat d’anticipació 

que requereix el futur. L’era digital està 

definint un món diferent, en què les persones, 

la informació i les coses estan connectades 

com mai abans ho havien estat, amb una 

intensitat i una velocitat a les quals és 

imprescindible adaptar-se. La innovació 

tecnològica i, especialment la tecnologia 

digital, és el veritable motor i impulsor 

dels processos de canvi de la societat i ho 

continuarà sent en el futur. La internet de les 

coses, les dades massives, la computació 

quàntica, la intel·ligència artificial, 

l’aprenentatge automàtic, la robòtica, el 

comerç electrònic, la connectivitat 5G o la 

conducció autònoma són algunes de les grans 

tendències que s’observen en aquest moment, 

derivades d’avenços tecnològics sense 

precedents i que comencen a definir un món 

diferent. I cadascun d’aquests avenços té una 

capacita extraordinària per produir processos 

de canvi a les ciutats, però no només en 

aquestes.  

Les noves tecnologies tenen una influència 

enorme en múltiples aspectes del benestar. 

Un d’aquests, que no ha de passar 

desapercebut, és el de la participació 

directa i la governança. Espanya és avui dia 

un dels països més avançats del món en 

nombre de portals de dades obertes que 

ofereixen dades que haurien de ser 

comprensibles i accessibles per a tothom i 

permetre-hi un accés en formats estàndard 

per a professionals i investigadors. Això 

exigeix transformar les dades de manera que 

puguin ser d’interès per al públic en general, 

però, també, permetre l’accés als algoritmes 

de manipulació perquè qualsevol pugui 

conèixer les formes i la profunditat de la 

informació.  

Tots aquests aspectes incideixen en la 

necessitat de vincular el desenvolupament 

urbà sostenible amb la societat del 

coneixement. En el procés de diversificació 

econòmica i productiva que s’hauria de 

produir, és essencial plantejar altres futurs 

que no siguin monocultius relacionats amb 

una o dues indústries concretes. I és evident 

que en aquestes qüestions són part important 

les ciutats intel·ligents que, des de la seva visió 

més àmplia, no només vinculada a les noves 

tecnologies, han d’ajudar a consensuar i 

implementar una visió de futur, tant de les 

ciutats com de les persones que les habiten 

(Agenda Urbana Española 2019, p.151). 

 

ANÀLISI PREVI 

Mataró disposa d'un Pla de Ciutat Intel·ligent que traça el full de ruta per a la transformació digital de 

la ciutat i impulsa importants projectes d'innovació digital en l'àmbit de les polítiques públiques. 

Els eixos estratègics del Pla de Ciutat Intel·ligent de Mataró sobre el qual s'emmarquen les actuacions 

són: 

• Societat digital i interacció: Prendre la capacitació digital com un nou model de creixement 

d'ocupació digna. Així mateix, modernitzar-se cap a l'Administració Electrònica i fomentar la 

participació i la co-creació ciutadana en base a la innovació social. 

• Benestar i igualtat d'oportunitats: Treballar per assolir el benestar social de Mataró, proveint 

els serveis necessaris de manera accessible, innovadora i autònoma. 
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• Espai públic: Transformar l’espai públic en un entorn més sostenible, net, segur i habitable, 

impulsant l’eficiència dels serveis urbans i treballant en l’enfortiment de la cohesió social i 

territorial. 

• Desenvolupament econòmic: Promoure la modernització dels principals sectors econòmics 

locals i millorar-ne la competitivitat per tal d'augmentar el treball digne i el creixement 

econòmic. 

Amb aquest plantejament, l'Ajuntament juntament amb agents clau de la ciutat com són 

TecnoCampus Mataró-Maresme, Aigües de Mataró, Consorci de Residus del Maresme, impulsen 

actuacions de ciutat intel·ligent que van alineats amb els eixos estratègics del pla. Encara que en el 

marc del pla de ciutat intel·ligent es desenvolupen un conjunt molt extens d'actuacions, algunes de les 

iniciatives més representatives i que visualitzen el compromís de la ciutat amb aquest procés de 

transformació transversal compartit són les ja esmentades als anteriors eixos temàtics com el Camp 

d'Innovació Social (E.E.6) projecte d'innovació social amb l'ajuda de tècniques digitals vinculat a les 

escoles, el Parc Maresme Circular (E.E.4), centre d'activitats públiques i privades al voltant de 

l'economia circular, el projecte Smart Water ( E.E.4) o el projecte Yes We Rent (E.E.8). 

A més, l'Ajuntament de Mataró també forma part del projecte UIA Gavius, que fa servir la IA i la 

governança de dades per a la prestació de serveis digitals proactius i personalitzats a la ciutadania. Es 

tracta d'un assistent virtual que mitjançant un aplicatiu mòbil permet accedir fàcilment a les ajudes i 

subvencions perquè utilitza les dades disponibles per reconèixer les necessitats de les persones. 

D'aquesta manera, la ciutadania obté de l'administració allò que li correspon per la seva situació, sense 

haver de demanar-ho. 

Juntament amb aquests esforços de digitalització de la ciutat en diversos àmbits, un altre aspecte clau 

que cal abordar és combatre la bretxa digital. Per això, l'Ajuntament juntament amb el TecnoCamppus 

i la Fundació Guifi.net ha subscrit un conveni per promoure el projecte Mataró sense fils. Aquest 

projecte suposarà la construcció d'una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral a què pugui 

accedir tota la ciutadania amb les mateixes condicions. Amb aquest projecte, a més de millorar 

l'extensió de la connectivitat, també es facilitaran espais a alguns equipaments municipals que 

permetran estendre nous punts d'accés a la xarxa ciutadana. 

Així mateix, l'Ajuntament està desenvolupant un procés de transformació interna, que té entre els 

objectius assolir la plena Administració digital. 

 

ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 Mataró forma part de la Red Innpulso i de la Xarxa de Ciutats Intel·ligents, i gaudeix del 

reconeixement com a 'Ciutat de la ciència i la innovació'. 

 El TecnoCampus, a través de la seva doble condició de parc empresarial i universitari, 

desenvolupa una funció important de capacitació orientada a la innovació, que es 

complementa amb el centre tecnològic Eurecat. 

 La transformació digital de l'Administració local i dels sectors productius és un dels reptes 

principals de la ciutat, que ha de contribuir a la reducció de la bretxa digital. 
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Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a aquest 

Objectiu Estratègic, entre d'altres: 

 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• TecnoCampus 

• Red Innpulso 

• Fundació Eurecat 

• Pla Estratègic Mataró 2022  

• Pla de Ciutat Intel·ligent de Mataró 

• Pla Estratègic TecnoCampus 2022 

• Pla Estratègic de Videovigilància de la 

Ciutat (*) 

• Pla de Gestió de Dades (*) 

• Tr@nsforMAT. Pla de Transformació 

Organitzativa.  

• Pla de Ciutat Intel·ligent de Mataró 

• Projecte Gavius  

• Oficina de Dades 

• Reimagine Textile 

• PECT Ciutat cuidadora 

• CooperaTèxtil 4.0. 

• Projecte DIMCARE (?) 

• Plataforma de ciutat intel·ligent 

• Projecte pilot de teleassistència 

avançada 

• Anàlisi IA en presa de decisions 

serveis socials 

• Sistema de videovigilància de la 

ciutat 

• Oficina de Dades 

• Espai Mataró Connecta 

• Mataró sense fils / Labdoo 

• TrenLab 

 

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Intel·ligent i Connectada“: 

Objectiu Específic 9.1. Afavorir la Societat del Coneixement i Avançar cap al Desenvolupament de les 

Ciutats Intel·ligents (Smart Cities). 

Objectiu Específic 9.2. Fomentar l'Administració electrònica i reduir la bretxa digital. 
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A

OF

D DAFO preliminar del municipi de l'Eix Estratègic 9 sobre la base de la caracterització de les 

ciutats realitzada per l'AUE 

 

Nº participants: 7 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Bretxa digital en sectors de la població, per la 

insuficiència o inadequació de la xarxa d'accés a 

internet/inexistència de serveis digitals 

Escassa incorporació de les TICs a la gestió urbana 

Escassa formació de la població en l'ús de les TIC, amb 

serioses implicacions i conseqüències en matèria de 

competitivitat local 

Insuficient penetració de la signatura electrònica a la 

societat 

Baix nivell de digitalització de la ciutat com a 

destinació turística per poder fer front a les 

necessitats de visitants creixentment tecnificats 

Insuficient ritme d'incorporació de les TIC a l'àmbit 

local, especialment a l'entorn econòmic i en matèria 

de governança 

4,3 

 

4 

 

3,7 

 

3,7 

 

3,6 

 

3,4 

 

 

Augment del pes de l'anomenada quarta edat, 

com un col·lectiu social amb dificultats 

especials d'accés a les noves tecnologies 

Sota aprofitament de les TIC com a element de 

cohesió social i de millora de les oportunitats 

dels col·lectius més desafavorits 

Escassetat de recursos econòmics per mantenir 

i transformar els serveis que presta 

l'administració electrònica a nivell local 

Desajust entre les noves demandes i les 

solucions existents, i aparició de demandes que 

requereixen noves ofertes 

Problemes associats a la societat digital: 

plataformes online per a allotjament, activitats 

informals/delictives, control de dades... 

Escàs ús, amb caràcter general, de 

l'administració electrònica i de les aplicacions 

municipals per part de la ciutadania 

Increment de la bretxa digital provocada per la 

crisi COVID-19 

4,3 

 

4,3 

 

4,3 

 

4,3 

 

 

3,7 

 

3,5 

 

3,2 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Motivació ciutadana per a la utilització de les TIC, en 

un context d'interès i extensió de noves iniciatives i 

projectes, p.e.: mobilitat 

Iniciatives locals d'impuls de la gestió de serveis TIC, 

e-administració, ús de RRSS per informar i donar 

servei a la ciutadania, entre d'altres 

Pertinença de la ciutat a la Xarxa Smart Cities, fet que 

posa de manifest l'interès per la modernització de 

l'administració local 

Existència d´un teixit industrial amb perfil adaptat a la 

innovació, per la proximitat a parcs científics o 

tecnològics o centres d´innovació 

4,1 

 

 

4 

 

3,7 

 

3,7 

 

Important recorregut de millora en el nivell de 

digitalització, que permetrà una millor gestió 

dels serveis 

Millora de l'eficiència als serveis locals a través 

de l'e-administració: simplificació de tràmits 

administratius i reducció de costos 

Oportunitat d'aprofitar el talent format a 

l'àmbit universitari, com a palanca per impulsar 

la innovació i la transformació de la ciutat 

Fomentar l'ús de les TIC entre la població, 

mitjançant la realització de campanyes 

4,7 

 

4,6 

 

 

4,6 

 

4,3 
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Bona competitivitat de les empreses TIC i de R+D+i, 

fet que suposa un element clau per a l'orientació 

estratègica del teixit productiu local 

 

3,1 d'informació o cursos de formació a certs 

col·lectius 

Consolidació de la imatge de la ciutat com a 

Smart City, amb gran potencial de 

desenvolupament per a la implementació de 

mesures en tots els seus àmbits 

Aconseguir més feina en xarxa d'administració, 

empreses i ciutadania, a través de noves 

estratègies de comunicació a l'era digital 

Potenciar la innovació en sectors tradicionals, 

especialment en pimes del sector comercial, a 

través d'una introducció més gran de les TIC 

Iniciatives per a l'ús de les TIC a l'activitat 

turística i dinamització del turisme industrial o 

de negocis associat a l'oferta tecnològica 

 

 

4,3 

 

4,3 

 

 

4,1 

 

3,7 

 

Nº participants: 7 Núvols de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

 

 
 

FORTALESES OPORTUNITATS 
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Altres aspectes detectats durant les Sessions de Validació DAFO, han sigut: 

• DEBILITATS:  

o Insuficient ritme de desenvolupament TIC. 

o Falta d’infraestructures punteres. 

o Eines digitals municipals poc amigables per a la ciutadania. Simplificar processos i 

gestions. 

o Falta estratègia a nivell de ciutat i de forma col·laborativa i multidisciplinar cal crear 

una “Estratègia digital de futur” que tingui en compte també el “metavers” per 

exemple. 

• AMENACES:  

o Bretxa digital laboral, dificultat d’accés pels més vulnerables en tots els sectors on la 

tecnologia i les eines digitals son essencials. 

o Especial atenció a la 4ª edat. 

o No hi ha talent digital suficient i cal atraure’l a la ciutat. 

• FORTALESES: 

o Motivació ciutadana en l’ús de TIC. 

o TecnoCampus: centre formació amb voluntat innovadora i experimental. 

o Projectes TIC locals molt entusiastes com: GUIFI.NET – Cap Estudiant sense internet, 

amb qui l’Ajuntament ha signat conveni. 

• OPORTUNITATS: 

o Aprofitar talent universitari. Joves amb capacitat TIC més elevada. Millorar canals 

participació adaptats amb aquests. 

o La línia estratègica que Mataró aposta com a “Ciutat Cuidadora”, que: 

▪ Pot crear sinèrgies amb la Fundació TIC Salut (que va tenir seu a Mataró). 

▪ Pot beneficiar-se de les ajudes que es reben gràcies a fons EU. 

▪ Forma part del PECT Salut que suma a nivell territorial diferents entitats 

públiques i privades. 
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Dades descriptives 
 

 

Variació de la població 2007 – 

2017 (%) 

 

Densitat de població a sòl urbà 

 Densitat d'habitatge per 

superfície de sòl urbà 

(Hbtg/ha) 

5,50  141,14  59,14 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

0,62  132,19  60,19 

     

Índex d'envelliment de la 

població (%) 

 Treballadors en sector serveis 

(%) 

 Establiments en sector 

serveis (%) 

16,68  83,09  80,48 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

18,42  83,02  85,19 

     

Agenda urbana, planejament 

estratègic i Smart Cities 

 

Si  

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 

--  

Dades descriptives compilades per la Base de Dades de l'Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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EIX ESTRATÈGIC 10: Instruments i 

Governança  
 

Tal com identifiquen les agendes urbanes 

internacionals, els objectius comuns del 

sistema que cal dissenyar s’haurien de 

fonamentar en una bona normativa, un 

sistema de planejament adequat, unes 

fonts de finançament conformes a les 

accions per desenvolupar, una governança 

que funcioni i una participació ciutadana 

real i efectiva, a banda de canals de difusió 

i transmissió del coneixement. 

A la vista d’aquests objectius, sembla que, en el 

cas espanyol, l’existència d’una normativa 

actualitzada, senzilla, entenedora, estable en 

el temps i, tant com sigui possible, homogènia 

en totes les institucions que són essencialment 

equiparables, seria imprescindible. Les 

mateixes exigències es podrien extrapolar al 

sistema de planificació i a la seva gestió, i 

s’hauria d’exigir, a més, una flexibilitat més 

gran per permetre’n l’adaptació a 

circumstàncies canviants ràpidament en el 

temps i l’evolució cap a marcs més estratègics. 

Es tractaria, doncs, de derivar a la inspecció i 

al control gran part dels mecanismes 

preventius que actualment asfixien els 

sistemes de planificació. 

Sovint es posen de manifest les limitacions dels 

instruments tradicionals de planejament i de 

gestió urbanística, mancats de la flexibilitat 

que requereixen el dinamisme i la innovació 

imperants en la societat, poc transparents i 

entenedors per a la ciutadania en general i, 

des d’aquest punt de vista, escassament 

accessibles. Aquesta manca d’adaptació a un 

context caracteritzat per la innovació 

permanent provoca que les ciutats perdin 

importants espais d’oportunitat. Però el 
problema de la planificació urbanística és més 

profund i prové de la normativa que regeix els 

seus continguts, de les diferents fases de 

tramitació i aprovació, de la desconnexió 

entre els interessos globals o horitzontals i els 

sectorials, i fins i tot de la seguretat jurídica 

que els hauria d’acompanyar en el temps per 

generar la certesa necessària que assisteixi les 

decisions més importants, públiques i 

privades. 

Només si es pot comptar amb aquesta 

normativa actualitzada, estable, 

comprensible, flexible i, en la mesura del 

possible, simplificada a què s’ha fet 

referència en el paràgraf anterior, serà 

factible avançar en un model urbà sostenible 

d’ordenació, transformació i ús del sòl. I només 

si es disposa d’una planificació territorial i 

urbanística que englobi unes característiques 

idèntiques es podrà garantir un model 

territorial i urbà capaç de respondre a les 

necessitats socials de cada moment, 

respectant el medi ambient i contribuint al 

progrés social i econòmic. 

La governança també hi té un paper 

important, en tant que assegura la 

participació ciutadana, la transparència, 

la capacitació local i la col·laboració i 

coordinació multinivell adequades. La 

“bona governança”, entesa com els processos 

de presa de decisions i d’implementació 

transparents, eficaços, que s’acorden de 

manera democràtica amb la participació de 

totes les parts interessades, que consumeixen 

uns recursos equilibrats en funció dels 

objectius perseguits i que disposen de la 

informació necessària, posada a l’abast de 

tothom qui la vulgui demanar, és un element 

clau en les noves agendes. 

L’aposta decidida dels ajuntaments espanyols 

pel “govern obert” marca un camí que 

persegueix tres objectius molt valuosos en 
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termes democràtics: promoure l’avenç de les 

polítiques de transparència, facilitar l’exercici 

dels drets d’accés a la informació i 

participació de la ciutadania, i reforçar i 

incrementar la confiança d’aquesta 

ciutadania en els governs locals. Es tracta, per 

tant, d’una governança que genera valor i 

que té com a pilars bàsics la 

transparència, la col·laboració i la 

participació. I per acabar, caldria afegir-hi el 

finançament i, amb un pes específic propi, les 

noves tecnologies i l’intercanvi de 

coneixement. No en va, l’accés a aquestes 

tecnologies, i especialment a la tecnologia 

digital, permet aplicar solucions territorials i 

urbanes innovadores que contribueixen a 

generar territoris i ciutats més eficients, 

intel·ligents, respectuoses amb el seu entorn i 

adaptades a l’evolució de les necessitats vitals 

dels seus habitants. Per la seva part, 

l’intercanvi de coneixements, sobretot a través 

de xarxes preestablertes en les quals 

s’institucionalitza la col·laboració, és una 

manera eficaç de compartir, replicar i ampliar 

les experiències positives i, fins i tot, les 

negatives, de manera que no es tornin a 

cometre els mateixos errors. Aquestes xarxes 

no només permeten gaudir d’una connexió 

contínua i d’un accés fàcil als coneixements i a 

les solucions viables, sinó que subministren 

sistemes d’aprenentatge estratègic orientat 

fonamentalment als resultats que es vol 

aconseguir (Agenda Urbana Española, 

2019, p.159-160). 

 

ANÀLISI PREVI 

Marc normatiu de planejament territorial 

A nivell territorial, el Pla Territorial General de Catalunya (PTGC) és el document que defineix els 

objectius d'equilibri territorial d'interès general per a Catalunya i que estableix les pautes necessàries 

per a la coherència dels plans territorials parcials i els plans territorials sectorials. En el cas de Mataró, 

l'instrument de referència a nivell supramunicipal és el Pla Territorial Metropolità de Barcelona 

(PTMB). 

Planificació estratègica del municipi 

L'Ajuntament de Mataró disposa d'un marc estratègic conformat per més de 40 instruments de 

planificació sectorial i territorial (pactes i plans) que articulen les actuacions a mig termini al municipi, 

a partir d'exercicis específics de diagnosi. En base a aquest corpus important la ciutat està treballant i 

implementant una bateria de plans, projectes i actuacions per revertir la vulnerabilitat urbana present 

des dels diferents àmbits que articulen els 10 objectius estratègics de l'AUE. 

Són un exemple d’aquesta línia estratègica l’orientació de la Fundació TecnoCampus o la Fundació 

Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena o internament la creació de l’Oficina estratègica de model urbà 

que promou la revisió de l’instrument d’ordenació urbanística general del municipi. A nivell 

supramunicipal, destaca el desenvolupament de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, des de 

la qual es promouen iniciatives compartides de complementarietat i de cooperació, que, en conjunt, 

tracta de planificar l'estratègia de tot el territori metropolità.  

Participació ciutadana i transparència 

L'Ajuntament de Mataró està compromès a desenvolupar una transformació de la seva relació amb la 

ciutadania, el sector privat i altres administracions, a partir de nous espais de participació, construcció 
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d'aliances i impuls de projectes col·laboratius. Els diferents processos de participació ciutadana es duen 

a terme a través de la plataforma Decidim Mataró, entre els quals hi ha els pressupostos participatius 

o audiències i consultes públiques per a l'aprovació de noves ordenances o projectes. Així mateix, 

Mataró compta amb els següents òrgans de participació: 

• Consell de Ciutat: és l'òrgan de participació i consulta de caràcter global amb l'objectiu de 

debatre i consensuar les grans línies estratègiques de la ciutat. 

• Consells Sectorials: són espais on els diferents agents exerceixen la participació entorn de 

matèries específiques relacionades amb l'àmbit d'activitat objecte de cadascun dels consells. 

Els consells estan distribuïts i tenen una relació lògica amb el mateix organigrama municipal 

de manera que totes les grans àrees de gestió tenen al seu abast un espai estable de 

participació. Actualment hi ha 16 consells sectorials. 

• Consells territorials: són espais on exerceixen la participació els diferents agents, sobre els 

temes relacionats amb el territori de cadascun dels consells. Actualment hi ha 6 consells 

territorials: Camí de la Serra, Cirera, Molins i Vista Alegre; Centre, Eixample i l'Havana; 

Cerdanyola; Pla d’en Boet i Peramàs-Esmandies; Rocafonda, El Palau i l'Escorxador; i Via 

Europa i La Llàntia. 

 

Projectes europeus 

L'Ajuntament de Mataró ha demostrat durant els últims anys la seva dilatada experiència en la captació 

i gestió de fons europeus per a la implementació de projectes estratègics i transformadors, al voltant 

de diferents dimensions de ciutat. 

Per això, l’Ajuntament Mataró fomenta la participació de les diverses regidories i serveis en projectes 

i programes europeus. Aquest tipus d’iniciatives tenen la voluntat de corregir desequilibris entre les 

diferents regions d’Europa amb l’objectiu de construir un espai comú. Són eines que doten els 

municipis dels recursos necessaris per tirar endavant les línies estratègiques i per potenciar les 

relacions de col·laboració intermunicipal.  

Alguns dels projectes desenvolupats o desenvolupant, en els fonts de financiació, son els següents: 

• FEDER: Cafè Nou, PECT de Mataró-Maresme: tèxtil, sport i turisme, PECT de Mataró-Maresme: 

Ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores, Procés d’impuls de la transició energètica 

de Mataró, Anella Ciclista.  

• EEA GRANTS: SocialNEET.  

• ACCIONS URBANES INNOVADORES (UIA): Yes, we rent – Lloguem!, Gavius.  

• URBACT: BluAct – Blue growth iniciative. 
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ELEMENTS SINGULARS I REPTES INICIALS 

 Mataró té diferents reptes específics en l'àmbit de la governança a favor d'un 

desenvolupament urbà sostenible i integrat, amb una atenció especial a l'adequació del seu 

planejament urbanístic a la transformació del seu model de relació i comunicació amb la 

ciutadania. 

 La gestió estratègica del sector públic municipal (conformat per diferents fundacions, 

empreses públiques i consorcis) és un dels instruments rellevants amb què compta pel 

desenvolupament de polítiques palanca. 

 Així mateix, la ciutat ha d'orientar la seva condició de capitalitat comarcal i articular-ne el 

paper a la Regió Metropolitana. 

 

Estratègies, plans i projectes clau amb què compta el municipi per donar resposta a aquest 

Objectiu Estratègic, entre d'altres: 

Actius Plans i estratègies Projectes estratègics/previstos  

• Associació de Municipis de 

l’Arc Metropolità (2021) 

• Plataforma DECIDIM 

• Open Puig i Cadafalch 

• Delegació del Maresme del 

Col·legi d'Aparelladors, 

Arquitectes Tècnics i Enginyers 

d'Edificació de Barcelona 

(CAATEEB) 

• Pla General d’Ordenació (1996) 

• Tr@nsforMAT. Pla de Transformació 

Organitzativa. 

• Pla d’Equipaments de Mataró (*) 

• Model de Lògica Col·laborativa 

• Codi de conducta i Bon govern 

• Mataró Agenda Urbana 2030 

• Revisió del PGO 

• Remodelació del front marítim 

• Projectes de regeneració urbana a 

Cerdanyola i Rocafonda 

• Oficina de Dades 

• Pressupostos participatius 

• Portal de dades obertes/ Portal de 

transparència 

• Espai Mataró Connecta 

• Sistema d’Integritat Institucional 

• Oficina d’Oportunitats 

• Espai Mataró Connecta 

  

Objectius Específics que es recullen en aquest Objectiu Estratègic i que s’han analitzat amb 

el Grup de Treball de “Ciutat Intel·ligent i Connectada“: 

Objectiu Específic 10.1. Aconseguir un marc normatiu i de planejament actualitzat, flexible i simplificat 
que millori, també, la gestió. 

Objectiu Específic 10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança 
multinivell. 

Objectiu Específic 10.3. Impulsar la capacitació local i millorar el finançament. 

Objectiu Específic 10.4. Dissenyar i posar en marxa campanyes de formació i sensibilització en matèria 
urbana, així com d'intercanvi i difusió de la informació. 
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A
OF

D DAFO preliminar del municipi de l'Eix Estratègic 10 sobre la base de la caracterització de les 

ciutats realitzada per l'AUE 

 

Nº participants: 7 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Excessiva extensió dels terminis de tramitació de 

plans urbanístics, amb un desfasament entre 

l'aplicació dels plans i les necessitats previstes 

Sistema normatiu complex i heterogeni en matèria 

urbanística, que dificulta l'aplicació dels diferents 

plans i la gestió urbanística local 

Estructura i capacitat de les entitats locals 

insuficient per accedir a fonts de finançament, així 

com per a la seva gestió adequada 

4,3 

 

3,8 

 

3,5 

Rigidesa normativa/administrativa per a la 

reutilització de dotacions i espais públics, i per a 

nous usos en cas d'infrautilització 

Difícil convivència de les diferents planificacions 

sectorials i la planificació local 

Manca de flexibilitat en els instruments de 

planificació, per adaptar els plans a noves demandes 

o necessitats no previstes que puguin sorgir 

Planificació territorial insuficient/deficient, amb 

absència de coordinació entre instruments de 

caràcter supramunicipal i instruments locals 

4 

 

3,4 

 

3,1 

 

3,1 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Existència de polítiques, plans, programes i 

actuacions relacionades amb els diferents eixos 

estratègics de l´Agenda Urbana 

Experiència en iniciatives de desenvolupament 

sostenible i la utilització d'instruments de 

planificació urbanística i territorial 

Existència d'institucions i estructures que generen 

processos d'innovació i de creativitat: àmbit 

universitari i acadèmic o investigació aplicada 

Existència de plans municipals per a la rehabilitació 

urbana i d'habitatges, sovint orientats a la 

intervenció en determinades zones 

Revisió dels instruments de planejament urbanístic, 

per adequar-los a la realitat actual, incloent 

iniciatives de desclassificació de sòl 

4,4 

 

4,4 

 

 

4,3 

 

3,6 

 

3,5 

Millora de l'eficiència als serveis locals a través de 

l'e-administració: simplificació de tràmits 

administratius i reducció de cost 

Polítiques autonòmiques i nacionals en relació amb 

la rehabilitació, regeneració i renovació urbana que 

fomenten un desenvolupament urbà sostenible 

Procurar una imbricació més gran entre les 

polítiques i perspectives d'actuació de la ciutat i del 

territori (mobilitat, medi ambient, turisme...) 

Utilització de l'AUE per integrar i conciliar les 

polítiques, els plans, els programes i les actuacions 

amb els diferents objectius estratègics 

Nous plans territorials integrats i instruments 

d'ordenació del territori a zones de noves sinergies i 

influències entre ciutats 

4,3 

 

4,2 

 

4,2 

 

4 

 

 

3,7 
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Nº participants: 7 Núvol de conceptes 

DEBILITATS AMENACES 

  

FORTALESES OPORTUNITATS 

 

 

 

Altres aspectes detectats durant les Sessions de Validació DAFO, han sigut: 

• DEBILITATS:  

o Carència de lideratge multiagent.  

o Canviar canals per arribar a més col·lectius que no participen: “ciutadania d’apeu” no 

associatiu; sector logístic; etc. 

o Falta de transversalitat en la gestió municipal.  

o Tecnocentrisme: por a cedir poder a la ciutadania.  

• AMENACES:  

o Xarxa d’entitats potent, però: 

▪ Amb realitats diferents: Creu Roja/Associació barri envellides, sense 

continuïtat aparent sense recursos directes ni cohesionats entre AAPP. 

▪ Tenim “Professionals de la participació”. 

o Rigidesa normativa.  

• FORTALESES:  

o Voluntat política + Bon equip tècnic de diferents àmbits.  
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• OPORTUNITAT: 

o Mataró va ser pionera desplegant la xarxa de fibra òptica per tota la ciutat, per tant el 

desplegament de noves tecnologies com el 5G haurien de ser una nova oportunitat 

per Mataró per destacar. 

o En clau territorial: Mataró segui “Ciutat plataforma tecnològica” per a entitats locals i 

metropolitanes per desplegar qualsevol nova tecnologia. 

 

Dades descriptives   

 

Variació de la població 2007 – 

2017 (%) 

 

Superfície municipal de sòl no 

urbanitzable (%) 

 Percentatge d'àrees de sòl en 

desenvolupament d'ús 

residencial + activitats 

econòmiques (%) 

5,50 
 

54,14 
 

4,77 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

0,62  51,70  37,63 

     

Sòl urbanitzable delimitat 

respecte al total del sòl urbà 

(%) 

 
Agenda urbana, planejament 

estratègic i Smart Cities 

 
Figura de planejament 

urbanístic vigent al municipi 

9,62 
 

Si 
 

PG 

Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

 Mitjana municipis entorn 

territorial 

36,12  -  - 

Dades descriptives compilades per la Base de Dades de l'Agenda Urbana Espanyola (Juliol 2021). 
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4. RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

4.1. DAFO DE CONFLUÈNCIA 

 

Després d'analitzar una exhaustiva anàlisi de tota la 

documentació de partida de projectes anteriors, així com de 

dades externes, les valoracions dels DAFO AUE dels participants 

dels Grups de treball, i per últim, del propi anàlisi dels tècnics 

del projecte, s'han identificat de manera definitiva i agregada, 

les DEBILITATS, AMENACES, FORTALESES i OPORTUNITATS de la 

ciutat de Mataró que resumeixen aquesta Diagnosi Urbana. Tals 

resultats, han estat comparats i relacionats de manera 

horitzontal segons les dimensions de la ciutat, i ens permeten 

identificar una sèrie de temes crítics a treballar. 

 DEBILITATS AMENACES FORTALESES OPORTUNITATS TEMES CRÍTICS 

C
IU

TA
T 

P
R

Ò
SP

ER
A

 

+ Escàs 

desenvolupament de 

plantejaments 

holístics e integrats 

en relació als 

diferents recursos 

+ Falta d’adaptació 

+ Falta d’innovació 

+ Falta de recursos 

+ Marc 

regulatori 

 

+ Nombroses 

iniciatives pioneres 

en matèria de 

gestió eficient i 

sostenible dels 

recursos 

+ Visió estratègica 

en la gestió dels 

recursos urbans 

 MILLORA DE 

L’EFICIÈNCIA I LA 

SOSTENIBILITATS 

DELS SERVEIS 

PÚBLICS I ELS 

RECURSOS URBANS 

  + Xarxa de serveis 

públics de alta 

qualitat 

 POTENCIACIÓ DE LA 

XARXA DE SERVEIS 

PÚBLICS 

+ Falta de 

col·laboració dels 

ecosistema d’agents 

de serveis urbans 

 

 + Potent 

ecosistema 

d’agents públics al 

voltants dels 

serveis urbans 

 

 POTENCIAR NOUS 

CANALS DE 

COMUNICACIÓ PER 

POTENCIAR LA 

PARTICIPACIÓ DE 

TOTS ELS AGENTS 

LOCALS 

+ Falta de 

sensibilització i 

pedagogia ciutadana 

al voltant de l’ús del 

recursos 

  + Accions de 

conscienciació 

ciutadana per al 

consum racional dels 

recursos i la cultura de 

la sostenibilitat 

SENSIBILITZACIÓ 

CIUTADANA PER 

FOMENTAR LA 

RESPONSABILITAT 

INDIVIDUAL AL 

VOLTANT DEL 

CONSUM DE 

RECURSOS 
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 DEBILITATS AMENACES FORTALESES OPORTUNITATS TEMES CRÍTICS 

+ Equipaments I 

instal·lacions 

municipals ineficients 

energèticament + 

+Dependència 

energètica exterior 

+Cost energètic i 

escassetat lligada a 

les TIC 

 + Polítiques 

municipals 

d’impuls de la 

eficiència 

energètica en 

l’enllumenat 

públic i en 

equipaments 

+ Existència de 

l’Oficina per a la 

transició 

energètica 

+Polítiques nacionals i 

europees relacionades 

amb la promoció 

d’energies netes 

+Energia solar 

+Comunitats 

energètiques locals i 

autoconsum municipal 

+Tecnologia aplicada a 

la generació energètica 

a través de fonts 

renovables 

+Adhesió a xarxes i 

signatura de pactes per 

impulsar la transició 

energètica 

IMPULS DE 

L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA I LES 

ENERGIES 

RENOVABLES A 

L’ÀMBIT PÚBLIC I 

PRIVAT, AMB LA 

TECNOLOGIA COM A 

ELEMENT CLAU 

D’INNOVACIÓ 

+Baix aprofitament 

d’aigües residuals 

+Necessitats de 

millora en la gestió 

de l'aigua per a reg 

 +Potent 

planificació per a 

la gestió de l’aigua 

+Projecte en 

marxa d’innovació 

amb l’aigua   

 GESTIÓ EFICIENT I 

SOSTENIBLE DEL 

CICLE DE L’AIGUA 

+ Escassa cultura 

pública i privada al 

voltant de hàbits 

d’economia circular 

+ Contaminació 

ecològica pel la 

generació de 

residus i el 

consum de 

recursos 

+ Oficina, 

projectes e 

investigacions en 

marxa per 

impulsar 

l’economia circular 

al municipi 

 

+ L’estratègia 

d’Economia Circular de 

Mataró (Mataró 

Circular) 

+ Els fons Next 

Generation, així com els 

fons de finançament 

alineats amb l'European 

Green Deal i el paquet 

d'economia circular de 

la UE, oportunitat per la 

implantació de mesures 

NECESSITAT 

D’IMPULSAR 

L’ECONOMIA 

CIRCULAR I 

SOSTENIBLE A 

L’ÀMBIT SOCIAL I 

ECONÒMIC  

+ Recollida selectiva 

d’insuficient qualitat 

+Incorrecta gestió 

dels recursos 

 + Planificació 

entorn la 

prevenció y gestió 

dels residus de 

residus 

+ El desenvolupament 

de l'activitat de gestió 

de residus com a àmbit 

clau en la millora i 

conservació del medi 

ambient i la generació 

d'ocupació local 

AMPLIACIÓ DE LES 

INFRAESTRUCTURES 

PER FER POSSIBLE 

UNA GESTIÓ 

SOSTENIBLE E 

INNOVADORA DELS 

RESIDUS 
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 DEBILITATS AMENACES FORTALESES OPORTUNITATS TEMES CRÍTICS 

 + Proximitat 

Barcelona 

+ Ciutat 

dormitori 

+Ciutat 

metropolitana i 

capital comarcal 

del maresme amb 

una situació 

estratègica 

+ Impulsat un 

procés de 

branding per 

millorar el 

posicionament 

+ Plans i accions de 

promoció de la 

ciutat 

+ Projecció exterior de 

Mataró com a capital 

mediterrània de la regió 

metropolitana de 

Barcelona 

+ Treballar 

estratègicament des de 

la mirada de l’Arc 

metropolità 2030 

 

 

 

INTERNALITZACIÓ I 

PROMOCIÓ DE LA 

CIUTAT COM POL 

METROPOLITÀ DE 

DESENVOLUPAMT. I 

ATRACCIÓ 

SOCIOECONÒMICA 

+ Falta de diversitat 

de l’estructura 

productiva 

+ Dispersió, 

deslocalització i 

decreixement 

econòmic 

 

+ PECT Mataró-

Maresme: 

ecosistema 

d’innovació per a 

les cuitats 

cuidadores 

(Economia de les 

cures) 

+ Projecte europeu 

per impulsar 

l’economia blava 

 

+ Afavorir una 

economia diversificada i 

modernització del 

sistema productiu 

+ Economia verda, 

blaval i taronja 

+Economies emergents 

i disruptives basades en 

el coneixement, la 

creativitat, la 

digitalització i els 

avanços tecnològics 

+ Impulsar l’economia 

al voltant del 

coneiximent 

ECONOMIA LOCAL 

DIVERSIFICADA I 

SISTEMA 

PRODUCTIU 

APUNTALAT SOBRE 

PILARS CLAU I 

DISRUPTIUS 

+ Manca d’una 

estratègia 

personalitzada per 

als establiments 

alimentaris en relació 

al foment dels bons 

hàbits saludables que 

vagi més enllà de les 

inspeccions sanitàries 

+ Abandonament de 

l’agricultura 

+ Model de 

consum 

+ Espai Agrari 

+ Projectes i 

accions per 

afavorir els 

mercats de 

proximitat 

 

+ Afavorir xarxes 

d’alimentació de 

proximitat 

+ Estímuls per la 

producció i consum 

local 

+ Foment d’un consum 

responsable 

+ Seguretat alimentaria 

L’ACTIVITAT 

AGRÍCOLA I 

D’ALIMENTACIÓ DE 

PROXIMITAT COM A 

MOTOR D’UNA 

ECONOMIA 

AGROALIMENTÀRIA 

SOSTENIBLE I 

CIRCULAR 

 

+Desindustrialització. 

+ Escassetat de 

matèries primeres i 

augments dels preus 

+ Poca activitat 

exportadora 

+ Problemes de 

salut derivats 

de l’activitat 

industrials 

 

+Tradició 

manufacturera 

+Existència de 

projectes y 

programes 

d’innovació tèxtil 

al Maresme  

+ Reindustrialització 

sostenible i diversitat 

del sector tèxtil, 

agroalimentari i 

sociosanitari 

+ Industria 4.0. 

DESENVOLUPAMT. 

INDUSTRIAL 

COMPETITIU, 

NEUTRE I 

INNOVADOR A 

L’ÀMBIT TEXTIL I 

SOCIOSANITARI 
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 DEBILITATS AMENACES FORTALESES OPORTUNITATS TEMES CRÍTICS 

+ Falta de sòl 

industrial 

+ Falta de 

connectivitat entre 

els pols industrials 

+ Activitat econòmica e 

industrial verda 

+ Reconversió de zones 

industrials 

+ Relleu generacional 

dels professionals amb 

Know How Industrial 

+ Terciarització 

+ Destrucció de teixit 

empresarial local i 

del petit comerç 

 

+ Vulnerabilitat 

sector servicis i 

el comerç 

davant crisis 

globals 

+ Desaparició 

d’oficis 

tradicionals 

+ Compromís amb 

el comerç (Pacte 

del Comerç, 2015) 

+ Projecte per 

impulsar àrees de 

comerç obert i de 

proximitat 

+ Digitalització del teixit 

empresarial i comerç 

local 

+ Espais 

d’experimentació digital 

pel comerç 

 

ACTIVITAT 

ECONÒMICA 

LLIGADA ALS PETIT 

EMPRESARI, EL 

COMERÇ 

TRADICIONAL I EL 

SECTOR SERVEIS 

+ Baixa activitat i 

connexió de 

l'ecosistema 

empresarial i 

d'innovació 

+ Escassa innovació i 

valor afegit en la 

economia local 

+ Fuga de talent + Ciutat 

emprenedora 

+ Oficina Mataró 

Empresa 

+ TecnoCampus 

+ Programa Mobile 

World Capital per 

Generar formació i 

ocupacions d'alta 

qualificació 

+ Acords amb 

universitats per la 

implantació de 

projectes pilots 

+ Aprofitament i 

connexió del capital 

local i universitari amb 

espais de trobada i 

creació 

+ Incubadora 

+ Plataforma/Clústers 

que fomenti intercanvi 

transversal entre 

empreses 

+ Inversions públiques i 

privades destinades a 

impulsar l’activitat 

econòmica innovadora i 

emprenedora 

DINAMISME, 

COL·LABORACIÓ I 

ESPAIS DE TREBALL 

COMPARTIT ENTRE 

ELS AGENTS 

ECONÒMICS I 

L’ECOSISTEMA 

D’INNOVACIÓ PER 

AFAVORIR EL 

TALENT, LA 

INNOVACIÓ i 

L’EMPRENEDORIA  

+ Falta d’una 

programació cultural 

diversa 

+ Manca 

d’accessibilitat a la 

cultura 

+ Falta d’una 

estratègia 

d’apropament de la 

cultura a tots els 

barris de la ciutat 

 + Actius culturals, 

patrimonials i 

paisatgístics 

+ Forta oferta 

cultural 

 

+ Rehabilitació, 

conservació i posada en 

valor del patrimoni 

arquitectònic 

 

EL PATRIMONI I 

L'ACTIVITAT 

CULTURAL COM A 

PUNTS DE 

DESENVOLUPAMNT. 

SOCIAL I TURÍSTIC 
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 DEBILITATS AMENACES FORTALESES OPORTUNITATS TEMES CRÍTICS 

  + Nombrosos 

recursos turístics  

+ Edifici rehabilitat 

Cafè Nou 

+ Visit Mataró: per 

impulsar el 

turisme 

+ Paradigma de 

Destinació turístic 

intel·ligent 

+ Marca turística 

Turisme sostenible, 

blau, cultural i esportiu 

+ Promoció de la ciutat 

entre la serra i el mar 

PLANIFICACIÓ I 

POSICIONAMENT 

TURÍSTIC 

SOSTENIBLE I 

SALUDABLE  

C
IU

TA
T 

IN
C

LU
SI

V
A

 

+ Impacte negatiu de 

l’emergència 

sanitària 

+ Augment de les 

desigualtats socials  

 

+ Pèrdua de 

poder 

adquisitiu a 

conseqüència 

de la 

desocupació i la 

precarietat 

laboral 

+ Falta de 

recursos per a 

donar resposta 

i adaptar-se a 

les noves 

necessitats 

socials 

+ Encariment 

del preu de la 

vida i 

inseguretat de 

les condicions 

de vida 

+ Compromís 

municipal per la 

integració social 

+ Taula per a la 

Reconstrucció 

Social i Econòmica 

(post-Covid-19) 

Consell Econòmic i 

social 

+ Valuosos serveis 

i instruments de 

planificació 

d'atenció i 

resposta social,   
així com de 

foment de la 

igualtat, la 

convivència i la 

cooperació 

+ Projecte europeu 

per afavorir 

l’economia social i 

solidaria (ESS) 

+ Llançadora de 

projectes 

+ Punt de 

Voluntariat 

+ Economia de les cures 

+ Desenvolupament de 

programes socials 

finançats amb fons 

europeus 

+ Metodologies 

d’intervenció social 

basades en l’evidència 

per abordar les 

necessitats existents 

vinculades a la inclusió 

social i als reptes 

emergents  

+ Xarxa de Municipis 

per a l’Economia Social i 

Solidària 

 

CAPACITAT DE 

RESPOSTA 

MUNICIPAL DAVANT 

LA COMPLEXITAT 

SOCIAL PER 

AFAVORIR LA 

CONVIVÈNCIA i UNA 

ECONOMIA 

EQUITATIVA I 

SOLIDARIA 

 

 + Sentiment de 

pertinença i 

diversitat cultural 

+ Foment de 

comunitats acollidores, 

multiculturals i 

col·laboratives 

+ Difusió del l’orgull de 

ciutat i de barri 

APROFITAMENT DEL 

CAPITAL SOCIAL PEL 

DESENVOLUPAMNT. 

COMUNITARI I 

INTERCULTURAL 

+ Taxa elevada d’atur 

+ Ocupació 

precaritzada 

(sobretot juvenil), 

Increment de 

l’atur derivat de 

la conjuntura 

global 

+Consolidat servei 

municipal 

d’ocupació 

+ Nous perfils 

professionals derivats 

dels canvis productius 

globals i/o locals 

GENERACIÓ 

D’OCUPACIÓ 

ESTABLE, 
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 DEBILITATS AMENACES FORTALESES OPORTUNITATS TEMES CRÍTICS 

motivada per la 

dependència del 

sector serveis arrel 

de la crisi post-

pandèmia i la inflació 

 + Compromís amb 

l’atur (Pacte per 

l’Ocupació i el 

Desenvolupament 

Econòmic, 2018) 

QUALIFICADA I DE 

QUALITAT 

+ Falta 

d’aprenentatge i 

professionalització 

+ Bretxa entre 

formació i ocupació 

+ Nivell formatiu baix 

de la població 

inferior a la mitjana 

catalana  

 + Compromís amb 

l’educació (Pacte 

educatiu de ciutat) 

 

+ Lluita enfront 

l’absentisme i 

l’abandonament escolar 

+ Foment de l’educació 

i el coneixement 

 

COL·LABORACIÓ 

PÚBLICA-PRIVADA 

PER AFAVORIR LA 

FORMACIÓ I EL 

DESENVOLUPAMNT. 

PROFESSIONAL 

+ Falta d’oportunitats 

d’ocupació pels joves 

+Falta d’iniciativa 

juvenil 

+ Sectors econòmics 

no atractius pels 

joves 

 

Desarrelament 

juvenil 

 + Foment de 

l’emprenedoria entre 

els joves 

+ Potenciar el talent 

creatiu i l’accessibilitat 

a la cultura com a eina 

transformadora i 

d’ocupació 

+ Relleu generacional 

OPORTUNITATS 

SOCIOLABORALS I 

FOMENT 

D’ACTIVITATS 

EMERGENTS AL 

VOLTANT LA 

CULTURA ENTRE ELS 

JOVES 

+ Tendència cap el 

envelliment de la 

població – 4a edat 

 

+ Estancament 

demogràfic 

+ Augment de 

la taxa de 

dependència 

+ Augment de 

la quarta edat 

+ Estratègia per 

impulsar una 

ciutat cuidadora 

+ Mataró es ciutat 

amiga de les 

persones grans 

(xarxa) 

+ Col-laboració amb 

TICSalut per definir 

projectes especialment 

destinats a la 4a edat 

ATENCIÓ A LA 

DEPENDÈNCIA I 

ENVELLIMENT ACTIU 

I SALUDABLE 

+ Llars unipersonals, 

amb elevada 

ocupació de persones 

grans 

+ Reducció del 

tamany de 

l’habitatge i 

segregació 

  

 

+ Desigualtats de 

gènere 

+ Bretxa gènere-

treball 

+ Episodis de 

discriminació i 

racisme 

 + Feminisme i LGTBI IGUALTAT DE 

GÈNERE I LLUITA 

CONTRA 

QUALSEVOL MENA 

DE DISCRIMINACIÓ 

+ Envelliment i 

degradació del parc 

edificis dels anys 50-

80, amb baixa 

accessibilitat i 

eficiència energètica 

  + Actuacions de 

rehabilitació estructural 

i energètica finançades 

pel Next Generation EU 

REHABILITACIÓ 

SOSTENIBLE DEL 

PARC EDIFICATORI 

DEGRADAT 
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 DEBILITATS AMENACES FORTALESES OPORTUNITATS TEMES CRÍTICS 

+ Ocupació il·legal-

irregular d’habitatges 

+ Practiques 

delictives de màfies 

organitzades que 

trafiquen amb 

habitatges 

   COMBATRE 

L’OCUPACIÓ 

IL·LEGAL 

D’HABITATGES 

+ Falta d’habitatge 

social per a col·lectius 

amb baixos ingressos 

+ Inadequació del 

parc d'habitatge 

actual a les 

necessitats locals 

+ Habitatges buits  

 + Voluntat i 

lideratge 

municipal per 

millorar l’accés al 

habitatge 

+ Pla Local 

d’Habitatge 

+ Existència d’un 

Servei Integral de 

Protecció de 

l’Habitatge (SIPH) 

+ Habitatges 

cooperatius i alternatius 

(Cohousing) 

+ Actualització 

legislativa i normativa 

que millori les 

oportunitats d’accés 

+ Col·laboració i acords 

amb els grans tenidors 

+ Augment del parc 

públic d’habitatges 

ACCÉS EQUITATIU I 

ACCESSIBLE A 

L’HABITATGE PER 

COL·LECTIUS 

VULNERABLES 

MITJANÇANT 

ALTERNATIVES 

RESIDENCIALS 

+ Falta d’habitatge 

assequible i d’oferta 

de lloguer 

+ Increment dels 

preus dels habitatges 

per la competitivitat 

del mercat i la 

migració a la ciutat 

de persones que 

busquen preus més 

competitius que en 

Barcelona 

+ Augments 

dels preus 

+ Especulació 

del mercat 

immobiliari 

+ Desregulació 

del mercat 

d’habitatge 

+ Projecte europeo 

per afavorir l’accés 

a l’habitatge (Yes, 

we rent, UIA) 

+ Existència 

d’habitatge públic 

gestionat per la 

empresa municipal 

PUMSA 

+ Aprovació d’incentius 

per la oferta 

d’habitatge a preu baix 

+ Foment de 

l’emancipació juvenil i 

la formació de nous 

llars 

POLÍTIQUES 

D’HABITATGE PER 

AFAVORIR L’ACCÉS 

ASSEQUIBLE AL 

LLOGUER 

C
IU

TA
T 

R
ES

IL
IE

N
T 

+ Emissions de gasos 

d'efecte d'hivernacle, 

sobretot provinent 

del transport  

+ Sector de transport 

principal consumidor 

de energia i 

generador 

d’emissions 

 

+ Desastres 

naturals 

+ Pèrdua de la 

biodiversitat 

+ Reducció i 

deteriori 

d’habitats 

+ Problemes de 

salut derivats 

del impacte del 

canvi climàtic 

+ Estratègia 

climàtica: Mataró 

pel Clima i PAESC 

+ Signatura de 

pactes i 

compromisos fer 

abordar la 

emergència 

climàtica i afavorir 

la transició 

ecològica i 

energètica 

+ Existència 

d’estudis i dates 

per abordar el 

repte climàtic 

+ Foment de solucions 

innovadors i 

tecnològiques basades 

en la naturalesa per a 

adaptar-se i mitigar els 

fenòmens climàtics 

+ Polítiques nacionals i 

europees relacionats 

amb l’adaptació i 

mitigació climàtica a 

aplicar a Mataró 

+ Ciutat Neutra 

Mataró  

NEUTRALITAT 

CLIMÀTICA 

+ Grau mitjà de risc 

climàtics 

 

+ Falta de 

prevenció 

enfront efectes 

RESILIÈNCIA 

URBANA 
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climàtics: 

inundacions,  

+ Futur projecte de 

resiliència urbana: 

UrbanResilienceLoops 

+ Descontrol plagues   + Estratègia de 

biodiversitat i 

renaturalització del 

espai urbà 
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T 
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+ Municipi dels 

Quatre Quarts: Urbà, 

Forestal, Marí, 

Agrícola 

+ Descuit en la 

gestió forestal 

+ Proximitat al 

Parc de 

Montnegre, la 

Serra del Corredor, 

la praderia de 

posidonia i el 

litoral mediterrani 

+ Espais protegits 

amb valuós 

patrimoni natural, 

paisatgístic i medi 

ambiental 

+ Patrimoni natural 

infrautilitzat, que pot 

constituir la base sobre 

la qual desenvolupar 

actuacions i estratègies 

de desenvolupament 

urbà sostenible 

+ Restauració 

d’ecosistemes rieres, 

barrancs, etc.) 

+ Protecció d’espais 

agrícoles i rurals al 

voltant de la ciutat  

RESTAURACIÓ, 

PROTECCIÓ, 

POSADA EN VALOR I 

CONNEXIÓ DEL 

PATRIMONI 

NATURAL  

   + Connectivitat 

ecològica urbana-

periurbana-rural 

+ Corredors verds 

 

ARTICULACIÓ I 

CONNEXIÓ 

ECOLÒGICA E 

CAMINS I 

CORREDORS VERDS 

 + Externalitats 

negatives en el 

litoral derivades 

del 

metabolisme 

urbà 

+ Contaminació 

marítima 

+ Erosió de les 

platges 

+ Existència d’un 

Pla d’Acció “Mar 

en Valor” 

+ Redefinició 

comercial del Port 

+ Protecció ambiental 

de les platges i posada 

en valor con a element 

generador de salut i 

benestar 

+ Port Urbà 

+ Pacificació de la 

carretera N-II 

 

EL MAR COM A 

FONT DEL 

DESENVOLUPAMNT. 

SOSTENIBLE DE 

MATARÓ 

  + Projecte Fem 

Centre per 

recuperar el 

paisatge, millorar 

la mobilitat y 

dinamitzar l’àmbit 

 RENOVACIÓ I 

REVITALITZACIÓ 

URBANA 

+ Barris desfavorits 

que necessiten d’una 

+ Infrahabitatge + Existència d’una 

Oficina de 

 REGENERACIÓ 

INTEGRAL D’ESPAIS 
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regeneració urbana i 

social 

+ Emergència 

residencial 

Rehabilitació 

Urbana 

+ Experiència en 

plans integrals 

d’actuació en 

barris 

URBANS 

DEGRADATS 

 + Rigidesa 

normativa i 

administrativa 

per a la 

reutilització de 

dotacions i 

espais públics, i 

per a nous usos 

en cas 

d'infrautilitza-

ció 

+ Elevat nombre 

d’espais verds: 

parcs i jardins 

+ Existència 

d’horts urbans 

+ Connexió urbanisme-

salut 

+ Foment d’un entorn 

urbà vital i saludable 

+ Renovació del espai 

públic i recuperació de 

solars buits com a 

espais cooperatius 

d'autogestió ciutadana 

ESPAI PÚBLIC 

SOCIAL, VERD I 

SALUDABLE 

+ Falta de 

manteniment de 

equipament e 

infraestructures 

+ Equipaments de 

proximitat obsolets 

+ Insuficients espais 

de lleure per gossos  

 + Disposició d’una 

Xarxa 

d’Equipaments 

Cívics (XEC) 

+ Foment d’una dotació 

d’equipaments públics 

equilibrada 

+ Redefinició del model 

d’equipaments de 

proximitat per tal que 

esdevinguin espais on 

desenvolupar projectes 

educatius, creatius i 

d’identitat col·lectiva.  

+ Ciutat 15 minuts 

EQUIPAMENTS E 

INFRAESTRUCTURES 

MUNICIPALS 

DIVERSOS, 

PROPORCIONATS I 

DE PROXIMITAT 

+ Falta 

d’intermodalitat 

amb la connexió de 

Mataró amb els 

municipis d'interior 

 + Bones 

comunicacions i 

accés a la ciutat 

amb Barcelona 

 

+ Foment 

d’infraestructures i 

punts d’intermodalitat 

+ Foment sistemes 

compartits que 

permetin completar 

l’oferta de transport 

públic 

MILLORA DE LA 

CONNECTIVITAT 

INTERNA I FOMENT 

DE LA 

INTERMODALITAT 

+ Predomini del 

vehicle privat de 

combustió 

+ Contaminació 

acústica 

+ Problemes de tràfic 

i circulació  

+ Trama viària 

complicada 

+ Contaminació 

atmosfèrica 

que posa en 

perill la salut 

+ 

Empitjorament 

de la qualitat 

de l’aire i el seu 

impacte a la 

salut 

 

+ 12 punts de 

recàrrega elèctrica 

+ Ordenança VMP 

+ Actuacions de 

pacificació i 

creació de vies 

ciclistes  

+ Anella ciclista 

 

+ Mobilitat compartida,  

ciclista i elèctrica 

+ Pacificació urbana 

+ Educació viaria 

+ Ciutat 30 

+ Ciutat que camina 

+ Foment de les 

desplaçaments 

sostenibles casa-treball 

MOBILITAT 

SOSTENIBLE, 

SEGURA I DE 

PROXIMITAT  

BASADA EN 

DESPLAÇAMENTS 

ALTERNATIUS I NO 

CONTAMINANTS 
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+ Dèficit 

d’aparcaments 

dissuasius 

+ La creació 

d’aparcaments 

dissuasius 

+ Transport interurbà 

insuficient 

 + Polítiques actives 

de mobilitat i 

foment del 

transport 

sostenible (PMUS) 

+ Proximitat 

Servei bus urbà 

+ Xarxa policèntrica 

+ Canvi d’hàbits i 

patrons de mobilitat 

mitjançant l’educació i 

sensibilització 

DINÀMIC, ATRACTIU 

I ACCESSIBLE 

TRANSPORT PÚBLIC 

URBÀ E INTERURBÀ, 

EN COL·LABORACIÓ 

AMB AMB, ATM, 

RENFE I ALTRES 

OPERADORS 

C
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+ Escassa 

incorporació de les 

TICS en la gestió 

urbana 

+ Manca 

d’infraestructures 

punteres 

+ Manca d’una 

plataforma de ciutat 

+ Manca de punts 

wifi oberts 

+ Falta d’estratègia 

digital 

+ Ciberseguritat 

+ Protecció de 

dates 

+ Estratègia Smart 

+ TecnoCampus 

+ Ciutat de la 

Ciència i la 

Innovació (Red 

Innpulso) 

+ Capacitat 

d’adaptació 

+ Mataró pionera 

en implantació de 

fibra òptica 

 

+ Adaptació noves 

tecnologies: Metavers, 

Bessó digital, IA, Big 

Data 

+ Consolidació de la 

visió de la ciutat com a 

ciutat intel·ligent 

+ Innovació per 

l’envelliment actiu i les 

cures (Eurecat) 

+ Plataforma 

tecnològica 

+ L'ús de les dades per a 

aconseguir evidències i 

millorar la presa de 

decisions 

GOVERNANÇA 

INTEL·LIGENT I 

MODERNITZACIÓ 

TECNOLÒGICA 

+ Baix aprofitament 

de les TICS com a 

element de cohesió 

social i millora de les 

oportunitats dels 

col·lectius desfavorits 

 

 + Motivació 

ciutadana per l’ús 

de les TICS 

+ Iniciatives locals 

d’impuls de la 

gestió de serveis 

TICS, e-

administració i l’ús 

de RRSS 

+ Difusió de les TIC 

entre la població  

+ Habilitació de nous 

canals TICS de 

participació digitals per 

arribar a més col·lectius 

+ L’estratègia Mataró 

Ciutat del Coneiximent 

LA DIGITALITZACIÓ I 

LES TECNOLOGIES 

DE LA INFORMACIÓ I 

EL CONEIXIMENT 

CON A EINES DE 

DESENVOLUPAMEN

T SOCIAL 

+ Eines digitals 

municipals poc 

amigables per la 

ciutadania 

+ Escassetat de 

recursos per 

transformar els 

serveis de la 

administració 

electrònica 

 + Serveis digitals 

proactius per a la 

ciutadania 

(Projecte Gavius 

(UIA)) 

+ Espai Connecta 

+ Millora de la 

proximitat municipal 

amb la ciutadania 

mitjançant la tecnologia 

+ Ampliació dels serveis 

e-administració per a la 

simplificació de tràmits 

administratius 

+ Aconseguir un major 

treball en xarxa 

L'ÚS DE LA 

TECNOLOGIA COM A 

PONT DE CONNEXIÓ 

I ACOSTAMENT AMB 

ELS VEÏNS I VEÏNES 
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+ Falta de l’ús de la 

signatura digital 

d'administració, 

empreses i ciutadania, a 

través de noves 

estratègies de 

comunicació en l'era 

digital 

+ Bretxa digital 

laboral 

+ Falta de talent 

digital 

+ Bretxa digital 

global 

 

+ Xarxa de 

telecomunicacions 

oberta, lliure i 

neutral (Mataró 

sense fils) 

+ Alfabetització i 

capacitació digital de la 

població 

+ Adaptació digital 

d’empreses i negocis 

ALFABETITZACIÓ 

DIGITAL ENTRE 

COL·LECTIUS 

DESCONECTATS DEL 

MÓN DIGITAL 

+ Pressió urbanística 

+ Alta densitat 

demogràfica i 

edificativa 

+ Falta d’eines de 

control 

usbanístic que va 

produir una ocupació 

massiva i 

desordenada de 

l’espai agrícola i 

natural 

Excessiva extensió 

dels terminis de 

tramitació de plans 

urbanístics 

+ Segregació 

social, 

territorial i 

residencial 

+Rigidesa 

normativa 

 

+ Model urbà 

compacte 

+ Model territorial 

equilibrat (urbà, 

agrari i forestal) 

+ Revisió i actualització 

del planejament (PGO) 

per a donar resposta a 

las necessitats actuals 

+ Necessitat de matèria 

orgànica per a mantenir 

la capacitat productiva 

del sòl i la superfície 

verda de la ciutat 

MODEL URBANÍSTIC 

I TERRITORIAL DE 

MATARÓ 

  +Governança: codi 

de conducta i bon 

govern (2018) 

+ Govern obert i 

transparent 

(diferents portals 

de transparència, 

dates oberts,  

+ Observatori de la 

Ciutat,  

+ DECIDIM- 

(participació…) 

Afavorir la 

transparència municipal 

i la qualitat institucional 

GOVERNANÇA 

ÈTICA, OBERTA, 

PARTICIPATIVA I 

TRANSPARENT 

  + Existència d’una 

estratègia de 

ciutat de 

desenvolupament 

urbà sostenible 

+ Planificació integrada 

de les polítiques i 

dimensions de la ciutat 

l’Agenda Urbana 

Fons europeus 

ESTRATÈGIA DE 

FUTUR I PROJECTES 

TRANSFORMADORS 

DE LA CIUTAT 
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2030 amb una 

visió definida 

+ Experiència en 

iniciatives de 

desenvolupament 

sostenible 

+ Alienament amb 

objectius globals 

(ODS) 

+ Ciutat pilot 

d’Agenda Urbana 

Manca de lideratge 

multi-agent 

 Adhesió i 

participació en 

xarxes 

estratègiques 

(RECI…) 

+ Noves aliances 

Intercanvi de 

coneixement i 

experiències pilot 

+ Col·laboració 

multinivell 

COL·LABORACIÓ 

MULTINIVELL I 

TREBALL EN XARXA 

+ Falta de recursos 

humans i econòmics 

+ Falta de 

transversalitat i 

comunicació 

interdepartamental 

+ Organització 

dispersa 

+ Gestió fragmentada 

i estaca 

+ Increment de 

la complexitat 

de les 

problemàtiques 

urbanes 

+ Context VUCA 

+ Potent 

planificació 

estratègica que ha 

donat com a fruit 

un alt número de 

plans i projectes 

transformadors 

+ Experiència en la 

captació i gestió 

de projectes 

europeus 

+ Voluntat política 

per transformar la 

gestió i la 

organització  

+ Bon equip tècnic 

de diferents 

àmbits i amb grau 

multidisciplinari 

+ Introduir la 

transversalitat en la 

gestió municipal 

+ Governança relacional 

GESTIÓ MUNICIPAL 

EFICIENT I TREBALL 

INTERDEPARTAMT. 

+ Manca d’una  

activació ciutadana 

diversa, evitant “els 

professionals de la 

participació” 

+ Manca processos 

de co-creació de la 

ciutat 

+Desafecció 

ciutadana amb 

la gestió 

municipal 

+ Tecnocentris-

me 

+ Govern 

compromès amb 

la participació 

+ Plataforma 

Decidim 

+ Pressupostos 

participatius 

+ Co-producció de 

polítiques amb la 

ciutadania 

+ Espai Mataró 

+ Impuls de laboratoris 

ciutadanes (Living Labs) 

+ Impuls de xarxes de 

relacions entre la 

ciutadania 

+PARTICIPACIÓ 

PÚBLICA I 

COL·LABORACIÓ 

CIUTADANA 

+MILLORA DELS 

CANALS DE 

COMUNICACIÓ 
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 DEBILITATS AMENACES FORTALESES OPORTUNITATS TEMES CRÍTICS 

+ Existència de 

consells 

participatius 

+ Pedagogia sobri 

cultura participativa i 

canvi cultural 

+ Falta de relació i 

sinergies entre els 

actors del teixit 

associatiu 

 + Fort teixit 

associatiu i de 

xarxes veïnals 

+ Existència d’una 

Agència de Suport 

i Serveis a les          

+ Entitats 

Diversitat d’agents 

públics i privats 

+ Impuls del teixit 

associatiu, esportiu i 

cultural con a motor de 

desenvolupament 

 

COL·LABORACIÓ 

ACTIVA DEL TEIXIT 

ASSOCIATIU 

   + Difusió mediàtica i 

sensibilització ciutadana 

en matèria cívica, 

climàtica, medi 

ambiental i de mobilitat 

SENSIBILITZACIÓ I 

EDUCACIÓ 

CIUTADANA QUE 

CONTRIBUEIXI Al 

CREIXEMENT 

SOSTENIBLE DE LA 

CIUTAT 
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4.2. APLICACIÓ D’ORIENTACIONS ESTRATÈGIQUES 

Amb la finalitat de connectar els resultats definitius del DAFO DE CONFLUÈNCIA i la identificació de 

temes crítics, amb les possibles línies estratègiques d'actuació que proposa l'Agenda Urbana Espanyola 

en la seva Excel d'Implementació, presentem les següents taules. 

DESPLEGAMENT DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER UNA CIUTAT PRÒSPERA 

TEMES CRÍTICS Respon amb la següent Línia d’Actuació de la Agenda Urbana 

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA I LA 

SOSTENIBILITATS DELS SERVEIS 

PÚBLICS I ELS RECURSOS URBANS 

Aprovar i implantar plans de renovació d'infraestructures 

municipals. 

POTENCIACIÓ DE LA XARXA DE 

SERVEIS PÚBLICS 
Fomentar l'ús compartit de xarxes d'infraestructures per als diferents 

serveis urbans. 

COL·LABORACIÓ I SINERGIES ENTRE 

ELS CONCESSIONÀRIES I EMPRESES 

DE SERVEIS URBANS 

Establir criteris de compra pública circular en l'àmbit local que 

permetin tancar el cicle dels materials incloent la compra i ús de 

productes i materials de segona mà. Especialment, caldria fomentar 

la utilització dels criteris sobre el cicle de vida dels materials en la 

contractació pública. 

SENSIBILITZACIÓ CIUTADANA PER 

FOMENTAR LA RESPONSABILITAT 

INDIVIDUAL AL VOLTANT DEL 

CONSUM DE RECURSOS 

Estudiar i aplicar nous models d'educació ambiental per a crear 

consciència ambiental i sensibilitat cap al consum i la generació de 

residus. 

IMPULS DE L’EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA I LES ENERGIES 

RENOVABLES A L’ÀMBIT PÚBLIC I 

PRIVAT, AMB LA TECNOLOGIA COM 

A ELEMENT CLAU D’INNOVACIÓ 

Contenir i fins i tot reduir la despesa d'energia, fomentar el seu 

estalvi i promoure l'eficiència energètica a través de plans, 

estratègies o altres mesures. Entre elles: tenir en compte la 

morfologia urbana i les condicions bioclimàtiques de la ciutat; 

incorporar criteris d'arquitectura bioclimàtica passiva o maximitzar 

la prestació dels serveis de calefacció, refrigeració o il·luminació, 

amb el mínim consum possible. 

GESTIÓ EFICIENT I SOSTENIBLE DEL 

CICLE DE L’AIGUA 
Adequar la qualitat de l'aigua per a cada ús concret, fomentant la 

utilització de sistemes d'aprofitament d'aigües grises. 

NECESSITAT D’IMPULSAR 

L’ECONOMIA CIRCULAR I 

SOSTENIBLE A L’ÀMBIT SOCIAL I 

ECONÒMIC  

Aconseguir un progressiu tancament de cicles en el metabolisme de 

les ciutats, impulsant la reducció en origen dels residus, la inclusió de 

criteris de “cicle de vida” en el consum de materials i la reutilització i 

el reciclatge. 

AMPLIACIÓ DE LES 

INFRAESTRUCTURES PER FER 

POSSIBLE UNA GESTIÓ SOSTENIBLE 

E INNOVADORA DELS RESIDUS 

Reservar des del planejament les zones més adequades per a 

solucionar els problemes de recollida i tractament dels residus i 

garantir que existeixin, en quantitat i qualitat suficients. 

Especialment, haurien de preveure's reserves de sòl per a 

compostatge i tractament de residus vegetals i bioresidus. 

INTERNALITZACIÓ I PROMOCIÓ DE 

LA CIUTAT COM POLO 

METROPOLITÀ DE 

Impulsar la xarxa de ciutats intermèdies com a pols d'activitat 

regionals. 
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DESENVOLUPAMENT I ATRACCIÓ 

SOCIOECONÒMICA 

ECONOMIA LOCAL DIVERSIFICADA I 

SISTEMA PRODUCTIU APUNTALAT 

SOBRE PILARS CLAU I DISRUPTIUS 

Afavorir actuacions que permetin diversificar l'estructura productiva 

i generar oportunitats d'ocupació que garanteixin la qualitat de vida. 

L’ACTIVITAT AGRÍCOLA I 

D’ALIMENTACIÓ DE PROXIMITAT 

COM A MOTOR D’UNA ECONOMIA 

AGROALIMENTÀRIA SOSTENIBLE I 

CIRCULAR 

 

Afavorir les activitats econòmiques en l'àmbit rural i la producció 

local, l'alimentació de proximitat -per a aconseguir la màxima 

interconnexió entre els àmbits rural i urbà- i tractar de limitar al 

màxim el transport dels aliments per a consumir menys recursos i 

afavorir l'alimentació de temporada més sana i mediambientalment 

més recomanable. 

DESENVOLUPAMENT INDUSTRIAL 

COMPETITIU, NEUTRE I 

INNOVADOR A L’ÀMBIT TEXTIL I 

SOCIOSANITARI 

Aprovar i posar en marxa plans i programes de reconversió industrial 

de les indústries contaminants per a millorar el comportament 

ambiental d'establiments industrials “madurs” i per a disminuir els 

efectes adversos de les seves activitats per a les persones i l'entorn. 

ACTIVITAT ECONÒMICA LLIGADA 

ALS PETIT EMPRESARI, EL COMERÇ 

TRADICIONAL I EL SECTOR SERVEIS 

Fomentar l'economia social: l'associacionisme, les societats laborals, 

les cooperatives i les mutualitats que persegueixin interessos 

generals. 

DINAMISME, COL·LABORACIÓ I 

ESPAIS DE TREBALL COMPARTIT 

ENTRE ELS AGENTS ECONÒMICS I 

EL ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ PER 

AFAVORIR EL TALENT, LA 

INNOVACIÓ I L’EMPRENEDORIA  

Fomentar la innovació, l'ús de les noves tecnologies i el coneixement 

per a aconseguir una activitat econòmica competitiva i una major 

oferta d'ocupació. 

EL PATRIMONI I L'ACTIVITAT 

CULTURAL COM A PUNTS DE 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL I 

TURÍSTIC 

Aprofitar el patrimoni cultural per a realitzar operacions de 

regeneració urbana, perquè és una veritable oportunitat per a 

aquesta. 

PLANIFICACIÓ I POSICIONAMENT 

TURÍSTIC SOSTENIBLE I SALUDABLE  
Impulsar el turisme urbà sostenible que gestioni els fluxos de 

visitants i la capacitat de càrrega dels espais històrics, evitant l'efecte 

de massificació, que sigui respectuós amb el patrimoni cultural i que 

garanteixi l'equilibri entre el turisme i el benestar per a les 

comunitats receptores. 

 

DESPLEGAMENT DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER UNA CIUTAT INCLUSIVA 

TEMES CRÍTICS Respon amb la següent Línia d’Actuació de la Agenda Urbana 

CAPACITAT DE RESPOSTA 

MUNICIPAL DAVANT LA 

COMPLEXITAT SOCIAL PER 

AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA I UNA 

ECONOMIA EQUITATIVA I 

SOLIDARIA 

Fomentar la creació o millora de serveis socials dirigits a persones en 

risc d'exclusió social i promoure campanyes de difusió dels serveis 

existents per a coneixement de la ciutadania. Adaptar els sistemes 

d'acolliment de persones i llars en situació de vulnerabilitat a les 

necessitats actuals, incloent els fluxos migratoris. 
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APROFITAMENT DEL CAPITAL 

SOCIAL PEL DESENVOLUPAMENT 

COMUNITARI I INTERCULTURAL 

Activar els espais de convivència com a fórmula per a millorar la salut 

psíquica dels ciutadans i trencar bombolles de solitud i d'aïllament, 

propiciant la diversitat d'usos, l'intercanvi cultural i el sentit de 

pertinença al lloc. 

GENERACIÓ D’OCUPACIÓ ESTABLE, 

QUALIFICADA I DE QUALITAT 
Fomentar la conciliació laboral i la igualtat d'oportunitats en l'accés 

al treball. 

COL·LABORACIÓ PÚBLICA-PRIVADA 

PER AFAVORIR LA FORMACIÓ I EL 

DESENVOLUPAMENT 

PROFESSIONAL 

Preveure i fomentar espais de treball flexibles (coworking) en el 

centre de les ciutats, tant per la seva capacitat d'atreure a nous 

emprenedors, com per abaratir el preu del lloguer convencional de 

les oficines. 

OPORTUNITATS SOCIOLABORALS I 

FOMENT D’ACTIVITATS 

EMERGENTS AL VOLTANT LA 

CULTURA ENTRE ELS JOVES 

Disposar d'oferta cap a un turisme especialitzat amb activitats 

lligades a la innovació, la creativitat i l'oci. 

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I 

ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE 
Fomentar programes de voluntariat, activitats socials, etc. que 

afavoreixin la interrelació entre les persones que viuen soles i la seva 

socialització amb els veïns del barri, poble o ciutat. 

IGUALTAT DE GÈNERE I LLUITA 

CONTRA QUALSEVOL MENA DE 

DISCRIMINACIÓ 

Integrar transversalment de manera activa el principi d'igualtat de 

tracte per origen racial o ètnic, discapacitat, identitat sexual, 

orientació sexual i de gènere, religió, opinió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social, i el principi d'igualtat de 

gènere en l'elaboració, execució i seguiment de les disposicions 

normatives, en la definició i pressupostos de les polítiques públiques 

en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les 

seves activitats, considerant sistemàticament les prioritats i 

necessitats pròpies de les dones, tenint en compte la seva incidència 

en la seva situació específica, a fi d'adaptar-les per a eliminar els 

efectes discriminatoris i promoure la igualtat. 

REHABILITACIÓ SOSTENIBLE DEL 

PARC EDIFICATORI DEGRADAT 
Impulsar la millora de l'eficiència energètica del parc d’edificis 

existent amb totes les mesures disponibles i possibles: fiscals, 

d'agilitació i simplificació dels tràmits administratius i mitjançant la 

posada en marxa de campanyes pedagògiques. 

COMBATRE L’OCUPACIÓ IL·LEGAL 

D’HABITATGES 
Avaluar, mesurar i gestionar les ocupacions il·legals de sòls i edificis. 

ACCÉS EQUITATIU I ACCESSIBLE A 

L’HABITATGE PER COL·LECTIUS 

VULNERABLES MITJANÇANT 

ALTERNATIVES RESIDENCIALS 

Afavorir la consolidació de formes diverses de tinença de l'habitatge, 

a part de la propietat i el lloguer. Especialment, les que ofereix i pot 

arribar a oferir el cooperativisme. 

POLÍTIQUES D’HABITATGE PER 

AFAVORIR L’ACCÉS ASSEQUIBLE AL 

LLOGUER 

Promoure mesures d'acció positiva en la garantia del dret a accedir a 

un habitatge digne i adequat, tant per mitjà de l'habitatge de 

titularitat pública, com mitjançant mesures de foment que facilitin la 

posada en el mercat d'habitatges suficients a preus assequibles. 
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DESPLEGAMENT DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER UNA CIUTAT RESILIENT 

TEMES CRÍTICS Respon amb la següent Línia d’Actuació de la Agenda Urbana 

NEUTRALITAT CLIMÀTICA Implementar les estratègies “zero emissions” en els entorns urbans. 

RESILIÈNCIA URBANA Incorporar a la planificació i a la gestió del territori i de l'urbanisme 

el concepte d'infraestructures verdes urbanes i blaves, com a 

solucions multifuncionals basades en la naturalesa, que resolen 

problemes urbans que van més enllà de les seves funcionalitats per 

a la millora de la biodiversitat com són: el tractament de zones 

inundables, la reducció d'illes de calor, la lluita contra el canvi 

climàtic, la reducció d'emissions GEIs i, per descomptat, per a anar 

adaptant localment l'oci i el gaudi de la ciutadania en aquests espais. 

Seria oportú elaborar regulacions que guiïn la manera d'introduir-les 

en les polítiques urbanes, els mecanismes i marcs de finançament i 

determinats estàndard i indicadors, així com les campanyes 

específiques de sensibilització, especialment sobre els seus beneficis. 

 

DESPLEGAMENT DE LÍNIES ESTRATÈGIQUES PER UNA CIUTAT SALUDABLE I ECOLÒGICA 

TEMES CRÍTICS Respon amb la següent Línia d’Actuació de la Agenda Urbana 

RESTAURACIÓ, PROTECCIÓ, 

POSADA EN VALOR DEL 

PATRIMONI NATURAL  

Adoptar mesures de conservació, millora i protecció de la naturalesa 

i del patrimoni natural: flora, fauna, paisatge i ecosistemes existents. 

A tals efectes es proposa l'adopció de mesures dirigides a reduir l'ús 

d'herbicides químics, la millora dels hàbitats dels pol·linitzadors en 

les àrees urbanes i periurbanes, etc., així com aplicar metodologies i 

programes de seguiment de la biodiversitat urbana. 

ARTICULACIÓ I CONNEXIÓ 

ECOLÒGICA E CAMINS I 

CORREDORS VERDS 

Organitzar i dissenyar les xarxes d'infraestructures verdes i blaves 

tenint en compte criteris de connectivitat ecològica i de les 

característiques geomorfològiques del territori, amb l'objectiu 

d'optimitzar la prestació de serveis eco-sistèmics als ciutadans. Això 

implica, també, delimitar i identificar els elements que constitueixen 

aquestes infraestructures i establir mesures per a la seva restauració, 

conservació i gestió, a escala regional, local i de barri. 

EL MAR COM A FONT DEL 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE 

DE MATARÓ 

Posar en marxa campanyes de difusió del patrimoni cultural i natural, 

per a aconseguir una autèntica cultura de pertinença basada en el 

coneixement, que se sumi a la seva utilització racional com a recurs 

econòmic i turístic. 

RENOVACIÓ I REVITALITZACIÓ 

URBANA 
Utilitzar metodologies de participació com a tallers o fòrums, que 

permetin la implicació, des de l'inici i de forma continuada, del teixit 

social al llarg d'aquests processos de transformació urbana. 

REGENERACIÓ INTEGRAL D’ESPAIS 

URBANS DEGRADATS 
Garantir la regeneració urbana integrada, de manera que les 

operacions físic-urbanístiques estiguin vinculades amb programes 
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socials, educatius i laborals, actuant de manera prioritària en els 

barris que major vulnerabilitat urbana presentin. 

ESPAI PÚBLIC SOCIAL, VERD I 

SALUDABLE 
Definir una superfície mínima de les zones verdes amb el criteri que 

un major percentatge de ciutadans tingui accés a una zona verda de 

proximitat que estigui adequadament dimensionada en funció de les 

necessitats existents, amb especial atenció al paisatge i al seu valor 

com a eina de qualitat de l'entorn urbà. 

EQUIPAMENTS E 

INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS 

DIVERSOS, PROPORCIONATS I DE 

PROXIMITAT 

Dissenyar un sistema de dotacions i equipaments locals adequat i 

equilibrat, quantitativa i qualitativament, i tenint en compte el criteri 

de proximitat per a la seva localització, amb especial atenció a les 

zones verdes i als espais lliures de convivència. Estudiar la possibilitat 

de combinar usos dotacionals diferents en un sol equipament en 

temps diferents, afavorint la multifuncionalitat. 

MILLORA DE LA CONNECTIVITAT 

INTERNA I FOMENT DE LA 

INTERMODALITAT 

Fomentar cadenes metropolitanes o supramunicipals de transport 

públic i promoure la seva intermodalitat. 

MOBILITAT SOSTENIBLE, SEGURA I 

DE PROXIMITAT  

BASADA EN DESPLAÇAMENTS 

ALTERNATIUS I NO 

CONTAMINANTS 

Desenvolupar xarxes per als vianants i ciclistes, incloent els nous 

desenvolupaments urbans, garantint desplaçaments no motoritzats 

assegurances i en un entorn amigable. Elaborar ordenances de 

coexistència de ciclistes i vianants. 

DINÀMIC, ATRACTIU I ACCESSIBLE 

TRANSPORT PÚBLIC URBÀ E 

INTERURBÀ, EN COL·LABORACIÓ 

AM AMB 

Establir una oferta adequada de transport públic a escala urbana i 

construir xarxes integrades que interconnectin les diferents 

maneres. 

 

DESPLEGAMENT DE LÍNIAS ESTRATÈGIQUES PER UNA CIUTAT INTEL·LIGENT I INNOVADORA 

TEMES CRÍTICS Respon amb la següent Línia d’Actuació de la Agenda Urbana 

GOVERNANÇA INTEL·LIGENT I 

MODERNITZACIÓ TECNOLÒGICA 
Adoptar mesures a través de plans o estratègies que afavoreixin la 

incorporació de les noves tecnologies del coneixement (Big data i 

Data Mining, Intel·ligència Artificial) en la gestió urbana per a 

avançar en un model urbà intel·ligent. També haurien d'establir-se 

estratègies que avancin en un model de territoris intel·ligents. 

LA DIGITALITZACIÓ I LES 

TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 

EL CONEIXEMENT CON A EINES DE 

DESENVOLUPAMENT SOCIAL 

Impulsar l'espai públic com a eix vertebrador de l'accés a les noves 

tecnologies per part de la ciutadania. 

L'ÚS DE LA TECNOLOGIA COM A 

PONT DE CONNEXIÓ I 

ACOSTAMENT AMB ELS VEÏNS I 

VEÏNES 

Augmentar els serveis d'administració electrònica facilitant els 

procediments administratius a ciutadans i empreses. 



 

pàg. 170 RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

ALFABETITZACIÓ DIGITAL ENTRE 

COL·LECTIUS DESCONNECTATS DEL 

MÓN DIGITAL 

Disposar d'estratègies d'alfabetització digital de col·lectius 

vulnerables (aturats de llarga durada, persones majors, etc.) amb la 

finalitat de reduir la bretxa digital. 

MODEL URBANÍSTIC I TERRITORIAL 

DE MATARÓ 
Garantir una adequada integració dels aspectes sectorials en la 

planificació territorial i urbanística, fins i tot abordant els canvis 

legislatius necessaris. Per a això, es proposen com a instruments 

adequats les finestretes úniques de tramitació d'aquests informes en 

cada nivell d'Administració Pública i procediments i terminis breus 

d'emissió, i iguals, per a tots ells. 

GOVERNANÇA ÈTICA, OBERTA, 

PARTICIPATIVA I TRANSPARENT 
Buscar la major eficàcia i eficiència de les Administracions Públiques 

evitant les duplicitats entre elles i les disfuncions. 

ESTRATÈGIA DE FUTUR I PROJECTES 

TRANSFORMADORS DE LA CIUTAT 
Vincular l'obtenció de finançament públic al compliment del marc 

estratègic previst en l'Agenda Urbana i a l'elaboració del 

corresponent Pla d'acció que comporti una diagnosi prèvia 

considerant els objectius estratègics i els específics. 

COL·LABORACIÓ MULTINIVELL I 

TREBALL EN XARXA 
Fomentar i afavorir la governança multinivell entre el planejament 

territorial i l'urbanístic, mitjançant la utilització de fórmules 

supramunicipals o de coordinació i col·laboració interadministrativa 

per a superar les insuficiències dels petits nuclis de població: 

diputacions, capítols, comarques, associacions municipals amb una 

finalitat específica, etc. L'experiència, fins i tot, d'estructures 

transfrontereres, com la que proposa Agenda Urbana del Eix 

Atlàntic, juguen a favor d'una bona governança, com ho fan també 

els plans supramunicipals vinculats amb els plans de 

desenvolupament rural sostenible (per exemple, els relatius a 

projectes de reserva de la biosfera a nivell comarcal). 

GESTIÓ MUNICIPAL EFICIENT I 

TREBALL INTERDEPARTAMENTAL 
Resoldre els dèficits de recursos tècnics i humans de les 

Administracions encarregades d'implementar l'Agenda 2030 i 

l'Agenda Urbana. 

PARTICIPACIÓ PÚBLICA I 

COL·LABORACIÓ CIUTADANA 
Fomentar la participació en el disseny, seguiment i avaluació de 

polítiques públiques per part de les persones, les famílies, els pobles 

i les comunitats. L'accessibilitat a la informació és clau per a 

aconseguir aquesta participació. 

COL·LABORACIÓ ACTIVA DEL TEIXIT 

ASSOCIATIU 
Potenciar la riquesa del teixit associatiu i crear una estructura de 

col·laboració implicada en el barri o àrea urbana el més àmplia 

possible. 

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ 

CIUTADANA QUE CONTRIBUEIXI Al 

CREIXEMENT SOSTENIBLE DE LA 

CIUTAT 

Fomentar l'educació, formació i la sensibilització ciutadana 

específicament en matèria d'urbanisme, i de manera particular 

tractar de generar una cultura de la conservació, manteniment i 

rehabilitació del patrimoni edificat i construït (tant el comú, com el 

privat). 

 

 



 

pàg. 171 RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

4.3. FORMULACIÓ DELS REPTES URBANS 

El treball previ d'impuls i elaboració de l'Agenda 2030 de Mataró, partint dels reptes ja identificats per 

la seva Estratègia 2020, ha permès la identificació preliminar de tres REPTES GLOBALS a tenir en 

compte. 

• OPORTUNITATS EQUITATIVES 

Generar oportunitats equitatives per a la inclusió de totes les persones a la ciutat a través de 

l'activitat econòmica i la vida comunitària 

 

• TALENT I DIVERSITAT 

Captar, generar i retenir talent per construir una ciutat rica i diversa 

 

• QUALITAT DE VIDA 

Millorar la qualitat de vida de les persones mitjançant la cura de l'entorn humà, la ciutat 

construïda i l'hàbitat físic 

Finalment, partint del treball realitzat durant l’elaboració de la Agenda Urbana 2030 i dels resultats de 

la Diagnosi, s'identifiquen de manera inicial, una sèrie de REPTES ESPECÍFICS que representen els eixos 

centrals que han de guiar la identificació i ideació de les propostes d'actuació, i la identificació dels 

projectes del Pla d'Acció Local. 

 

Per a identificar aquests reptes específics, més enllà de comptar amb els reptes globals ja establerts 

com a prioritaris, s'ha partit del treball realitzat pels Comissionats, els Grups de treball durant les 

sessions co-creació, així com els diferents Fòrums a nivell de la ciutadania i tècnic celebrats durant el 

procés de participació. Durant els Fòrums, s'han dut a terme dinàmiques i tècniques de priorització 

dels reptes que han ajudat a determinar quals són els reptes més rellevants a abordar per l'estratègia. 

Objectiu 

Estratègic 

AUE 

Reptes 

Específics CIUTAT PRÒSPERA 

 

 

 

 

OE4 

RE1 

Fomentar estratègies d’autoconsum i d’eficiència energètica 

L'impuls de la transició energètica a través del foment d'energies 

renovables i la renovació d'infraestructures i instal·lacions municipals per 

a promoure l'autoconsum i l'estalvi energètic, són qüestions fonamentals 

a abordar. 

RE2 

Economia circular, gestió de l’aigua, reciclatge i residus 

Per a promoure la sostenibilitat urbana i l'eficiència, és necessari 

introduir en el metabolisme urbà de la ciutat, pràctiques que incentivin 

l'economia circular en l'àmbit privat i en el domèstic, així com accions 

que optimitzin la gestió i prestació dels serveis urbans. 

Reptes 
preidentificats

Comissionats Grups de treball Fórums
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OE7 

RE3 

Transformació i innovació del model productiu 

Per a dinamitzar l'activitat econòmica i transformar el model econòmic 

de Mataró, és necessari facilitar el sorgiment d'iniciatives empresarials 

innovadores i millorar la competitivitat al voltant del valor afegit, la 

sostenibilitat i l'atracció de nous sectors emergents i disruptius. 

RE4 

Diversificació econòmica 

Per a possibilitar la transició de l'economia local cap a la diversificació, 

cal fomentar una estructura productiva i comercial més diversa, 

assentada en sectors diferents que puguin dotar al municipi d'un 

creixement més estable, sostenible i resilient. 

RE5 

Potenciar el teixit empresarial 

La competitivitat del model econòmic de Mataró depèn també de la 

capacitat de les empreses per a col·laborar i crear sinergies i iniciatives 

que ajudin a convertir a la ciutat en un pol innovador de centralitat 

econòmica, atractiu per a invertir. 

RE6 

Retenció i generació del talent 

El futur de la ciutat resideix en noves generacions qualificades, capaces 

d'emprendre i triar a Mataró per a dedicar la seva activitat professional. 

Però, per a això, serà necessari fomentar oportunitats formatives i 

laborals entre els joves que cobreixin les seves demandes professionals i 

evitin la fugida de talent. 

RE7 

Turisme sostenible 

El sector serveis i el turisme representen un dels pilars econòmics 

tradicionals de Mataró. No obstant això, l'activitat turística requereix 

d'una adequada gestió, planificació i ús dels seus recursos, per a poder 

dotar de sostenibilitat al seu model i garantir que no generi dependència 

econòmica, així com cap mena d'externalitat al seu hàbitat urbà i 

ambiental. 

 

Objectiu 

Estratègic AUE 
Reptes 

Específics CIUTAT INCLUSIVA 

 

 

 

 

 

RE8 

Reducció de les desigualtats 

Davant crisis econòmiques i sanitàries que aguditzen les desigualtats 

socials i la pobresa a les ciutats, sobretot en aquells àmbits urbans amb 

problemes d'exclusió social i degradació urbana, són necessàries potents 

polítiques socials capaces de promoure la inclusió social i les oportunitats 

entre els més desfavorits. 
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Objectiu 

Estratègic AUE 
Reptes 

Específics CIUTAT INCLUSIVA 

OE6 

RE9 

Model de governança integrador 

El paper de l'administració municipal és crucial per a promoure la 

integració social i la convivència en la comunitat, per la seva posició de 

proximitat i com a interlocutor entre els diferents agents socials. Per 

això, la governança ha de girar entorn de la generació d'activitats i 

iniciatives que enforteixin el capital social, millorin la escolta activa, 

enforteixin el sentiment de pertinença i incrementen la relació entre 

l'Ajuntament i la ciutadania. 

RE10 

Segregació urbana, social i econòmica 

S'ha de promoure la transformació integral d'aquelles àrees urbanes 

amb problemes de degradació urbana, bosses d'exclusió social i 

decaïment de l'activitat econòmica. Amb la idea de fomentar la cohesió 

social i urbana, i revitalitzar a nivell comunitari i econòmic aquelles àrees 

que requereixin d'un impuls que millori les oportunitats de vida i les 

condicions dels habitatges entre els veïns i les veïnes. 

RE11 

L’espai públic com element de cohesió 

L'aprofitament de l'espai públic com a lloc de trobada, amb espais i 

elements que promoguin la sociabilitat, el sorgiment d'activitats 

culturals, la pràctica saludable de l'esport o la generació d’espais de 

benestar emocional, és una oportunitat per a afavorir la cohesió i 

integració social de una comunitat intercultural. 

 

Objectiu 

Estratègic AUE 
Reptes 

Específics CIUTAT RESILIENT 

 

 

 

OE3 

RE12 

Estratègies zero emissions 

La contaminació atmosfèrica i el canvi climàtic són dues qüestions que 

cal abordar amb determinació, per a millorar la qualitat de vida, 

protegir l'hàbitat ambiental i combatre els efectes de l'emergència 

climàtica. Per a això, apostar per les energies netes i promoure una 

mobilitat sostenible, serà crucial. 
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Objectiu 

Estratègic AUE 
Reptes 

Específics CIUTAT SALUDABLE I ECOLÒGICA 

 

 

 

 

OE1 

RE13 

Enfortir els ecosistemes forestals, agrícoles i litorals  

Mataró posseeix un ric patrimoni natural i paisatgístic, tant en la seva 

costa com a l'interior. No obstant això, necessita articular accions que 

promoguin la seva protecció, adequació, connexió i posada en valor per 

a enfortir l'ecosistema natural, i, de manera sostenible, revertir els seus 

beneficis en la població i en el seu model de ciutat. 

 

OE2 

RE14 

Transformació de l’espai urbà  

Existeixen àmbits i espais urbans en una situació de deterioració i 

envelliment que requereixen d'una regeneració urbana per a renovar 

infraestructures relacionades amb els serveis urbans, millorar 

l'accessibilitat, promoure la revitalització socioeconòmica, 

renaturalitzar el espai urbà i construir un espai públic més verd, divers 

i saludable. 

RE15 

Regeneració de barris deteriorats 

Existeixen barris a la ciutat que viuen un procés de degradació urbana i 

del parc edificatori, que requereixen d'actuacions de regeneració i 

rehabilitació, amb la finalitat de millorar les infraestructures i 

equipaments públics, i millorar l'habitabilitat dels habitatges. 

 

Objectiu 

Estratègic AUE 
Reptes 

Específics CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA 

 

 

 

 

OE9 

RE16 

Posar les tecnologies al servei de les persones 

La tecnologia i les eines digitals són vehicles que poden millorar la 

relació de l'administració municipal amb la ciutadania. Per això, han 

d'articular-se de manera que facilitin un ús àgil, intuïtiu i accessible de 

les diferents plataformes, equipaments innovadors i aplicacions que 

l'administració brinda a la població per a la realització de qualsevol 

mena de comunicació, tràmit o gestió. 

RE17 

Reducció de la bretxa digital 

L'accés i l'ús de la tecnologia troba unes certes reticències entre 

diferents sectors de la població. Per això, és necessari programar 

accions que promoguin l'alfabetització, capacitació i modernització 

digital, sobretot, entre les persones majors i grups socials vulnerables. 

El que milloraria la seva integració, un envelliment més actiu i les 

oportunitats laborals. 
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Objectiu 

Estratègic AUE 
Reptes 

Específics CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA 

RE18 

Fomentar la cohesió mitjançant les noves tecnologies 

La tecnologia en mans de les persones i el teixit social i associatiu, pot 

convertir-se en un instrument útil per a generar espais de coneixement 

mutu, millorar les dinàmiques socials i promoure el sorgiment 

d'iniciatives comunitàries, socials i de voluntariat, que, en conjunt, 

millorin la cohesió social de la comunitat local. 
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5. COMPARATIVA DE DADES URBANES 

Es mostra a continuació una taula que compara les dades descriptives més assenyalades de Mataró 

amb altres municipis de l'entorn, alguns seleccionats també com a projectes pilot de l'Agenda Urbana 

Espanyola, i altres amb mida i característiques similars, ubicats a la mateixa zona o en altres zones de 

la península. Les dades exposades, obtinguts de la Base de dades de l'Agenda Urbana Espanyola, 

aporten la situació actual de cada municipi en diferents dimensions urbanes. 
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Superfície total 

municipal (Ha) 
AUE 22,3 76,69 7,09 160,52 151,33 39,34 79,57 

Població el 2020 AUE 129.661 137.716 120443 135.050 143.837 144.825 152.485 

Habitatges el 2011 AUE 54.329 65.240 48.527 50.661 67.752 92.491 77.682 

Llars el 2011 AUE 47.081 53.128 45.646 44.299 55.255 64.588 61.904 

Variació de la 

població 2007 – 

2017 (%) 

INE 5,50 0,62 0,32 7,97 -3,67 -6,24 -0,11 

Superfície de 

cobertura 

artificial per 

municipi (%) 

CORINE 47,11 38,24 66,35 25,06 17,45 47,06 26,37 

Superfície de 

cultius per 

municipi (%) 

SIOSE, 

Atlas 
12,63 26,92 0 65,17 26,49 19,95 37,34 

Superfície de 

zona forestal i 

deveses per 

municipi (%) 

SIOSE, 

Atlas 
38,82 23,57 37,99 6,10 5,92 25,42 27,14 

Superfície 

municipal 

destinada a 

explotacions 

agràries i 

forestals (%) 

SIOSE, 

Atlas 
0,14 0,27 0 0,53 0,23 0,56 0,16 

Superfície 

destinada a 

explotacions 

agràries i 

forestals 

SIOSE 0,30 0, 95 0 1,99 1,94 0,91 0,57 
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respecte al sòl 

urbà i 

urbanitzable 

delimitat de la 

ciutat (%) 

Superfície 

municipal de sòl 

no urbanitzable 

(%) 

SIU, Atlas 54,14 57,10 39,27 72,23 65,95 39,57 71,44 

Superfície de 

zones verdes per 

cada 1.000 

habitants 

(ha/1000 hab) 

SIOSE 1,60 1,60 0,63 1,17 0,96 2,03 3,19 

Densitat de 

població a sòl 

urbà (hab./ha) 

INE, SIU 141,14 132,19 283,98 56,07 115,10 93,12 103,73 

Superfície de sòl 

urbà mixt 

discontinu sobre 

sòl urbà mixt 

total (%) 

CORINE, 

SIU 
21,70 7,84 0,36 13,06 5,91 3,68 2,31 

Densitat 

d'habitatge per 

superfície de sòl 

urbà (Hbtg/ha) 

INE, SIU 59,14 60,19 114,42 21,04 54,21 59,47 52,84 

Compacitat 

urbana. 

Superfície 

construïda total 

per superfície de 

sòl (m2t/m2s) 

Catastro, 

SIU 
1,13 1,06 1,42 0,50 0,99 1,02 1,27 

Superfície 

construïda d'ús 

residencial per 

superfície de sòl 

(m2t/m2s) 

Catastro, 

SIU 
0,62 0,61 0,95 0,30 0,55 0,59 0,67 

Superfície 

construïda d’ús 

residencial 

respecte al total 

(%) 

Catastro, 

SIU 
55,14 58,08 66,58 59,79 55,82 58,54 52,61 

Densitat 

d'habitatges 

previstos a les 

àrees de sòl de 

INE, SIU 17,74 42,47 72,92 46,83 39,13 39,85 38,37 



 

pàg. 179 COMPARATIVA DE DADES URBANES 

desenvolupa-

ment (Hbtg/ha) 

Percentatge 

d'àrees de sòl de 

desenvolupa-

ment respecte 

del total del sòl 

urbà (%) 

SIU 11,61 40,50 1,39 76,70 44,65 55,31 53,32 

Sòl urbanitzable 

delimitat 

respecte al total 

del sòl urbà (%) 

SIU 9,62 36,12 0,57 67,95 39,76 49,50 49,31 

Percentatge 

d'àrees de sòl en 

desenvolupament 

d'ús residencial 

respecte del total 

de sòl urbà (%) 

SIU 4,77 20,01 1,39 23,94 15,22 40,67 34,09 

Percentatge 

d'àrees de sòl en 

desenvolupament 

d'ús activitats 

econòmiques 

(industrial o 

terciari) respecte 

del total de sòl 

urbà (%) 

SIU 0 17,62 0 34,82 31,06 16,46 23,41 

Percentatge del 

parc edificatori 

per municipi amb 

una antiguitat 

anterior a l'any 

2000 (%) 

Atlas 67,56 70,00 84,79 58,29 71,36 75,05 62,93 

Superfície 

d'infraestructures 

de transport (Ha) 

SIOSE, SIU 99,13 285,39 20,43 615,78 461,66 257,09 258,24 

Percentatge de 

superfície 

d'infraestructures 

de transport 

respecte del 

terme municipal 

(%) 

SIOSE, 

Atlas 
4,44 4,00 2,88 3,84 3,04 6,54 3,27 

Vehicles 

domiciliats cada 

1000 habitants 

 513,18 501,62 394,97 583,74 564,75 465,26 487,79 
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Percentatge de 

Turismes (%) 
DGT 68,45 74,36 70,22 76,34 77,89 79,41 73,86 

Percentatge de 

motocicletes (%) 
DGT 17,24 11,92 17,28 10,60 9,73 7,55 9,14 

Índex 

d'envelliment de 

la població (%) 

Atlas 16,68 18,42 18,73 13,08 17,72 25,10 19,22 

Índex de senectut 

de la població (%) 
Atlas 10,87 10,55 9,01 7,87 9,91 13,64 12,03 

Percentatge de 

població 

estrangera (%) 

Atlas 17,18 10,69 22,31 2,49 4,60 6,15 11,41 

Índex de 

dependència total 

(%) 

Atlas 49,23 51,47 52,07 45,64 49,47 60,49 51,89 

Índex de 

dependència 

infantil (%) 

Atlas 24,10 23,03 23,36 26,51 22,78 19,20 22,27 

Índex de 

dependència de 

la gent gran (%) 

Atlas 27,05 30,74 30,45 20,17 28,4 45,99 32,42 

Treballadors en 

sector 

agricultura (%) 

Atlas 1,19 1,98 0,20 1,65 6,40 1,20 1,22 

Treballadors en 

sector indústria 

(%) 

Atlas 9,92 7,86 5,54 12,86 4,85 4,79 9,19 

Treballadors en 

sector 

construcció (%) 

Atlas 5,80 7,15 15,23 7,23 4,06 4,42 6,16 

Treballadors en 

sector serveis 

(%) 

Atlas 83,09 83,02 79,04 78,26 84,70 89,58 83,43 

Establiments en 

sector 

agricultura (%) 

Atlas 0,72 1,10 0 2,11 1,72 1,20 0,85 

Establiments en 

sector indústria 

(%) 

Atlas 11,34 5,90 4,83 7,50 3,59 2,94 5,17 

Establiments en 

sector 

construcció (%) 

Atlas 7,46 7,82 13,35 8,31 5,78 5,76 6,26 
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Establiments en 

sector serveis 

(%) 

Atlas 80,48 85,19 81,82 82,07 88,92 90,10 87,72 

Percentatge 

d'atur total (%) 
Atlas 12,18 14,83 12,61 18,40 20,77 15,10 9,94 

Percentatge 

d'atur entre 25 i 

44 anys (%) 

Atlas 39,16 41,30 42,62 42,08 44,68 41,02 38,22 

Proporció d'atur 

femení (%) 
Atlas 54,61 57,51 54,26 61,74 58,15 57,78 58,53 

Nombre 

d'habitatges per 

cada 1.000 

habitants 

Atlas 419,01 469,36 402,90 375,13 471,03 638,64 509,44 

Variació del 

nombre de llars 

2.001-2.011 (%) 

Atlas 24,39 24,40 15,77 42,43 21,21 14,68 27,92 

Creixement del 

parc d'habitatge 

2001-2011 (%) 

Atlas 16,28 17,54 6,09 30,24 14,57 15,13 22,94 

Percentatge 

d'habitatge 

secundari (%) 

Atlas 2,34 5,47 1,03 2,16 5,87 16,12 5,29 

Percentatge 

d'habitatge buit 

(%) 

Atlas 10,96 11,30 4,89 10,38 12,56 14,01 14,98 

Percentatge 

d'habitatges 

previstos en 

àrees de 

desenvolupament 

respecte del parc 

d'habitatge 

existent (%) 

SIU, INE 1,43 19,77 0,89 53,30 10,99 27,25 24,75 

Nombre 

d'habitatges 

previstos a les 

àrees de 

desenvolupa-

ment per cada 

1.000 habitants 

SIU, INE 6,00 93,57 3,57 199,95 51,75 174,02 126,11 

Figura de 

Planejament 

Urbanístic vigent 

 PG - PG PG PG PG PG 
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Urbanístic vigent 

al municipi 

 1996 1998 1976 2002 1999 2007 2002 
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6. ESTRATÈGIA DEL PLA D’ACCIÓ

6.1. OBJECTIU DEL PLA 

El Pla d'Acció Local Mataró Agenda Urbana 2030 aspira a convertir-se en una palanca de transformació 

estratègica que vertebri tota la planificació local del municipi de manera integrada, transversal i 

coherent amb la seva estratègia de ciutat.  

D'aquesta manera, la voluntat i el objectiu del Ajuntament de Mataró és configurar una eina de 

governança urbana i planificació estratègica, articulada de manera dinàmica, oberta, flexible i en 

permanent evolució. Amb tot això, el objectiu del Pla d'Acció és traçar una senda estratègica i 

operativa que condueixi la transformació del municipi a llarg termini, a través de l'execució d'un 

conjunt de projectes definits i implementats com a palanques de la transformació de la ciutat.  

Aquesta nova planificació ha d'impulsar una gestió municipal que interrelacioni les dimensions 

urbanes, posi en comú les diferents polítiques públiques, alineï els objectius locals a les directrius 

internacionals i fomenti la transversalitat entre les àrees municipals.  

Aquest procés que ha desembocat en el Pla d'Acció Local, ha suposat l'oportunitat per al municipi de 

decidir de manera col·lectiva com és el Mataró del futur que desitgem, mitjançant una estratègia viva 

de ciutat, el punt de partida de la qual, té com a meta avançar cap a la visió d'una ciutat més 

PRÒSPERA, INCLUSIVA, RESILIENT, ECOLÒGICA, SALUDABLE, INTEL·LIGENT I CONNECTADA, tal com 

resen les mirades de ciutat que inspiren la seva Agenda Urbana. 

Una CIUTAT PRÒSPERA que transita des d’un model lineal a un de 

circular per generar ocupació de qualitat, optimitzar els seus 

recursos i aconseguir qualitat de vida i benestar en la seva 

ciutadania sense comprometre el futur de les generacions més 

joves. 

Una CIUTAT INCLUSIVA que assegura a la ciutadania la 

participació justa i en igualtat d’oportunitats en les esferes 

econòmica, social i política. 

Una CIUTAT RESILIENT que anticipa i preveu els riscos i prepara 

els instruments necessaris per minimitzar-ne l’impacte i accelerar-

ne la superació. 

Una CIUTAT SALUDABLE I ECOLÒGICA conscient que el futur 

implica necessàriament un model de desenvolupament que 

neutralitzi el seu impacte sobre el medi ambient. 

Una CIUTAT INTELIGENT I CONNECTADA que aprofita el potencial 

de la tecnologia i la innovació social generant coneixement per 

donar resposta als seus reptes, i d’altra banda, és un node central 

de relacions al territori: de la ciutadania, de la resta d’actors, amb 

la comarca i amb la regió metropolitana. 
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6.2. OBJECTIUS PRIORITARIS 

Amb el propòsit de construir una estratègia que respongui als reptes que experimenta Mataró, i 

aconseguir la visió de ciutat plantejada anteriorment, el Pla d'Acció Local Mataró Agenda Urbana 2030 

ha definit una sèrie d'objectius prioritaris (OP), l'abast dels quals dependrà de l'èxit en l'execució dels 

projectes del Pla. Tals objectius es troben relacionats amb els Objectius Estratègics i Específics de la 

AUE, i classificats en funció de les mirades de ciutat que vertebren el document. 

1. CIUTAT PRÒSPERA

OP1.1. Circularitat en els processos productius i domèstics realitzats en la indústria, les empreses, els 

comerços i per la ciutadania.  

OE4.3. Fomentar el cicle dels materials. 

OE4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge. 

OP1.2. Gestió i prestació de serveis urbans bàsics eficient i òptima. 

OE2.1. Definir un model urbà que fomenti la compacitat, l'equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics. 

OE4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua. 

OE4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge. 

OP1.3. Innovació, sostenibilitat i coneixement com a palanques per a la transformació d'una economia 

local més competitiva, especialitzada i diversificada.  

OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 

OP1.4. Col·laboració del teixit empresarial que origina el sorgiment de iniciatives que milloren l'atracció 

d'inversions privades. 

OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 

OP1.5. Transició del model turístic cap a la sostenibilitat i promoció del destí. 

OE7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors clau de l'economia local. 

OP1.6. Oportunitats formatives i professionals. 

OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 

OP1.7. Aprofitament del talent local i foment de l’emprenedoria. 

OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 
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2. CIUTAT INCLUSIVA 

OP2.1. Treballar amb col·lectius vulnerables i àrees urbanes desfavorides per afavorir la integració 

social, la igualtat de gènere i l’atenció a les cures. 

OE6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits. 

OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables. 

 

OP2.2. Dinamització comunitària, educativa i cultural per a enfortir la convivència, el capital social, la 

solidaritat i els vincles identitaris. 

OE6.2. Buscar la igualtat d'oportunitats des d'una perspectiva de gènere, edat i discapacitat. 

 

OP2.3. Experiències i activitats esportives i saludables que milloren el benestar emocional i la qualitat de 

vida. 

- 

  

3. CIUTAT RESILIENT 

 

OP3.1. Model energètic eficient que afavoreixi l'autoconsum i l'ús generalitzat d'energia renovable. 

OE4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia. 

OP3.2. Resiliència urbana i adaptació i mitigació davant els efectes del canvi climàtic. 

OE3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi climàtic i avançar en la seva prevenció. 

OE3.3. Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic. 

 

4. CIUDAD SALUDABLE I ECOLÒGICA 

 

OP4.1. Preservació d'espais protegides, restauració de la biodiversitat i interrelació de l'ecosistema rural, 

agrícola i litoral.  

OE1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural, i protegir el paisatge. 

OE1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el context natural. 

 

OP4.2. Transformació integral d'àrees urbanes i barris. 

OE2.3. Garantir la qualitat  i l'accessibilitat universal dels espais públics. 

OE2.5. Impulsar la regeneració urbana. 
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OP4.3. Regeneració urbana per a un espai públic més social, verd, accessible i resilient. 

OE2.2. Garantir la complexitat funcional  i la diversitat d'usos. 

OE2.3. Garantir la qualitat  i l'accessibilitat universal dels espais públics. 

OE2.5. Impulsar la regeneració urbana. 
 

OP4.4. Rehabilitació sostenible i eficient d'edificis i habitatges. 

OE2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis. 

OE8.1. Fomentar l'existència d'un parc d'habitatge adequat a preu accessible. 
 

OP4.5. Proximitat, connectivitat i seguretat viària per a una mobilitat urbana sostenible i un hàbitat 

ambiental sense contaminació. 

OE2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació. 

OE3.2. Reduir les emissions de gasos efecte d'hivernacle. 

OE5.1. Afavorir la ciutat de proximitat 

OE5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles. 

 

5. CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA 

 

OP5.1. Aprofitar els avanços tecnològics i l'ús de dades per a promoure el bon govern i la gestió 

intel·ligent de la ciutat. 

OE9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart 

Cities). 
 

OP5.2. Governança relacional, oberta i accessible amb la ciutadania mitjançant l'ús adequat de la 

tecnologia.  

OE9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa digital. 

OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell. 
 

OP5.3. Digitalització ciutadana, de les empreses i comerços a través de l'alfabetització i capacitació. 

OE9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa digital. 

OE10.3. Impulsar la capacitació local i millorar el finançament. 
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OP5.4. Participació pública en la co-creació de la ciutat i la presa de decisions.  

OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell. 

 

OP5.5. Teixit associatiu empoderat i col·laboratiu partint de l'ús de les TIC com a element propulsor de la 

seua activitat. 

OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 189 ESTRATÈGIA DEL PLA D’ACCIÓ 

6.3. JUSTIFICACIÓ DE LA NECESITAT 

La governança municipal es troba davant del desafiament de gestionar la ciutat, amb una realitat 

urbana cada vegada més complexa i canviant, aguditzada per les diferents crisis que apareixen a nivell 

global i el fet que la població resideix cada vegada més a les ciutats. El que provoca el sorgiment de 

problemes cada vegada més complicats de resoldre. És per això que la idea de construir noves eines 

de governança que siguin capaces de planificar la ciutat de manera més intel·ligent, sostenible, 

eficient i col·laborativa, resulta de gran necessitat.  

Els governs locals, des de la seva posició de proximitat, adquireixen un paper protagonista en la 

implementació de polítiques i projectes capaços de transformar el territori i la vida de les personis. El 

Pla d'Acció Local d'Agenda Urbana, pretén convertir-se en una eina innovadora de governança que 

ajudi a construir ciutats més sostenibles, equitatives i justes.  

Amb això, Mataró, després de la seva selecció com a ciutat pilot, en el marc del Programa d'ajudes per 

a l'elaboració de projectes pilot de Plans d'Acció Local de l'Agenda Urbana Espanyola, té davant si 

l'oportunitat de convertir-se en una ciutat pionera en l'articulació d'una governança innovadora, 

capaç d'afrontar els reptes del present i del futur.  

Uns altres dels aspectes que justifiquen la idoneïtat d'elaborar i implementar el Pla d'Acció Local són 

els següents: 

• Alineament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i els Objectius Estratègics de la 

AUE, així com la Agenda Urbana Europea i la Agenda dels Pobles i Ciutats Catalunya 2050. 

• Posar la atenció en aquells aspectes i àmbits de la ciutat que requereixen d'intervencions 

concretes de manera prioritària.  

• Posar en valor y aplicar un instrument de planificació estratègica nou, capaç de transformar la 

governança i promoure la transversalitat municipal i el treball interdepartamental entre les 

àrees. 

• Impulsar una planificació estratègica integrada i no sectorial, cap a un horitzó 2030. 

• Generar processos participatius de reflexió estratègica que ajuden a identificar de manera 

permanent els reptes de la ciutat, els objectius que precisa aconseguir i els projectes que 

necessita executar. 

• Definir projectes estratègics i d'envergadura, que puguin convertir-se en motors de la 

transformació de la realitat urbana per la seua transversalitat, multidimensionalitat i caràcter 

estructural. 

• Per a situar a Mataró com a projecte pilot en estratègies de desenvolupament urbà sostenible 

per a altres ciutats i municipis.  

• Estar més ben posicionat per a la captació de fons europeus que permetin executar els 

projectes del Pla. 

 

 



 

pàg. 190 ESTRATÈGIA DEL PLA D’ACCIÓ 

6.4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ I DESTINATARIS 

L’àmbit d'actuació del Pla d'Acció abasta tota la dimensió territorial de l'acabo municipal de Mataró, 

que apareix reflectit en el pla inferior. 

 

Imatge 20. Plànol de Mataró. Referència: Ajuntament de Mataró. 

Per a demostrar l'abast del Pla, és necessari explicar les diferents dimensions que es veuran afectades 

per aquest. 

• DIMENSIÓ TERRITORIAL: 

o Superfície de 22,53 km². 

o Zones forestals, agrícoles, periurbanes, urbanes i de costa. 

• ORGANIZACIÓ ADMINISTRATIVA I POLÌTICA: 

o Termini municipal. 

o Nucli urbà central.  

o Centre històric.  

o Organització administrativa: 11 barris (Centri, Cerdanyola, Cirera, Eixample, el Palau-

Escorxador, els Molins, la Llàntia, Peramàs, Pla d’en Boet, Rocafonda, Vista Alegre) 

o Pertany a la Comarca del Maresme: 30 municipis, sent Mataró la capital 

administrativa. 

• POBLACIÓ DESTINATÀRIA (129.149 habitants): infància, adolescents i joves, adults, tercera i 

quarta edat. 

• ÀMBITS SECTORIALS: Teixit social, comunitat educativa, entramat econòmic (industrial, 

empresarial, turístic i comercial), ecosistema d'innovació, recerca i coneixement, 

emprenedors, i àmbit medi ambiental, marítim, cultural, artístic i sanitari, entre altres. 
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7. PLA D’ACCIÓ LOCAL 

7.1. DEFINICIÓ DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL 

El Pla d'Acció Local Mataró Agenda Urbana 2030 ha estat configurat, partint dels resultats del 

diagnòstic urbà, de la formulació de l'estratègia de Mataró 2030, i amb la finalitat de reunir els 

projectes estratègic definits. Després d'un intens i amplio procés participatiu en el qual s'han realitzat 

diferents fòrums i tallers con experts, agents locals i ciutadania, s'han contrastat els reptes identificats 

el diagnòstic, s'ha debatut sobre els objectius i les metes de la ciutat i s'han recollit diferents propostes 

d'actuació, que han servit per a definir els projectes del Pla. 

 

Figura 6. Principals elements del Pla d’Acció Local de Mataró Agenda Urbana 2030. Referència: Elaboració pròpia. 

El Pla d'Acció Local està desenvolupat pels projectes del Pla, presentats de manera descriptiva i tècnica, 

alineats amb les ODS, l'Agenda Urbana Europea i la AUE, així com relacionats amb les mirades de ciutat, 

els objectius de la AUE i els objectius prioritaris definits per l'Agenda Urbana de Mataró. 

Un dels propòsits a curt termini de l'Agenda Urbana de Mataró, és la introducció d'una nova figura 

estratègica, basada en l'establiment d'una sèrie de missions estratègiques, al voltant de les quals 

pivotaran els reptes, els objectius i els projectes dels futurs plans d'acció que s'aniran elaborant i 

actualitzant anualment, amb una vocació col·laborativa d'activar a aquells agents públics i privats de 

la ciutat la implicació clau de la qual per a l'èxit del procés i que comparteixen una visió comuna amb 

l'Ajuntament de com impulsar la transformació de Mataró. 
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7.2. SELECCIÓ I VALIDACIÓ DELS PROJECTES 

Els projectes que componen el Pla d'Acció Local han estat definits després d'un intens procés de treball 

col·lectiu, previ a l'inici del procés d'elaboració d'Agenda Urbana de Mataró i en el marc de la 

participació de Mataró en la convocatòria de projectes pilot del MITMA, on ja s'havien identificat 

distints projectes d'actuació. I d'altra banda, fruit d'un procés de participació tècnica i ciutadana en el 

qual s'han celebrat diferents fòrums, debats i jornades tècniques, i s’han recollit comentaris i opinions 

des de la ciutadania mitjançant la plataforma DECIDIM. 

Els fòrums han estat els espais de treball més determinants per a la definició i selecció dels projectes. 

L’objectiu principal dels fòrums ha estat la identificació dels reptes, la detecció d’oportunitats i 

prioritats. 

El dia 29 de juny ha tingut lloc el Fòrum d’aterratge de projectes per a l’elaboració del Pla d’Acció Local 

Mataró Agenda Urbana 2030, on han participat tots els agents externs presents als fòrums, el personal 

tècnic de l’Ajuntament de Mataró i la ciutadania. La sessió s’ha estructurat al voltant de dotze projectes 

estratègics de ciutat entorn a temes clau com l'economia circular, la retenció i captació de talent, la 

ciència ciutadana, l’economia blava, la renaturalització de l'espai urbà, l’economia de les cures i 

l’activació d'espais públics per a l’expressió artística i cultural, entre altres projectes.  

La sessió s'ha plantejat amb els objectius de co-crear, definir i desenvolupar els dotze projectes 

estratègics mitjançant la mirada transversal dels assistents, que han participat en diverses taules de 

treball aportant una visió des del seu àmbit d’expertesa. Tanmateix, per fomentar una participació 

activa i dinàmica, la sessió -amb una durada de dues hores i mitja- s’ha dividit en dotze taules, una per 

projecte, on els assistents han pogut participar en tres taules de treball durant vint minuts.  

D'una altra part, ha estat l'Oficina de Suport Tècnic l'encarregada d'acabar de definir tals projectes en 

el Pla d'Acció Local, en col·laboració amb els tècnics municipals i les consultores externes contractades 

en el marc del projecte. Per a, finalment, en reunió amb la Comissió Assessora, dur a terme la validació 

i priorització dels projectes. A més, per a diferenciar el caràcter transformador de cadascun dels 

projectes, s'han establert una sèrie de categories d'actuació: 

• Planificació: Projectes definits com a plans estratègics o estratègies d'actuació, integrats en 

una bateria d'accions emmarcada en un mateix àmbit d'actuació. 

• Intervenció: Projectes concrets amb un caràcter de transformació sobre àrees i àmbits 

específics d'actuació. 

• Innovació: Projectes caracteritzats pel seu caràcter i component innovador, sobretot 

relacionats amb la tecnologia i la digitalització. 

• Governança: Projectes pensats per a transformar la manera de gestionar i governar la ciutat, 

des de l'administració local fins a la participació de la població en la governança. 

• Coneixement: Projectes que busquen millorar la formació de la població i divulgar 

ensenyaments en diferents camps de coneixement. 

Finalment, el grau de prioritat dels projectes ha estat determinat de la següent manera: 

• Prioritat alta: 1 

• Prioritat mitjana: 2 

• Prioritat baixa: 3 
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7.3. ESPECIFICACIÓ DELS PROJECTES  

A continuació, es presenten els projectes del Pla d’Acció Local, així com una sèrie de fitxes tècniques 

amb la informació clau de cadascun d’aquests. Els projectes es classifiquen en funció de les mirades 

estratègiques de ciutat, amb l'única variació que Ciutat Resilient s'incorpora a Ciutat Saludable i 

Ecològica. 

CIUTAT PRÒSPERA (CP) CIUTAT INCLUSIVA (CI) CIUDAD SALUDABLE, 

ECOLÒGICA I RESILIENT (CSER) CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA (CIC) 

• P1-CP. Mataró circular 2030 

• P2-CP. Desenvolupament de les cinc 
sènies com l’espai agrari de la ciutat 

• P3-CP. Hub del coneixement i innovació 
blau 

• P4-CP. Incubadora de tecnologies de 
fabricació additiva 

• P5-CP. Formació del futur 

• P6-CP. Mapa de talent de Mataró 

• P7-CP. Mataró 5 Estrelles  

 

• P8-CI. Sensorització de les llars 

• P9-CI. Cures a la comunitat: el Far 

• P10-CI. Salut mental 

• P11-CI. Activació d’espais 

• P12-CI. Espai Escènic 

• P13-CI. Rehabilitació energètica de 
comunitats vulnerables. 

• P14-CI. Habitatge col·laboratiu en la 
mobilització d'habitatge desocupat 

 

 

 

 

 

• P15-CSER. Renaturalització de l’espai 
Urbà 

• P16-CSER. Fem salut des del disseny urbà 
i estils de vida 

• P17-CSER. Regeneració urbana integral 
als barris de Cerdanyola i Rocafonda-El 
Palau 

• P18-CSER. Ciutat esportiva 

• P19-CSER. Desplegament de comunitats 
energètiques i autoconsum compartit 

• P20-CSER. Gestió de l’aigua cap a la 
resiliència hídrica 

• P21-CSER. Impuls i desplegament de la 
mobilitat sostenible 

 

• P22-CIC. El Cervell de Mataró 

• P23-CIC. Digitalització en la gestió de 
l’aigua 

• P24-CIC. Oficina de gestió de dades 

• P25-CIC. Antena Tren Lab 

• P26-CIC. Plataforma Digital com a Banc 
de Recursos 

• P27-CIC. Laboratori d’innovació per a la 
transformació de l’administració local 

• P28-CIC. Adequació dels instruments 
urbanístics i impuls de projectes de 
transformació urbana
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P15-CSER. 
Renaturalització de 
l’espai Urbà 

                               

P16-CSER. Fem salut 
des del disseny urbà i 
estils de vida 

                              

P17-CSER. Regeneració 
urbana integral als 
barris de Cerdanyola i 
Rocafonda-El Palau 

                              

P18-CSER. Ciutat 
esportiva 

                              

P19-CSER. 
Desplegament de 
comunitats 
energètiques i 
autoconsum compartit 

                              

P20-CSER. Gestió de 
l’aigua cap a la 
resiliència hídrica 

                              

P21-CSER. Impuls i 
desplegament de la 
mobilitat sostenible 
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digital 

OE10. Millorar els instruments 
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P22-CIC. El Cervell de 
Mataró 

                               

P23-CIC. Digitalització 
en la gestió de l’aigua 

                              

P24-CIC. Oficina de 
gestió de dades 

                              

P25-CIC. Antena Tren 
Lab 

                              

P26-CIC. Plataforma 
Digital com a Banc de 
Recursos 

                              

P27-CIC. Laboratori 
d’innovació per a la 
transformació de 
l’administració local 

                              

P28-CIC. Adequació 
dels instruments 
urbanístics i impuls de 
projectes de 
transformació urbana 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT PRÒSPERA P1-CP. MATARÓ CIRCULAR 2030 
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L’estratègia Mataró Circular 2030 és un projecte amb l’objectiu d’accelerar la 
transformació cap a una ciutat més circular, canviant els actuals patrons de producció 
i consum amb la finalitat de generar benestar (valor) fent un millor ús dels recursos. 
La visió circular de Mataró és que la ciutat, de la mà de tot el seu teixit socio-econòmic 
i la ciutadania, acceleri la transició cap a un model circular d’aquí al 2030 per 
convertir-se en una ciutat de referència a escala comercial i estatal, i ubicar-se en el 
mapa de ciutats mediterrànies europees circulars.  
El full de ruta de l’estratègia es basa en sis eixos prioritaris: Alimentació, Tèxtil i moda, 
Altres béns de consum, Medi construït, Sistema sanitari i Comerç i hostaleria. Aquests 
es despleguen en 13 aspiracions (fites) i 43 línies d’acció.  
Addicionalment, els sis eixos es complementen i s’interrelacionen amb quatre temes 
transversals clau: la transformació digital, l’alineació d’esforços del conjunt d’agents 
del territori, la sensibilització, formació, capacitació i generació de talent, i finalment, 
la compra pública circular.  
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• Repensar i evolucionar el model productiu i de 
consum de la ciutat per tal d’augmentar el 
benestar de la població en equilibri amb l’entorn 
local, regional i global. 

• Dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat i 
augmentar la productivitat fent un millor ús dels 
recursos. 

• Creació d’ocupació.  

• Reforçar la capitalitat.  

• Impulsar el talent, la col·laboració i la innovació. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE4.3. Fomentar el cicle dels materials. 
OE4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP1.1. Circularitat en els processos productius i domèstics realitzats en la indústria, les empreses, els comerços i per la ciutadania. 

REPTES RELACIONATS RE2. Economia circular, gestió de l’aigua, reciclatge i residus. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 

Intervenció 
RESPONSABLE 

Ajuntament de Mataró.  (Àrea de Qualitat Urbana: Direcció de 
Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic: Oficina tècnica de 
Gestió de Residus i Impuls de l’Economia Circular). 

PRIORITAT 1 

TERMINI 
2022-2030 

IMPLICATS 
Ajuntament de Mataró, TecnoCampus (especialment la Càtedra d’Economia Circular del 
TecnoCampus), AMSA, Consorci de Residus, el teixit sòcio-empresarial i la ciutadania. 

MARC TEMPORAL Llarg BENEFICIARIS El conjunt de teixit socio-econòmic i la ciutadania. 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Aprovació de l'Estratègia Mataró Circular 2030.          

2 Preparació i redacció del primer pla d’acció (2022-2024).          

3 Posicionament en xarxes catalanes, espanyoles i europees.          

4 Construcció i posada en funcionament del Parc Circular Mataró-Maresme (PCMM) (1a fase).          

5 Recerca de finançament extern.          

6 Preparació i redacció del segon pla d’acció (2025-2027).          

7 Desenvolupament de la 2a fase (circular hub i projectes industrials).          
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8 Extensió xarxa del Tub Verd i exploració de fonts energètiques alternatives.          

9 Desenvolupament dels projectes circulars específics per els eixos de tipus sectorial i transversals en cada trienni.          

INDICADORS UNITAT 

1 Generació de residus domèstics. Kg/hab. 

2 

Recuperació de residus totals. % de reciclatge sobre el total 
dels residus (domèstics, 

industrials i de la construcció) 

3 Consum d’energies renovables sobre el consum total d’energia. % 

4 
Compra pública circular. % de contractes públics amb 

clàusules circulars 

5 
Ocupació circular a la ciutat. Número de llocs de treball 

circulars 

6 Empreses que integren l’economia circular. Nombre 

7 
Índex de circularitat de la ciutat. Punts de circularitat en una 

escala d’1 a 10 
   

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 
Economia circular 

 
Transició verda 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT PRÒSPERA P2-CP. DESENVOLUPAMENT DE LES CINC SÈNIES COM L’ESPAI AGRARI DE LA CIUTAT 
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Impuls de diferents mesures tendents al desenvolupament i millora de 
l’espai agrari de la ciutat, donant suport al sector i contribuint per que la 
seva activitat aporti valor al llarg de la cadena alimentària. Així com posant 
de relleu elements paisatgístics i de connexió amb la ciutadania.  
Una xarxa de distribució alimentària local fomentaria la producció i consum 
local d’aliments, donant resposta així a la demanda creixent d’una 
alimentació basada en la proximitat, la salut i el medi, i la voluntat de 
potenciar el valor de l’ecosistema agrari. Una xarxa de distribució 
alimentària local robusta i que garanteix preus justos en la producció 
posaria en valor la pagesia i ajudaria a dinamitzar la zona agrícola de Mataró 
(Cinc Sénies) i de l’entorn. A més, es podrien impulsar terres de gestió 
agrària de titularitat pública,  gestionades per alguna entitat agrària que 
podria facilitar la incorporació d’estudiants en formació agrària a través de 
pràctiques, promovent així el relleu generacional necessari per garantir la 
continuïtat del projecte i de l’ofici. La xarxa permet traccionar la producció 
i retenir els productes mataronins en el territori, així com incrementar el 
consum d’aliments de producció local. A més, d’aquesta manera és possible 
reduir el nombre d’intermediaris al llarg de la cadena de valor, reduint així 
també el malbaratament alimentari, i es potencia un transport sostenible 
per a la seva distribució. 
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• Impulsar l’anella verda i la renaturalització de l’espai. 

• Creació d’ocupació i d’oportunitats equitatives en el 

sector agrícola.  

• Potenciar la cohesió social i l’equitat col·laborant. 

• Desenvolupament de les cinc sènies com espai agrari de 

qualitat i valor per la ciutat i el seu entorn, tot evitant la 

dispersió urbana i potenciant la diversificació econòmica. 

• Impulsar l’alimentació sostenible i la resiliència de ciutat, 

ja que es redueix la dependència de productors llunyans. 

• Reduir els impactes del canvi climàtic ja que es redueixen 

les emissions associades al transport. 

• Captar, generar i retenir talent posant en valor la pagesia 
i millorant-ne les seves condicions i oportunitats. 

• Millorar la qualitat de vida de les persones i la cura de 
l’entorn humà gràcies a la seva contribució a millorar les 
condicions de la pagesia, a promoure i sensibilitzar per 
una alimentació saludable i sostenible i per a la seva 
contribució a reduir la pobresa alimentària. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural, i protegir el paisatge. 
OE1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el context natural. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP4.1. Preservació d'espais protegides, restauració de la biodiversitat i interrelació de l'ecosistema rural, agrícola i litoral. 

REPTES RELACIONATS RE13. Enfortir els ecosistemes forestals, agrícoles i litorals. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Planificació RESPONSABLE Ajuntament de Mataró (Direcció d’Urbanisme i Planificació). PRIORITAT 2 

TERMINI 
Mitjà 

IMPLICATS 
Pagesia, agents de l’administració pública local, entitat agrària, agents d’empreses amb serveis 
d’alimentació, entitats socials, serveis locals de DUM sostenibles 

MARC TEMPORAL 2022-2025 BENEFICIARIS Ciutadania i pagesia. 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Identificació d’agents productors (també joves) i consumidors rellevants/interessats.          

2 Definició del grup promotor d’aquesta iniciativa i plataforma, i la seva forma de col·laboració.          

3 Desenvolupament del Pla de treball de la taula agrària.          

4 Carta alimentària.          

5 Disseny de la xarxa de micro-hubs per a la distribució capil·lar dels productes agraris.          
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6 Creació i difusió de la plataforma per connectar potencials venedors i compradors.           

7 
Creació d’un distintiu identificable per a la ciutadania d’aquests productes locals que participen d’aquesta xarxa través 
d’estratègies de màrqueting i branding (reconeixement del producte). 

         

8 Desenvolupament projecte anella verda.          

9 Elaboració Pla estratègic per l’espai agrari.          

10 Posar en marxa hort trampolí i projecte ocupacional i formatiu del sector.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Productors adherits a la plataforma. Nombre 

2 Interaccions/demanda dels consumidors a través de la plataforma. Nombre 

3 Volum de vendes anuals de productes alimentaris locals. Kg  

4 Accions assolides del Pla de treball de la taula. Nombre 

5 Nombre d’accions que es posen en marxa de la carta alimentària. Nombre 

6 Modificació planejament per l’inici anella verda. Sí/No 

7 Superfície d’expropiacions. Ha 

8 Fer el Pla estratègic. Sí / No 

9 Persones usuàries dels cursos de formació i de l’obrador. Nombre  

10 Número de persones usuàries de l’hort. Nombre 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

Economia circular 
Ús sostenible del sòl  

Transició verda 
Equilibri territorial 

Prosperitat econòmica 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT PRÒSPERA P3-CP. HUB DEL CONEIXEMENT I INNOVACIÓ BLAU 
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El projecte se centra en la creació d’un HUB de coneixement 
i innovació blau que abordi temes disruptius, tant els 
vinculats amb l’àmbit productiu com aquells relacionats 
amb la transformació ecosistèmica prevista als litorals pels 
efectes del canvi climàtic.  En aquest darrer aspecte es 
planteja com a potencial objectiu que pugui acabar 
generant un institut de recerca de referència i que alhora 
impulsi noves oportunitats d’activitat emprenedora i de 
generació de talent al seu voltant. 
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 • Millorar les possibilitats d’emprenedoria i talent en economia blava.
• Fomentar el coneixement sobre temes clau que permeti realitzar polítiques
amb coneixement de causa per millorar la resiliència de la ciutat.
• Dissenyar un model de ciutat amb estratègies d’eficiència energètica i
gestió de l’aigua i millorar la resiliència enfront al canvi climàtic.

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi climàtic i avançar en la seva prevenció. 
OE3.3. Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic. 
OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 
OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 

OP1.3. Innovació, sostenibilitat i coneixement com a palanques per a la transformació d'una economia local més competitiva, especialitzada i 
diversificada. 
OP1.4. Col·laboració del teixit empresarial que origina el sorgiment de iniciatives que milloren l'atracció d'inversions privades.´ 
OP3.2. Resiliència urbana i adaptació i mitigació davant els efectes del canvi climàtic. 
OP5.5. Teixit associatiu empoderat i col·laboratiu partint de l'ús de les TIC com a element propulsor de la seua activitat. 

REPTES RELACIONATS 

RE3. Transformació i innovació del model productiu. 
RE4. Diversificació econòmica.  
RE5. Potenciar el teixit empresarial.  
RE13. Enfortir els ecosistemes forestals, agrícoles i litorals. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

TIPOLOGIA 
Innovació 

RESPONSABLE 
Ajuntament de Mataró (Direcció de Promoció Econòmica). Col·laboració 
público-privada 

PRIORITAT 2 

TERMINI Llarg IMPLICATS TecnoCampus,  Instituts de Recerca Marítima,  Administració pública 

MARC TEMPORAL 2024-2027 BENEFICIARIS Empreses, centres de recerca i ciutadania 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Apostar per la visió productiva del mar en el foment de l’esport nàutic des de les escoles. 

2 Fomentar l’educació ocupacional i empresarial a través de les escoles. 

3 Campanyes de sensibilització entorn a la Pradera de Posidonia. 

4 Impulsar i promoure estudis en logística marítima. 

5 Vincular les estratègies d’economia circular que presents i futures amb el mar. 

INDICADORS UNITAT 

1 Campanyes de sensibilització. Nombre 
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2 Estudis en logística marítima. Nombre 

3 Estratègies per vincular l’economia circular amb el mar. Nombre 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

Treballs i habilitats en l’economia local 
Transició digital 

 

Transició digital 
Prosperitat econòmica 

ç 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT PRÒSPERA P4-CP. INCUBADORA DE TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ ADDITIVA 
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Impuls de nous projectes d’emprenedoria i innovació per a micropimes i pimes a través de 
l’adopció de tecnologies de fabricació additiva (impressió 3D)  que afavoreixen un teixit 
empresarial més competitiu, sostenible, digital i resilient que generi impacte socioeconòmic positiu 
a la ciutat i el seu entorn. 
La impressió 3D (3D printing), també coneguda com a fabricació additiva (additive manufacturing), 
es refereix un conjunt de tecnologies que permeten crear objectes volumètrics a partir de models 
digitals amb la incorporació dels següents valors: Respecte al medi ambient, Circularitat, 
Reindustrialització, Producció km. 0, Sostenibilitat, Col·laboració, Innovació, Emprenedoria, 
Adaptabilitat. 
La Incubadora comptarà amb equipament tecnològic de fabricació additiva singular que donarà 
cobertura a empreses de qualsevol sector i, a més, tindrà una àrea d’especialització en el sector 
salut. 
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• Millorar les possibilitats 
d’emprenedoria- 
• Fomentar la innovació social en la 
proposta de reptes i solucions. 
• Generació, captació i retenció del 
talent. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP1.3. Innovació, sostenibilitat i coneixement com a palanques per a la transformació d'una economia local més competitiva, especialitzada i 
diversificada. 

REPTES RELACIONATS RE3. Transformació i innovació del model productiu.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Intervenció RESPONSABLE TecnoCampus Mataró-Maresme PRIORITAT 2 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Ajuntament de Mataró (Direcció de Promoció Econòmica), ecosistema d’innovació 

ANYS 2022-2024 BENEFICIARIS Empreses, emprenedors, pimes i micropimes 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Programes d’incubació d’Alt Rendiment Emprenedor i Tecnològic.          

2 Acceleradora tecnològica en fabricació additiva per a micropimes i pimes.          

3 Programa Go Global 3D per a la internacionalització.          

4 Programa Finance 3D.          

5 Serveis tecnològics.          

6 Esdeveniments de difusió tecnològica i sensibilització.          

7 Desplegament i seguiment del projecte.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Empreses incubades i participants en programes.  Nombre 

2 Empreses participants en actuacions de l’ecosistema. Nombre 

3 Treballadors/es directament ocupats en les empreses de recent creació. Nombre 
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AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

Transició digital 
Treballs i habilitats en l’economia local  

Transició digital 
Prosperitat econòmica 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT PRÒSPERA P5-CP. FORMACIÓ DEL FUTUR 
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Programes formatius dins dels tres sistemes (reglada, 
ocupacional i continua) al voltant de tres eixos 
temàtics: economia circular i energies renovables, 
economia blava -viure més de cara al mar- i economia 
de les cures i de l’àmbit sociosanitari. Per dur a terme 
el projecte no es crearà un centre, sinó que es tracta de 
coordinar una especialització singular de Mataró en la 
formació professionalitzadora dins d’aquests àmbits 
temàtics. Un dels requisits per dur-ho a terme es 
impulsar la col·laboració públic-privada.  
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• Potenciar la col·laboració públic-privada.
• Adequar l’oferta formativa a les necessitats del futur per gaudir d’una ocupació
de qualitat.
• Generar mecanismes per retenir i captar el talent.
• Adaptar l’oferta formativa.
• Potenciar la col·laboració públic-privada.
• Ampliar l’oferta formativa en Formació Professional, del tot insuficient a dia
d’avui.
• Capacitació de la població en general, tot augmentant-ne els nivells formatius.

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP1.6. Oportunitats formatives i professionals. 

REPTES RELACIONATS RE6. Retenció i generació del talent. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

TIPOLOGIA 

Coneixement 

RESPONSABLE 

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis  a la Ciutadania: Direcció de Polítiques 
d’Igualtat d’Oportunitats: Servei d’Educació.  Àrea de Desenvolupament Urbà 
i Econòmic: Direcció de Promoció Econòmica) i TecnoCampus Mataró-
Maresme 

PRIORITAT 1 

TERMINI 
Llarg 

IMPLICATS 
Administració pública, formadors, docents, emprenedors, empreses com Aigües de Mataró, Planta de residus, 
Depuradora, Instituts 

MARC TEMPORAL 2024-2028 BENEFICIARIS Ciutadania 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Creació d’un mapa de la oferta formativa actual. 

2 Mapeig de les necessitats futures de talent. 

3 Campanyes per connectar i posar en comú tot el que s’està fent a la ciutat. 

4 Disseny i aplicació dels cursos formatius. 

5 Enquestes de satisfacció per detectar noves oportunitats. 

INDICADORS UNITAT 

1 Centres que imparteixen la formació professionalitzadora. Nombre 

2 Grau de participació, especialment de les classes més desfavorides, en la formació no reglada. % per barris 

3 Àmbits de formació, branques, famílies, especialitats... Per determinar 

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

Treballs i habilitats en l’economia local Prosperitat econòmica 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT PRÒSPERA P6-CP. MAPA DE TALENT DE MATARÓ 
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El projecte de definir un mapa de talent de Mataró té el propòsit de fer un 
inventari del talent del que disposa la Ciutat i el seu entorn; un talent que 
pot ser individual, d’empreses i d’institucions que resideixen a Mataró i el 
seu entorn, hi treballen o en tenen lligams i hi volen participar. A partir de 
la definició del Mapa i de la identificació de interrelacions i 
interdependències entre agents es vol definir una xarxa o graf per 
representar el mapa i dissenyar estratègies i actuacions per a la captació i 
retenció de talent. Es tracta d’un procés continu a partir d’una anàlisi 
inicial.  
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• Dissenyar estratègies i actuacions per a la captació, 
retenció i impuls de talent.

• Definir una xarxa o graf de relacions entre els i les agents 
identificant interrelacions i interdependències.

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP1.7. Aprofitament del talent local i foment de l’emprenedoria. 

REPTES RELACIONATS RE6. Retenció i generació del talent. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

TIPOLOGIA Coneixement RESPONSABLE Ajuntament de Mataró - TecnoCampus PRIORITAT 1 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Persones, empreses i institucions de Mataró i el seu entorn. 

MARC TEMPORAL 2022-2024 BENEFICIARIS Teixit empresarial, ciutadania. 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Definició del Mapa de Talent a partir d’un procés participatiu incremental. 

2 Dissenyar estratègies i actuacions per a la captació, retenció i impuls de talent. 

3 Definir una representació del mapa de talent que faciliti la seva gestió i el seu manteniment. 

4 Manteniment i actualització del mapa a patir del disseny inicial. 

INDICADORS UNITAT 

1 Nombre de nodes del graf (agents) i nombre d’arestes del graf (interdependències)/Si es fa cada any, percentatge de variació. Nombre/% 

2 Ràtio d’interdependències per node/ Si es fa cada any, percentatge de variació. Real/% 

3 Increment de nodes o interdependències fruit de les estratègies de captació, retenció i impuls de talent. Nombre/% 

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

Treballs i habilitats en la economia local 
Transició digital 

Transició digital 
Prosperitat econòmica 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT PRÒSPERA P7-CP. MATARÓ 5 ESTRELLES 
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El projecte es basa en la preservació del patrimoni històric local i la seva posada en valor 
a partir d'un nou model de turisme cultural, social i sostenible que afavoreixi el 
desenvolupament econòmic local (comerç, gastronomia...), la cohesió social i territorial 
de la ciutat i la qualitat urbana. Inclou actuacions per articular el patrimoni arquitectònic 
i donar‐lo a conèixer a través dels 5 monuments principals imprescindibles de Mataró 
(les 5 estrelles), Béns Culturals d’Interès Nacional, representatius de diferents vessants i 
moments històrics, a partir dels quals desenvolupar una difusió i governança turística 
conjunta. 

O
B

J
E

C
T

IU
S

 

• Valor del patrimoni històric cap a un nou
model de turisme cultural

• Promoció turística i del patrimoni

• Impulsar un model de turisme de base
cultural i sostenible.

• Promocionar la ciutat, l’economia urbana i la
seva cohesió social i territorial.

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 
OE7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de qualitat i els sectors clau de l'economia local. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP1.5. Transició del model turístic cap a la sostenibilitat i promoció del destí. 

REPTES RELACIONATS RE7. Turisme sostenible. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

TIPOLOGIA 
Planificació 

RESPONSABLE 
Ajuntament de Mataró (Àrea de Desenvolupament Urbà i 
Econòmic). 

PRIORITAT 2 

TERMINI Curt IMPLICATS Teixit empresarial i agents del territori 

ANYS 2022-2030 BENEFICIARIS Ciutadania, visitants i teixit empresarial 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Intervenció en accessibilitat i museització de l'edifici de La Presó 

2 Adquisició, projecte i nou equipament de dinamització cultural i turística a Can Cruzate 

3 Nous usos per a Llar Cabanellas 

4 Rehabilitació del Rengle i urbanització de l'entorn 

5 Rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament 

6 Rehabilitació de Santa Maria i la Capella dels Dolors 

7 Rehabilitació i reconversió de l'edifici de La Farinera 

8 Rehabilitació de Vapor Gordils per a nous usos 

9 Nou museu de la ciutat a Can Marfà 

10 Accions de creació de marca, promoció, comunicació i difusió 

11 Programa educatiu i implicació ciutadana 

12 Recerca de finançament extern i posicionament en xarxes catalanes i europees 

INDICADORS UNITAT 

1 Visitants als 5 monuments. Nombre 
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AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

Treballs i habilitats en l’economia local Prosperitat econòmica 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INCLUSIVA P8-CI. SENSORITZACIÓ DE LES LLARS 
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Degut a l’envelliment progressiu de la població i a les noves tendències en la cura 
de persones dependents -la preferència per envellir a la llar en comptes de 
residències-, moltes persones dependents sovint es troben en situacions de 
soledat no desitjada.  
En aquest sentit, el projecte de ‘Sensorització de les llars’ cerca ampliar, amb una 
nova gama d’usos, el servei de teleassistència actual. Per fer-ho, l’Ajuntament 
escollirà llars pilot per posar sensors que analitzin la mobilitat i hàbits de la 
persona amb l’objectiu de detectar situacions anòmales i incidències. 
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• Sensorització de les llars de les persones grans amb 
l’objectiu de facilitar la seva atenció en qualsevol 
moment del dia. 
• Situar a les persones al centre de totes les polítiques, 
especialment des d’una vessant social i reducció de la 
bretxa digital. 
• Facilitar i millorar l’atenció de persones grans i 
dependents en qualsevol moment del dia. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits. 
OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP2.1. Treballar amb col·lectius vulnerables i àrees urbanes desfavorides per afavorir la integració social, la igualtat de gènere i l’atenció a les cures. 

REPTES RELACIONATS RE8. Reducció de les desigualtats. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 

Planificació / Intervenció  
RESPONSABLE 

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania 
Direcció de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Servei de Benestar 
Social). 

PRIORITAT 1 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Departament de Salut, Direcció d’Innovació i Qualitat. 

MARC TEMPORAL 2024-2028 BENEFICIARIS Persones amb necessitats d’atenció a la llar 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Campanyes de sensibilització per explicar els reptes vinculats a la privacitat i al tractament de les dades .          

2 Monitorització d’hàbits i mobilitat de les persones a la llar.          

3 Seguiment d’elements vinculats a la salut de les persones.          

4 Establiment d’una connexió amb serveis bàsics com comerços, farmàcies etc.          

5 
Anàlisi de les dades per millorar la implementació del projecte i especialitzar a Mataró en l’àmbit de l’economia 
de les cures. 

         

 

INDICADORS UNITAT 

1 Llars monitoritzades. Nombre 

2 Persones beneficiaries. Nombre 

3 Nombre d’actuacions d’atenció derivades de la sensorització. Nombre 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

Pobresa urbana 
Habitatge  

Equitat social 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INCLUSIVA P9-CI. CURES A LA COMUNITAT: EL FAR 
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Donada la complexitat social actual, es fa necessària cada cop més, la intervenció 
multidisicplinar integrada als territoris de la ciutat, per donar resposta de forma eficaç i 
eficient  a les necessitats existents i emergents, treballant a, per i amb la comunitat. 
En aquest sentit, el projecte de Far té els següents propòsits: 
• El disseny d’eines i metodologies compartides entre els diferents agents, per a la creació del 
primer sistema d’intervenció integrat de resposta ràpida en situacions de fragilitat, 
vulnerabilitat o exclusió social, que permeti l’activació dels interventors necessaris a cada 
situació, així com el seu seguiment posterior. 
• La incorporació de la comunitat com a mecanisme detector de situacions de fragilitat, 
vulnerabilitat o exclusió social, integrant les persones com a agents socials informals de cura 
del territori i afavorint la interrelació i el sentiment de pertinença a la comunitat. 
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• Incorporar mecanismes de cura a la 
comunitat, combinats amb l’activitat 
d’intervenció integrada per part dels 
serveis. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits. 
OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP2.1. Treballar amb col·lectius vulnerables i àrees urbanes desfavorides per afavorir la integració social, la igualtat de gènere i l’atenció a les cures. 

REPTES RELACIONATS RE8. Reducció de les desigualtats. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 

Planificació/ 
Intervenció  RESPONSABLE 

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania: 
Direcció de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Servei de Benestar 
Social) 

PRIORITAT 1 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Comunitat, entitats, associacions veïnals, ciutadania, teixit comercial... 

MARC TEMPORAL 2023-2024 BENEFICIARIS Ciutadania en situacions de fragilitat, vulnerabilitat o exclusió social 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Exploració del territori  i la comunitat i identificació i fidelització d’agents detectors. Inicialment a Rocafonda – 
Palau. 

         

2 Formació i sensibilització específica sobre situacions de fragilitat a la comunitat.          

3 
Establiment de circuits i mecanismes per a la comunicació de situacions de fragilitat entre la comunitat i Serveis 
Socials. 

         

4 Identificació dels principals agents interventors implicats (municipals, supramunicipals i entitats).          

5 
Identificació i revisió dels principals circuits i protocols actuals d’intervenció, d’acord amb les diferents tipologies 
de situacions de fragilitat. 

         

6 
Adaptació dels circuits i protocols i, si s’escau, disseny i establiment de nous circuits d’intervenció integrada a 
altres indrets de la ciutat. 
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INDICADORS UNITAT 

1 Persones que formen part de la plataforma comunitària. Nombre 

2 Situacions comunicades per part de la comunitat. Nombre 

3 Persones beneficiades de la intervenció integrada. Nombre 

4 Nous circuits i protocols d’intervenció conjunta. Nombre 
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Pobresa urbana 

 
Equitat social 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INCLUSIVA P10-CI. SALUT MENTAL 
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Contribuir a la millora de la salut mental de la ciutadania, 
treballant amb tots els agents implicats en el marc de la 
Taula de Salut Mental de Mataró. 
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• Garantir la informació dels recursos existents en salut mental per a les 
persones amb problemes de salut mental i de les seves famílies. 
• Sensibilitzar la població en general i diferents col·lectius vers la salut mental. 
• Fomentar la integració social i laboral amb les persones amb problemes de 
salut mental. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE OE6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP2.1. Treballar amb col·lectius vulnerables i àrees urbanes desfavorides per afavorir la integració social, la igualtat de gènere i l’atenció a les cures. 
OP2.3. Experiències i activitats esportives i saludables que milloren el benestar emocional i la qualitat de vida. 

REPTES RELACIONATS R38. Reducció de les desigualtats. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Planificació RESPONSABLE Taula de la Salut Mental de Mataró. Cogestionat. PRIORITAT 1 

TERMINI 

2022-2025 IMPLICATS Consorci Sanitari del Maresme, Ajuntament de Mataró, el Departament de Salut, el Servei Català 
de la Salut, l’Institut Català de la Salut, el Centre de Formació i Prevenció, la Comunitat 
Terapèutica del Maresme, l’Associació Salut Mental Mataró i Maresme, i la Federació Salut 
Mental de Catalunya. 

MARC TEMPORAL Mitjà BENEFICIARIS Tota la ciutadania de Mataró 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Elaboració i difusió d’un mapa de recursos de ciutat en salut mental.          

2 Elaboració de materials per accions comunicatives de sensibilització en salut mental.          

3 Promoure accions d´integració social i laboral que fomentin l’empoderament de les persones amb problemes de salut mental.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Exemplars distribuïts per servei. Nombre 

2 Accions efectuades per població destinatària. Nombre 

3 Accions d’integració social i/o laboral. Nombre 

4 Persones destinatàries de les accions d’integració social. Nombre 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 
Pobresa urbana 

 
Equitat social 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INCLUSIVA P11-CI. ACTIVACIÓ D’ESPAIS 
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Aprofitament de la xarxa d’espais públics disponibles i en desús a la ciutat 
per crear equipaments innovadors amb l’objectiu de fer-los més plurals i 
polivalents perquè responguin a les necessitats de la ciutadania i que 
contribueixin a generar espais de trobada i d’expressió cultural i social de 
tots els col·lectius. 
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• Fomentar la inclusió, la cohesió i les relacions socials i 
incentivar la creació cultural i artística de tota la 
ciutadania. 
• Segregació dels barris i espai públic com a eina per a la 
inclusió social. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis. 
OE6.2. Buscar la igualtat d'oportunitats des d'una perspectiva de gènere, edat i discapacitat. 
OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 

OP1.3. Innovació, sostenibilitat i coneixement com a palanques per a la transformació d'una economia local més competitiva, especialitzada i 
diversificada. 
OP2.2. Dinamització comunitària, educativa i cultural per a enfortir la convivència, el capital social, la solidaritat i els vincles identitaris. 
OP4.4. Rehabilitació sostenible i eficient d'edificis i habitatges. 
OP5.5. Teixit associatiu empoderat i col·laboratiu partint de l'ús de les TIC com a element propulsor de la seua activitat. 

REPTES RELACIONATS RE11. L’espai públic como element de cohesió.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Coneixement RESPONSABLE Ajuntament de Mataró i entitats. Cogestionat. PRIORITAT 3 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Administració pública, entitats i ciutadania 

ANYS 2023 - 2026 BENEFICIARIS Tota la ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Aplicació per gestionar i reservar les sales.          

2 Campanyes de promoció i sensibilització dels espais públics (ubicació i quin ús se’ls pot donar).          

3 Adequació dels espais amb equipaments per les activitats culturals i socials.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Sales per barris. Nombre 

2 Usuaris per barris. Nombre 

3 Distribució d’edat dels participants. % per trams d’edat 

4 Barreja d’usos (creació artística, cursos de formació sobre jardineria, cuina saludable, etc.). Nombre d’usos diferents per sala. Nombre 
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Seguretat en espais públics 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INCLUSIVA P12-CI. ESPAI ESCÈNIC 
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Projecte per dotar a Mataró d’un espai cultural de referència del Maresme que permeti crear 
un ecosistema cultural que fomenti la cohesió i la inclusió, així com la interconnexió amb la 
resta d’equipaments culturals de la ciutat. L’espai, de caràcter polivalent, prioritzarà les arts 
escèniques com el teatre, la música i la dansa. 
Tanmateix, a part d’aquesta sala de gran format, també s’habilitarà una altra sala mitjana per 
a l’exhibició o formació i destinada a projectes de caire més local, amb un aforament d’unes 
350-400 persones. 
Finalment, per garantir la unificació de sinèrgies, aquest complex cultural comptarà amb els 
espais necessaris per la creació de l’Escola que aglutinarà les arts escèniques: teatre, música 
i dansa 
Les sales com Can Gassol i Cafè Nou es mantindran com espaís complementaris de petit 
format, però en canvi, la Monumental passarà a ser un espai enfocat a fomentar i potenciar 
la programació local, destinat a les entitats locals i a les representacions d’artistes amateurs. 
La representació professional es farà a l’auditori nou. 
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• Aprofitar els agents i entitats existents 
en matèria de formació d’arts, aglutinar-
los, generar sinèrgies positives i treballar 
conjuntament per garantir una oferta de 
formació d’arts a la ciutat. 
• Espai públic com element de cohesió 
social. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis. 
OE6.2. Buscar la igualtat d'oportunitats des d'una perspectiva de gènere, edat i discapacitat. 
OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica. 
OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 

OP1.3. Innovació, sostenibilitat i coneixement com a palanques per a la transformació d'una economia local més competitiva, especialitzada i 
diversificada. 
OP2.2. Dinamització comunitària, educativa i cultural per a enfortir la convivència, el capital social, la solidaritat i els vincles identitaris. 
OP4.4. Rehabilitació sostenible i eficient d'edificis i habitatges. 
OP5.5. Teixit associatiu empoderat i col·laboratiu partint de l'ús de les TIC com a element propulsor de la seua activitat. 

REPTES RELACIONATS RE11. L’espai públic como element de cohesió. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 
Coneixement i Participació 

RESPONSABLE 
Administració pública (Àrea de Serveis a la Ciutadania:  
Direcció d’Acció Comunitària: Direcció de Cultura). 

PRIORITAT 3 

TERMINI Llarg IMPLICATS Administració pública, entitats i ciutadania 

MARC TEMPORAL 2023-2029 BENEFICIARIS Tota la ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Millora de l’accessibilitat dels espais en funcionament (sala Monumental i Can Gassol).          

2 Campanyes de sensibilització per gaudir dels consens de la ciutadania entorn al projecte.          

3 Promoció dels espais a disponibles per fomentar la participació ciutadana.          
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4 Procés participatiu per definir  el pla d’usos i programa funcional del complex escènic així com la seva localització en la trama 
urbana. 

         

5 Construcció de l’espai escènic.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Nombre d’assistents al conjunt d’espais culturals de la ciutat. Nombre 

2 Assistents al nou espai escènic. Nombre 

3 Percentatge d’assistents fora de Mataró. % 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

Treballs i habilitats en l’economia local 
Cultura i patrimoni cultural  

Prosperitat econòmica 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INCLUSIVA P13-CI. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE COMUNITATS VULNERABLES 
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La política europea ha condicionat la política de rehabilitació d’edificis 
a la millora energètica dels mateixos. Aquesta situació planteja un 
dilema en tant que els edificis amb més dèficits de conservació els més 
dificultats tenen per a impulsar actuacions complexes i de retorn 
econòmic lent com la rehabilitació energètica.  
Aquesta situació obliga a l’administració a liderar aquests processos de 
transformació en les zones més vulnerables innovant en mecanismes 
de finançament i de treball amb comunitats.  
L’Ajuntament està impulsant la definició d’un Entorn de Rehabilitació 
Programada a la zona del Palau i de Plaça Gatassa, que han d’acollir 
actuacions pilot de rehabilitació energètica liderada des de 
l’Ajuntament amb conveni amb les comunitats emprant formes 
d’inversió retornables com càrregues registrals. 
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• Rehabilitar integralment comunitats vulnerables testant 
mecanismes d’intervenció concertada.  
• Demostrar la compatibilitat entre rehabilitació energètica i 
intervenció en comunitats vulnerables.  
• Inspirar l’impuls d’actuacions similars en altres àmbits. 
• Descarbonaització, pla de rehabilitació de ciutat. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis. 

OE4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP3.1. Model energètic eficient que afavoreixi l'autoconsum i l'ús generalitzat d'energia renovable. 
OP4.4. Rehabilitació sostenible i eficient d'edificis i habitatges. 

REPTES RELACIONATS 
RE8. Reducció de les desigualtats. 
RE10. Segregació urbana, social i econòmica. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 
Intervenció 

RESPONSABLE 
Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania: Direcció 
de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Servei d’Habitatge) PRIORITAT 2 

TERMINI Mità IMPLICATS Administracions supralocals, Comunitats veïnals 

ANYS 2023-2026 BENEFICIARIS Ciutadania membres de comunitats vulnerables 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Definició d’un ERRP.          

2 Creació d’un equip de projecte.          

3 Definició de convenis de rehabilitació.          

4 Licitació acord marc d’obres.          

5 Convenis amb comunitats i obres.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Comunitats rehabilitades integralment. Nombre 

2 Persones beneficiades. Nombre 
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Habitatge 
Pobresa urbana  

Equitat social 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INCLUSIVA 

P14-CI. HABITATGE COL·LABORATIU EN LA MOBILITZACIÓ D’HABITATGE 
DESOCUPAT 
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Una de les tendències internacionals més evidents en política d’habitatge és la 
creixent importància de les fórmules de col·laboració entre administracions i 
ciutadania organitzada en entitats, cooperatives o altres iniciatives. En són exemples 
els Community Land Trusts, o les cooperatives de cessió d’ús. 
Mataró va rebre el suport de comissió Europea per mitjà del projecte Yes We Rent 
per a explorar fórmules de col·laboració público-comunitàries en la mobilització 
d’habitatge desocupats cap a fórmules de lloguer assequible. El resultat ha estat la 
mobilització de 60 habitatges gestionats per mitjà de la primera cooperativa de 
consum d’habitatge de lloguer dispers d’Europa (Bloc Cooperatiu). El projecte Yes We 
Rent/ Lloguem ! finalitzarà a octubre de 2022 havent demostrat el potencial 
d’aquesta col·laboració en aspectes com la mobilització d’habitatge, la gestió 
participada i democràtica, la creació de comunitat, la lluitat contra la discriminació, 
o l’impuls de noves formes de fer polítiques públiques amb la ciutadania.   
L’actuació parteix dels reconeixement de l’existència d’altres agents amb interès 
públic per la política d’habitatge que treballen amb una missió equivalent a la de 
l’administració pública. Com a segon pas, amplia l’espectre de tots els incentius 
públics a la mobilització als contractes i habitatges captats per tots aquests agents. 
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• Redefinir les polítiques de foment de 
l’habitatge de lloguer assequible en el mercat 
privat des d’una perspectiva de col·laboració 
públic-comunitària.  

• Consolidar Bloc cooperatiu com a gestor i 
captador d’habitatge de lloguer assequible . 
Generar noves iniciatives 

• Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer 
assequible a la ciutat. 

• Transformar les relacions de governança en les 
polítiques públiques d’habitatge. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits. 
OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment dels col·lectius més vulnerables. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP2.1. Treballar amb col·lectius vulnerables i àrees urbanes desfavorides per afavorir la integració social, la igualtat de gènere i l’atenció a les cures. 

REPTES RELACIONATS RE8. Reducció de les desigualtats. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 
Planificació 

RESPONSABLE 
Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania: Direcció 
de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Servei d’Habitatge). 

PRIORITAT 2 

TERMINI Mitjà  IMPLICATS Propietaris,  moviment cooperatiu, ciutadania 

MARC TEMPORAL 2022-2026 BENEFICIARIS Ciutadania organitzada 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Conveni de col·laboració amb Bloc Cooperatiu.          

2 Conveni marc per al reconeixement d’iniciatives interès públic en habitatge.          

3 Incentius per a la mobilització d’habitatge cap al lloguer assequible oberts a la ciutadania.           

4 Captació, reforma i gestió de nous habitatges.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Unitats familiar allotjades en lloguer assequible cooperatiu captat en col·laboració Nombre 

2 Entitats reconegudes com d’interès públic per la política d’habitatge. Nombre 
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3 Proporció d’habitatges captats per entitats diferents a l’Ajuntament. % 
 

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

Habitatge 
Pobresa urbana  

Equitat Social 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT P15-CSER. RENATURALITZACIÓ DE L’ESPAI URBÀ 
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Projecte centrat en el foment i millora dels espais verds i la biodiversitat urbana mitjançant 
iniciatives urbanístiques basades en la natura amb l’objectiu d’evitar l’efecte illa de calor a la ciutat. 
La iniciativa se centra en tres espais marc: els corredors verds urbans, els espais oberts del sòl agrari 
i els marges periurbans entre el nucli urbà i els espais oberts emmarcats per les rieres de Argentona 
i Sant Simó, el Front Marítim i Els Turons. En aquesta Sessió de l’Agenda 30 s’ha desenvolupat la 
participació dels àmbits on s’han iniciat els treballs des de Urbanisme, que són: 

• Els corredors Verds Urbans 

• El Marge de la Riera de Sant Simó 

• El Front Marítim 
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• Apropar i connectar la zona urbana 
i l’agrària, fomentar la connexió 
interurbana i crear espais verds 
urbans. 
• Enfortir els hàbitats (forestals, 
agrícoles, urbans i litorals) i 
implementar estratègies d’eficiència 
energètica i autoconsum. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE2.2. Garantir la complexitat funcional  i la diversitat d'usos. 
OE2.3. Garantir la qualitat  i l'accessibilitat universal dels espais públics. 
OE2.5. Impulsar la regeneració urbana. 
OE3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi climàtic i avançar en la seva prevenció. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP3.2. Resiliència urbana i adaptació i mitigació davant els efectes del canvi climàtic. 
OP4.3. Regeneració urbana per a un espai públic més social, verd, accessible i resilient. 

REPTES RELACIONATS RE14. Transformació de l’espai urbà. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 
Intervenció 

RESPONSABLE 
Ajuntament de Mataró  (Àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic: Direcció 
d’Urbanisme i Planificació). 

PRIORITAT 3 

TERMINI Llarg IMPLICATS Administració pública, entitats i ciutadania 

MARC TEMPORAL 2024-2028 BENEFICIARIS Tota la ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Campanyes de promoció del transport públic.          

2 Creació de corredors verds urbans.           

3 Sòl estructural sota al carril bici pel drenatge de l’aigua.          

4 Creació d’un itinerari paisatgístic.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Trànsit de vehicles privats. Nombre 

2 Grau de reducció de la temperatura urbana (illa de calor). OC 

3 Km de sòl renaturalitzats. Km2 

4 Contaminació de: diòxid de nitrogen partícules PM2,5 i PM10, entre d’altres. µg/m3 
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 AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

Qualitat de l’aire 
Adaptació climàtica  

Transició verda 
Equilibri territorial 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT P16-CSER. FEM SALUT DES DEL DISSENY URBÀ I ESTILS DE VIDA 
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Projecte transversal centrat en el foment d’estils de vida saludables 
mitjançant polítiques relacionades amb el disseny urbà i la xarxa 
relacional. El projecte parteix de la cerca, disseny i implantació de 
d’actuacions en el propi espai urbà, i també d’accions de promoció 
i sensibilització enfocades a les necessitats i la millora de la salut i 
qualitat de vida de les persones, ja sigui dins del sistema educatiu o 
treballant amb altres agents del territori implicats (Taula de Salut 
Comunitària, Comissió Interdepertamental de Salut…). 
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• Renaturalitzar la ciutat per fer-la més saludable. 

• Garantir a la població espais on es pugui facilitar el foment de 
l’activitat física 

• Sensibilitzar la població en general i diferents col·lectius vers els 
estils de vida saludables. 

• Fomentar un model urbà que garanteixi espais públics 
saludables i sostenibles, reduir la contaminació i potenciar el 
transport sostenible. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE2.2. Garantir la complexitat funcional  i la diversitat d'usos. 
OE2.3. Garantir la qualitat  i l'accessibilitat universal dels espais públics. 
OE2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació. 
OE2.5. Impulsar la regeneració urbana. 
OE3.2. Reduir les emissions de gasos efecte d'hivernacle. 
OE5.1. Afavorir la ciutat de proximitat 
OE5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP4.3. Regeneració urbana per a un espai públic més social, verd, accessible i resilient.  
OP4.5. Proximitat, connectivitat i seguretat viària per a una mobilitat urbana sostenible i un hàbitat ambiental sense contaminació. 

REPTES RELACIONATS RE12. Estratègies zero emissions. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 

Planificació 

RESPONSABLE 

Ajuntament de Mataró (Àrea de Qualitat Urbana: Direcció de 
Seguretat, Civisme i Convivència. Direcció d’Urbanisme i 
Planificació). 

PRIORITAT 2 

TERMINI Llarg IMPLICATS Administració pública, entitats, Consorci Sanitari del Maresme empreses i ciutadania. 

MARC TEMPORAL 2024 - 2027 BENEFICIARIS Tota la ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Formació als instituts en temes alimentaris.          

2 Dinamitzar els parcs urbans de salut de la ciutat.          

3 Sensibilitzar la població sobre els estils de vida saludables.          

4 Sensibilitzar i fomentar els camins escolars.          

5 Implementar una xarxa de mesuradors de qualitat de l’aire de la ciutat.          

6 Renaturalitzar l’espai urbà amb més espais verds i zones peatonals.          

7 Ampliar la xarxa de carril bici.          
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INDICADORS UNITAT 

1 Contaminació de: diòxid de nitrogen partícules PM2,5 i PM10, entre d’altres. µg/m3 

2 Extensió Km urbans dedicats al transport sostenible. km 

3 Extensió d’arbres i espais verds. Km2 

4 Dinamitzacions anuals. Nombre 

5 Campanyes de sensibilització. Nombre 
 

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

 

 
Transició verda 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT 

P17-CSER. REGENERACIÓ URBANA INTEGRAL ALS BARRIS DE 
CERDANYOLA I ROCAFONDA-EL PALAU  
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Els processos de regeneració urbana busquen resoldre, amb solucions duradores i de 
visió global, els problemes de diferent naturalesa que afecten la ciutat i l’entorn, així 
com la seva gent: l’empitjorament de la qualitat de vida, l’excessiva especialització 
funcional d’algunes zones, la creixent segregació social, l’augment de la inseguretat, 
l’augment del consum de recursos i del temps provocat per una mala configuració de 
l’espai físic, els valors patrimonials, el creixent impacte en el medi, la capacitat de 
resiliència dels sistemes urbans, la gentrificació, etc.  
Una intervenció integral sobre àrees urbanes  consolidades pot revertir la situació 
d'aquells territoris  més sensibles i desiguals.   
Es tracta d’identificar i desplegar un conjunt de línies d´actuació   i intervencions  en els 
barris de Cerdanyola i Rocafonda el Palau destinades a la seva millora en termes de  
qualitat de vida, distribució més equitativa de la riquesa, la salut, l’educació, inclusió 
social, l’ocupació, la cultura, l’habitatge, etc. 
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• Impulsar la cohesió i equitat territorial a la 
ciutat. 

• Contribuir  a la generació d’oportunitats 
equitatives per a la inclusió de totes les 
persones a la ciutat. 

 
  

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE2.2. Garantir la complexitat funcional  i la diversitat d'usos. 
OE2.3. Garantir la qualitat  i l'accessibilitat universal dels espais públics. 
OE2.5. Impulsar la regeneració urbana. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP4.2. Transformació integral d'àrees urbanes i barris. 
OP4.3. Regeneració urbana per a un espai públic més social, verd, accessible i resilient. 

REPTES RELACIONATS 
RE14. Transformació de l’espai urbà. 
RE15. Regeneració de barris deteriorats.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Intervenció RESPONSABLE Ajuntament de Mataró PRIORITAT 2 

  TERMINI Llarg IMPLICATS Agents socials i econòmics del territori. 

MARC TEMPORAL 2022-2030 BENEFICIARIS Ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Revisió dels treballs preliminars sobre regeneració urbana.          

2 Establir criteris i directrius per a la coordinació públic-privada en la priorització i desplegament de les línies   d´actuació i 
intervencions transformadores dels barris.  

         

3 Concreció del pla de treball i full de ruta.          

4 Recerca de recursos.          

5 Desplegament de les primeres línies  d’actuació i intervencions als barris.          

6 Avaluació, seguiment, revisió i implantació de noves línies d’actuació.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Nombre d´actuacions previstes en el Pla de Treball. Nombre 

2 Nombre d´actuacions efectivament implantades. Nombre 
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3 Volum de recursos destinats als projectes i actuacions de regeneració urbana. € 

4 Volum de recursos externs destinats als projectes i actuacions de regeneració urbana. € 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 
Seguretat en espais públics 

 
 

 

  



 

pàg. 228 PLA D’ACCIÓ LOCAL 

IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT P18-CSER. CIUTAT ESPORTIVA 
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Projecte per fer de Mataró una ciutat esportiva que promogui estils de vida 
saludables, valors relacionats amb l’esport i espais públics per a tothom que 
fomentin la cohesió social. L’objectiu, però, no es promoure una visió de 
l’esport competitiva, sinó fomentar un model de ciutat on tothom, 
especialment la gent que no té la possibilitat de pagar una quota, pugui tenir 
un espai obert, gratuït i saludable on practicar esport.  
En aquest sentit, tot i que els equipaments esportius continuen sent 
importants, necessitem instal·lacions perquè la ciutadania pugui fer exercici a 
l’aire lliure i que aquestes es puguin adaptar per a practicar diferents tipus 
d’esports. 
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• Fomentar estils de vida saludables i cohesionadors 
mitjançant un ús de l’espai públic que fomenti la 
integració social. 
• Fomentar un model urbà que promogui espais públics 
saludables i sostenibles i ordenar el sòl de forma 
equitativa perquè tota la ciutadania pugui gaudir d’una 
bona salut. 
• Generació d’oportunitats equitatives per a la pràctica de 
l’esport. 
• Millora de la qualitat de vida de les persones amb la 
pràctica de l’esport. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE2.2. Garantir la complexitat funcional  i la diversitat d'usos. 
OE2.3. Garantir la qualitat  i l'accessibilitat universal dels espais públics. 
OE2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 

OP2.3. Experiències i activitats esportives i saludables que milloren el benestar emocional i la qualitat de vida. 
OP4.3. Regeneració urbana per a un espai públic més social, verd, accessible i resilient. 
OP4.4. Rehabilitació sostenible i eficient d'edificis i habitatges. 

REPTES RELACIONATS RE11. L’espai públic como element de cohesió. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 
Intervenció 

RESPONSABLE 
Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania: Direcció d’Acció 
Comunitària: Servei d’Esports) 

PRIORITAT 3 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Direcció d’Urbanisme i Planificació, Associacions, entitats esportives, ciutadania 

MARC TEMPORAL 2023-2026 BENEFICIARIS Ciutadania en general 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Estudi per analitzar els espais públics amb l’objectiu d’equipar-los per fer esport.          

2 Campanyes de pedagogia sobre els beneficis de fer esport a l’aire lliure.          

3 Adaptació dels espais públics per l’ús de diferent tipus d’esport.          

4 Aprofitar les instal·lacions de l’empresa d’aigües de Mataró per a la pràctica d’esports aquàtics no marins.          

5 Organització d’una programació d’esdeveniments esportius per a tota la ciutadania.          

INDICADORS UNITAT 

1 Equipaments esportius als espais públics. Nombre 

2 Esdeveniments organitzats. Nombre 

3 Grau de participació als esdeveniments. % sobre el total de la 
població 

 



 

pàg. 229 PLA D’ACCIÓ LOCAL 

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT 

P19-CSER. DESPLEGAMENT DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES i 
AUTOCONSUM COMPARTIT 
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Les comunitats energètiques  permeten que diferents actors locals (Ens locals, agents socials 
i econòmics, teixit empresarial, ciutadania) participin activament de la transició energètica 
de forma conjunta, ja sigui produint energia, compartint-la , o establint mecanismes de gestió 
i estalvi energètic.  
Mataró està desplegant la primera experiència d’autoconsum compartit, a partir de 
l’aprofitament de la coberta d’un equipament municipal, la pista poliesportiva Remigio 
Herrero de Cerdanyola, per tal de generar energia procedent de plaques fotovoltaiques, que 
diferents famílies necessitades del voltant puguin aprofitar.  
Més enllà d’aquestes primera experiència d’autoconsum compartit, replicable en altres 
comunitats de la ciutat, es proposa el desplegament de comunitats energètiques mitjançant 
altres models i nivell d’implicació dels actors locals: comunitats de veïns i aprofitament de les 
cobertes dels respectius edificis, teixit industrial i aprofitament de les cobertes dels polígons 
industrials... 
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• Producció d’energia renovable. 
• Reducció de les emissions de CO2 a 
l’atmosfera.  
• Assolir compromisos estratègics  
mediambientals.                                              
• Empoderament de la ciutadania en la 
producció,  gestió i consum de l’energia. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE OE4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP3.1. Model energètic eficient que afavoreixi l'autoconsum i l'ús generalitzat d'energia renovable. 

REPTES RELACIONATS RE1. Fomentar estratègies d’autoconsum i d’eficiència energètica.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 
Intervenció 

RESPONSABLE 
Ajuntament de Mataró (Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai 
Públic). 

PRIORITAT 2 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Teixit empresarial, ciutadania, entitats, comunitats de propietaris, associacions veïnals. 

MARC TEMPORAL 2022-2026 BENEFICIARIS Ciutadania i teixit empresarial 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Desplegament i posta en marxa de l’Oficina de Transició Energètica.          

2 
Estudis de viabilitat: estudis de capacitat productiva, anàlisi econòmic, comunicació amb els possibles 
participants (comunitats, empresaris, polígons industrials...), definició del paper de l’ajuntament. 

     
    

3 
Anàlisi de formes jurídiques possibles, assessoria jurídica, responsabilitats de l’ajuntament, previsions 
futures, incentius fiscals, estatuts, règim intern, etc. 

     
    

4 Estudi de la possibilitat de benefici sobre els usuaris.          

5 
Finançament: Presentació i seguiment del projecte per a aconseguir recursos externs, finançament 
europeu... 

     
    

6 
Ajuts en la creació de comunitats energètiques i finançament: presentació i seguiment del projecte per a 
aconseguir recursos externs, finançament europeu... 

     
    

7 Creació de la comunitats energètiques, desplegament i posta en marxa.          
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INDICADORS UNITAT 

1 Comunitats energètiques constituïdes. Nombre 

2 Energia produïda. kWh 

3 Reducció d’emissions a l’atmosfera. tn CO2 

4 Usuaris que se’n beneficien. ut 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT P20-CSER. GESTIÓ DE L’AIGUA CAP A LA RESILIÈNCIA HÍDRICA 
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Mataró no té prou recursos propis per garantir tot el seu consum d’aigua i per tant, depèn 
de l’aportació d’aigua de recursos externs. En un context de sequera,  la resiliència hídrica 
de Mataró quedarà molt condicionada per la gestió intel·ligent dels recursos propis. Es té 
una amplia experiència en la explotació de la xarxa de pous, però un baix coneixement de 
l’aqüífer tant pel que fa a dinàmiques i a capacitat. En l’actualitat aquesta infraestructura 
natural proveeix el 20% de l’aigua però en situacions de crisis en podria aportar molta més. 
Així mateix, ha de plantejar-se l’adequació dels diferents recursos al seus usos, potenciant 
l’ús de l’aigua regenerada i de solucions basades en la natura per augmentar la capacitat 
del l’aqüífer o integrant-la amb la xarxa de reg. 
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• Tenir un coneixement complert de les 
dinàmiques de l’aqüífer, per poder planificar 
estratègies de gestió responsables.  
• Integrar el coneixement en el Pla Director 
d’AMSA (PDAM).  
• Integrar tots els usuaris de pous en una 
comunitat d’usuaris, que vetlli per una gestió 
sostenible d’aquesta infraestructura natural. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE OE4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua. 
OBJECTIUS PRIORITARIS OP1.2. Gestió i prestació de serveis urbans bàsics eficient i òptima. 

REPTES RELACIONATS RE2. Economia circular, gestió de l’aigua, reciclatge i residus.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Planificació RESPONSABLE Aigües de Mataró SA PRIORITAT 3 

TERMINI Llarg IMPLICATS Ajuntament de Mataró 

MARC TEMPORAL 2022-2028 BENEFICIARIS Ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Elaboració d’informe descriptiu i de diagnòstic sobre: aqüífer, aigua regenerada, solucions basades en la natura.          

2 Establir prioritats estratègiques i preparar la seva transposició per al futur PDAM.          

3 Generació de coneixement a través d’un programa de doctorat industrial orientat a tractar les oportunitats del diagnòstic.          

4 Estudi de viabilitat de l’extensió de la xarxa de reg i els seu funcionament amb aigua regenerada.          

5 Estudi de viabilitat per Integrar l’aigua regenerada EDAR de Mataró com a recurs per gestionar l’aqüífer.          

6 Proves pilot de gestió / recàrrega de l’aqüífer d’acord amb els resultats de l’estudi de viabilitat.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Aigua pròpia, recursos propis sobre el total distribuït. % 

2 Aigua no potable usada en reg, sobre el total distribuït. % 

3 Metres lineals de xarxa renovats/any. m 

4 Eficiència de la xarxa. % 
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AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA D’ACCIÓ LOCAL 

 

pàg. 234 

IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT P21-CSER. IMPULS I DESPLEGAMENT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE  

 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Impuls d’actuacions encaminades a assolir la transició cap a un model de 
mobilitat sostenible, invertint la prioritat en favor dels vianants, el 
transport públic, la bicicleta i altres mitjans de transport no 
contaminants. 
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• Reduir de la contaminació ambiental.  
• Reduir la contaminació acústica.  
• Millorar la salut de les persones. 
• Millorar la qualitat de vida en l’entorn urbà. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la contaminació. 
OE3.2. Reduir les emissions de gasos efecte d'hivernacle. 
OE5.1. Afavorir la ciutat de proximitat 
OE5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP4.5. Proximitat, connectivitat i seguretat viària per a una mobilitat urbana sostenible i un hàbitat ambiental sense contaminació. 

REPTES RELACIONATS RE12. Estratègies zero emissions. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 
Planificació 

RESPONSABLE 
Ajuntament de Mataró (Direcció de Transició Ecològica, 
Sostenibilitat i Espai Públic: Servei de Mobilitat) 

PRIORITAT 3 

TERMINI Curt IMPLICATS Vianants, empreses de transport públic, comerciants, agrupacions (taxi, ciclistes...) 

MARC TEMPORAL 2022-2027 BENEFICIARIS Ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Delimitació i implantació de la zona de baixes emissions.           

2 Ampliació de l’anella ciclista.          

3 
Anàlisi de formes jurídiques possibles, assessoria jurídica, responsabilitats de l’ajuntament, previsions futures, incentius fiscals, 
estatuts, règim intern, etc. 

         

4 Aplicació de mesures desenvolupades en el Tren Lab.          

5 Nova estació ferroviària.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Km de càrril bici. Km 

2 Viatges en bicicleta. Nombre 

3 Viatgers en tren. Nombre 

4 Concentració de NO2. ppm 
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Mobilitat urbana 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA P22-CIC. EL CERVELL DE MATARÓ 
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El Cervell de Mataró és un projecte de creació d’una Oficina de Ciència Ciutadana 
amb la qual es pugui articular la intel·ligència col·lectiva dels actors que actuen, 
treballen i viuen a la ciutat. El projecte pretén treballar en la millora de la presa de 
decisions mitjançant l’agrupació, el tractament i la transferència de les dades que 
genera la ciutadania. 
En aquest sentit, el Cervell de Mataró ha de ser un mecanisme que permeti activar 
projectes de ciència ciutadana amb la col·laboració dels diferents agents del 
territori. Els projectes que es puguin incloure al Cervell de Mataró podran ser de 
naturalesa diversa (social, cultural, mediambiental,...), però serà condició 
necessària que siguin desenvolupats mitjançant la participació ciutadana. 
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• Generar nous coneixements amb la participació 
activa de la ciutadania, millorar l’anàlisi dels 
problemes de ciutat i la presa de decisions, millorar 
la prestació de serveis, i generar i coordinar els actors 
socials implicats en la ciència ciutadana. 
• Fomentar la cohesió social i disminuir les 
desigualtats mitjançant l’aplicació de les noves 
tecnologies. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE OE9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart Cities). 
OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP5.1. Aprofitar els avanços tecnològics i l'ús de dades per a promoure el bon govern i la gestió intel·ligent de la ciutat. 
OP5.4. Participació pública en la co-creació de la ciutat i la presa de decisions.  la ciutat. 

REPTES RELACIONATS RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Coneixement RESPONSABLE Ajuntament de Mataró (Direcció d’Innovació i Qualitat). PRIORITAT 2 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Administració pública, ciutadania, entitats i empreses 

MARC TEMPORAL 2023-2025 BENEFICIARIS Tota la ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Identificació d’agents potencialment emprenedors de projectes de Ciència Ciutadana a la ciutat de Mataró 
(entitats culturals, socials, esportives, centres educatius, equipaments, casals,...). 

         

2 Redacció d’una guia per a l’impuls de projectes de Ciència Ciutadana.          

3 Organització d’un procés participatiu per definir les temàtiques a abordar i els projectes a impulsar.          

4 Creació de plans de treball per a l’impuls dels projectes de Ciència Ciutadana.          

5 Suport i acompanyament als potencials projectes que puguin sorgir per part dels agents impulsors.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Nº de projectes de participació ciutadana. Nombre 

2 Nº d’àmbits temàtics de la ciència ciutadana. Nombre 

3 Grau de participació al procés participatiu per barris. % per barris 
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Transició digital 

 
Transició digital 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA P23-CIC. DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA 
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La digitalització de tot el cicle integral de l’aigua tant a nivell de 
sensorització, anàlisis , elements de control i elements de lectura a tots 
nivells, així com la seva gestió integrada amb programari basats en 
algoritmes d’IA, introdueix la possibilitat de millorar la gestió del recurs i en 
general incrementar l’eficiència del servei. 
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• Apropar-nos al 100 % de tele-lectura tant pel que fa als 
sectors de distribució com en els domèstics, introduir més 
sensors de mesura analítica i actualitzar el telecomandament. 
Digitalització de Xarxa Potable, Clavegueram i plantes de 
tractament. 
• Gestió de la informació, modelització i sistemes predictius 
que impactin en la planificació. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua. 
OE9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart Cities). 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP1.2. Gestió i prestació de serveis urbans bàsics eficient i òptima. 
OP5.1. Aprofitar els avanços tecnològics i l'ús de dades per a promoure el bon govern i la gestió intel·ligent de la ciutat. 

REPTES RELACIONATS RE2. Economia circular, gestió de l’aigua, reciclatge i residus.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Intervenció RESPONSABLE Aigües de Mataró SA PRIORITAT 3 

TERMINI Llarg IMPLICATS Ajuntament de Mataró, Ciutadania. 

MARC TEMPORAL 2022-2028 BENEFICIARIS Ciutadania 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Planificació – concurrència en convocatòries – subvencions.          

2 Instal·lació dels elements i integració en els telecomandaments.          

3 Anàlisis de les dades, integració amb els programes GIS i de modelització.          

4 Actualització del PDAM i PDCLAM amb la informació generada.          

5 Desplegar serveis generals d’utilitat pels abonats i la ciutat com per exemple sistemes d’avisos i alarmes.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Percentatge de telelectura en sectors de distribució. % 

2 Percentatge de telelectura domèstica. % 

3 Eficiència de consum segons estimació del volum d’aigua estalviada.  m3 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA P24-CIC. OFICINA DE GESTIÓ DE DADES 
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Es tracta d’avançar cap a un model de govern diferent fonamentat en una bona governança de les 
dades i adquirir la capacitat institucional que permeti fer front als diferents reptes que es plantegin 
a la ciutat, sempre tenint en compte l’objectiu final de generar valor públic. 
La gestió municipal i la seva transformació digital requereixen una infraestructura de dades potent 
que sigui gestionada sota criteris de bona governança de dades. De fet, els avenços en matèria de 
dades –tant de dades obertes com de big data o intel·ligència artificial– són inabordables sense 
una bona gestió de les dades. 
La gestió integrada de la prestació dels serveis públics, on la informació és un actiu de primer ordre, 
se sustenta en un nucli de dades únic. Aquest model permet una nova gama de serveis avançats a 
la ciutadania i de sistemes interns de control. A més, facilita la transformació digital de la institució 
mitjançant la “datificació” dels seus processos. 
Es tracta de definir una sistemàtica de govern de la dada, contrastar-la amb casos d’ús rellevants, 
implantar-la al llarg de l’organització per a contribuir als objectius estratègics plantejats per a 
l’Ajuntament de Mataró. 
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• Afavorir la societat del 
coneixement i avançar cap al 
desenvolupament de les ciutats 
intel·ligents. 

• Assolir una gestió més eficient 
per part de l’Administració al 
servei de la ciutat.  

• Generar, atraure i retenir talent.  
• Millorar la qualitat de vida de les 

persones. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE OE9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa digital. 

OBJECTIUS PRIORITARIS OP5.2. Governança relacional, oberta i accessible amb la ciutadania mitjançant l'ús adequat de la tecnologia. 

REPTES RELACIONATS RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Governança RESPONSABLE Ajuntament de Mataró (Direcció d’Innovació i Qualitat) PRIORITAT 2 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Proveïdors de dades, altres administracions, empreses especialistes i desenvolupadores d’IA 

MARC TEMPORAL 2022-2026 BENEFICIARIS Ciutadania, Teixit empresarial, Administració 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Creació d’una Oficina de Dades.          

2 Definició d’un model de gestió de dades.          

3 Inventari i repositori de dades sota criteris de qualitat de dades i estandarització.          

4 Adaptació de la infraestructura tecnològica per al govern efectiu de les dades.          

5 Crear una cultura de dades en el conjunt de l’Organització.          

6 Projectes d’innovació amb dades en la gestió pública.          
 

  INDICADORS UNITAT 

1 Bases de dades en l’inventari. Nombre 
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2 Casos d’ús en projectes d’innovació amb dades. Nombre 

3 Data sets en el portal de dades obertes. Nombre 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA P25-CIC. ANTENA TREN LAB 
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Establiment del primer “node” de la Xarxa d’Antenes TrenLab a Mataró, com la prova 
pilot, per desenvolupar una estratègia a llarg recorregut per ésser implantada a tot 
el territori de l’Estat espanyol, a través d’una Xarxa d’Antenes especialitzades en 
solucions i tecnologia, amb un fort caràcter innovador, sostenible i clarament digital.  
Es preveu la selecció de projectes emprenedors que aportin idees i solucions 
innovadores, a partir de convocatòries anuals, mediambientalment sostenibles dins 
l’àmbit de la mobilitat, el transport de viatgers i mercaderies i la logística, les quals 
seran desenvolupades a través d’un programa d’incubació i acceleració i la posterior 
implantació. Així mateix, sobre aquests mateixos àmbits, es preveu la creació d’espais 
col·laboratius per al foment de la participació ciutadana i d’un entorn dinàmic de 
debat, reflexió i interacció entre empreses, investigadors, entitats acadèmiques, 
especialistes tècnics, clústers, entre d’altres. 
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• Millorar les possibilitats d’emprenedoria i talent 
vinculada a la mobilitat. 
• Fomentar la innovació social en la proposta de 
reptes i solucions. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles. 
OE9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart Cities). 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP4.5. Proximitat, connectivitat i seguretat viària per a una mobilitat urbana sostenible i un hàbitat ambiental sense contaminació. 
OP5.1. Aprofitar els avanços tecnològics i l'ús de dades per a promoure el bon govern i la gestió intel·ligent de la ciutat. 

REPTES RELACIONATS 
RE6. Retenció i generació de talent. 
RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Innovació RESPONSABLE RENFE-Operadora, TecnoCampus Mataró-Maresme, Ajuntament PRIORITAT 1 

TERMINI Llarg IMPLICATS Administració pública, ecosistema d’innovació, ciutadania, usuaris.  

MARC TEMPORAL 2022-2027 BENEFICIARIS Empreses, centres d’investigació i ciutadania, alumnes de logística 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Ubicació d’un hub d’acceleració de TrenLab amb espai d’incubació i de coworking.          

2 Identificació de reptes sobre els àmbits d'interès.          

3 Selecció de projectes que donen solució amb caràcter innovador, sostenible i/o digital als reptes.          

4 Integració de l’Antena TrenLab dins del programa d’activitats d’incubació i acceleració, formació i sensibilització de 
TecnoCampus. 

         

5 Disseny i implementació de programes de mentoring, formació i acceleració.          

6 Desenvolupament de projectes en col·laboració amb centres universitaris i grups de recerca.          

7 Posada en marxa de prototips per la validació de la seva implantació.          
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INDICADORS UNITAT 

1 Start-ups vinculades al projecte. Nombre 

2 Treballadors en les start-ups. Nombre 

3 Nombre de projectes pilot iniciats. Nombre 

4 Volum de facturació anual per part de les start-ups. € 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 
Transició digital 

 
Transició digital 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA P26-CIC. PLATAFORMA DIGITAL COM A BANC DE RECURSOS 

 
 

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

 

Projecte centrat en la creació d’una plataforma digital que 
permeti identificar productes i materials en desús (oferta de 
recursos) i posar-los en contacte amb potencials usuaris 
receptors (demanda). La plataforma permetrà connectar 
agents públics, privats, tercer sector i ciutadania per tal de 
donar una segona vida als productes i materials, sota diferents 
fórmules segons el producte i agents implicats (intercanvi, 
donació, cessió, compra-venda). El projecte incorporaria 
també la creació d’espais d’emmagatzematge i de 
reparació/reciclatge als barris.  
Aquesta iniciativa contribuiria al reaprofitament i la 
reutilització de recursos a nivell domèstic (ciutadania), 
administració (grup Ajuntament) i sectors productius (com el 
tèxtil, la construcció, el sector sanitari o el del comerç i la 
restauració).  
Un projecte d’aquest tipus té un gran potencial ambiental, 
social i econòmic per Mataró, ja que pot permetre reduir la 
generació de residus i el consum de recursos naturals, com ja 
es demostra a l’experiència pionera de Sunderland (Regne 
Unit, 175.000 habitants). 

O
B

J
E

C
T

IU
S

 

• Afavorir l’economia circular i una gestió sostenible dels recursos ja que 

redueix la necessitat de producció i compra de nous productes, 

fomentant la valorització de residus i/o contribuint a un model de 

reutilització i/o servitització.  

• Millorar la resiliència de la ciutat, ja que posa a disposició d’agents de 

l’administració, del teixit empresarial i de la ciutadania una plataforma 

de recursos locals per llogar i/o comprar. 

• Preveure i reduir els impactes del canvi climàtic ja que es redueix la 

necessitat de produir i consumir nous productes i materials. 

• Ajuda a impulsar i afavorir l’economia urbana a través de la reducció de 

la necessitat d’importar productes i materials d’arreu.   

• Fomentar un canvi d'hàbits de consum (sensibilització i 

educació) aprofitant les virtuts de la digitalització en el marc d’una 

economia més circular, col·laborativa i humana. 

• Permetre l’accés a productes i materials i facilita la interacció (local) 

entre donant i receptor. 

• Millora de l’accés a productes i materials necessaris per a aquelles 

persones receptores dels béns i materials. 

• Fomentar la innovació digital. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge. 
OE9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa digital. 
OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 

OP1.2. Gestió i prestació de serveis urbans bàsics eficient i òptima. 
OP5.2. Governança relacional, oberta i accessible amb la ciutadania mitjançant l'ús adequat de la tecnologia. 
OP5.3. Digitalització ciutadana, de les empreses i comerços a través de l'alfabetització i capacitació. 

REPTES RELACIONATS 
RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones. 
RE17. Reducció de la bretxa digital.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA 

Innovació 

RESPONSABLE 

Ajuntament de Mataró (Àrea de Qualitat Urbana: Direcció de Transició 
Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic). Empresa creadora i gestora de la 
plataforma. 

PRIORITAT 2 

TERMINI Llarg IMPLICATS Agents donants i receptors de l’administració, del teixit empresarial i/o la ciutadania. 
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MARC TEMPORAL 
Indefinit 

BENEFICIARIS 
Tots aquells agents de la pròpia administració, agents econòmics i la ciutadania que necessitin uns 
productes/materials i puguin ser receptors d’aquests gràcies a la creació i facilitats que ofereix la plataforma.  

 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 
Conceptualització del model de plataforma i identificació dels sectors o agents amb més oferta i demanda de 
recursos sobrants. 

         

2 

Creació i posada en marxa de la primera fase de la plataforma digital (fase pilot, per al/s segment/s d’activitat 
considerat més viable/s i/o amb més potencial) (aquesta fase encara no inclou espais físics on emmagatzemar 
els recursos). Aquesta fase pretén arrancar i testejar el model.  

         

3 
Habilitació d’un espai físic (local) on emmagatzemar els béns i materials inclosos a la plataforma i/o on poden 
tenir lloc activitats de reparació.  

         

4 
Posada en marxa de la segona fase de la plataforma, ampliant les categories de recursos, els agents i els àmbits 
geogràfics segons escaigui.  

         

5 
Tercera fase: consolidació de la plataforma i escalat a altres àmbits geogràfics per ampliar abast i sinergies-
relacions. 

         

 

INDICADORS UNITAT 

1 Adhesió d’agents a la plataforma virtual. Nombre d’agents 

2 Interaccions entre els agents a la plataforma virtual (ús, cessió, recepció i donació dels recursos materials).  Nombre d ‘interaccions 

3 Productes i recursos usats, cedits, rebuts, donats a altres agents. Nombre de productes i 
serveis intercanviats 

4 Prevenció de residus. Tn de residus evitats 

5 Prevenció d’emissions de CO₂. Tn de CO2 evitades 

6 Inclusió de persones en risc d’exclusió social per a serveis necessaris per facilitar la donació i recepció de béns/materials. Persones en risc d’exclusió 
social contractades. 

Nombre de persones 

7 Estalvis econòmics associats. Valor econòmic associat. € 
  

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 
Transició digital 

 
Transició digital 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA 

P27-CIC. LABORATORI D’INNOVACIÓ, PER A LA TRANSFORMACIÓ DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 

D
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Espais d’innovació i experimentació amb noves 
metodologies, per connectar iniciatives 
innovadores i co-crear amb l’ecosistema de la 
ciutat noves solucions que creïn valor per a 
l’Ajuntament i per a la ciutat. 

O
B
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E
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T
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S

 

Amb la innovació transformar les maneres de treballar i relacionar-nos amb 
l’ecosistema de la ciutat: 
• Co-Creació: treballar amb tots els agent implicats de l’ecosistema en desenvolupar 
noves solucions als reptes actuals. 
• Xarxa/Networking: crear una comunitat d’iniciatives innovadores. 
• Experimentació: prototipar i testejar les solucions de nous serveis i polítiques 
públiques. 
• Radar/Antena: escolta activa de les iniciatives d’innovació de l’ecosistema. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 
OE9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart Cities). 
OE10.2. Assegurar la participació ciutadana, la transparència i afavorir la governança multinivell. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 
OP5.1. Aprofitar els avanços tecnològics i l'ús de dades per a promoure el bon govern i la gestió intel·ligent de la ciutat.  
OP5.4. Participació pública en la co-creació de la ciutat i la presa de decisions.  la ciutat. 

REPTES RELACIONATS 

RE9. Model de governança integrador.  
RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones. 
RE18. Fomentar la cohesió mitjançant les noves tecnologies. 

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Coneixement RESPONSABLE Ajuntament de Mataró (Direcció d’Innovació i Qualitat). PRIORITAT 1 

TERMINI Mitjà IMPLICATS Ajuntament i empreses municipals 

MARC TEMPORAL 
2022-2025 

BENEFICIARIS 
Persones treballadores de l’Ajuntament i ciutadania (societat civil, entitats, empreses, 
universitat...) 

 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Definició del model del laboratori, del full de ruta, marca i del model de governança.          

2 Gestió portafoli d’iniciatives.          

3 RePensar els Serveis (cuinaMAT).          

4 Radar d’escolta ciutat.          

5 Incubadora i acceleradora projectes innovadors.          

6 Fira d’iniciatives ciutadanes.          
 

INDICADORS UNITAT 

1 Nivells de satisfacció usuaris amb les activitats del Lab. Enquestes 

2 Nº de usuaris interns i externs del Lab. Nombre 

3 Nº de processos de co-creació i experimentació realitzats. Nombre 

4 Nº de projectes innovadors implementats. Nombre 
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AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 

Transició digital 
Contractació pública  

Transició digital 
Governança multinivell 
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IMATGE 
MIRADA CIUTAT CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA 

P28-CIC. ADEQUACIÓ DELS INSTRUMENTS URBANÍSTICS I IMPULS DE 
PROJECTES DE TRANSFORMACIÓ URBANA 
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El projecte comprèn la revisió del Pla general d'ordenació vigent (1997) 
d'acord als canvis experimentats i els previstos per a les properes 
dècades, i com a principal instrument per donar resposta a les necessitats 
i als reptes de ciutat en l'àmbit social, econòmic i ambiental, d'acord al 
model proposat per la Nova Agenda Urbana. En paral·lel a aquest procés, 
i de forma convergent vers el mateix, es contempla el desenvolupament 
de projectes urbanístics que recolzin i articulin els projectes estratègics 
de ciutat, contribuint a donar resposta a determinats àmbits claus 
(rehabilitació, patrimoni, habitatge, mobilitat, infraestructura verda...). 
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• Ordenar l’espai urbà per a millorar o facilitar la cohesió 
social, la qualitat de vida i l’economia urbana en un entorn 
ecològic i saludable. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE 

OE1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i cultural, i protegir el paisatge. 
OE1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i vincular-les amb el context natural. 
OE2.5. Impulsar la regeneració urbana. 
OE3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi climàtic i avançar en la seva prevenció. 

OBJECTIUS PRIORITARIS 

OP3.2. Resiliència urbana i adaptació i mitigació davant els efectes del canvi climàtic. 
OP4.1. Preservació d'espais protegides, restauració de la biodiversitat i interrelació de l'ecosistema rural, agrícola i litoral. 
OP4.3. Regeneració urbana per a un espai públic més social, verd, accessible i resilient. 

REPTES RELACIONATS 

RE13. Enfortir els ecosistemes forestals, agrícoles i litorals. 
RE14. Transformació de l’espai urbà. 
RE15. Regeneració de barris deteriorats.  

ALINEAMENT PROJECTES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
 

TIPOLOGIA Planificació RESPONSABLE Ajuntament de Mataró (Direcció d’Urbanisme i Planificació). PRIORITAT 3 

TERMINI Llarg IMPLICATS Ciutadania, teixit empresarial i agents dels territori. 

MARC TEMPORAL 2022-2030 BENEFICIARIS Ciutadania i teixit empresarial en general 
 

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS 
CURT MITJÀ LLARG 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Definició, aprovació i desenvolupament del Pla d'Equipaments.          

2 Atles urbanístic de Mataró (treballs preliminars per a la revisió del Pla General).          

3 Projectes de regeneració urbana als barris de Cerdanyola i Rocafonda.          

4 Pla d'Impuls al Centre (PIC).          

5 Proposta global del Front Marítim.          

6 Proposta de desenvolupament del Sorrall.          

7 Elaboració d'un nou Pla Local d'Habitatge amb accent sobre la rehabilitació i accions derivades.          

8 Pla d'Infraestructura Verda i Blava de Mataró.          
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INDICADORS UNITAT 

1 Superfície de sòl urbà subjecta a actuacions de recuperació, rehabilitació o millora. m2 

2 Índex de vulnerabilitat. % 
 

AGENDA 2030-ODS AGENDA URBANA EUROPEA AGENDA URBANA ESPAÑOLA AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050 

 
Pobresa urbana 

 
Equilibri territorial 



 

       pàg. 249 PLA D’ACCIÓ LOCAL 

7.4. VIES DE FINANÇAMENT DELS PROJECTES  

CODI PROJECTE COST POSSIBLE FINANÇAMENT 

P1-CP. Mataró Circular 2030  FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P2-CP. 
Desenvolupament de les Cinc 

Sènies com espai agrari 
 FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P3-CP. 
Hub del coneixement i 

innovació blau 
 FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P4-CP. 
Incubadora de tecnologies de 

fabricació additiva 
 Next Generation EU - PRTR 

P5-CP. 

Formació del futur  FSE – Next Generation EU – PRTR 

(Convocactòria Aules Mentor: Creació 

d'aules de formació oberta, flexible i a 

distància mitjançant tecnologies de la 

informació i la comunicació en centres de 

Formació Professional) – Generalitat de 

Catalunya 

P6-CP. Mapa de talent de Mataró  FSE – Next Generation EU - PRTR 

P7-CP. 
Mataró 5 Estrelles   FEDER – Next Generation EU – PRTR 

(Convocatòria Pla de Sostenibilitat Turística 

en Destinació) 

P8-CI. 

Sensorització de les llars  FSE – Next Generation EU – PRTR 

(Convocatòria Subvencions directes per a la 

realització de projectes pilot d'itineraris 

d'inclusió social 2022) 

P9.CI. Cures a la Comunitat: El Far  FSE – Next Generation EU - PRTR 

P10-CI. Salut mental  FSE – Next Generation EU - PRTR 

P11-CI. Activació d’espais  FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P12-CI. 
Espai Escènic  FEDER – Next Generation EU – PRTR 

(Convocatòria PIREP LOCAL – Programa 

d’impuls a la rehabilitació de edificis públics) 

P13-CI. 

Rehabilitació energètica de 

comunitats vulnerables 
 FEDER – Next Generation EU – PRTR – ARRU 

(Convocatòria PREE 5000: Energies 

renovables en autoconsum, 

emmagatzematge i sistemes tèrmics i 

renovables en el sector residencial, y DUS 

5000) 

P14-CI. 
Habitatge col·laboratiu en la 

mobilització d'habitatge 

desocupat 

 FSE – Next Generation EU – PRTR – 

Generalitat de Catalunya 
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CODI PROJECTE COST POSSIBLE FINANÇAMENT 

P15-CSER. 

Renaturalització de l’espai 

Urbà 
 FEDER – Next Generation EU – PRTR 

(Convocatòria de Foment de actuacions 

dirigides a la renaturalització i resiliència de 

ciutats espanyoles) 

P16-CSER. 
Fem salut des del disseny urbà 

i estils de vida 
 FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P17-CSER. 
Regeneració urbana integral 

als barris de Cerdanyola i 

Rocafonda-El Palau 

 FEDER – Next Generation EU – PRTR - ARRU 

P18-CSER. Ciutat esportiva  FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P19-CSER. 
Desplegament de comunitats 

energètiques i autoconsum 

compartit 

 FEDER – Next Generation EU – PRTR - 

(Convocatòria Projectes pilot comunitats 

energètiques) 

P20-CSER. 

Gestió de l’aigua cap a la 

resiliència hídrica 
 FEDER – Next Generation EU – PRTR - 

(Convocatòria Pla de subvencions per a la 

reducció de pèrdues de proveïment, 

depuració, reutilització, digitalització del 

cicle urbà de l'aigua, establiment de sistemes 

urbans de drenatge sostenible i millores en 

la gestió del cicle hidrològic) 

P21-CSER. 

Impuls i desplegament de la 

mobilitat sostenible 
 FEDER – Next Generation EU – PRTR 

(Convocatòria Pla MOVES i Convocatòria 

d’ajudes per al desenvolupament de zones 

de baixes emissions) – AMB – Generalitat de 

Catalunya 

P22-CIC. 

El Cervell de Mataró  FEDER – Next Generation EU – PRTR 

(Convocatòria Plans de Sostenibilitat 

Turística en Destinació i Convocatòria 

Transformació digital i modernització de les 

administracions de les entitats locals) 

P23-CIC. 
Digitalització en la gestió de 

l’aigua 
 FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P24-CIC. Oficina de gestió de dades  FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P25-CIC. Antena tren lab  FEDER – Next Generation EU – PRTR - AMB 

P26-CIC. 
Plataforma Digital com a Banc 

de Recursos 
 FEDER – Next Generation EU - PRTR 

P27-CIC. 

Laboratori d’innovació per a la 

transformació de 

l’administració local 

 FEDER – Next Generation EU – PRTR 

(Convocatòria Transformació digital i 

modernització de les administracions de les 

entitats locals) 
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CODI PROJECTE COST POSSIBLE FINANÇAMENT 

P28-CIC. 

Adecuació dels instruments 

urbanístics i impuls de 

projectes de transformació 

urbana 

 FEDER – Next Generation EU - PRTR 
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7.5. PROGRAMACIÓ DEL PLA 

TERMINI CURT MITJÀ LLARG 

MIRADA 
CIUTAT 

OE CODI PROJECTE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

C
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T 

P
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 P1-CP. 
Mataró Circular 
2030 

         

 

P2-CP. 

Desenvolupa-
ment de les Cinc 
Sènies com espai 
agrari 

         

P3-CP. 
Hub del 
coneixement i 
innovació blau 

         

P4-CP. 

Incubadora de 
tecnologies de 
fabricació 
additiva 

         

P5-CP. 
Formació del 
futur 

         

P6-CP. 
Mapa de 
talent de Mataró 

         

P7-CP. 
Mataró 5 
Estrelles 

         

C
IU

TA
T 

IN
C

LU
SI

V
A

 

 

P8-CI. 
Sensorització de 
les llars 

         

P9-CI. 
Cures a la 
Comunitat: El Far 

         

P10-CI. Salut mental          

 
P11-CI. Activació d’espais          
P12-CI. Espai Escènic          

 

P13-CI. 

Rehabilitació 
energètica de 
comunitats 
vulnerables 

         

P14-CI. 

Habitatge 
col·laboratiu en la 
mobilització 
d'habitatge 
desocupat 
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TERMINI CURT MITJÀ LLARG 

MIRADA 
CIUTAT 

OE CODI PROJECTE 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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P15-CSER. 
Renaturalització 
de l’espai Urbà 

         

P16-CSER. 
Fem salut des del 
disseny urbà i 
estils de vida 

         

P17-CSER. 

Regeneració 
urbana integral 
als barris de 
Cerdanyola i 
Rocafonda-El 
Palau 

         

P18-CSER. Ciutat esportiva          

 

P19-CSER. 

Desplegament de 
comunitats 
energètiques i 
autoconsum 
compartit 

         

P20-CSER. 
Gestió de l’aigua 
cap a la 
resiliència hídrica 

         

 P21-CSER. 

Impuls i 
desplegament de 
la mobilitat 
sostenible 

         

C
IU

TA
T 

IN
TE

L·
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G
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T 
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O
N

N
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D

A
 

 

P22-CIC. 
El Cervell de 
Mataró 

         

P23-CIC. 
Digitalització en 
la gestió de 
l’aigua 

         

P24-CIC. 
Oficina de gestió 
de dades 

         

P25-CIC. Antena tren lab          

P26-CIC. 
Plataforma Digital 
com a Banc de 
Recursos 

         

 

P27-CIC. 

Laboratori 
d’innovació per a 
la transformació 
de l’administració 
local 

         

P28-CIC. 

Adecuació dels 
instruments 
urbanístics i 
impuls de 
projectes de 
transformació 
urbana 
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8.  
PARTICIPACIÓ, 

COMUNICACIÓ 

I FORMACIÓ 
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PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ I FORMACIÓ 

8. PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ I FORMACIÓ 

8.1. ACCIONS DE COMUNICACIÓ 

El procés de reflexió estratègica per l’elaboració de l’Agenda Urbana de Mataró ha comptat amb una 

intensa campanya de promoció i sensibilització mitjançant les xarxes socials i articles a la premsa per 

fer partícip a tota la ciutadania. Les campanyes han tractat de fomentar l’aprenentatge social perquè 

la ciutadania millori la comprensió dels problemes de la ciutat i la manera de com es poden resoldre’ls. 

Això ha impulsat la invenció social, que ha donat l’oportunitat a la ciutadania per proposar solucions 

en comptes que només ho facin els experts de forma aïllada. També ha servit per millorar el 

compromís social, entès com la voluntat expressada públicament per implicar-se i comprometre’s en 

la construcció de la ciutat que es vol pel 2030.  

 

 

 

 

 

 

 

Per cada debat s’ha fet una noticia i una entrevista amb experts de la temàtica corresponent, a més 

de les campanyes de promoció a les xarxes socials de l’Ajuntament sobre totes les dinàmiques 

participatives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per últim, tot i que tota la informació relativa al procés de reflexió estratègica està penjada a la pàgina 

web de l’Agenda Urbana de Mataró , s’ha elaborat una newsletter amb un recull de totes les activitats, 

projectes i propostes sorgides del procés i disponible per a tota la ciutadania.  

Imatge 21. Captura de pantalla de la noticia “El 

repte: Una ciutat més saludable”, Vern Bueno 

Casas. Referència: www.capgròs.com 

Imatge 22. Captura de pantalla de la noticia “Mataró 

reflexiona sobre el futur del seu espai urbà”, Vern Bueno 

Casas. Referència: www.capgròs.com 

Imatge 23. Captura de pantalla de publicacions en xarxes socials. Referència: Ajuntament de 

Mataró. Imatge 24. Captura de pantalla de la noticia 

“Formar-se, calu per un mercat laboral en 

transformació”, Vern Bueno Casas. 

Referència: www.capgròs.com 

https://www.mataro.cat/sites/agendaurbana2030
https://www.mataro.cat/sites/agendaurbana2030
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8.2. PROCÉS PARTICIPATIU 

El Procés de Participació per a l’elaboració de Mataró Agenda Urbana 2030 s'ha articulat com una eina 

per a la transformació social i urbana a partir de la visió de ciutat que la ciutadania vol per l’any 2030. 

El procés de reflexió compartida, orientat a la innovació i l’aprenentatge, ha permès detectar 

conjuntament amb la ciutadania quins són els reptes estratègics i missions de la ciutat a mitjà i llarg 

termini. Per fer-ho, el procés ha comptat amb diferents estratègies d’acció:  

 

Els fòrums han sigut espais de treball i participació per a ciutadans, agents externs i tècnics de 

l’Ajuntament de Mataró, i s’han organitzat entorn als cinc àmbits -anomenats ciutats- de reflexió 

estratègica de la ciutat. Els àmbits han estat Ciutat Pròspera, que busca generar una ocupació de 

qualitat per oferir un projecte de benestar a la ciutadania sense comprometre el futur de les 

generacions vinents; Ciutat Inclusiva, que tracta de promoure una participació justa i en igualtat de 

condicions en les esferes econòmica, social i política; Ciutat Resilient, centrada en la prevenció i 

reducció dels efectes del canvi climàtic mitjançant solucions basades en la natura; Ciutat Intel·ligent i 

Connectada, per retenir el talent i aprofitar el potencial de la tecnologia; i Ciutat Ecològica i Saludable, 

per fomentar un model de desenvolupament respectuós amb el nostre entorn.  

FÒRUMS Data 

1 Fòrum Ciutat Inclusiva  03/05/2022 

2 Fòrum Ciutat Pròspera  10/05/2022 

3 Fòrum Ciutat Resilient  12/05/2022 

4 Fòrum Ciutat Intel·ligent i Connectada  17/05/2022 

5 Fòrum Ciutat Saludable i Ecològica  19/05/2022 

6 Fòrum d’aterratge de projectes 29/06/2022 

Fòrums

Debats

Jornades tècniques

Participació digital

Espais de sensibilització
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Imatge 25. Fotografies de les jornades tècniques amb els tècnics de l’Ajuntament. Referència: Ajuntament de Mataró. 

La segona acció del procés de participació han sigut els debats, organitzats al voltant de temes 

estratègics com els drets i responsabilitats digitals en la construcció d’una ciutat intel·ligent, la Salut 

més enllà del sistema sanitari, l’Estratègia Alimentària, la Cultura, Ocupació i Formació, i Joventut. Els 

debats han tingut una clara vocació de participació ciutadania i han servit  per donar visibilitat al 

procés, detectar nous actors i dotar als reptes identificats als fòrums de noves visions.  

 

 

 

 

 

 

 

DEBATS Data 

1 La salut més enllà del sistema sanitari 31/05/2022 

2 El camí cap a l’estratègia alimentària  16/06/2022  

3 Ciutat, Cultura i Creativitat 28/06/2022  

4 El futur del treball, el present de la formació 06/07/2022  

5 Espai urbà i convivència 13/07/2022 

 

En tercer lloc, el procés de participació també s’han organitzat les jornades tècniques, plantejades amb 

l’objectiu d’aterrar i materialitzar les idees i propostes sorgides als fòrums amb la missió de formular 

propostes d’actuació concretes que donin resposta als reptes de la ciutat. S’ha organitzat una jornada 

tècnica per a cada fòrum, per, d’aquesta manera, aprofundir en les propostes mitjançant una anàlisi 

crític dels temes de debat.   
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JORNADES TÈCNIQUES Data 

1  Ciutat Pròspera 25/05/2022 

2  Ciutat Intel·ligent i Connectada 25/05/2022 

3  Ciutat Inclusiva 26/05/2022 

4  Reptes estratègics Ciutat Saludable, Ecològica i Resilient 26/05/2022 

 

A més, al voltant del procés participatiu també s’han organitzat tres actes amb l’esperit de fer 

partícips a tota la ciutadania. El 24 de març va ser la inauguració del procés; un lloc de trobada per a 

tothom on es va explicar el perquè i la importància que Mataró iniciés un procés de reflexió 

estratègica per l’elaboració de la seva Agenda Urbana. Tanmateix, el 30 d’abril va ser la Inauguració 

de l’espai Mataró Connecta, un espai d’assistència ciutadana, innovació i co-creació.  A la jornada, 

que es van organitzar una sèrie d’activitats com una sortida en bici que va acabar amb una sessió 

participativa al voltant de la mobilitat sostenible, entre d’altres,  hi van participar famílies, joves i 

gent gran.  

 

Imatge 26. Fotografia del acte de presentació de l’Agenda Urbana de Mataró el 24 de març de 2022. Referència: Ajuntament de Mataró.   

 

Imatge 27. Captura de pantalla d’una publicació en una xarxa social del Regidor Daniel Hurtado Díaz sobre l’apertura del EspaiMataró 

Conecta. Referència: Twitter.  

https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2022/mataro-enfoca-el-proces-de-reflexio-201cmataro-agenda-urbana-2030201d-amb-un-acte-obert-a-la-ciutadania
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/agenda/2022/inauguracio-espai-mataro-connecta
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/agenda/2022/inauguracio-espai-mataro-connecta
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Poc després, en la celebració de la 8ª Mostra 

d’entitats el dissabte 11 de juny, un espai 

perquè les més de 80 entitats mataronines 

participants i procedents d’àmbits com 

l’esport, l’economia, la cultura i l’àmbit 

sociosanitari, es poguessin donar a conèixer a 

la ciutadania i compartir experiències i 

sinergies, es va fer difusió del procés de 

reflexió estratègica Mataró Agenda Urbana 

2030.  

Imatge 28. Fotografia realitzada durant la celebració de la 8º Mostra d’entitats el dissabte 11 de juny. Referència: Ajuntament de Mataró.  

Des de l’Ajuntament de Mataró també s’ha obert un espai digital per fomentar la participació digital. 

Mitjançant la plataforma Decidim, un espai d’intervenció digital, transparent i col·laborador obert a 

la ciutadania, s’ha posat a disposició de la població tota la informació i documentació elaborada 

durant els fòrums, debats i jornades amb l’objectiu que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui donar la 

seva opinió sobre els temes tractats així com fer aportacions que guardin relació  amb els continguts 

tractats. La finalitat es incorporar totes les mirades i visions de la ciutat de Mataró als projectes 

estratègics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imatge 29. Captures de pantalla del procés participatiu telemàtic obert a la Plataforma Decidim de Mataró.                                                

Referència: www.decidimmataró.cat 

http://www.decidimmataró.cat/
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8.3. AGENTS PARTICIPANTS 

Mataró Agenda Urbana 2030 és un procés de reflexió on es vol comptar amb tota la ciutadania i 
agents del territori per definir la ciutat que volem per a les generacions futures. Tal i com s'especifica 
en tot l'apartat en el que es parla dels espais participatius, durant el procés s'han desenvolupat 
diferents espais de participació destinats a diferents públics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dels reptes a assolir en aquest procés participatiu era poder incloure a agents innovadors que no 
formaven part d'espais participatius ja existents.  En el darrer procés de reflexió estratègica Mataró 
20/22 ja es va fer un procés de participatiu amb agents externs, per tant ja teníem una experiència 
prèvia al respecte molt positiva que volíem replicar; però aquest cop es volia anar més enllà i fer una 
cerca d'agents disruptius i innovadors. Per tal de fer-ho es va demanar als diferents regidors i tècnics 
dels diversos serveis que identifiquessin a aquelles persones amb les que havien col·laborat, 
o identificat a  com a persones que estaven fent accions importants per a la ciutat i tenien un discurs 
constructiu. Gràcies al treball col·laboratiu de regidors i tècnics es va poder convidar a un grup d'agents 
molt heterogeni als espais de treball i tenir en compte mirades fins ara no escoltades. A continuació 
especifiquem les dades quantitatives del agents participants dels diferent espais. 
 

• Acte de presentació i inauguració d'inici del procés: 250 participants (aproximadament). 
 

• Fòrums de treball amb agents externs:  
o Ciutat Pròspera: 17 participants. 
o Ciutat Inclusiva: 14 participants. 
o Ciutat Resilient: 14 participants. 
o Ciutat Saludable i Ecològica: 10 participants. 
o Ciutat Intel·ligent i Connectada: 12 participants. 

 

• Fòrums de treball amb agents interns: 
o Ciutat Pròspera:  18 participants. 
o Ciutat Inclusiva: 15 participants. 
o Ciutat Saludable, Ecològica i Resilient: 14 participants. 
o Ciutat Intel·ligent i Connectada: 12 participants. 

 

• Fòrum d'aterratge de projectes amb agents interns i externs: Entre agents interns i agents 
externs hi havia un total de 74 participants. 

  
Tota aquesta identificació d'agents, molts d'ells persones que fins al moment no havien estat 
vinculades a l'Ajuntament permetrà crear un nou mapa d'agents de la ciutat amb un gran potencial i 
es té la voluntat de poder comptar amb ells per al desenvolupament de les diferents accions exposades 
en pla d'acció i en futurs espais de participació. A banda de les accions desenvolupades, està previst 
continuar amb accions de difusió i sensibilització en relació al procés Mataró Agenda Urbana 2030 i 
poder així identificar nous agents rellevants de la ciutat. 

ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ 

I CONEIXIMENT  
CIUTADANIA 

TEIXIT ASSOCIATIU  ADMINISTRACIÓ PÚBLICA  
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8.4. FORMACIÓ DESPLEGADA 

En el plànol formatiu s’han dut a terme diverses formacions. El dilluns 11 de juliol s’ha realitzat la 

primera sobre els fons europeus i el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), elaborat 

pel govern Espanyol per canalitzar els fons destinats als països membres de la Unió Europea per reparar 

els danys provocats per la crisi de la Covid-19 mitjançant inversions en sectors estratègics i avançar cap 

a un món més sostenible i competitiu.  

En la sessió s’ha explicat el Marc Financer Plurianual 2021-2027, que es 

l’instrument mitjançant el qual la Unió Europea canalitza i distribueix les 

inversions en sectors estratègics, les claus per la presentació de 

candidatures de projectes finançats pel PRTR i els aspectes principals de 

la gestió tècnica i financera dels projectes del PRTR.  

La segona formació ha sigut sobre l’Agenda Urbana de Mataró en el 

context de la Nova Agenda Urbana promoguda per les Nacions Unides. 

L’objectiu ha estat que els participants puguin prendre consciència 

sobre la importància que les ciutats tinguin una Agenda Urbana pròpia, 

perquè més enllà de ser un procés de planificació estratègica, no 

normatiu, que tracta d’orientar la presa de decisions cap a la 

sostenibilitat, també facilita l’accés als Fons Europeus i Next Generation 

per finançar projectes relacionats amb el Desenvolupament Urbà 

Sostenible. Tanmateix, l’Agenda Urbana de Mataró permetrà alinear els 

seus objectius -en clau local- amb els objectius estratègics que 

plantegen les agendes nacionals i internacionals 

La tercera formació s’ha centrat en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), establerts al 

2015 per la Assemblea General de les Nacions Unides i que són el paraigües sota el que s’ha dissenyat 

el Pla d’Acció Local Mataró Agenda Urbana 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Aspectes estratègics relacionats entre l’Agenda 2030, els ODS i les Agendes Urbanes NAU, AUE i Agenda Urbana Europea.  

 

 

Imatge 30. Captura de pantalla del 

document “Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència”. 

Referéncia: 

www.planderecuperacion.gob.es 
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9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

9.1. GOVERNANÇA 

Comissió Mataró Agenda Urbana 2030 

Es tracta del principal òrgan de direcció del procés, encarregat de validar les diferents fases i 
continguts, assistit per la Comissió Assessora. La Comissió es desenvoluparà en el marc de la CIM 
de Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia Mataró. 

La governança del procés de reflexió estratègica és un aspecte de capçal importància i per això es 
proposa la Constitució de la Comissió Mataró Agenda Urbana 2030 com a principal òrgan de 
direcció del procés, encarregat de validar les diferents fases i continguts. Aquesta Comissió 
estarà formada per representants dels grups municipals, representant cadascun d’ells una de les 
dimensions de treball exposades en l’abordatge metodològic. 

 

Imatge 31. Model de governança de l’Agenda Urbana de Mataró. Referència: Document Bases Mataró 2030. 

Els representants associats a les diferents dimensions que es proposen nomenar són: 

• Com a Representant associat a Ciutat Intel·ligent i Connectada , el Sr. Daniel Hurtado Díaz del 
Grup Municipal PSC-CP 

• Com a Representant associat a Ciutat Pròspera, el Sr. Alfons Canela Serrano, del Grup 
Municipal Junts per Mataró 

• Com a Representant associat a Ciutat Inclusiva, el Sr. Sergi Morales Díaz, del Grup Municipal 
ECPM-ECG 

• Com a Representant associat a Ciutat Resilient , el Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, del Grup 
Municipal PSC-CP 

• Com a Representant associat a Ciutat Saludable i ecològica, el Sr .Francesc Teixidó i Pont, del 
Grup Municipal ERC-MES-AM 
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A banda hi ha tota una sèrie d’òrgans consultius que formen part de la governança i que vetllaran pel 
bon desenvolupament del projecte: 

• Consell Econòmic i Social 
Format per representants dels grups més agents socials de la ciutat: sindicats i organitzacions 
empresarials, desenvolupa funcions de seguiment del procés i de contrast dels documents 
generats. Es preveu la incorporació de representants de la Taula del Tercer Sector.  
 

• Comissió Assessora 
Formada pels 5 comissionats (un per àmbit sectorial) i una persona coordinadora. Estarà 
assistida per l’Oficina Tècnica de suport. Fa funcions d’assessorament en tot el procés. 
 

• Consell de Ciutat 
Es constituirà com a òrgan consultiu i de validació del procés. Es preveu la seva participació en 
els diferents estadis d’elaboració dels continguts i reflexió estratègica. 
 

• Oficina Tècnica de Suport 
Òrgan d’assistència tècnica i de gestió operativa del procés, encarregada de coordinar-lo i 
dinamitzar-lo. Formada per personal municipal expert en matèria de planificació estratègica i 
desenvolupament urbà que assegurarà la coordinació transversal. 

 

 
 

Imatge 32. Model de governança i agents de l’Agenda Urbana de Mataró. Referència: Document Bases Mataró 2030. 
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9.2. SEGUIMENT I AVALUACIÓ AMB ELS INDICADORS DE 

L’AGENDA URBANA ESPANYOLA  

Per al seguiment i l'avaluació del Pla d'Acció Local es defineix un sistema d'indicadors extrets de l’AUE. 

Concretament es tracta de les Dades Descriptives i els indicadors de seguiment.  

• DADES DESCRIPTIVES 

Dades obertes de l'Administració pública (INE, MITMA, Atles Àrees Urbanes, Cadastre, IGN, SIU, 

SIOSE…) i altres fonts fiables, es detallen dades descriptives (a més dels proposats pel MITMA), tant 

quantitatius i qualitatius, com a cartogràfics. 

• INDICADORS DE SEGUIMENT 

Es tracta del conjunt d'indicadors de proposats en l'Agenda Urbana Espanyola i indicats en l'apartat 

anterior. Aquests indicadors permeten definir de manera clara els resultats que s'aconseguiran amb 

l'aplicació de l'Agenda Urbana Espanyola en termes de millora de la qualitat de vida i de la sostenibilitat 

urbana, així com la preparació de la ciutat per a afrontar els desafiaments esdevenidors. 

• INDICADORS D'EXECUCIÓ 

Vinculats al desenvolupament del Pla d'Acció Local, avaluen el grau d'execució dels projectes i amb 

quins objectius s’alineen.  

Tal com estableix l’AUE, el conjunt d'indicadors que s'inclouen s'adapta a la situació de partida i al 

context de cadascuna de les ciutats i àrees urbanes, ja que han de partir, fonamentalment, d'un procés 

d'avaluació a nivell local que serveixi per a establir el grau de millora que es pretén aconseguir amb les 

mesures i accions programades. Cal destacar, també, que es tracta d'un conjunt d'indicadors 

comparables i agregables, per la qual cosa serviran de base per a donar resposta als requeriments 

d'informació de les Agendes internacionals per part d'Espanya i permetran una anàlisi i avaluació a 

nivell supramunicipal. 
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DADES DESCRIPTIVES DE L’AUE OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 

 

          
D.01. VARIACIÓ DE LA 
POBLACIÓ 2006-2016 

(%) 
X X X X X X X X X X 

D.02. TERRITORI I 
DIVERSITAT D’HÀBITATS X  X        

D.03. SUPERFÍCIE 

D’EXPLOTACIONS 
AGRÀRIES I FORESTALS 

X  X        

D.04. SUPERFÍCIE DE SÒL 
NO URBANITZABLE (%) X         X 

D.05. SUPERFÍCIE VERDA 
(ha cada 1.000 hab.) X  X        

D.06. DENSITAT DE 
POBLACIÓ EN SÒL URBÀ 

(hab/ha) 
X X  X X X X X X  

D.07. SÒL URBÀ 

DISCONTINU (%) X X   X      

D.08. DENSITAT 

D’HABITATGE (hbg/ha) X X  X X X X X X  

D.09. COMPACITAT 
URBANA (m²t/m²s)  X   X X     

D.10. COMPACITAT 
RESIDENCIAL  X   X X     

D.11. COMPLEXITAT 
URBANA  X   X X     

D.12. PARCS I 
EQUIPAMENTS DE ZONES 

VERDES 
 X X   X     

D.13. ESPAI PÚBLIC 
 X    X     

D.ST.01. DENSITAT 
D’HABITATGE PREVISTA 

A LES ADS7 (hbg/ha) 
 X   X X  X   

D.ST.02. ÀREES DE SÒL 
EN DESENVOLUPAMENT 
(%) 

X X        X 

D.ST.03. SÒL 

URBANITZABLE 
DELIMITAT 

X X        X 

D.ST.04. SUPERFÍCIE DE 

SÒL PREVIST PER ÚS 
RESIDENCIAL 

X X         

D.ST.05. SUPERFÍCIE DE 
SÒL PREVIST PER 

ACTIVITATS 
ECONÒMIQUES (%) 

X X    X X    

D.14. ANTIGUITAT DEL 

PARC EDIFICATORI (%)  X X X       

D.15. CONSUM D’AIGUA 
 X  X       

D.16. QUALITAT DEL 
SILENCI  X         

D.17. SUPERFÍCIE 
D’INFRAESTRUCTURES 

DE TRANSPORT I 
MOBILITAT 

X    X      

D.18. ÍNDEX DE 

MOTORITZACIÓ   X  X      
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D.19. DENSITAT DE 
LÍNEES D’AUTOBÚS I 

MODES FERROVIÀRIES 
    X  X    

D.20. ACCESSIBILITAT 
ALS SERVEIS DE 

TRANSPORT PÚBLIC 
    X X     

D.21. DOTACIÓ DE VIES 
CICLISTES   X  X      

D.22. ENVELLIMENT DE 
LA POBLACIÓ  X   X X X X X X 

D.23. POBLACIÓ 

ESTRANGERA (%)  X    X X    

D.24. ÍNDEX DE 
DEPENDÈNCIA  X    X X    

D.25. PERCENTATGE DE 
PERSONES AMB ACCÉS 
ALS SERVEIS SOCIALS 

     X     

D.26. NÚMERO DE 

TREBALLADORS      X X  X  

D.27. NÚMERO 
D’ESTABLIMENTS       X  X  

D.28. TAXA D’ATUR 
     X X    

D.29. PARC D’HABITATGE 

(hbtg/1.000 hab.)  X      X   

D.30. TIPOLOGIA 
D’HABITATGE  X      X   

D.31. HABITATGE 
PROTEGIT  X      X   

D.32. VARIACIÓ DEL 
NOMBRE DE LLARS 2001-
2011 (%) 

X X      X   

D.33. CREIXEMENT DEL 

PARC D’HABITATGE 2001-
2011 (%) 

X X  X    X   

D.34. HABITATGE 

SECUNDARI (%)  X      X   

D.35. HABITATGE BUIT 
(%)  X      X   

D.36. ACCESSIBILITAT A 
L’HABITATGE        X   

D.ST.06. HABITATGES 
PREVISTS EN ÀREES DE 
DESENVOLUPAMENT (%) 

X X  X    X   

D.ST.07. NOMBRE 

D’HABITATGES PREVISTS 
A LES ADS (hbtg/1.000 
hab.) 

X X  X    X   

D.37. FIGURA DE 
PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC VIGENT AL 

MUNICIPI 
X X      X  X 

D.38. DATA DE LA FIGURA 
DE PLANEJAMENT 
URBANÍSTIC VIGENT 

X X      X  X 

D.39. AGENDA URBANA, 

PLANEJAMENT 
ESTRATÈGIC I SMART 

CITIES 
X X X X X X X X X X 

  



 

pàg. 268 SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

Els indicadors de seguiment estan basats en cadascun dels Eixos i Objectius Estratègics de l’AUE i 

vinculats a la contribució dels ODS, com es mostra en la taula que es presenta a continuació. 

INDICADORS DE L’AGENDA URBANA ESPANYOLA 
Nº Eix AUE Objectiu AUE 

Nº total 
Indicadors 

Nº indicadors 
quantitatius 

Nº indicadors 
qualitatius 

Contribució 
ODS 

1 
TERRITORI, PAISATGE 
I BIODIVERSITAT 

Ordenar el territori i fer un 
ús racional del sòl, 
conservar-lo i protegir-lo 

8 5 3 
 

2 MODEL DE CIUTAT 
Evitar la dispersió urbana i 
revitalitzar la ciutat 
existent 

17 11 6 
 

3 
CANVI CLIMÀTIC I 
RESILIÈNCIA 

Prevenir i reduir els 
impactes del canvi climàtic 
i millorar la resiliència 

6 3 3 
 

4 
GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 
ECONOMIA CIRCULAR 

Fer una gestió sostenible 
dels recursos i afavorir 
l'economia circular 

8 4 4 
 

5 
MOBILITAT I 
TRANSPORT 

Afavorir la proximitat i la 
mobilitat sostenible 6 2 2 

 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 
IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió social i 
cercar l'equitat 5 2 3 

 

7 ECONOMIA URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 4 2 2 

 

8 HABITATGE 
Garantir l'accés a 
l'habitatge 

5 3 2 
 

9 ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 
innovació digital 

4 2 2 
 

10 
INSTRUMENTS I 
GOVERNANÇA 

Millorar els instruments 
d’intervenció i la 
governança 

9 1 8 
 

TOTAL 72 35 37  

 

Cal destacar que s’articulen dos tipus d'indicadors:  

• Indicadors quantitatius: Dades objectives i concretes, calculades o estimades a partir d'una 

metodologia definida prèviament. Vindran expressats en la mesura apropiada per al fenomen 

que s’estigui descrivint, per exemple, en metres quadrats, hectàrees, percentatges o número. 

• Indicadors qualitatius: Aquells que es formulen en forma de pregunta i que permeten 

identificar les mesures i actuacions que s'han dut a terme o que es preveuen desenvolupar en 

els pròxims anys en la matèria corresponent. 

La informació sobre els indicadors serà requerida periòdicament pel MITMA, en el marc de l'estratègia 

d'Agenda Urbana, i serà remesa a través del “Format d'Intercanvi d'Indicadors de Seguiment i 

Avaluació (FIISE)”, constituïda com l'eina per a facilitar l'intercanvi sistematitzat de dades, així com la 

seva incorporació a la base de dades estatal d'indicadors de seguiment i avaluació de l’AUE. En aquesta, 

s'estableix un camp d'informació descriptiu de la “situació actual” i un camp d'informació descriptiu 

de la “situació prevista i compromisos a 2030”, tots dos a emplenar amb caràcter general. 
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9.3. OBSERVATORI  

Encara que l'Observatori d'Indicadors Urbans de Mataró es posa en marxa aprofitant l'impuls del 

desenvolupament del Pla d'Acció Local, és necessari que la seva actualització continuï durant tot el 

seu període de vigència. La base metodològica d'aquest treball d'actualització està en aquest 

document, on s'especifiquen les metodologies i fonts de dades per a cada indicador. L'aplicació 

programari facilita això enormement en estar basada en formats oberts i fàcilment editables.  

No obstant això, els cicles i processos d'actualització dels conjunts d'indicadors són diferents: 

• Els indicadors descriptius s'actualitzen de forma centralitzada per a totes les ciutats d'Espanya, 

per part del Ministeri, que periòdicament publica aquesta actualització. De moment s'han 

publicat dues versions. 

• El càlcul dels indicadors de seguiment i avaluació, no obstant això, l'ha de realitzar el propi 

equip tècnic de l'Ajuntament, partint dels documents metodològics especificats per la pròpia 

Agenda Urbana. S'espera que els projectes pilot, com el de Mataró, proporcionin els seus 

indicadors almenys en 3 moments temporals: setembre de 2022, 2026 i 2029. No obstant això, 

atès que moltes de les fonts de dades tenen periodicitat anual, aquests indicadors podrien 

actualitzar-se cada any. 

La resta dels indicadors definits en l'Observatori també poden ser actualitzats per part de l'Ajuntament 

basant-se en fonts de dades, públiques i obertes (europees, nacionals o autonòmiques) o en dades 

produïdes per la pròpia entitat. Aquestes fonts, igual que les dades necessàries per al conjunt anterior, 

s'actualitzen amb periodicitats normalment anuals. Per tant, l'actualització dels indicadors de 

l'Observatori és un procés que s'ha d'emprendre anualment. 

El conjunt d'indicadors urbans per a l'observatori de Mataró es construeix segons la metodologia de 

l'Agenda Urbana Espanyola, que incorpora les Dades Descriptives i el conjunt d'Indicadors de 

Seguiment i Avaluació, associats a cadascun dels objectius específics en els quals es desenvolupen els 

objectius estratègics de l'Agenda Urbana Espanyola. 

No obstant això, el conjunt d'indicadors necessari per al seguiment de l'Agenda Urbana de Mataró 

necessàriament ha de ser més ampli, incorporant tot un marc de treball en l'estat de l'art per al 

mesurament del desenvolupament urbà sostenible, orientat a mesurar el resultat i l'impacte de la 

implementació dels seus projectes 

Tots dos conjunts d'indicadors (descriptius i seguiment) estan integrats en l'Observatori, amb diferents 

tècniques de visualització per a facilitar la seva anàlisi, unes vegades prevalent l'evolució temporal, 

unes altres la comparació amb la resta de les ciutats, i a vegades la situació actual. 

L'Observatori es concreta en forma d'una aplicació web que permet la visualització de tots aquests 

indicadors, i fa patents per a tota la població de Mataró les conclusions més rellevants obtingudes 

durant el diagnòstic i el seguiment. Aquest microsite està basat en tecnologies de codi obert, i, per 

tant, és de fàcil actualització per part de l'equip tècnic de l'Ajuntament. 
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TECNOLOGIA 

L'observatori es tracta d'una aplicació web en forma de microsite, dissenyada expressament amb 

aquest propòsit. Està basat en tecnologies web de codi obert, com D3. js. D3. js és una biblioteca de 

JavaScript per a manipular documents basats en dades. D3 ajuda a donar vida a les dades mitjançant 

HTML, SVG i CSS. L'èmfasi de D3 en els estàndards web li brinda totes les capacitats dels navegadors 

moderns sense lligar-se a un marc propietari, combinant potents components de visualització i un 

enfocament basat en dades per a la manipulació de DG. 

L'observatori és una aplicació completament front- end que no necessita una infraestructura de base 

de dades per a funcionar. Les dades d'indicadors s'emmagatzemen en fitxers de text i, per tant, són 

fàcilment editables. 

Els components de l'Observatori inclouen un quadre de comandament amb el conjunt ampli 

d'indicadors de seguiment i avaluació, un tauler de dades descriptives i una secció d'evolució. 

L'Observatori de dades urbanes de Mataró pot consultar-se en la següent adreça: 

https://agenda-mataro.netlify.app   

FUNCIONS DEL QUADRE DE COMANDAMENT 

El dashboard o quadre de comandament permet visualitzar, d'una forma ràpida i resumida, el grau de 

consecució dels indicadors, resumits i estructurats segons Objectius Estratègics i Objectius Específics. 

D'un primer cop d'ull permet visualitzar la proximitat de la ciutat de Mataró a aconseguir els seus 

objectius fixats per a 2030, i és la porta per a analitzar més profundament els indicadors i la seva 

evolució. 

En el gràfic de radar es visualitza cadascun dels objectius estratègics i específics, més pròxims al centre 

segons el seu avanç. 

 

Imatge 33. Captura de pantalla del dashboard de l’Observatori. Referència: https://agenda-mataro.netlify.app 

https://agenda-mataro.netlify.app/
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A partir d'aquesta vista poden explorar-se els objectius i arribar a una fitxa detallada per cadascun i 

per als seus indicadors. 

 

Imatge 34. Captura de pantalla de l’Observatori amb informació dels indicadors relacionats amb els objectius de l’AUE. Referència: 

https://agenda-mataro.netlify.app 

En la fitxa es mostra la informació, a cada nivell, dels indicadors i els objectius. En el cas d'una fitxa 

d'indicador, es mostra la metodologia utilitzada per al seu càlcul. 

 

Imatge 35. Captura de pantalla l’Observatori amb informació dels indicadors. Referència: https://agenda-mataro.netlify.app 
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INDICADORS DESCRIPTIUS 

Una altra part clau de l'Observatori tracta sobre els indicadors descriptius, que poden filtrar-se en 

relació amb els Objectius Estratègics que tracten, i que gràcies a l'aplicació poden contextualitzar-se 

comparant-los amb els d'altres ciutats, amb el valor basi de Mataró i amb els valors estadístics per a 

tota Espanya. 

Imatge 36. Captura de pantalla l’Observatori amb informació dels indicadors descriptius. Referència: https://agenda-mataro.netlify.app 

Com a primer pas, s'han triat municipis rellevants per a la comparació amb Mataró, amb els quals s'han 

fet, en la mesura que sigui possible, les mateixes operacions de càlcul d'indicadors, tant per als 

descriptius com per als de seguiment i avaluació. El criteri d'elecció preval aquells municipis de similars 

característiques sociodemogràfiques, pròxims i que estiguin elaborant la seva pròpia Agenda Urbana: 

• Rubí 

• Terrassa 

• Viladecans 

• Granollers 

• Santa Coloma de Gramenet 

• Sant Feliu de Llobregat 
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Els indicadors descriptius es proporcionen de forma centralitzada, i s'actualitzen periòdicament per 

part del Ministeri de Transports i Agenda Urbana (MITMA). Les fonts principals que utilitzen per a 

realitzar aquesta actualització són: 

• Cens de població i habitatge de l'Institut Nacional d'Estadística, INE. 

• Padrons municipals de l'Institut Nacional d'Estadística, INE. 

• Informació del Sistema d'Informació Urbana (SIU) del Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana, MITMA. 

• Projecte europeu Corine Land Cover (CLC), de l'Institut Geogràfic Nacional, IGN. MITMA 

• Projecte Sistema d'Informació Ocupació del Sòl d'Espanya (SIOSE), de l'Institut Geogràfic 

Nacional, IGN. MITMA 

• Informació Cadastral, de la Direcció General del Cadastre. Ministeri d'Hisenda (Parcel·les i 

antiguitat de parc edificatori) 

• Dades de la D.G. Trànsit. Ministeri de l'Interior. 

• Dades de la Tresoreria de la Seguretat Social. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. 

• Dades del Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE. Ministeri de Treball i Economia Social. 

No obstant això, existeixen fonts de dades (principalment autonòmiques i locals) que permeten fer 

una actualització. Per tant, per a una gran part d'aquests indicadors descriptius es calcula una dada 

més recent, que s'incorpora a l'Observatori. 

 FONT ORGANISME AUTOR 

 

Marc d'indicadors mundials per als Objectius de 

Desenvolupament Sostenible i metes de l'Agenda 2030 per 

al Desenvolupament Sostenible 

Nacions Unides 

 

Global Urban Monitoring Framework Nacions Unides 

 

European Handbook for SDG Voluntary Local Reviews 

Joint Research Center 

de la Comisión 

Europea 

 

Informe "Els ODS en 100 ciutats espanyoles" 

Xarxa Espanyola per al 

Desenvolupament 

Sostenible 

 

Taula 2. Fons de dades dels indicadors descriptius. Referència: https://agenda-mataro.netlify.app 
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EVOLUCIÓ 

En aquest apartat és on es pot fer l'anàlisi més detallada dels indicadors, organitzats per objectius. Les 

gràfiques de cada indicador mostren la sèrie temporal passada, on s'ha pogut determinar, i albergaran 

els valors actualitzats al llarg de la vigència de l'Agenda. 

Les gràfiques poden personalitzar-se per a mostrar dades normalitzades (escala adaptada en valors de 

0 a 100, on 0 sempre és el pitjor valor de l'indicador i 100 el millor) o reals, i ajustar l'escala de 

representació. 

La majoria d'indicadors poden comparar-se amb altres ciutats (fins a 3 alhora). Prement en l'indicador 

s'obre una versió resumida de la seva fitxa, que permet exportar les dades. 

 

Imatge 37. Captura de pantalla l’Observatori amb informació dels indicadors relacionats amb els objectius específics de l’AUE. Referència: 

https://agenda-mataro.netlify.app 
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10. ANNEXOS 

10.1. RELATORIES DELS FÒRUMS I LES JORNADES 
 

Enllaços als documents amb la informació i els resultats dels fòrums i jornades tècniques realitzades:  

• Fòrum Ciutat Pròspera  

• Jornada tècnica Ciutat Pròspera 

 

• Fòrum Ciutat Inclusiva  

• Jornada tècnica Ciutat Inclusiva 

 

• Fòrum Ciutat Resilient 

• Fòrum Ciutat Saludable i Ecològica 

• Jornada tècnica Ciutat Saludable, Ecològica i Resilient 

 

• Fòrum Ciutat Intel·ligent i Connectada 

• Jornada tècnica Ciutat Intel·ligent i Connectada 

 

• Fòrum d’aterratge de projectes  

 

 

Enllaços als vídeos i documents sobre els debats: 

• Debat: La salut més enllà de l’atenció sanitària 

• Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=F1vO17e4b3o  

• Debat: El camí cap a l’estratègia alimentària local de Mataró 

• Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aiJY3puQvUA  

• Debat: Ciutat, cultura i creativitat  

• Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aMGTGZuRZ2w  

• Debat: El futur del treball, el present de la formació 

• Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KGDZ4u7B2Ew  

• Debat: Espai urbà i convivència 

• Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Opk00UCvUsc  

• Newsletter sobre el procés.  

 

 

 

 

 

https://www.mataro.cat/sites/agendaurbana2030/fitxers/relatoria-forum-ciutat-prospera.pdf
https://drive.google.com/file/d/1TQQIQo0MRJR-miT4lpfvf-fcB417C_FQ/view?usp=sharing
https://www.mataro.cat/sites/agendaurbana2030/fitxers/relatoria-forum-ciutat-inclusiva.pdf
https://drive.google.com/file/d/1kev0AGWGZBBvDvHLTvGiYEuHF33r2LdV/view?usp=sharing
https://www.mataro.cat/sites/agendaurbana2030/fitxers/relatoria-forum-ciutat-resilient.pdf
https://www.mataro.cat/sites/agendaurbana2030/fitxers/relatoria-forum-ciutat-ecologica-i-saludable.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ZL4oWJgdWRhrCrq_dGvtp2-4b7EIGJQo/view?usp=sharing
https://www.mataro.cat/sites/agendaurbana2030/fitxers/relatoria-forum-ciutat-intel-ligent-i-connectada.pdf
https://drive.google.com/file/d/129So3EEJdwlaTrFyihAAP8lu5BkRSAyF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UqGI0BXKgIjDJdGcMtMG8ozBsMlxrVcv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFvFu4BTek22limGEvX120PoPvwpEa59/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=F1vO17e4b3o
https://drive.google.com/file/d/1jPEL6COMUVI6GfGFSeUjZxSApVsVCGY2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aiJY3puQvUA
https://drive.google.com/file/d/18mPV_1kDTTvhETDmMFiygRQSibFPL3Q-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=aMGTGZuRZ2w
https://drive.google.com/file/d/11B-avC5jhZEUIFqiIZ9iXozmkVYCLhku/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=KGDZ4u7B2Ew
https://drive.google.com/file/d/1Q654QFOosqk3ey7F-8cplRe6VwIREDbT/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Opk00UCvUsc
https://drive.google.com/file/d/1Si0jhh6kmWCC3ecanmql8LYZxtVHrdUT/view?usp=sharing
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10.2. GLOSARI DE FIGURES 

 

• Figura 1. Identificació dels projectes essencials i les actuacions destacades del M222. Referència: 

Ajuntament de Mataró. 

• Figura 2. Constel·lació estratègica M2022 amb identificació dels ODS. Referència: Document Bases 

Mataró 2030. 

• Figura 3. Plantejament de l’adaptació estratègica de Mataró. Referència: Document Bases Mataró 2030.  

• Figura 4.  Procés de preidentificació de reptes. Referència: Portal web de Mataró Agenda Urbana 2030. 

• Figura 5.  Fases de treball del procés d’impuls de l’Agenda Urbana de Mataró. Referència: Portal web de 

Mataró Agenda Urbana 2030. 

• Figura 6. Principals elements del Pla d’Acció Local Mataró Agenda Urbana 2030. Referència: Elaboració 

pròpia. 

• Figura 7. Aspectes estratègics relacionats entre l’Agenda 2030, els ODS i les Agendes Urbanes NAU, AUE 

i Agenda Urbana Europea.  

 

• Imatge 1. Exemple: Imatge de la futura web dels ODS i etiqueta referencial de cada ODS. Referència: 

Document Bases Mataró 2030.  

• Imatge 2. Logotips de l’Agenda Urbana Espanyola  (AUE) i de l’Agenda 2030. Referència: 

www.aue.gob.es i www.mdsocialesa2030.gob.es 

• Imatge 3. Logotip de l’estratègia municipal Mataró Agenda Urbana 2030, amb el lema ‘Decidim avui la 

ciutat de demà. Referència: Portal web de Mataró Agenda Urbana 2030. 

• Imatge 4. Imatge corporativa de l’Agenda Urbana Europea. Referència: www.ec.europa.eu 

• Imatge 5. Imatge amb els àmbits temàtics de l’Agenda Urbana Europea. Referència: 

www.ec.europa.eu 

• Imatge 6. Captura de pantalla del document Agenda Urbana Espanyola 2019. Referència: 

www.aue.gob.es 

• Imatge 7. Logotip dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Referència: www.un.org 

• Imatge 8. Logotip de la Nova Agenda Urbana. Referència: www.onuhabitat.org 

• Imatge 9. Logotip de l’Agenda Urbana Europea. Referència: www.ec.europa.eu 

• Imatge 10. Logotip de l’Agenda dels pobles i ciutats Catalunya 2050. Referència: 

www.agendaurbanacatalunya.cat 

• Imatge 11. Sectors d’abastament d’aigua a la ciutat. Referència: AMSA. 

• Imatge 12. Situació dels edificis residencials segons l’any de construcció. Referència: Ajuntament de 

Mataró. 

• Imatge 13. Logotip del Pacte dels Alcaldes pel Clima i l’Energia. Referència: www.diba.cat 

• Imatge 14. Logotip del projecte Mataró pel clima. Referència: Ajuntament de Mataró. 

• Imatge 15. Mapa del terme de Mataró. Referència: Viquipèdia 

• Imatge 16. Vista de Mataró. Referència: Ajuntament de Mataró. 

• Imatge 17. Mapa urbanístic de Mataró. Referència: Portal d’Informació Turística de Mataró (PIUM). 

• Imatge 18. Mapa urbanístic amb la situació dels zones verdes del municipi. Referència: Servei Espais 

Públics de l’Ajuntament de Mataró. 

• Imatge 19. Xarxa de carrils bici de Mataró, dins del marc del projecte Anella Ciclista. Referència: 

Ajuntament de Mataró. 

• Imatge 20. Plànol de Mataró. Referència: Ajuntament de Mataró. 

• Imatge 21. Captura de pantalla de la noticia “El repte: Una ciutat més saludable”, Vern Bueno Casas. 

Referència: www.capgròs.com 

• Imatge 22. Captura de pantalla de la noticia “Mataró reflexiona sobre el futur del seu espai urbà”, Vern 

Bueno Casas. Referència: www.capgròs.com 

http://www.aue.gob.es/
http://www.ec.europa.eu/
http://www.agendaurbanacatalunya.cat/
http://www.capgròs.com/
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• Imatge 23. Captura de pantalla de publicacions en xarxes socials. Referència: Ajuntament de Mataró. 

• Imatge 24. Captura de pantalla de la noticia “Formar-se, calu per un mercat laboral en transformació”, 

Vern Bueno Casas. Referència: www.capgròs.com 

• Imatge 25. Fotografies de les jornades tècniques amb els tècnics de l’Ajuntament. Referència: 

Ajuntament de Mataró. 

• Imatge 26. Fotografia del acte de presentació de l’Agenda Urbana de Mataró el 24 de març de 2022. 

Referència: Ajuntament de Mataró.   

• Imatge 27. Captura de pantalla d’una publicació en una xarxa social del Regidor Daniel Hurtado Díaz 

sobre l’apertura del EspaiMataró Conecta. Referència: Twitter.  

• Imatge 28. Fotografia realitzada durant la celebració de la 8º Mostra d’entitats el dissabte 11 de juny. 

Referència: Ajuntament de Mataró.  

• Imatge 29. Captures de pantalla del procés participatiu telemàtic obert a la Plataforma Decidim de 

Mataró. Referència: www.decidimmataró.cat  

• Imatge 30. Captura de pantalla del document “Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència”. 

Referéncia: www.planderecuperacion.gob.es 

• Imatge 31. Model de governança de l’Agenda Urbana de Mataró. Referència: Document Bases Mataró 

2030. 

• Imatge 32. Model de governança i agents de l’Agenda Urbana de Mataró. Referència: Document Bases 

Mataró 2030. 

• Imatge 33. Captura de pantalla del dashboard de l’Observatori. Referència: https://agenda-

mataro.netlify.app 

• Imatge 34. Captura de pantalla de l’Observatori amb informació dels indicadors relacionats amb els 

objectius de l’AUE. Referència: https://agenda-mataro.netlify.app 

• Imatge 35. Captura de pantalla l’Observatori amb informació dels indicadors. Referència: 

https://agenda-mataro.netlify.app 

• Imatge 36. Captura de pantalla l’Observatori amb informació dels indicadors descriptius. Referència: 

https://agenda-mataro.netlify.app 

• Imatge 37. Captura de pantalla l’Observatori amb informació dels indicadors relacionats amb els 

objectius específics de l’AUE. Referència: https://agenda-mataro.netlify.app 

 

• Gràfics 1. Distribució de consums i emissions dels diferents sectors per l’any 2014. Referència: Diputació 

de Barcelona. 

• Gràfic 2. Projecció d’escenaris d’emissió de GEH fins l’any 2030. Referència: PAESC 

• Gràfic 3. Esforç en el lloguer d’habitatges en els municipis de més de 50.000 habitants de Catalunya. 

Referència: Elaboració a partir de dades del Departament de territori i sostenibilitat i Atles de distribució 

de renda de les llars. INE. 

• Gràfic 4. Dades de la climatologia de Mataró. 

• Gràfic 5. Evolució de l’índex de motorització (turismes/1.000 habitants) de Mataró. Referència: PMUS. 

 

• Taula 1. Distribució de la població per sexe i barris de Mataró (1 de gener 2018). Referència: Ajuntament 

de Mataró. 

• Taula  2. Fons de dades dels indicadors descriptius. Referència: https://agenda-mataro.netlify.app 

 

 

 

 

 

http://www.decidimmataró.cat/
https://agenda-mataro.netlify.app/
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10.3. TAULES AMB ELS INDICADORS I ELS DADES RECOLLITS 
 

INDICADOR DE LA BASE DE DADES DESCRIPTIUS 

Indicador Valor Font Enllaç a l’origen dels dades Any Ud 

Variación de la población en los últimos 
diez años disponibles 

4,24 INE 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
77011&menu=resultados&idp=125473471
0990 

2021 % 

Superficie de cobertura artificial por 
municipio 47,11 AUE 

  
 % 

Superficie de cultivos por municipio 12,63 AUE   
 % 

Superficie de zona forestal y dehesas por 
municipio 

38,82 AUE 
  

 % 

Superficie municipal destinada a 
explotaciones agrarias y forestales 0,14 AUE 

  

 % 

Superficie destinada a explotaciones 
agrarias y forestales respecto al suelo 
urbano y urbanizable delimitado de la 
ciudad 

0,30 AUE 

  

 % 

Superficie municipal de suelo no 
urbanizable 

51,06 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 % 

Superficie de zonas verdes por cada 1.000 
habitantes 

1,90 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 
ha/1.000 

Hab 

Densidad Urbana 

163,35 CATASTRO https://www.catastro.minhap.es/esp/esta
disticas.asp  

2021  

Superficie de suelo urbano mixto 
discontinuo sobre suelo urbano mixto total 

  
  

 % 

Densidad de vivienda por superficie de 
suelo urbano 

63,82 CATASTRO 
https://www.catastro.minhap.es/esp/esta
disticas.asp  

2021  

Compacidad urbana 1,13 AUE    % 

Superficie construida de uso residencial 
por superficie de suelo 0,62 AUE 

  

  

Superficie construida de uso residencial 
respecto al total de superficie construida 

55,14 AUE 
  

  

Densidad de viviendas previstas en las 
áreas de suelo de desarrollo 17,74 AUE 

  

  

Porcentaje de áreas de suelo de desarrollo 
respecto al total del suelo urbano 

19,71 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 % 

Suelo urbanizable delimitado respecto al 
total del suelo urbano 

13,16 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 % 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo 
de uso residencial respecto al total de 
suelo urbano 7,81 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 % 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
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INDICADOR DE LA BASE DE DADES DESCRIPTIUS 

Indicador Valor Font Enllaç a l’origen dels dades Any Ud 

Porcentaje de áreas de suelo en desarrollo 
de uso actividades económica (industrial o 
terciario) respecto al total de suelo urbano 0,00 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 % 

Porcentaje del parque edificatorio por 
municipio con una antigüedad anterior al 
año 2000 

  

  

  

Superficie de infraestructuras de 
transporte 

309,97 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 ha 

Porcentaje de superficie de 
infraestructuras de transporte respecto al 
término municipal 13,93 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 % 

Vehículos domiciliados cada 1000 
habitantes 516,23 DGT https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-

en-cifras/ 

2020 x 1.000 

Porcentaje de Turismos 
64,96 DGT https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-

en-cifras/ 

2020 % 

Porcentaje de motocicletas 
16,82 DGT https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-

en-cifras/ 

2020 % 

Índice de envejecimiento de la población 

17,89 INE 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
77012&menu=ultiDatos&idp=1254734710
990 

2021 % 

Índice de senectud de la población 

15,65 INE 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
77012&menu=ultiDatos&idp=1254734710
990 

2021 % 

Porcentaje de población extranjera 

16,90 INE 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
77012&menu=ultiDatos&idp=1254734710
990 

2021 % 

Índice de dependencia total 

53,14 INE 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
77012&menu=ultiDatos&idp=1254734710
990 

2021 % 

Índice de dependencia infantil 

25,74 INE 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
77012&menu=ultiDatos&idp=1254734710
990 

2021 % 

Índice de dependencia de mayores 

27,39 INE 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/ope
racion.htm?c=Estadistica_C&cid=12547361
77012&menu=ultiDatos&idp=1254734710
990 

2021 % 

Trabajadores en sector agricultura 
1,44 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang
=es 

2021 % 

Trabajadores en sector industria 
15,09 IDESCAT https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang

=es 

2021 % 

Trabajadores en sector construcción 
6,56 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang
=es 

2021 % 

Trabajadores en sector servicios 
76,92 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang
=es 

2021 % 

Establecimientos en sector agricultura 0,72 TGSS http://atlasau.fomento.gob.es/ 

2020 % 

Establecimientos en sector industria 11,34 TGSS http://atlasau.fomento.gob.es/ 

2020 % 

Establecimientos en sector construcción 7,46 TGSS http://atlasau.fomento.gob.es/ 

2020 % 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/
https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/
https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/
https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/
https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/
https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177012&menu=ultiDatos&idp=1254734710990
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
http://atlasau.fomento.gob.es/
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Indicador Valor Font Enllaç a l’origen dels dades Any Ud 

Establecimientos en sector servicios 80,48 TGSS http://atlasau.fomento.gob.es/ 

2020 % 

Porcentaje de parados total 
10,67 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&l
ang=es 

2021 % 

Porcentaje de parados entre 25 y 44 años 
36,12 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&l
ang=es 

2021 % 

Proporción de paro femenino 
55,97 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&l
ang=es 

2021 % 

Número de viviendas por cada 1.000 
habitantes 

717,60 CATASTRO 
https://www.catastro.minhap.es/esp/esta
disticas.asp  

2021 x 1.000 

Variación del número de hogares en los 
últimos diez años 

  
  

  

Crecimiento del parque de vivienda los 
últimos diez años 

3,58 CATASTRO 
https://www.catastro.minhap.es/esp/esta
disticas.asp  

2021 % 

Porcentaje de vivienda secundaria 2,34 AUE   
 % 

Porcentaje de vivienda vacía 10,96 AUE   
 % 

Porcentaje de viviendas previstas en áreas 
de desarrollo respecto al parque de 
vivienda existente 

1,43 AUE 

  

 % 

Número de viviendas previstas en las áreas 
de desarrollo por cada 1.000 habitantes 

6,00 AUE 
  

 x 1.000 

FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
VIGENTE EN EL MUNICIPIO 

Pla General de 
Mataró 

 
   

  

FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO   

  

  

Superficie de Zonas Húmedas 
Sin relevancia 

municipal 
 

  

  

Superficie de zonas verdes y áreas de 
esparcimiento públicas respecto al número 
de habitantes 

Ver descriptivos  

  

  

Zonas verdes por habitante 

18,93 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 m2/Hab 

Densidad zonas verdes 

29,10 GENCAT 

https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_
i_urbanisme/observatori_territori/mapa_u
rbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_in
dicadors/dades_basiques_municipals_i_co
marcals_intern/  

2021 % 

Longitud calles peatonales En proceso  
  

  

Área calles peatonales en proceso  
  

  

Consumo de agua por habitante Ver descriptivos  
  

  

Calidad del silencio DÍA Ver descriptivos  
  

  

Calidad del silencio NOCHE Ver descriptivos  
  

  

Antigüedad de parque de vehiculos 
30,70 DGT 

https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-
en-cifras/ 

2020 % 

Densidad de líneas de autobús Ver descriptivos  
  

  

Oferta de líneas de autobús por habitante Ver descriptivos  
  

  

Oferta de plazas de autobús por habitante Ver descriptivos  
  

  

Densidad de redes ferroviarias 
Sin relevancia 

municipal 
 

  

  

 

http://atlasau.fomento.gob.es/
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&lang=es
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://territori.gencat.cat/ca/06_territori_i_urbanisme/observatori_territori/mapa_urbanistic_de_catalunya/mapes_dades_i_indicadors/dades_basiques_municipals_i_comarcals_intern/
https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/
https://www.dgt.es/menusecundario/dgt-en-cifras/
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Indicador Tipo Valor Font 
Enllaç a l’origen dels 
dades 

Any Ud 

1.1.1. ¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación territorial 
y urbanística criterios para asegurar el 
uso racional del suelo que atienda al 
principio de desarrollo sostenible? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 
Pla General 
d’Ordenació de 
Mataró 1996 

http://ptop.gencat.net/rp
ucportal/AppJava/cercaEx
pedient.do?reqCode=veu
reDocument&codintExp=
84123&fromPage=load 

1996 s/n 

1.1.2 Correlación entre urbanización de 
suelo, dinámica demográfica, empleo y 
actividades económicas 

AUE 
No medible 

        s/n 

ODS 11. 11.3.1. Cociente entre la tasa 
de consumo de tierras y la tasa de 
crecimiento de la población 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

0,008   

https://analisi.transparen
ciacatalunya.cat/Urbanis
me-
infraestructures/Dades-
del-mapa-urban-stic-de-
Catalunya/epsm-zskb 

2022 Índice 

1.1.3 Presupuesto de las actuaciones 
previstas de fomento de la actividad 
agrícola, ganadera y de desarrollo rural 
sostenible en el suelo preservado de la 
transformación urbanística 

AUE 
Cuantitativo 

21.024,00 
Pressupost 
Municipal 

https://pressupost.matar
o.cat/descarga-datos 

2022 € 

30. Superficie agrícola y ganadería 
ecológica (Sistema Municipal de 
Indicadores de Sostenibilidad) 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

22,5 CCPAE 

http://www.ccpae.org/in
dex.php?option=com_con
tent&task=view&id=400&
Itemid=232&lang=ca_ES#.
YtZvs98p5PZ 

2021 Ha 

Número de operadores de producción 
ecológica 

ADAPTADO  
Cuantitativo 

54534 CCPAE 

http://www.ccpae.org/in
dex.php?option=com_con
tent&task=view&id=400&
Itemid=232&lang=ca_ES#.
YtZvs98p5PZ 

2021 # 

1.2.1. ¿Se dispone de un Plan de gestión 
municipal del patrimonio natural y 
cultural, o instrumento equivalente, 
para asegurar su adecuada 
conservación y puesta en valor? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Pla Especial del 
Catàleg del 
patrimoni 
arquitectònic 
1999 

https://www.mataro.cat/
ca/temes/urbanisme/el-
patrimoni-arquitectonic-i-
el-paisatge-
urba/documents?set_lan
guage=ca 

1999 

s/n 

Pla Estratègic de 
Gestió de l’Espai 
Agrari de Mataró 

  
en 

elaboració 

1.2.2 Presupuesto de las actuaciones 
previstas de mejora y/o conservación 
del patrimonio natural y cultural, 
incluyendo aquellas encaminadas a la 
mejora de la conexión urbana-rural 

AUE 
Cuantitativo 

749.812,20 
Pressupost 
Municipal 

https://pressupost.matar
o.cat/descarga-datos 

2022 € 

Proporción del territorio sujeta a figura 
de protección (Espais Naturals 
Protegits) 

ADAPTADO  
Cuantitativo 

19,25   
http://www.icc.cat/vissir
3/?lang=ca_ES 

2021 % 

1.2.3 Superficie de edificios o lugares 
pertenecientes al patrimonio cultural 
rehabilitados o mejorados 

AUE 
Cuantitativo 

        m² 

Número de bienes inmuebles de uso 
cultural por cada 100.000 habitantes 

ADAPTADO  
Cuantitativo 

76,66 CATASTRO 
https://www.catastro.mi
nhap.es/esp/estadisticas.
asp 

2021 x100.000 

1.3.1. ¿Se ha realizado una planificación 
del desarrollo en red y de la 
conectividad de las infraestructuras 
verdes y azules con el contexto natural? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 
Estratègia 
Infraestructura 
verda de Mataró 

s/n 
en 

elaboració 
s/n 

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Dades-del-mapa-urban-stic-de-Catalunya/epsm-zskb
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Dades-del-mapa-urban-stic-de-Catalunya/epsm-zskb
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Dades-del-mapa-urban-stic-de-Catalunya/epsm-zskb
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Dades-del-mapa-urban-stic-de-Catalunya/epsm-zskb
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Dades-del-mapa-urban-stic-de-Catalunya/epsm-zskb
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Urbanisme-infraestructures/Dades-del-mapa-urban-stic-de-Catalunya/epsm-zskb
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
http://www.ccpae.org/index.php?option=com_content&task=view&id=400&Itemid=232&lang=ca_ES#.YtZvs98p5PZ
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-patrimoni-arquitectonic-i-el-paisatge-urba/documents?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-patrimoni-arquitectonic-i-el-paisatge-urba/documents?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-patrimoni-arquitectonic-i-el-paisatge-urba/documents?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-patrimoni-arquitectonic-i-el-paisatge-urba/documents?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-patrimoni-arquitectonic-i-el-paisatge-urba/documents?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/temes/urbanisme/el-patrimoni-arquitectonic-i-el-paisatge-urba/documents?set_language=ca
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=ca_ES
http://www.icc.cat/vissir3/?lang=ca_ES
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
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1.3.2 Superficie de suelo destinado a 
infraestructuras verdes urbanas sobre 
las que se van a realizar actuaciones de 
recuperación, mejora, e interconexión 
para su funcionamiento en red 

AUE 
Cuantitativo 

  
PENDIENTE 
PROYECTO 

    m² 

Evolución del Índice de Conectancia 
Terrestre de ecosistemas 

ADAPTADO  
Cuantitativo 

4,43   

https://mediambient.gen
cat.cat/es/05_ambits_dac
tuacio/patrimoni_natural
/infraestructura-
verda/connectivitat-
ecologica/cartografia-de-
la-connectivitat-
ecologica-de-catalunya/ 

2019 Índice (1-14) 

2.1.1. ¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación criterios 
que mejoren la compacidad y el 
equilibrio urbano en la ciudad 
consolidada y en los nuevos 
desarrollos? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Capítol V del 
PGO: EL MODEL 
DEL PLA: LES 
SOLUCIONS 
GENERALS DEL 
PLANEJAMENT  

http://ptop.gencat.net/rp
ucportal/AppJava/cercaEx
pedient.do?reqCode=veu
reDocument&codintExp=
84123&fromPage=load 

1996 s/n 

2.1.2 Porcentaje de población próxima 
a los principales servicios básicos 

AUE 
No medible 

          

Proporción de la población a una 
distancia menor de 5 minutos andando 
a instalaciones de servicios sanitarios 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

42,8 
Centre de 
Coneixement 
Urbà (CCU) 

    % 

Proporción de la población a una 
distancia menor de 5 minutos andando 
a instalaciones de uso educativo 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

64,4 
Centre de 
Coneixement 
Urbà (CCU) 

    % 

Número de oficinas de entidades 
bancarias por cada 1000 habitantes 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

0,23 Banco de España   2021 
N / 1000 

HAB 

Proporción de población con acceso a 
instalaciones culturales a menos de 5 
minutos andando 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

  
Centre de 
Coneixement 
Urbà (CCU) 

    % 

Proporción de población con acceso a 
servicios comerciales (alimentación) a 
menos de 5 minutos 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

  
Centre de 
Coneixement 
Urbà (CCU) 

    % 

2.1.3 Superficie de edificios públicos e 
instalaciones municipales sobre los que 
se van a realizar actuaciones de mejora 
de la calidad y adecuación a la demanda 
existente 

AUE 
Cuantitativo 

        m² 

2.2.1. ¿Se han incorporado en los 
instrumentos de ordenación criterios 
que mejoren la complejidad funcional y 
la mezcla de usos en la ciudad 
consolidada y en los nuevos 
desarrollos? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 
Pla General 
d’Ordenació de 
Mataró 1996 

http://ptop.gencat.net/rp
ucportal/AppJava/cercaEx
pedient.do?reqCode=veu
reDocument&codintExp=
84123&fromPage=load 

1996 s/n 

05. Complejidad urbana (Sistema 
Municipal de Indicadores de 
Sostenibilidad) 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

  
Centre de 
Coneixement 
Urbà (CCU) 

A partir de les dades de 
brossa urbana 

    

2.2.2 Superficie de suelo urbano en el 
que se van a realizar actuaciones de 
mejora y readecuación de los usos, para 
favorecer la proximidad y la diversidad 
de usos en la ciudad 

AUE 
No medible 

        m² 

06. Equilibrio entre actividad y 
residencia (Sistema Municipal de 
Indicadores de Sostenibilidad) 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

XX   

https://analisi.transparen
ciacatalunya.cat/Urbanis
me-
infraestructures/Dades-
del-mapa-urban-stic-de-
Catalunya/epsm-zskb 

2021 m² com./hab 

https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/connectivitat-ecologica/cartografia-de-la-connectivitat-ecologica-de-catalunya/
https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/connectivitat-ecologica/cartografia-de-la-connectivitat-ecologica-de-catalunya/
https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/connectivitat-ecologica/cartografia-de-la-connectivitat-ecologica-de-catalunya/
https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/connectivitat-ecologica/cartografia-de-la-connectivitat-ecologica-de-catalunya/
https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/connectivitat-ecologica/cartografia-de-la-connectivitat-ecologica-de-catalunya/
https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/connectivitat-ecologica/cartografia-de-la-connectivitat-ecologica-de-catalunya/
https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/connectivitat-ecologica/cartografia-de-la-connectivitat-ecologica-de-catalunya/
https://mediambient.gencat.cat/es/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/infraestructura-verda/connectivitat-ecologica/cartografia-de-la-connectivitat-ecologica-de-catalunya/
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
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2.3.1. ¿Se dispone de un plan de mejora 
del espacio público, que identifique los 
problemas y programe actuaciones 
para garantizar la accesibilidad 
universal y la reducción del ruido? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

 Pla 
d’Accessibilitat 
Universal de 
Mataró (2005) 

https://www.mataro.cat/
ca/actualitat/publicacions
/plans-pactes-i-convenis-
municipals/pla-
daccessibilitat-universal-
de-mataro-1 
 

2005 

s/n 

Mapa Estratègic 
del soroll (2017 – 
aprovació inicial) 

https://serveisweb.matar
o.cat/web/portal/conting
ut/document/originals/so
stenibilitat_memoria_res
umen.pdf 

2017 
(aprovació 

incial) 

2.3.2 Superficie de suelo destinado a 
espacios públicos urbanizados, sobre 
las que se van a realizar actuaciones de 
mejora de la accesibilidad y eliminación 
de barreras arquitectónicas 

AUE 
Cuantitativo 

        m² 

2.3.3 Superficie de suelo destinado a 
espacios públicos en los que se van a 
llevar a cabo actuaciones para la 
reducción del ruido y mejorar el confort 
acústico 

AUE 
Cuantitativo 

        m² 

Superficie total de suelo rehabilitado 
(EDUSI CO22) 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

3,8   Dades municipals 2016-2021 ha 

2.4.1. ¿Se dispone de planes de mejora 
de la calidad del medio ambiente 
urbano orientados a la mejora de las 
zonas verdes urbanas y a la reducción 
de la contaminación? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Estratègia 
d’infraestructura 
verda de Mataró 
(en elaboració) 

  
en 

elaboració 

s/n 

Pla director de 
l’arbrat viari de 
Mataró (2016) 

https://www.mataro.cat/
ca/actualitat/publicacions
/plans-pactes-i-convenis-
municipals/pla-director-
de-larbrat-viari-de-
mataro 

2016 

Pla director per 
al manteniment i 
millora de les 
zones verdes (en 
elaboració) 

  
en 

elaboració 

2.4.2 Porcentaje de población próxima 
a zonas verdes urbanas o áreas de 
esparcimiento 

AUE 
Cuantitativo 

  JRC       

Zonas verdes por habitante 
ASOCIADO 

Cuantitativo 
41,56   

Capa GIS espacios verdes 
(Smart & City) 

2018/2022 m²/hab 

2.4.3 Superficie de suelo urbano sujeta 
a actuaciones de recuperación, 
rehabilitación o mejora 

AUE 
Cuantitativo 

        m² 

Numero de dias que la contaminación 
atmosferica supera el limite OMS 
(PM10) 

 
Cuantitativo 

3,00 MITECO 

https://www.miteco.gob.
es/es/calidad-y-
evaluacion-
ambiental/temas/atmosf
era-y-calidad-del-
aire/calidad-del-
aire/visor/default.aspx  

2021 días 

Media anual de concentración de NO2 
 

Cuantitativo 
17 MITECO 

https://www.miteco.gob.
es/es/calidad-y-
evaluacion-
ambiental/temas/atmosf
era-y-calidad-del-

2021 mg/m3 

https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-daccessibilitat-universal-de-mataro-1
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-daccessibilitat-universal-de-mataro-1
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-daccessibilitat-universal-de-mataro-1
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-daccessibilitat-universal-de-mataro-1
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-daccessibilitat-universal-de-mataro-1
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-daccessibilitat-universal-de-mataro-1
https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/sostenibilitat_memoria_resumen.pdf
https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/sostenibilitat_memoria_resumen.pdf
https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/sostenibilitat_memoria_resumen.pdf
https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/sostenibilitat_memoria_resumen.pdf
https://serveisweb.mataro.cat/web/portal/contingut/document/originals/sostenibilitat_memoria_resumen.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
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aire/calidad-del-
aire/visor/default.aspx  

20. Confort acústico (Sistema Municipal 
de Indicadores de Sostenibilidad)_DIA 

ASOCIADO 
AUE 

  
Centre de 
Coneixement 
Urbà (CCU) 

Consultar mapa estatègic 
del soroll de %mataró a: 
https://serveisweb.matar
o.cat/web/portal/ca/sost
enibilitat/einesirecursos/
planols/  

  % 

20. Confort acústico (Sistema Municipal 
de Indicadores de 
Sostenibilidad)_NOCH 

ASOCIADO 
AUE 

  
Centre de 
Coneixement 
Urbà (CCU) 

Consultar mapa estatègic 
del soroll de %mataró a: 
https://serveisweb.matar
o.cat/web/portal/ca/sost
enibilitat/einesirecursos/
planols/  

  % 

2.5.1. ¿Se dispone de algún plan de 
regeneración urbana de barrios, que 
incorpore actuaciones de mejora social, 
económica y ambiental? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Pla d’actuació 
integral de 
Rocafonda-El 
Palau-Escorxador 

Pendent 2021 

s/n 
Pla d’Actuació 
Integral del barri 
de Cerdanyola 

https://www.mataro.cat/
ca/actualitat/publicacions
/plans-pactes-i-convenis-
municipals/pla-
d2019actuacio-integral-
del-barri-de-cerdanyola  

2018 

2.5.2 Presupuesto de las actuaciones de 
regeneración urbana previstas en 
barrios vulnerables desde el punto de 
vista social, económico o ambiental 

AUE 
Medible 

507.389,90 
Pressupost 
Municipal 

https://pressupost.matar
o.cat/descarga-datos 

2022 € 

2.5.3 Presupuesto de las actuaciones en 
materia de rehabilitación urbana 
acogidas planes públicos de vivienda 

AUE 
Medible 

1.494.105,00 
Pressupost 
Municipal 

https://pressupost.matar
o.cat/descarga-datos 

2022 € 

Índice de vulnerabilidad urbana 
ASOCIADO 

Cuantitativo 
2,39 Smart & City   2019 % 

2.6.1. ¿Se dispone de algún plan de 
rehabilitación de los edificios, que 
realice un diagnóstico de su situación y 
establezca prioridades y actuaciones 
para impulsar su mejora? 

AUE 
Cualitativo 

        s/n 

2.6.2 Superficie de edificios sujetos a 
actuaciones de rehabilitación 

AUE 
Cuantitativo 

        m² 

2.6.3 Número de viviendas sujetas a 
actuaciones de rehabilitación. 

AUE 
Cuantitativo 

        % 

Proporción de edificios construidos 
después de 2008 

ALTERNATIV
O 

Cuantitativo 
4,40 

CATASTRO / JRC 
adaptado 

https://www.catastro.mi
nhap.es/esp/estadisticas.
asp 

2020 % 

3.1.1. ¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la adaptación al cambio 
climático de ámbito local y prevención 
frente a los riegos naturales? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Pla d’acció per 
l’Energia 
Sostenible i el 
Clima de Mataró 
(PAESC) 

https://www.mataro.cat/
web/portal/contingut/do
cument/publicacions/pla
ns/docs/PAESC.pdf 

2018 

s/n Estratègia de 
transició 
energètica i acció 
climàtica del 
Maresme (en 
elaboració) 

Pendent 
en 

elaboració 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/visor/default.aspx
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
Consultar%20mapa%20estatègic%20del%20soroll%20de%20%25mataró%20a:%20https:/serveisweb.mataro.cat/web/portal/ca/sostenibilitat/einesirecursos/planols/
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-d2019actuacio-integral-del-barri-de-cerdanyola
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-d2019actuacio-integral-del-barri-de-cerdanyola
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-d2019actuacio-integral-del-barri-de-cerdanyola
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-d2019actuacio-integral-del-barri-de-cerdanyola
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-d2019actuacio-integral-del-barri-de-cerdanyola
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-d2019actuacio-integral-del-barri-de-cerdanyola
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.catastro.minhap.es/esp/estadisticas.asp
https://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/PAESC.pdf
https://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/PAESC.pdf
https://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/PAESC.pdf
https://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/PAESC.pdf
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3.1.2 Superficie de suelo urbano en la 
que se prevé realizar actuaciones de 
mejora o prevención de riesgos 
naturales, incluyendo el riesgo de 
incendios e inundaciones 

AUE 
Medible 

        m² 

Personas afectadas por desastres por 
cada 100.000 habitantes y 
cuantificación de datos, según la 
metodología EM-DAT 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

0   
https://public.emdat.be/
data 

  #personas 

3.2.1. ¿Se dispone de algún plan o 
estrategia de calidad del aire que 
realice un diagnóstico de su situación y 
establezca prioridades y actuaciones 
para impulsar su mejora? 

AUE 
Cualitativo 

  Estratègia ZEB     s/n 

3.2.2 Reducción anual estimada de 
gases efecto invernadero (GEI) y del 
número de días en que se superan los 
límites de calidad del aire 

AUE 
Cuantitativo 

        Tn 

Total de Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero de las unidades residentes 
per capita (inventario de emisiones o 
estudios realizados) 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

2,40 EUROSTAT 

https://openghgmap.net/
#Matar%C3%B3,%20provi
ncia%20de%20Barcelona,
%20Espa%C3%B1a 

2019 t CO2/Hab 

3.3.1. ¿Se dispone de algún plan o 
estrategia para la mejora de la 
resiliencia de las ciudades ante 
situaciones adversas y la reducción de 
daños? 

AUE 
Cualitativo 

No       s/n 

3.3.2 Superficie de suelo urbano en la 
que se prevén realizar actuaciones de 
mejora o creación de zonas verdes y/o 
espacios abiertos basados en modelos 
autóctonos y criterios bioclimáticos 

AUE 
Cuantitativo 

        m² 

Personas afectadas por desastres por 
cada 100.000 habitantes y 
cuantificación de datos, según la 
metodología EM-DAT 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

0         

4.1.1. ¿Se dispone de algún Plan o 
Estrategia de Acción para la Energía 
sostenible (PAES) o instrumento 
equivalente que establezca objetivos 
locales en este ámbito? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Pla d’acció per 
l’Energia 
Sostenible i el 
Clima de Mataró 
(PAESC) 

https://www.mataro.cat/
web/portal/contingut/do
cument/publicacions/pla
ns/docs/PAESC.pdf 

2018 s/n 

4.1.2 Consumo de energía por la 
edificación, infraestructuras y servicios 
públicos 

AUE 
Cuantitativo 

          

Consumo de energía eléctrica 
doméstica por habitante 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

1.166,73   

https://analisi.transparen
ciacatalunya.cat/Energia/
Consum-d-energia-el-
ctrica-per-municipis-i-
sectors/8idm-becu 

2020 KWh/Hab 

Porcentaje de edificios con certificación 
energetica alta (A/B) 

ADAPTADO 
Cuantitativo 

XX   

https://analisi.transparen
ciacatalunya.cat/Energia/
Certificats-d-efici-ncia-
energ-tica-d-edificis/j6ii-
t3w2 

  % 

Producción local de energías 
renovables (en edificios municipales) 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

    Dades municipals   MJ 

4.2.1. ¿Se dispone de algún plan de 
gestión sostenible del agua o 
instrumento equivalente que permita 
avanzar en la sostenibilidad y eficiencia 
de los recursos hídricos de la ciudad? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Pla estratègic 
d’Aigües de 
Mataró 2020-
2025 

https://www.aiguesmatar
o.com/sites/default/files/
downloadables/pla_estra
tegic_amsa_2020-
2025.pdf 

2020 s/n 

https://public.emdat.be/data
https://public.emdat.be/data
https://openghgmap.net/#Mataró,%20provincia%20de%20Barcelona,%20España
https://openghgmap.net/#Mataró,%20provincia%20de%20Barcelona,%20España
https://openghgmap.net/#Mataró,%20provincia%20de%20Barcelona,%20España
https://openghgmap.net/#Mataró,%20provincia%20de%20Barcelona,%20España
https://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/PAESC.pdf
https://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/PAESC.pdf
https://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/PAESC.pdf
https://www.mataro.cat/web/portal/contingut/document/publicacions/plans/docs/PAESC.pdf
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Consum-d-energia-el-ctrica-per-municipis-i-sectors/8idm-becu
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Consum-d-energia-el-ctrica-per-municipis-i-sectors/8idm-becu
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Consum-d-energia-el-ctrica-per-municipis-i-sectors/8idm-becu
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Consum-d-energia-el-ctrica-per-municipis-i-sectors/8idm-becu
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Consum-d-energia-el-ctrica-per-municipis-i-sectors/8idm-becu
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Certificats-d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/j6ii-t3w2
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Certificats-d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/j6ii-t3w2
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Certificats-d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/j6ii-t3w2
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Certificats-d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/j6ii-t3w2
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Energia/Certificats-d-efici-ncia-energ-tica-d-edificis/j6ii-t3w2
https://www.aiguesmataro.com/sites/default/files/downloadables/pla_estrategic_amsa_2020-2025.pdf
https://www.aiguesmataro.com/sites/default/files/downloadables/pla_estrategic_amsa_2020-2025.pdf
https://www.aiguesmataro.com/sites/default/files/downloadables/pla_estrategic_amsa_2020-2025.pdf
https://www.aiguesmataro.com/sites/default/files/downloadables/pla_estrategic_amsa_2020-2025.pdf
https://www.aiguesmataro.com/sites/default/files/downloadables/pla_estrategic_amsa_2020-2025.pdf
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4.2.2 Porcentaje de autosuficiencia 
hídrica 

AUE 
medible 

20,5 
Aigües Mataró 
S.A. (AMSA) 

https://www.aiguesmatar
o.com/ca/dades-
estadistiques 

2021 % 

Consumo de agua por habitante 
ASOCIADO 

Cuantitativo 
139,3   

AMSA / SOSTENIBILITAT I 
MEDI AMBIENT 

2021 l/hab*dia 

4.3.1. ¿Se han incorporado criterios en 
la gestión urbana encaminados a 
fomentar el ciclo sostenible de los 
materiales y recursos en el marco de la 
economía circular? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 
Estratègia 
Mataró Circular 
2030 

Pendent 
en 

elaboració 
s/n 

4.3.2 Presupuesto invertido en 
actuaciones que emplean materiales 
locales y fácilmente reciclables 

AUE 
Cuantitativo 

      2022 € 

4.4.1. ¿Se disponen de planes de 
gestión de residuos, o equivalentes, 
con el objetivo de aumentar el 
porcentaje de recogida selectiva y 
reciclaje? 

AUE 
Cualitativo 

SÍ   
Dades municipals / Pla 
específic? / plec licitació? 

  s/n 

4.4.2 Generación de residuos por 
habitante 

AUE 
Cuantitativo 

        kg/hab*dia 

Residuos urbanos recogidos per cápita 
ASOCIADO 

Cuantitativo 
465,77 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/
pub/?id=resmc&lang=es 

2020 
Kg/Hab*AÑ

O 

Recogida selectiva neta de residuos 
ASOCIADO 

Cuantitativo 
164,53 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/
pub/?id=resmc&lang=es 

2020 
Kg/Hab*AÑ

O 

5.1.1. ¿Se dispone en la ciudad de 
Planes de Transporte al Trabajo (PTT) 
para racionalizar los desplazamientos a 
los principales centros de trabajo? 

AUE 
Cualitativo 

sí 

Pla de Mobilitat 
Urbana i 
Sostenible 
(PMUS) 

https://www.mataro.cat/
ca/temes/urbanisme/ima
tges-i-
documents/20191010_ea
e_mataro.pdf 

2019 s/n 

5.1.2 Distribución modal de los viajes 
(todos los motivos) en el área urbana 

AUE 
Cuantitativo 

          

Desplazamientos en coche y moto (%) 
DESARROLL

O 
Medible 

27,7 

DIBA 
(DIBAmòmetre)  

https://dibarometre.diba.
cat/#/8121 

2020 % 

Desplazamientos en transporte público 
(%) 

DESARROLL
O 

Medible 
16,2 

Desplazamientos en bicicleta (%) 
DESARROLL

O 
Medible 

0,0 

Desplazamientos a pie (%)  
DESARROLL

O 
Medible 

53,1 

5.1.3 Sostenibilidad de la distribución 
urbana de mercancías (última milla) 

AUE 
Medible 

próximamen
te 

  
Consulta interna 
Ajuntament 

    

5.2.1. ¿Se dispone de un Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 
en la ciudad? 

AUE 
Cualitativo 

Sí  

Pla de Mobilitat 
Urbana i 
Sostenible 
(PMUS) 

https://www.mataro.cat/
ca/temes/urbanisme/ima
tges-i-
documents/20191010_ea
e_mataro.pdf 

2019 s/n 

5.2.2 Flota de autobuses de bajas 
emisiones o con combustibles “limpios” 
dedicados al transporte público urbano 

AUE 
Cuantitativo 

100 
AVANZA Spain 
SLU 

laura.gonzalez@mobilitya
do.com  

2021 % 

5.2.3 Número de viajes en transporte 
público (#viajeros autobús urbano) 

AUE 
Cuantitativo 

4.259.234,00 
AVANZA Spain 
SLU 

laura.gonzalez@mobilitya
do.com  

2021 #viajes 

https://www.idescat.cat/pub/?id=resmc&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=resmc&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=resmc&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=resmc&lang=es
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
mailto:laura.gonzalez@mobilityado.com
mailto:laura.gonzalez@mobilityado.com
mailto:laura.gonzalez@mobilityado.com
mailto:laura.gonzalez@mobilityado.com
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Porcentaje de población a una distancia 
menor de 5 minutos andando a una 
parada de transporte público (paradas 
bus urbà) 

ASOCIADO 
Cuantitativo 

73,02   Pendent   % 

6.1.1 ¿Se encuentran adecuadamente 
identificados los entornos urbanos que 
presentan un mayor grado de 
vulnerabilidad social, económica y 
ambiental? 

AUE 
Cualitativo 

Sí   

Estudis 
Cerdanyola / 
Rocafonda / El 
Palau 

Consulta interna 
Ajuntament 

2022 s/n 

6.1.2 Presupuesto invertido en 
actuaciones realizadas en barrios 
vulnerables desde el punto de vista 
social, económico o ambiental 

AUE 
Cuantitativo 

      2022 € 

Indice de vulnerabilidad urbana 
ASOCIADO 

Cuantitativo 
2,39 Smart & City   2019 % 

Tasa de riesgo de pobreza 
 

Cuantitativo 
20,70 INE 

https://www.ine.es/exper
imental/atlas/exp_atlas_t
ab.htm 

2019 % 

6.2.1. ¿Se dispone de un Plan o 
Estrategia a nivel local para garantizar 
la igualdad de oportunidades, el acceso 
al mercado de trabajo y la vida pública 
en condiciones de igualdad? 

AUE 
Cualitativo 

sí 

III Pla d’Igualtat 
de gènere per a 
la ciutadania 
2018-2022 

https://www.mataro.cat/
ca/actualitat/publicacions
/plans-pactes-i-convenis-
municipals/pla-igualtat-
de-genere-2018 

2019 

s/n 

Pla Local 
d’Inclusió Social 
2018-2022 

https://www.mataro.cat/
ca/temes/benestar-
social-i-familia/promocio-
social/pla-local-dinclusio-
social-de-
mataro/pla_inlcusi_social
_2017.pdf 

2017 

Pla de 
Reconstrucció 
Social i 
Econòmica 

https://www.mataro.cat/
es/empleo/empresas/ayu
das/pla-de-reconstruccio-
social-i-economica 

2020 

Pla local d'acció 
comunitària 
inclusiva (en 
elaboració) 

  
en 

elaboració 

6.2.2. ¿Se dispone de un Plan o 
Estrategia que lleve a cabo protocolos 
de detección temprana de la 
vulnerabilidad/exclusión social? 

AUE 
Cualitativo 

sí 

Pla Local 
d’Inclusió Social 
2018-2022  

https://www.mataro.cat/
ca/actualitat/publicacions
/plans-pactes-i-convenis-
municipals/pla-local-
d2019inclusio-social-de-
mataro-2018-2020 

2017 

s/n 

Pla de 
Reconstrucció 
Social i 
Econòmica 

https://www.mataro.cat/
ca/pla-de-reconstruccio-
social-i-
economica?set_language
=ca 

2020 

Pla local 
abordatge 
sensellarisme  
(en elaboració) 

  
en 

elaboració 

Pla local d'acció 
comunitària 
inclusiva (en 
elaboració) 

  
en 

elaboració 

https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-igualtat-de-genere-2018
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-igualtat-de-genere-2018
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-igualtat-de-genere-2018
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-igualtat-de-genere-2018
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-igualtat-de-genere-2018
https://www.mataro.cat/ca/temes/benestar-social-i-familia/promocio-social/pla-local-dinclusio-social-de-mataro/pla_inlcusi_social_2017.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/benestar-social-i-familia/promocio-social/pla-local-dinclusio-social-de-mataro/pla_inlcusi_social_2017.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/benestar-social-i-familia/promocio-social/pla-local-dinclusio-social-de-mataro/pla_inlcusi_social_2017.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/benestar-social-i-familia/promocio-social/pla-local-dinclusio-social-de-mataro/pla_inlcusi_social_2017.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/benestar-social-i-familia/promocio-social/pla-local-dinclusio-social-de-mataro/pla_inlcusi_social_2017.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/benestar-social-i-familia/promocio-social/pla-local-dinclusio-social-de-mataro/pla_inlcusi_social_2017.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/benestar-social-i-familia/promocio-social/pla-local-dinclusio-social-de-mataro/pla_inlcusi_social_2017.pdf
https://www.mataro.cat/es/empleo/empresas/ayudas/pla-de-reconstruccio-social-i-economica
https://www.mataro.cat/es/empleo/empresas/ayudas/pla-de-reconstruccio-social-i-economica
https://www.mataro.cat/es/empleo/empresas/ayudas/pla-de-reconstruccio-social-i-economica
https://www.mataro.cat/es/empleo/empresas/ayudas/pla-de-reconstruccio-social-i-economica
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-local-d2019inclusio-social-de-mataro-2018-2020
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-local-d2019inclusio-social-de-mataro-2018-2020
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-local-d2019inclusio-social-de-mataro-2018-2020
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-local-d2019inclusio-social-de-mataro-2018-2020
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-local-d2019inclusio-social-de-mataro-2018-2020
https://www.mataro.cat/ca/actualitat/publicacions/plans-pactes-i-convenis-municipals/pla-local-d2019inclusio-social-de-mataro-2018-2020
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica?set_language=ca
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica?set_language=ca


 

pàg. 289 ANNEXOS 

INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL 

Indicador Tipo Valor Font 
Enllaç a l’origen dels 
dades 

Any Ud 

6.2.3 Presupuesto invertido en 
actuaciones destinadas a garantizar la 
igualdad de oportunidades desde el 
punto de vista social, económico y 
ambiental 

AUE 
Cuantitativo 

1.789.623,30 
Pressupost 
Municipal 

https://pressupost.matar
o.cat/descarga-datos 

2022 € 

Brecha de género en el empleo 
 

Cuantitativo 
14,21 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/
pub/?id=afi&lang=es 

2021 % 

Índice Gini 
 

Cuantitativo 
31,40 INE 

https://www.ine.es/exper
imental/atlas/exp_atlas_t
ab.htm 

2019 Índice 

Tasa desempleo juvenil 
 

Cuantitativo 
5,68 IDESCAT 

https://www.idescat.cat/
pub/?id=atureg&lang=es 

2021 % 

7.1.1. ¿Se dispone de planes de mejora 
de la economía y competitividad local, 
o instrumentos equivalentes, que 
recojan actuaciones en materia de 
empleo y actividad económica? 

AUE 
Cualitativo 

sí 

Estratègia 
d’especialització 
intel·ligent 
(Mataró 2022) 

    

s/n 

Pla Estratègic 
d’Economia 
Social i Solidària 

https://mataro.cat/ca/act
ualitat/publicacions/plans
-pactes-i-convenis-
municipals/20210720_pla
-estrategic-dess-
mataro.pdf 

2021 

Estratègia Next 
Mataró 

https://www.mataro.cat/
ca/next-mataro 

  

Pla estratègic de 
Promoció de 
Ciutat   

https://www.mataro.cat/
ca/next-mataro 

  

Pla de 
Màrqueting 
Turístic de 
Mataró  

    

7.1.2 Presupuesto de las actuaciones 
previstas para la dinamización del 
comercio e industria local y de impulso 
de la actividad turística sostenible 

AUE 
Cuantitativo 

251.117,60 
Pressupost 
Municipal 

https://pressupost.matar
o.cat/descarga-datos 

2022 € 

Índice de dependencia por sector de 
empleo 

 
Cuantitativo 

17,35 Smart & City   2020 Índice 

7.2.1. ¿Se dispone de planes específicos 
de reactivación económica e 
innovación en el ámbito del turismo 
inteligente, sostenible, comercio e 
industria en la ciudad o área urbana? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 
Plan estratégico 
Mataró 2022 

https://www.mataro.cat/
ca/lajuntament/mataro-
2022/pla-estrategic-
mataro-2022/20170700-
m2022_reflex_sintesi.pdf  

2017 s/n 

7.2.2 Número de visitantes atraídos por 
los activos de patrimonio cultural, 
natural y paisajístico 

AUE 
No medible 

        #visitantes 

Intensidad turística local 
ASOCIADO 

Cuantitativo 
en 

elaboración 
  

https://www.ine.es/dynt
3/inebase/es/index.htm?
padre=8578&capsel=857
9 

  s/n 

8.1.1. ¿Se dispone de un plan de 
vivienda local que favorezca la 
existencia de un parque público y 
privado de vivienda adecuado a la 
demanda e impulse en particular la 
vivienda en alquiler a precios 
asequibles? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 
Pla Local de 
l’Habitatge 2018-
2023 

https://www.mataro.cat/
ca/temes/habitatge/pla-
local-dhabitatge-2018-
2023/pla-local-
dhabitatge-2018-
2023/pla_habitatge_mata
ro_web.pdf  

2018 s/n 

https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=afi&lang=es
https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
https://www.ine.es/experimental/atlas/exp_atlas_tab.htm
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&lang=es
https://www.idescat.cat/pub/?id=atureg&lang=es
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://pressupost.mataro.cat/descarga-datos
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8578&capsel=8579
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8578&capsel=8579
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8578&capsel=8579
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8578&capsel=8579
https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla_habitatge_mataro_web.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla_habitatge_mataro_web.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla_habitatge_mataro_web.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla_habitatge_mataro_web.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla_habitatge_mataro_web.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla_habitatge_mataro_web.pdf
https://www.mataro.cat/ca/temes/habitatge/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla-local-dhabitatge-2018-2023/pla_habitatge_mataro_web.pdf
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8.1.2 Número de viviendas sujetas a 
regímenes de protección incluidas en 
los planes locales de vivienda 

AUE 
Cuantitativo 

        #viviendas 

8.1.3 Número de viviendas destinadas a 
alquiler social a precio asequible 

AUE 
Cuantitativo 

        #viviendas 

Índice de accesibilidad de la vivienda 
 

Cuantitativo 
4,43 MITMA 

https://www.mitma.gob.
es/el-
ministerio/informacion-
estadistica/vivienda-y-
actuaciones-
urbanas/estadisticas/valo
r-tasado-de-la-vivienda // 
https://www.ine.es/exper
imental/atlas/exp_atlas_t
ab.htm 

2019 s/n 

8.2.1. ¿Se dispone de un plan de ayudas 
para garantizar el acceso a la vivienda 
por par- te de los hogares y colectivos 
más vulnerables, con una particular 
atención a jóvenes, mayores y 
afectados por procesos de desahucio? 

AUE 
Cualitativo 

        s/n 

8.2.2 Número de personas beneficiarias 
de los programas incluidos en planes 
públicos de vivienda 

AUE 
Cuantitativo 

    Dades municipals   #personas 

9.1.1. ¿Se dispone de un plan o 
estrategia local para avanzar en un 
modelo urbano inteligente? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 
Pla de ciutat 
intel·ligent 

Consulta interna 
Ajuntament 

2020 s/n 

9.1.2 Número de usuarios que están 
cubiertos por un determinado servicio 
público electrónico de Smart Cities 

AUE 
Cuantitativo 

    Treballadors municipals   #personas 

9.2.1. ¿Se han incorporado criterios 
para mejorar los servicios de 
administración electrónica y reducir la 
brecha digital? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Sede electrónica 
Ajuntament de 
Mataró 

https://seu.mataro.cat/o
pencms/opencms/sede 

  

s/n 

Estudi bretxa 
digital (en 
elaboració) 

  
en 

elaboració 

Dispositiu de 
suport a 
l’administració 
digital 

https://www.mataro.cat/
ca/pla-de-reconstruccio-
social-i-economica/ajuts-
i-serveis/dispositiu-de-
suport-a-la-tramitacio-
digital  

2021 

9.2.2 Porcentaje de trámites y 
gestiones a través de internet de 
empresas y ciudadanos 

AUE 
Cuantitativo 

          

Porcentaje de población que ha 
realizado algún trámite on-line 

ADAPTADO  
Cuantitativo 

49,0 
DIBA 
(DIBAmòmetre) 

https://dibarometre.diba.
cat/#/8121 

2021 % 

Porcentaje de usuarios on-lin que 
valoran como buena o bastante buena 
su satisfacción con el servicio on-line 

ADAPTADO  
Cuantitativo 

59,1 
DIBA 
(DIBAmòmetre) 

https://dibarometre.diba.
cat/#/8121 

2021 % 

Porcentaje de no usuarios por motivos 
de falta conocimientos / capacidad 
informáticos 

ADAPTADO  
Cuantitativo 

18,8 
DIBA 
(DIBAmòmetre) 

https://dibarometre.diba.
cat/#/8121 

2021 % 

10.1.1 ¿Las ordenanzas municipales son 
plenamente compatibles y coherentes 
con la legislación estatal y autonómica? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 
Pla General 
d’Ordenació de 
Mataró 1996 

http://ptop.gencat.net/rp
ucportal/AppJava/cercaEx
pedient.do?reqCode=veu
reDocument&codintExp=
84123&fromPage=load 

1996 s/n 

https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/sede
https://seu.mataro.cat/opencms/opencms/sede
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica/ajuts-i-serveis/dispositiu-de-suport-a-la-tramitacio-digital
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica/ajuts-i-serveis/dispositiu-de-suport-a-la-tramitacio-digital
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica/ajuts-i-serveis/dispositiu-de-suport-a-la-tramitacio-digital
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica/ajuts-i-serveis/dispositiu-de-suport-a-la-tramitacio-digital
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica/ajuts-i-serveis/dispositiu-de-suport-a-la-tramitacio-digital
https://www.mataro.cat/ca/pla-de-reconstruccio-social-i-economica/ajuts-i-serveis/dispositiu-de-suport-a-la-tramitacio-digital
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load


 

pàg. 291 ANNEXOS 

INDICADORS DE SEGUIMENT DEL PLA D’ACCIÓ LOCAL 

Indicador Tipo Valor Font 
Enllaç a l’origen dels 
dades 

Any Ud 

10.1.2. ¿El planeamiento urbanístico 
vigente es acorde a la realidad urbana, 
y las previsiones de crecimiento se 
corresponden con una demanda real y 
efectiva? 

AUE 
Cualitativo 

No 
Pla General 
d’Ordenació de 
Mataró 1996 

http://ptop.gencat.net/rp
ucportal/AppJava/cercaEx
pedient.do?reqCode=veu
reDocument&codintExp=
84123&fromPage=load 

1996 s/n 

Periodicidad de la actualización de los 
Planes estratégicos Municipales 

 
Cualitativo 

  Mataró / 2022 

https://www.mataro.cat/
ca/lajuntament/mataro-
2022/pla-estrategic-
mataro-2022/20170700-
m2022_reflex_sintesi.pdf  

variable años 

10.2.1. ¿Se dispone de Presupuesto 
participativos y/o un plan municipal de 
participación ciudadana que impulse la 
ciudadanía activa y el 
empoderamiento? 

AUE 
Cualitativo 

Sí Decidim Mataró 
https://www.decidimmat
aro.cat/processes/Decidi
mPressupostMataro2022  

anual s/n 

10.2.2. ¿Se ofrece el contenido del 
planeamiento urbanístico por medios 
electrónicos y se ha incorporado a los 
sistemas de información de nivel 
supramunicipal? 

AUE 
Cualitativo 

Sí 

Portal 
d’Informació 
Urbanística 
(PIUM) 

https://pium.mataro.cat/ 

2022 s/n Registre del 
Planejament 
Urbanístic de 
Catalunya 
(RPUC) 

http://ptop.gencat.net/rp
ucportal/AppJava/cercaEx
pedient.do?reqCode=cerc
a&comarcaSel=&pagingP
age=1&fromPage=load&
municipiSel=08121 

10.2.3. ¿Se dispone de mecanismos 
efectivos para favorecer la gobernanza 
multinivel y, en particular, la 
coordinación de los instru- mentos de 
ordenación? 

AUE 
Cualitativo 

    por completar   s/n 

Índice de Open Data 
 

Cuantitativo 
  DYNTRA https://www.dyntra.org/ 2021 Índice 

Índice de transparencia 
 

Cuantitativo 
  DYNTRA https://www.dyntra.org/ 2021 Índice 

Nivel de satisfacción sobre los servicios 
administrativos de la ciudad 

 
Cuantitativo 

  
DIBA 
(DIBAmòmetre) 

https://dibarometre.diba.
cat/#/8121 

2021   

10.3.1. ¿Se cuenta con los medios para 
acceder a los programas y ayudas 
públicas de alcance europeo, nacional y 
autonómico en materia de desarrollo 
urbano? 

AUE 
Cualitativo 

Sí   por completar   s/n 

10.3.2. ¿Se dispone de la capacidad 
económica y financiera a nivel local 
para abordar los compromisos en el 
contexto de la agenda urbana? 

AUE 
Cualitativo 

Sí   

a partir de ahora una vez 
definido el Plan, se 
empezará a trabajar en 
implementar los 
proyectos y en buscar 
financiación para poder 
desarrollarlos 

  s/n 

Solidez y autonomía presupuestaria de 
la institución municipal 

ADAPTADO  
Cuantitativo 

15,84 MHFP 
https://serviciostelematic
osext.hacienda.gob.es/SG
FAL/CONPREL 

2020 % 

10.4.1 ¿Se dispone de un plan o 
estrategia de formación y 
sensibilización ciudadana que 
favorezca la consecución de los 
objetivos establecidos en la agenda 
urbana? 

AUE 
Cualitativo 

sí 

Plan de 
formación 
Agenda Urbana 
de Mataró 

Pendent   s/n 

10.4.2 Número de personas 
beneficiarias de actividades de 
formación y sensibilización en las 
materias incluidas en la agenda urbana 

AUE 
Cuantitativo 

    Pendent   #personas 

http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=84123&fromPage=load
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/mataro-2022/pla-estrategic-mataro-2022/20170700-m2022_reflex_sintesi.pdf
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro2022
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro2022
https://www.decidimmataro.cat/processes/DecidimPressupostMataro2022
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=08121
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=08121
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=08121
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=08121
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=08121
http://ptop.gencat.net/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=cerca&comarcaSel=&pagingPage=1&fromPage=load&municipiSel=08121
https://www.dyntra.org/
https://www.dyntra.org/
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
https://dibarometre.diba.cat/#/8121
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/CONPREL
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/CONPREL
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/SGFAL/CONPREL
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INDICADORS ESPECÍFICS DELS PROJECTES 

Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 

1 
TERRITORI, 
PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el territori i 
fer un ús racional 

del sòl, conservar-lo 
i protegir-lo 

Trànsit de vehicles 
privats. 

Nombre Anual 

1 
TERRITORI, 
PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el territori i 
fer un ús racional 

del sòl, conservar-lo 
i protegir-lo 

Grau de reducció de la 
temperatura urbana (illa 
de calor). 

⁰C Anual 

1 
TERRITORI, 
PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el territori i 
fer un ús racional 

del sòl, conservar-lo 
i protegir-lo 

Km de sòl renaturalitzats. Km2 Anual 

1 
TERRITORI, 
PAISATGE I 

BIODIVERSITAT 

Ordenar el territori i 
fer un ús racional 

del sòl, conservar-lo 
i protegir-lo 

Contaminació de: diòxid 
de nitrogen partícules 
PM2,5 i PM10, entre 
d’altres. 

µg/m3 Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Contaminació de: diòxid 
de nitrogen partícules 
PM2,5 i PM10, entre 
d’altres. 

µg/m3 Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Extensió Km urbans 
dedicats al transport 
sostenible. 

km Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Extensió d’arbres i espais 
verds. 

Km2 Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 
Dinamitzacions anuals. Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Campanyes de 
sensibilització. 

Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Nombre d´actuacions 
previstes en el Pla de 
Treball. 

Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Nombre d´actuacions 
efectivament 
implantades. 

Nombre Anual 
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INDICADORS ESPECÍFICS DELS PROJECTES 

Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Volum de recursos 
destinats als projectes i 
actuacions de 
regeneració urbana. 

€ Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Volum de recursos 
externs destinats als 
projectes i actuacions de 
regeneració urbana. 

€ Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 
Sales per barris. Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 
Usuaris per barris. Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Distribució d’edat dels 
participants. 

% per trams 
d’edat 

Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Barreja d’usos (creació 
artística, cursos de 
formació sobre 
jardineria, cuina 
saludable, etc.). Nombre 
d’usos diferents per sala. 

Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Nombre d’assistents al 
conjunt d’espais culturals 
de la ciutat. 

Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Assistents al nou espai 
escènic. 

Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Percentatge d’assistents 
fora de Mataró. 

% Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Equipaments esportius 
als espais públics. 

Nombre Anual 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Esdeveniments 
organitzats. 

Nombre Anual 
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Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 

2 MODEL DE CIUTAT 

Evitar la dispersió 

urbana i revitalitzar 

la ciutat existent 

Grau de participació als 
esdeveniments. 

% sobre el 
total de la 
població 

Anual 

3 
CANVI CLIMÀTIC I 

RESILIÈNCIA 

Prevenir i reduir els 

impactes del canvi 

climàtic i millorar la 

resiliència 

Reducció d’emissions 
l’atmosfera 

tn CO2 Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Comunitats energètiques 
constituïdes 

nº Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Usuaris que se’n 
beneficien 

ut Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Energia produïda kWh Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Aigua pròpia, recursos 
propis sobre el total 
distribuït. 

% Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Aigua no potable usada 
en reg, sobre el total 
distribuït. 

% Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Metres lineals de xarxa 
renovats/any. 

m Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Eficiència de la xarxa. % Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Percentatge de 
telelectura en sectors de 
distribució. 

% Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Percentatge de 
telelectura domèstica. 

% Anual 
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Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Eficiència de consum 
segons estimació del 
volum d’aigua estalviada.  

m3 Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Generació de residus 
domèstics. 

Kg/hab. Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Recuperació de residus 
totals. 

% de 
reciclatge 

sobre el total 
dels residus 
(domèstics, 
industrials i 

de la 
construcció) 

Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Consum d’energies 
renovables sobre el 
consum total d’energia. 

% Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Compra pública circular. 

% de 
contractes 

públics amb 
clàusules 
circulars 

Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Ocupació circular a la 
ciutat. 

Número de 
llocs de 
treball 

circulars 

Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Empreses que integren 
l’economia circular. 

Nombre Anual 

4 

GESTIÓ SOSTENIBLE 
DELS RECURSOS I 

ECONOMIA 
CIRCULAR 

Fer una gestió 
sostenible dels 

recursos i afavorir 
l'economia circular 

Índex de circularitat de la 
ciutat. 

Punts de 
circularitat en 
una escala d’1 

a 10 

Anual 

5 
MOBILITAT I 
TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat sostenible 
Km de càrril bici. Km Anual 

5 
MOBILITAT I 
TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat sostenible 
Viatges en bicicleta. Nombre Anual 
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Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 

5 
MOBILITAT I 
TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat sostenible 
Viatgers en tren. Nombre Anual 

5 
MOBILITAT I 
TRANSPORT 

Afavorir la 

proximitat i la 

mobilitat sostenible 
Concentració de NO2. ppm Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 
Llars monitoritzades. Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 
Persones beneficiaries. Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Nombre d’actuacions 
d’atenció derivades de la 
sensorització. 

Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Persones que formen 
part de la plataforma 
comunitària. 

Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Situacions comunicades 
per part de la comunitat. 

Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Persones beneficiades de 
la intervenció integrada. 

Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Nous circuits i protocols 
d’intervenció conjunta. 

Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Exemplars distribuïts per 
servei. 

Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Accions efectuades per 
població destinatària. 

Nombre Anual 
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Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Accions d’integració 
social i/o laboral. 

Nombre Anual 

6 
COHESIÓ SOCIAL I 

IGUALTAT 
D'OPORTUNITATS 

Fomentar la cohesió 

social i cercar 

l'equitat 

Persones destinatàries 
de les accions 
d’integració social. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Productors adherits a la 
plataforma. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Interaccions/demanda 
dels consumidors a 
través de la plataforma. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Volum de vendes anuals 
de productes alimentaris 
locals. 

Kg Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Accions assolides del Pla 
de treball de la taula. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Nombre d’accions que es 
posen en marxa de la 
carta alimentària. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Modificació planejament 
per l’inici anella verda. 

Sí/No Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Superfície 
d’expropiacions. 

Ha Anual 

P57 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Fer el Pla estratègic. Sí / No Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Persones usuàries dels 
cursos de formació i de 
l’obrador. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Número de persones 
usuàries de l’hort. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Campanyes de 
sensibilització. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Estudis en logística 
marítima. 

Nombre Anual 
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Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Estratègies per vincular 
l’economia circular amb 
el mar. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Empreses incubades i 
participants en 
programes.  

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Empreses participants en 
actuacions de 
l’ecosistema. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Treballadors/es 
directament ocupats en 
les empreses de recent 
creació. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Centres que imparteixen 
la formació 
professionalitzadora. 

Nombre Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Grau de participació, 
especialment de les 
classes més desfavorides, 
en la formació no 
reglada. 

% per barris Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Àmbits de formació, 
branques, famílies, 
especialitats... 

Per 
determinar 

Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Nombre de nodes del 
graf (agents) i nombre 
d’arestes del graf 
(interdependències)/Si 
es fa cada any, 
percentatge de variació. 

Nombre/% Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Ràtio 
d’interdependències per 
node/ Si es fa cada any, 
percentatge de variació. 

Real/% Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Increment de nodes o 
interdependències fruit 
de les estratègies de 
captació, retenció i 
impuls de talent. 

Nombre/% Anual 

7 
ECONOMIA 

URBANA 
Impulsar i afavorir 
l'economia urbana 

Visitants al 5 
monuments.. 

Nombre Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l'accés a 

l'habitatge 
Comunitats rehabilitades 
integralment. 

Nombre Anual 
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INDICADORS ESPECÍFICS DELS PROJECTES 

Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 

8 HABITATGE 
Garantir l'accés a 

l'habitatge Persones beneficiades. Nombre Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l'accés a 

l'habitatge 

Unitats familiar 
allotjades en lloguer 
assequible cooperatiu 
captat en col·laboració 

Nombre Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l'accés a 

l'habitatge 

Entitats reconegudes 
com d’interès públic per 
la política d’habitatge. 

Nombre Anual 

8 HABITATGE 
Garantir l'accés a 

l'habitatge 

Proporció d’habitatges 
captats per entitats 
diferents a l’Ajuntament. 

% Anual 

9 ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Nº de projectes de 
participació ciutadana. 

Nombre Anual 

9 ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Nº d’àmbits temàtics de 
la ciència ciutadana. 

Nombre Anual 

9 ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 

Grau de participació al 
procés participatiu per 
barris. 

% per barris Anual 

9 ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Bases de dades en 
l’inventari. 

Nombre Anual 

9 ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Casos d’ús en projectes 
d’innovació amb dades. 

Nombre Anual 

9 

ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Data sets en el portal de 
dades obertes. 

Nombre Anual 

9 
ERA DIGITAL 

Liderar i fomentar la 

innovació digital 

Start-ups vinculades al 
projecte. 
 

Nombre Anual 

9 
ERA DIGITAL 

Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Treballadors en les start-
ups. 

Nombre Anual 

9 

ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Nombre de projectes 
pilot iniciats. 

Nombre Anual 

9 

ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 

Volum de facturació 
anual per part de les 
start-ups. 

€ Anual 

9 
ERA DIGITAL 

Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Adhesió d’agents a la 
plataforma virtual. 

Nombre 
d’agents 

Anual 
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INDICADORS ESPECÍFICS DELS PROJECTES 

Nº Eix AUE Objectiu AUE Indicador d’Execució Ud 
Periodicitat 

medició 
9 

ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 

Interaccions entre els 
agents a la plataforma 
virtual (ús, cessió, 
recepció i donació dels 
recursos materials).  

Nombre d 
‘interaccions 

Anual 

9 

ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 

Productes i recursos 
usats, cedits, rebuts, 
donats a altres agents. 

Nombre de 
productes i 

serveis 
intercanviats 

Anual 

9 
ERA DIGITAL 

Liderar i fomentar la 

innovació digital Prevenció de residus. 
Tn de residus 

evitats 
Anual 

9 
ERA DIGITAL 

Liderar i fomentar la 

innovació digital 
Prevenció d’emissions de 
CO₂. 

Tn de CO2 
evitades 

Anual 

9 

ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 

Inclusió de persones en 
risc d’exclusió social per 
a serveis necessaris per 
facilitar la donació i 
recepció de 
béns/materials. Persones 
en risc d’exclusió social 
contractades. 

Nombre de 
persones 

Anual 

9 

ERA DIGITAL 
Liderar i fomentar la 

innovació digital 

Estalvis econòmics 
associats. Valor 
econòmic associat. 

€ Anual 

10 
INSTRUMENTS I 
GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments 

d’intervenció i la 

governança 

Nivells de satisfacció 
usuaris amb les activitats 
del Lab. 

Enquestes Anual  

10 
INSTRUMENTS I 
GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments 

d’intervenció i la 

governança 

Nº de usuaris -interns i 
externs- del Lab. 

Nombre Anual 

10 
INSTRUMENTS I 
GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments 

d’intervenció i la 

governança 

Nº de processos - de co-
creació i experimentació- 
realitzats. 

Nombre Anual 

10 
INSTRUMENTS I 
GOVERNANÇA 

Millorar els 

instruments 

d’intervenció i la 

governança 

Nº de projectes 
innovadors 
implementats. 

Nombre Anual 
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10.4. RESULTATS COMPLETS DE LES SESSIONS DE VALIDACIÓ 

DAFO 

EIX ESTRATÈGIC: GESTIÓ SOSTENIBLE DE RECURSOS I ECONOMIA CIRCULAR 

Nº participants: 9 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Escassa cultura pública i privada sobre l'ús compartit de béns o 
l'adquisició de béns reutilitzats, reciclats o refabricats 
Metabolisme urbà: escàs desenvolupament de plantejaments 
holístics 
Activitats productives de baixa eficiència energètica, amb un consum 
d'energia final elevat 
Infraestructures locals poc eficients. Cal emprendre actuacions per 
millorar la seva eficiència energètica i incorporar energies renovables 
Sistemes de depuració d’aigües residuals dalt cost dexplotació 
Inadequada gestió de residus, amb difícil accés al casc o instal·lacions 
deficients o obsoletes en el context del reciclatge/economia circular 
Deficient gestió i infraestructures hídriques. Problemes vinculats a 
una gestió inadequada de les xarxes d'abastament d'aigua/recursos 
hídrics 
 

4,3 
 
4,2 
 
3,1 
 
3 
 
 
2,7 
 
2,6 
 
 
2,4 

Augment de població en situació de "pobresa energètica" 

Escassetat de primeres matèries essencials i augment dels 

preus per al desenvolupament de l'economia global i local 

Alta dependència energètica exterior en un context d'escassa 

producció d'energies renovables a l'àmbit municipal i baix 

nivell d'autosuficiència 

Augment de la pressió sobre la salut 

humana/mediambient/recursos naturals o un dèficit ecològic 

per la generació de residus/consum recursos 

Aspectes de la normativa supramunicipal que impliquen 

determinades barreres per al desenvolupament i implantació 

de les energies renovables 

Problemes de gestió hídrica d'abast supramunicipal o regional 

que poden afectar l'entorn urbà 

Efectes d'explotacions agrícoles intensives en determinats 

entorns en què hi ha un desenvolupament elevat d'aquesta 

activitat 

Elevada pressió turística que genera un gran impacte sobre 

certes zones de la ciutat 

4,8 
 
4,7 
 
4,3 
 
 
4,2 
 
 
 
4,2 
 
3,6 
 
 
2,3 
 
1,9 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Riquesa del patrimoni natural i mediambiental, l'ús i la gestió del 
qual és clau en la generació de processos sostenibles 
Polítiques municipals en matèria d'eficiència energètica: millora de 
l'enllumenat públic, incorporació d'energies renovables a edificis 
públics... 
Implantació de mesures de lluita contra incendis forestals: plans de 
gestió forestal 
Bona qualitat de l'aigua i l'aire, en termes generals, amb efectes 
positius sobre la salut humana 
Capacitat tècnica i tecnològica per a la implantació d'energies 
renovables 
Implantació de mesures de lluita contra inundacions: plans/agències 
per estudiar inundacions 
Mesures per al control del soroll i emissions contaminants, 
mitjançant una avaluació de la situació que permet adoptar mesures 
correctores 
 

4,8 
 
 
4 
 
3,4 
 
3,1 
 
3,1 
 
3 
 
2,8 

Polítiques nacionals i europees relacionades amb la promoció 
de les energies renovables i l'eficiència energètica 
El desenvolupament de l'activitat de gestió de residus com a 
àmbit clau en la millora i la conservació del medi ambient i la 
generació d'ocupació local 
Aposta per un creixement sostenible sota els principis de 
l'economia circular aprofitant el creixement econòmic 
Desenvolupament tecnològic vinculat a la generació 
energètica a través de fonts renovables, a l'estalvi i eficiència 
de l'enllumenat públic... 
Patrimoni natural infrautilitzat, que pot constituir la base 
sobre la qual desenvolupar actuacions i estratègies de 
desenvolupament urbà sostenible 
Xarxes de ciutats, adhesió a pactes o estratègies per millorar 
l'eficiència energètica, energies renovables i contra el canvi 
climàtic 
Necessitat de matèria orgànica per mantenir la capacitat 
productiva del sòl i la superfície verda de la ciutat 
Elevat potencial de desenvolupament d'energies renovables, 
especialment la fotovoltaica 

5 
 
 
5 
 
4,4 
 
 
4,3 
 
 
4,3 
 
3,9 
 
 
3,9 
 
3,8 
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EIX ESTRATÈGIC: ECONOMIA URBANA 

Nº participants: 9  Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Alt nivell de desocupació i ocupació precaritzada, amb elevada taxa 
d'atur de llarga durada, inestabilitat laboral o reduïts nivells de 
renda 
Efectes d'una activitat molt especialitzada en un sol sector, com ara 
la construcció i indústries associades o el turisme i serveis 
Escassa innovació i valor afegit a l'economia local, amb escassa 
presència d'empreses/treballadors en àmbits d'activitat densos en 
coneixement 
Insuficient oferta de primera ocupació per a joves, amb escasses 
alternatives de formació per a l'ocupació al teixit empresarial 
Escassa inversió privada productiva, en un context de prevalença de 
l'activitat del sector públic i un teixit empresarial privat feble 
Manca de vocació empresarial entre els joves i de la població de la 
ciutat, en un context d'insuficients oportunitats i mitjans per 
emprendre 
Incapacitat de la ciutat per atraure i retenir talent, motivada per la 
manca de teixit empresarial la bretxa entre formació i mercat de 
treball 
Manca de recursos públics i privats per al desenvolupament 
d'actuacions d'impuls i de foment de l'activitat econòmica local i de 
programes d'ajuts 

4,7 
 
 
3,8 
 
3,8 
 
 
3,7 
 
3,6 
 
 
3,4 
 
3,3 
 
 
2,9 

Pèrdua de poder adquisitiu de la població, com a 
conseqüència de la pèrdua de feina o la precarietat laboral 
Destrucció del teixit empresarial local, davant de la 
proximitat de grans centres comercials, amb especial impacte 
en petites i mitjanes empreses 
Sectors productius predominants, més afectats per la crisi 
COVID-19 per tenir una important especialització en sectors 
com l'hostaleria 
Elevada taxa d'atur, potenciada per la crisi COVID-19 
Escassa cultura exportadora, en un context de globalització i 
de prou coordinació entre el sector públic i el teixit 
empresarial 
Vulnerabilitat del sector agrícola de l'entorn, per estar en 
situació de declivi o pendent de processos estratègics de 
reposicionament 
Sectors productius predominants, més afectats per la crisi 
COVID-19 per tenir una important especialització en sectors 
com l'hostaleria 
Obsolescència o abandó d'àrees industrials, a causa de factors 
com la pèrdua de competitivitat, processos de reconversió o 
altres circumstàncies 
Insuficiència de mesures de suport a l'emprenedoria i a la 
implantació empresarial, a través d'estímuls com a ajuts 
econòmics/avantatges financers 
Dinàmiques territorials d'abandó de determinats entorns, com 
a conseqüència d'una taxa d'atur elevada, especialment en la 
població jove 
Destrucció del teixit empresarial local, motivat per la crisi 
COVID 
Tendència al decreixement econòmic i poblacional, motivat 
per l'impuls o la major activitat i atractiu d'una àrea urbana o 
metropolitana propera 

4,5 
 
 
4,4 
 
4,3 
 
 
4,1 
 
4 
 
3,8 
 
 
3,6 
 
 
3,6 
 
 
3,5 
 
 
3,5 
 
 
3,5 
 
 
3,4 
 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Actius culturals, patrimonials i paisatgístics, com a elements clau 
per fomentar i/o enriquir l'activitat turística, l'economia i l'ocupació 
Programes locals d'ocupació i de foment d'activitats econòmiques 
orientats a determinats col·lectius 
Existència d'una àmplia oferta hotelera i de restauració, que millora 
l'atractiu i afavoreix l'activitat turística i la feina a la ciutat 
Gran capacitat econòmica i de creació d'ocupació a la indústria 
Capacitat d'atracció d'inversió i de capital, que pot comportar una 
millora en l'oferta d'ocupació per a la ciutadania 
Reconeixement nacional i internacional de la ciutat, amb una marca 
ciutat que es vincula al conjunt de valors positius en percepció de la 
qualitat 
Gran capacitat econòmica i de creació d'ocupació als serveis i al 
turisme 
Fort dinamisme empresarial, que incideix en un increment del 
nombre d'empreses, capacitat emprenedora i associacionisme 
empresarial 
 

4,1 
 
3,6 
 
3,1 
 
2,9 
2,8 
 
 
2,5 
 
2,3 
 
 
2,1 

Inversions públiques i privades i programes finançats per fons 
europeus orientats a generar activitat econòmica innovadora 
i emprenedora 
Foment de l'activitat econòmica i industrial en clau verda 
Programes de foment de l'emprenedoria, especialment 
dirigit als joves o a col·lectius caracteritzats per un dèficit més 
gran en formació 
Polítiques autonòmiques i nacionals en relació a la 
rehabilitació, regeneració i renovació urbana com a motor de 
l'ocupació i reactivació 
Programes de foment de l'expansió d'empreses i la promoció 
exterior de productes locals, en un context de globalització 
Foment de la digitalització del sector empresarial 
Estratègies de potenciació de la indústria agroalimentària i el 
sector logístic per diversificar i fomentar l'economia amb 
recursos rurals 
Potencial turístic sense explotar, vinculat a determinats actius 
o recursos que requereixen accions de rehabilitació, reforma i 
posada en valor 
Potencialitat de les xarxes policèntriques de ciutats com a punt 
d'atracció per fomentar i/o implantar activitats econòmiques 
Accions d'impuls de l'activitat econòmica mitjançant la 
integració i el desenvolupament de grans infraestructures 
Polítiques de desconcentració i desestacionalització del 
turisme 

4,1 
 
 
4 
4 
 
 
3,7 
 
 
3,7 
 
3,7 
3,5 
 
 
3,5 
 
 
 
 2,9 
 
2,6 
 
2,5 

 

 

 



 

pàg. 303 ANNEXOS 

EIX ESTRATÈGIC ANALITZAT: COHESIÓ SOCIAL I IGUALTAT D'OPORTUNITATS 

Nº participants: 11  Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Concentració de la vulnerabilitat urbana i exclusió social en 
determinats entorns, caracteritzats per un major % de pobresa 
urbana i atur 
Certs barris sumits en procés de degradació i/o abandonament, 
cosa que agreuja els problemes socials dels seus residents 
Alta taxa d'atur, associat a l'augment de la població en risc 
d'exclusió social i a l'increment del nombre de demandants de 
serveis socials 
Alta taxa d'envelliment, conseqüència de la caiguda de la 
natalitat/emigració de la població jove/immigració d'estrangers 
d'edat avançada 
Increment de les desigualtats socials motivat per la crisi COVID-19 
Problemes d'absentisme i abandó escolar a determinats barris, que 
produeixen un deteriorament de les oportunitats sociolaborals dels 
seus habitants 
Conseqüències socials del deteriorament del medi ambient urbà en 
algunes zones, que condueixen a una pèrdua de la qualitat de vida i 
de les oportunitats 
Àmbits d'infrahabitatge o assentaments irregulars, en alguns barris 
on s'identifiquen problemes de barraquisme o conjunts 
d'infrahabitatge 
Baix nivell educatiu i formatiu de la població, conseqüència d'una 
activitat econòmica molt especialitzada al sector industrial 
Baix nivell educatiu i formatiu de la població, conseqüència d'una 
activitat econòmica molt especialitzada al sector primari 

4,6 
 
 
4,5 
 
 
4,5 
 
 
4,2 
 
3,7 
 
3,6 
 
 
3,2 
 
 
3,2 
 
2,9 
 
2,6 

Desigualtat econòmica i social de l'entorn i una pobresa 
relativa elevada, en el marc d'unes dinàmiques territorials 
que afecten la ciutat en conjunt 
Prestacions socials insuficients o no adaptades a les noves 
realitats i demandes ciutadanes, especialment per als 
col·lectius més desafavorits 
Envelliment i degradació de barris construïts als anys 50-80, 
tant des del punt de vista demogràfic i social, com físic 
Augment del pes de l'anomenada quarta edat, que 
comportarà un augment significatiu de les demandes socials 
en un context de gran bretxa digital 
Increment de les desigualtats socials derivades de la crisi 
COVID-19 
Desigualtat i bretxa de gènere, fenòmens que afecten de 
forma més intensa certs col·lectius o accentuen les diferències 
entre dones i homes 
Bretxa entre la formació de la població i els perfils demandats 
al mercat de treball, que requereix actuacions en educació i 
formació 
Increment de la desocupació derivada de la crisi COVID-19 
Forta estacionalitat turística, amb serioses implicacions en la 
prestació de serveis o al mercat de treball local 
Efectes de certes explotacions agrícoles intensives al perfil 
socioeconòmic de la població, amb gran presència 
d'estrangers/minories ètniques 

4,5 
 
 
 
4,3 
 
4,3 
 
 
4,2 
 
3,6 
 
3,8 
 
 
3,8 
 
 
3,6 
2,6 
 
2,6 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Existència d'iniciatives locals: plans de cooperació/millora de la 
convivència/cohesió social/lluita contra l'absentisme/inclusió 
sociolaboral 
Xarxa de serveis d'alta qualitat i prestacions en matèria d'educació, 
sanitaris, esportius o per a gent gran 
Important teixit associatiu, amb una ciutadania compromesa amb el 
desenvolupament social i econòmic i la presència d'un gran nombre 
d'associacions 
Model de ciutat compacta, trama urbana que facilita la convivència i 
la solidaritat veïnal, i el desenvolupament i la viabilitat dels serveis 
locals 
Experiència en programes d'inclusió social amb finançament europeu 
Bon nivell de convivència i seguretat ciutadana, que caracteritza, en 
general, la ciutat 
Existència de programes específics per a l'atracció de joves i la seva 
permanència a la ciutat, desenvolupats de vegades a nivell local 
Població activa altament qualificada, que constitueix una base per al 
desenvolupament econòmic i factor de competitivitat 

4,1 
 
 
3,7 
 
 
3,4 
 
 
2,9 
 
2,7 
 
2,6 
 
2,5 
 
2,4 

Desenvolupament de programes en l'àmbit social, amb 
finançament europeu, com a oportunitat per millorar les 
condicions socioeconòmiques de la població 
Multiculturalitat i diversitat dels barris com a factor enriquidor 
que permet el desenvolupament d'iniciatives vinculades al 
respecte i la integració 
Iniciatives orientades a fomentar l'ús de les TIC per al 
desenvolupament d'accions en matèria d'e-administració i 
prestació de serveis públics 
Existència d'espais públics i solars buits que es poden utilitzar 
per a activitats vinculades amb el desenvolupament social i 
econòmic del barri 
Iniciatives i programes orientats a atreure població jove, tant 
resident com flotant, en matèria d'habitatge, equipaments i 
serveis adaptat 
Ús de les TIC per millorar la governança i la participació 
ciutadana, incrementant el sentiment de pertinença, el 
compromís i la cooperació 
Barris amb forta identitat urbana i arrelament social, com a 
factor per mantenir o recuperar la població, que atengui les 
tradicions/cultura local 
Situació estratègica de centre de referència social i assistencial 
per a les localitats properes, que genera un increment de 
l'activitat urbana 
Desenvolupament turístic de zones despoblades per donar 
suport a la fixació de població al territori i la seva dinamització 
econòmica 

4,4 
 
 
 
3,9 
 
3,9 
 
 
3,7 
 
 
3,6 
 
 
 
3,4 
 
 
3,4 
 
 
3,4 
 
 
2,4 
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EIX ESTRATÈGIC: HABITATGE 

Nº participants: 10 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Dificultats d'accés a l'habitatge com a conseqüència de l'elevat preu, 
l'escassetat d'oferta adequada o la insuficiència d'ajuts locals 
Escassetat d'habitatge social a preu assequible, amb un nombre 
insuficient d'habitatges subjectes a protecció pública per a llars amb 
rendes baixes 
Deficient conservació i/o problemes d'accessibilitat d'una gran part 
del parc edificatori, en particular al parc d'habitatge 
Baixa eficiència energètica d'una gran part del parc edificatori, en 
particular al parc d'habitatge 
Existència d'àmbits d'infrahabitatge o assentaments irregulars, amb 
problemes de barraquisme i assentaments irregulars 
Condicionants específics de l'entorn que suposen barreres a l'edificació 
o rehabilitació (ex: enclavaments de riquesa arqueològica) 

4,6 
 
 
4,6 
 
4,2 
 
4 
 
3,3 
 
2,5 

Dificultats per accedir a l'habitatge de la població jove, cosa 
que dificulta l'emancipació i la formació de noves llars 
Dificultat de les diferents administracions públiques per 
mantenir i gestionar els parcs públics d'habitatge 
Inadequació del parc d'habitatge existent a la gent gran, en el 
marc d'un fenomen d'envelliment poblacional 
Complexitat i dispersió normativa a nivell supramunicipal, en 
matèries com l'accessibilitat, l'eficiència energètica o la 
protecció del patrimoni 
La crisi anterior ha afectat especialment la construcció del 
parc residencial, i ha provocat una escassetat d'habitatge 
nou/rehabilitat 
Futurs efectes de l'actual crisi COVID-19 
Canvis a les necessitats d'habitatge post-COVID19 (espais 
més oberts, terrasses i jardins) 
Desequilibris al nucli històric entre residents i visitants que 
poden afectar l'accés a l'habitatge, amb fenòmens com la 
gentrificació 

4,4 
 
3,8 
 
3,8 
 
3,4 
 
 
3,1 
 
 
3,1 
 
2,8 
 
2,6 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Actuacions recents de rehabilitació edificatòria del parc d’habitatges, 
en el marc de programes públics d’ajuts a nivell local 
Elevada qualificació i coneixement en la promoció d'habitatge protegit, 
mitjançant experiències anteriors dutes a terme a la ciutat 
Capacitat d'atracció de la inversió productiva i de capital al sector de la 
construcció i la promoció immobiliària a l'àrea urbana 
Actuacions integrades d'habitatge i sòl a zones urbanes degradades, on 
s'han dut a terme accions de millora social/econòmica/ambiental 
Increment de l'ús residencial del centre urbà, com a resultat 
d'operacions de regeneració o renovació urbanes desenvolupades en 
aquest entorn 
Ajust generalitzat del nivell de preus de l'habitatge i del conjunt del 
mercat immobiliari en comparació dels màxims assolits el 2006-2007 
 

3,5 
 
2,9 
 
2,7 
 
2,5 
 
2,3 
 
 
2,4 

Programes i polítiques autonòmiques, nacionals i europees 

de foment de la rehabilitació, regeneració i renovació 

urbana 

Polítiques públiques i programes de promoció d'energies 

renovables i l'eficiència energètica a l'edificació i als 

habitatges 

Programes nacionals, autonòmics i locals sobre habitatge, 

com a marc per a l'aprovació d'incentius per a l'oferta 

d'habitatge de lloguer baix 

Fonts de finançament per a la millora i conservació del 

patrimoni i del parc edificatori a la zona històrica de la ciutat 

Actuacions de promoció d'habitatge protegit, tant de nova 

construcció com de rehabilitació, per satisfer la demanda 

d'habitatge 

Reorientació del sector de la construcció cap a la rehabilitació 

edificatòria, caracteritzat per la seva major resistència als 

efectes de les crisis 

 

4 
 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
3,8 
 
3,6 
 
 
3,5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 305 ANNEXOS 

EIX ESTRATÈGIC ANALITZAT: CANVI CLIMÀTIC I RESILIÈNCIA 

Nº participants: 5 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Alt consum energètic fòssil, sobretot en edificis i transport, que té 
importants repercussions al medi ambient i la qualitat de vida 
Contaminació derivada de la indústria i l’activitat. Amb freqüència, 
l'activitat econòmica i determinades indústries produeixen agents 
contaminants 
Estudis i mesures d’adaptació al canvi climàtic insuficients 
Urbanisme poc resilient al canvi climàtic 

3,8 
 
3,4 
 
 
3 
2,8 

Problemes de salut i qualitat de vida vinculats a efectes del 
canvi climàtic o la contaminació atmosfèrica 
Exposició a riscos naturals i efectes del canvi climàtic, com 
ara onades de calor 
Exposició a riscos naturals i efectes del canvi climàtic, com 
ara inundacions 
Exposició a riscos naturals i efectes del canvi climàtic, com a 
sequeres 
Contaminació atmosfèrica-mediambiental. Nivells 
d'emissió de gasos d'efecte hivernacle elevats i de 
contaminació d'abast territorial 
Problemes de salut i qualitat de vida vinculats a l'efecte de 
l'activitat industrial 

5 
 
4,8 
 
4,4 
 
4,4 
 
4,2 
 
 
4 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Polítiques públiques en matèria de mitigació del canvi climàtic i de 

foment d'energies sostenibles 

Mesures per a la lluita contra incendis forestals: plans de gestió/millora 

forestal 

Potencial en economia baixa en carboni, energies netes i lluita contra el 

canvi climàtic de determinades iniciatives ambientals ciutadanes 

Mesures per a la lluita contra inundacions: plans/agències per estudiar 

inundacions 

Condicions climàtiques que afavoreixen la qualitat de vida de la 

ciutadania i redueixen el consum energètic 

Mesures per al control del soroll i emissions contaminants, mitjançant 

una avaluació de la situació que permet adoptar mesures correctores 

 

4,4 
 
3,6 
 
 
3,4 
 
3 
 
3 
 
3 

Increment de la sensibilització ciutadana en matèria 
mediambiental i davant del repte del canvi climàtic i els seus 
efectes en entorns urbans 
Polítiques nacionals i europees relacionades amb 
l'adaptació/mitigació al canvi climàtic que es poden 
traslladar a la realitat local 
Xarxes de ciutats, adhesió a pactes o estratègies per millorar 
eficiència energètica, energies renovables i contra el canvi 
climàtic 
Connexió urbà-rural, millorant la qualitat ambiental urbana 
recuperant espais degradats i creant zones verdes en 
connexió amb actius naturals 
 

4,8 
 
 
 
4,6 
 
 
4,6 
 
 
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 306 ANNEXOS 

EIX ESTRATÈGIC: TERRITORI, PAISATGE I BIODIVERSITAT 

Nº participants: 5 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Orografia i estructura morfològica complexa: Elements físics que 
condicionen la connectivitat o el desenvolupament 
Models de planificació rígids, que demanen escales diferents i objectius 
diferents per als nous problemes 
Deteriorament ambiental de determinats entorns que poden 
comportar una pèrdua de la biodiversitat i/o un deteriorament del 
paisatge i de la qualitat de vida 
Antagonisme entre la perspectiva de la planificació urbana i la rural: la 
urbana té com a eix el desenvolupament, la rural protegir i conservar 
Absència de mesures explícites per compensar els petits municipis 
davant el creixement dels municipis més grans 
Manca de connexió entre l'entorn urbà i el rural, que pot implicar un 
fenomen de congestió de les àrees urbanes i/o despoblació rural` 
Necessitat d'abordar el fenomen de la despoblació des de l'estudi del 
territori i els instruments de planificació supralocal o comarcal 
Desenvolupament territorial dispers de poca densitat, associat a 
problemes de mobilitat i de prestació de serveis urbans 

3,6 
 
3,5 
 
3,3 
 
 
3,2 
 
 
1,8 
 
1,8 
 
1,8 
 
1,6 

Zones en declivi/estancament demogràfic, en un fenomen 
d'abast territorial de pèrdua de població i llars, i una taxa 
d'envelliment elevada 
Desenvolupament territorial més enfocat a l'expansió que a 
la regeneració urbana, de vegades, amb un creixement 
planificat sobredimensionat 
Manca de flexibilitat en els instruments de planificació, per 
adoptar mesures (com corredors ecològics i combatre la 
pèrdua de biodiversitat 
Planificació territorial escassa o deficient, cosa que en 
algunes ocasions dificulta la visió estratègica d'un 
desenvolupament urbà supramunicipal 
Dèficit de mesures de protecció/conservació del patrimoni 
natural/cultural/paisatgístic, per evitar la seva degradació i 
combatre el vandalisme 
Turisme insostenible, gran consumidor de recursos 
Planificació rural massa bucòlica, basada en la protecció del 
medi rural, que no contempla altres actius 
 

3,8 
 
 
2,4 
 
 
 
2 
 
 
1,8 
 
1,6 
 
 
1,4 
 
1,2 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Consideració del sector primari com un possible actiu econòmic 
Riquesa del paisatge i de la biodiversitat amb una gran capacitat de 
servir de base per a la millora de la qualitat de vida urbana 
Creixent interès i valoració social i del sector empresarial, del 
patrimoni natural i paisatgístic, favorable a un desenvolupament més 
sostenible 
Riquesa del patrimoni natural i mediambiental, l'ús i la gestió del qual 
és clau en la generació de processos sostenibles 
Riquesa agrícola, ramadera i forestal de l'entorn, que contribueix al 
desenvolupament econòmic de la ciutat i ofereix elements de 
vinculació urbà-rural 
Experiència en iniciatives de desenvolupament sostenible i la 
utilització d'instruments de planificació 
Ciutat ben comunicada, cosa que afavoreix el desenvolupament d'àrees 
dinàmiques d'activitat i la qualitat de vida de la ciutadania 

4,2 
4,2 
 
4,2 
 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
3,6 

Patrimoni natural infrautilitzat, que pot constituir la base 
sobre la qual desenvolupar actuacions i estratègies de 
desenvolupament urbà sostenible 
Connexió de la ciutat amb l'entorn rural, recuperant espais 
degradats i convertint-los en zones verdes en connexió amb 
els actius naturals 
Medi natural, paisatge i patrimoni com a base per a un 
turisme sostenible, respectuós amb el medi ambient, no 
consumidor de recursos 
Patrimoni natural i paisatgístic infrautilitzat, amb gran 
potencial per desenvolupar actuacions de dotació de serveis 
i infraestructures 
Atractiu d'abast territorial dels béns culturals com a elements 
clau en el desenvolupament urbà i de competitivitat local 
Àmplia xarxa de camins naturals i rurals, com a potencial de 
millora de l'entorn rural i del medi ambient, i la vinculació 
amb el medi urbà 
Presència de grans infraestructures i instal·lacions, que 
poden aportar avantatges competitius, com la proximitat a 
aeroports, ports o polígons 
Existència d'un pla contra la despoblació 

4,4 
 
 
 
4,2 
 
 
4,2 
 
 
4 
 
3,8 
 
 
3,6 
 
 
 
3,4 
 
1,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 307 ANNEXOS 

EIX ESTRATÈGIC ANALITZAT: MODEL DE CIUTAT 

Nº participants: 5 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Contaminació acústica a determinades zones, amb els problemes que 
això implica en el medi ambient, la qualitat de vida i la salut 
Model de desenvolupament urbà de les darreres dècades sectorial i 
monofuncional: problemes de mobilitat, proximitat, despesa 
energètica i sostenibilitat 
Parc edificatori deficient. Alta taxa d'edificis d'habitatges destinats a 
altres usos ineficients energèticament i problemes d'accessibilitat 
Problemes d'accessibilitat i barreres arquitectòniques, especialment als 
espais públics urbanitzats 
Complexitat d'ordenació i configuració pel traçat històric dels barris 
Dèficit d'infraestructures i serveis urbans, per inexistència d'ells o per la 
manca d'adequació a les noves realitats i demandes ciutadanes 
Contaminació lumínica a determinades zones, amb els problemes que 
això implica en el medi ambient, la qualitat de vida i la salut 
Dèficit o inadequació de lespai públic, zones verdes i espais lliures, amb 
els consegüents efectes negatius sobre la salut i qualitat de vida 
Centre urbà degradat i/o en procés d'abandonament, derivat d'un 
desplaçament de les llars joves a barris perifèrics de la ciutat 
Contaminació de determinats àmbits de sòl. Espais urbans amb elevats 
índexs de contaminació sobre els quals cal actuar 

4,2 
 
 
4 
 
 
3,6 
3,4 
 
3,4 
3 
 
2,8 
 
2,4 
 
2,4 
 
2,2 

Disminució de la mida mitjana de la llar, amb implicacions 
importants en el model de ciutat i l'adequació del parc 
d'habitatge 
Dèficit d'infraestructures i serveis urbans (per inexistència o 
necessitat d'adaptació a noves realitats i demandes de la 
població) 
Manca de flexibilitat en els instruments de planificació, per 
adoptar mesures com a corredors ecològics o combatre la 
pèrdua de biodiversitat 
Centre urbà degradat i/o en procés d'abandonament, com a 
conseqüència de dinàmiques supramunicipals de 
desplaçament de llars a zones periurbanes 
Prioritat de la inversió privada al centre urbà davant de la 
pública, cosa que pot donar lloc a processos de gentrificació 
Forta estacionalitat turística que pot produir un desajust a 
l'espai públic i les dotacions de serveis i infraestructures 
urbanes 

3,8 
 
 
3 
 
 
2,6 
 
 
 
2,2 
 
 
2 
1,4 

FORTALESES  OPORTUNITATS  

Riquesa de patrimoni urbà i arquitectònic amb un alt valor històric, 
artístic i cultural: actius de potencialitat i senyal d'identitat local 
Multiculturalitat i diversitat de barris, com a factor enriquidor que pot 
servir de base per construir una comunitat urbana integrada 
Acceptació generalitzada de la importància de la participació de la 
societat, administracions i sector privat per a una ciutat sostenible 
Consciència social sobre la necessitat de pensar en un model de ciutat 
més sostenible 
Ciutat compacta, especialment al centre, amb una trama urbana que 
facilita la trobada de la ciutadania, la mobilitat sostenible i l'economia 
Ciutat ben comunicada, que permet desenvolupar importants 
enclavaments d'activitat logística per al desenvolupament econòmic i 
de certes indústries 
Acceptació de la importància de la participació de la societat civil, 
administracions i sector privat per co-crear una ciutat més sostenible 
Revisió dels instruments d'ordenació urbanística per a un 
desenvolupament més sostenible i equilibrat 
Notable avenç en la millora de l'espai públic en relació amb 
l'accessibilitat, la mobilitat sostenible i la conversió en zona de vianants 

4,4 
 
4,2 
 
4,2 
 
4,2 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
3,8 
 
3,8  

Programes d'ajuts i fons autonòmics, nacionals i europeus 
per promoure un desenvolupament urbà equilibrat, 
sostenible i integrat 
Potencialitat de la ciutat com a punt d'atracció per a ciutats 
properes (xarxa policèntrica) 
Polítiques autonòmiques i nacionals en relació amb la 
rehabilitació, regeneració i renovació urbana que 
fomenten un model de ciutat més sostenible 
Difusió i potenciació de la cultura, esport, gastronomia, 
patrimoni, festes tradicionals 
Connexió de la ciutat amb l'entorn rural, millorant 
l'equilibri urbà-rural per evitar la congestió de la ciutat i la 
despoblació rural 
Programes i fonts de finançament per a la conservació del 
patrimoni arquitectònic 
Nous usos vinculats al turisme que afavoreixin la 
conservació del patrimoni arquitectònic 
Metodologia de diagnòstic i pla d'acció de Destinació 
Turística Intel·ligent (DTI) al servei d'una ciutat més 
sostenible 
Integració de les zones turístiques i costaneres amb les 
infraestructures de comunicació de la ciutat 
 

5 
 
 
4,4 
 
4,2 
 
 
4,2 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
3,8 
 
3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 308 ANNEXOS 

EIX ESTRATÈGIC: MOBILITAT I TRANSPORT 

Nº participants: 5 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Dèficit d'aparcaments dissuasius a l'accés a la ciutat 
Patrons de mobilitat poc sostenible, amb predomini de desplaçament 
en vehicle privat, davant de la mobilitat de vianants o ciclista 
Problemes de trànsit i mobilitat, de circulació i congestió a causa del 
trànsit diari dels desplaçaments casa-treball 
Dèficit de transport públic, carència/deficiències a certes zones i manca 
d'intercanviadors o infraestructures que facilitin la intermodalitat 
Dèficit d'infraestructures de mobilitat sostenible, de xarxa de carril bici 
o d'infraestructures per al desplegament de la mobilitat alternativa 
Problemes de connectivitat i disfuncionalitat en l’ús de les xarxes de 
transport 
Absència d'una estratègia de mobilitat integrada i lligada a 
l'accessibilitat i un pla de mobilitat sostenible, consistent amb la realitat 
urbana 

4,6 
4,2 
 
4 
 
3,2 
 
 
3 
 
 
2 
 
1,4 

Increment dels nivells de contaminació atmosfèrica com a 
efecte de l'ús del vehicle privat a l'entorn urbà i espais 
periurbans 
Problemes de mobilitat derivats d'alts fluxos de moviment a 
determinades zones i períodes 
Millora de la xarxa de carreteres a l'àmbit territorial que pot 
incentivar l'ús del vehicle privat en detriment del transport 
públic 
Problemes de trànsit i mobilitat, de circulació i congestió als 
accessos a les ciutats i àrees urbanes per desplaçaments de 
turisme/oci 
Efectes de mobilitat vinculats a un desenvolupament 
territorial dispers de poca densitat, per noves expansions 
urbanes o urbanitzacions aïllades 

4,6 
 
 
3,6 
 
3,4 
 
 
2,6 
 
 
2,4 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Iniciatives municipals i treballs desenvolupats per a l'elaboració i 
l'aprovació del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) 
Model de ciutat compacta, especialment al centre urbà, cosa que 
facilita la proximitat i la mobilitat sostenible 
Nombroses actuacions relacionades amb la mobilitat sostenible: 
principalment de vianants i carrils bici 
Projectes i iniciatives municipals per al foment del transport públic 
sostenible i no contaminant 
Condicions favorables de clima i topografia per a l'impuls dels mitjans 
de transport tous: vianants i bicicleta 
Ciutat ben comunicada, amb caràcter general, dotades d'una bona 
xarxa d'infraestructures de comunicació, millorada els darrers anys 

4,8 
 
4,6 
 
4,4 
 
4,2 
 
3,2 
 
3,2 

Programes i fons autonòmics, nacionals i europeus, que 

faciliten i promouen les infraestructures de mobilitat 

urbana sostenible 

Conscienciar i educar la societat sobre la mobilitat i el 

transport sostenibles 

Introducció de les TIC en la gestió dels serveis urbans de 

transport, com a element clau de millora de la seva qualitat 

i sostenibilitat 

Possibilitat de creació d'aparcaments dissuasius 

Potencialitat de les xarxes policèntriques de ciutats, com a 

suport per plantejar una estratègia territorial de mobilitat 

sostenible 

Plans supramunicipals de transport sostenible, que millorin la 

connexió interurbana amb transport públic sostenible + 

mitjans de transport tous 

Presència de grans infraestructures de transport, que millorin 

l'accessibilitat territorial i la mobilitat, com ara aeroports o 

ports comercials 

4,8 
 
 
4,8 
 
4,6 
 
 
4,4 
 
4 
 
 
3,8 
 
 
 
3,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pàg. 309 ANNEXOS 

EIX ESTRATÈGIC: ERA DIGITAL 

Nº participants: 7 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Bretxa digital en sectors de la població, per la insuficiència o 
inadequació de la xarxa d'accés a internet/inexistència de 
serveis digitals 
Escassa incorporació de les TICs a la gestió urbana 
Escassa formació de la població en l'ús de les TIC, amb serioses 
implicacions i conseqüències en matèria de competitivitat 
local 
Insuficient penetració de la signatura electrònica a la societat 
Baix nivell de digitalització de la ciutat com a destinació 
turística per poder fer front a les necessitats de visitants 
creixentment tecnificats 
Insuficient ritme d'incorporació de les TIC a l'àmbit local, 
especialment a l'entorn econòmic i en matèria de governança 
Manca de serveis d'administració electrònica, que incideix en 
el model de governança local, en la participació ciutadana i en 
el seu empoderament 

4,3 
 
 
4 
 
3,7 
 
3,7 
3,6 
 
 
3,4 
 
 
2,7 
 
 

Augment del pes de l'anomenada quarta edat, com un col·lectiu 

social amb dificultats especials d'accés a les noves tecnologies 

Sota aprofitament de les TIC com a element de cohesió social i de 

millora de les oportunitats dels col·lectius més desafavorits 

Escassetat de recursos econòmics per mantenir i transformar els 

serveis que presta l'administració electrònica a nivell local 

Desajust entre les noves demandes i les solucions existents, i 

aparició de demandes que requereixen noves ofertes 

Problemes associats a la societat digital: plataformes online per a 

allotjament, activitats informals/delictives, control de dades... 

Escàs ús, amb caràcter general, de l'administració electrònica i de les 

aplicacions municipals per part de la ciutadania 

Increment de la bretxa digital provocada per la crisi COVID-19 

Manca d'interès del sector empresarial per adaptar les àrees de 

negoci actuals a noves tecnologies, cosa que repercuteix en la seva 

capacitat d'adaptació 

4,3 
 
 
4,3 
 
4,3 
 
4,3 
 
3,7 
 
3,5 
 
3,2 
 
2,8 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Motivació ciutadana per a la utilització de les TIC, en un 
context d'interès i extensió de noves iniciatives i projectes, 
p.e.: mobilitat 
Iniciatives locals d'impuls de la gestió de serveis TIC, e-
administració, ús de RRSS per informar i donar servei a la 
ciutadania, entre d'altres 
Pertinença de la ciutat a la Xarxa Smart Cities, fet que posa de 
manifest l'interès per la modernització de l'administració local 
Existència d´un teixit industrial amb perfil adaptat a la 
innovació, per la proximitat a parcs científics o tecnològics o 
centres d´innovació 
Bona competitivitat de les empreses TIC i de R+D+i, fet que 
suposa un element clau per a l'orientació estratègica del teixit 
productiu local 
 

4,1 
 
 
 
4 
 
 
3,7 
 
3,7 
 
 
3,1 

Important recorregut de millora en el nivell de digitalització, que 
permetrà una millor gestió dels serveis 
Millora de l'eficiència als serveis locals a través de l'e-
administració: simplificació de tràmits administratius i reducció de 
costos 
Oportunitat d'aprofitar el talent format a l'àmbit universitari, com 
a palanca per impulsar la innovació i la transformació de la ciutat 
Fomentar l'ús de les TIC entre la població, mitjançant la realització 
de campanyes d'informació o cursos de formació a certs col·lectius 
Consolidació de la imatge de la ciutat com a Smart City, amb gran 
potencial de desenvolupament per a la implementació de mesures 
en tots els seus àmbits 
Aconseguir més feina en xarxa d'administració, empreses i 
ciutadania, a través de noves estratègies de comunicació a l'era 
digital 
Potenciar la innovació en sectors tradicionals, especialment en 
pimes del sector comercial, a través d'una introducció més gran de 
les TIC 
Iniciatives per a l'ús de les TIC a l'activitat turística i dinamització del 
turisme industrial o de negocis associat a l'oferta tecnològica 

4,7 
 
4,6 
 
 
 
4,6 
 
4,3 
 
4,3 
 
4,3 
 
 
4,1 
 
 
3,7 
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EIX ESTRATÈGIC: INSTRUMENTS D'INTERVENCIÓ I GOVERNANÇA 

Nº participants: 7 Valoració de l'1 al 5, 1 (poc d'acord) i 5 (molt d'acord) 

DEBILITATS AMENACES 

Excessiva extensió dels terminis de tramitació de plans 
urbanístics, amb un desfasament entre l'aplicació dels plans i 
les necessitats previstes 
Sistema normatiu complex i heterogeni en matèria urbanística, 
que dificulta l'aplicació dels diferents plans i la gestió urbanística 
local 
Estructura i capacitat de les entitats locals insuficient per accedir 
a fonts de finançament, així com per a la seva gestió adequada 

4,3 

 

3,8 

 

3,5 

Rigidesa normativa/administrativa per a la reutilització de 
dotacions i espais públics, i per a nous usos en cas 
d'infrautilització 
Difícil convivència de les diferents planificacions sectorials i la 
planificació local 
Manca de flexibilitat en els instruments de planificació, per adaptar 
els plans a noves demandes o necessitats no previstes que puguin 
sorgir 
Planificació territorial insuficient/deficient, amb absència de 
coordinació entre instruments de caràcter supramunicipal i 
instruments locals 

4 

 

3,4 

3,1 

 

3,1 

FORTALESES OPORTUNITATS 

Existència de polítiques, plans, programes i actuacions 
relacionades amb els diferents eixos estratègics de l´Agenda 
Urbana 
Experiència en iniciatives de desenvolupament sostenible i la 
utilització d'instruments de planificació urbanística i territorial 
Existència d'institucions i estructures que generen processos 
d'innovació i de creativitat: àmbit universitari i acadèmic o 
investigació aplicada 
Existència de plans municipals per a la rehabilitació urbana i 
d'habitatges, sovint orientats a la intervenció en determinades 
zones 
Revisió dels instruments de planejament urbanístic, per adequar-
los a la realitat actual, incloent iniciatives de desclassificació de 
sòl 
Model descentralitzat estatal, que permet a les administracions 
públiques adaptar-se a les necessitats i al model urbà específic 
Pertinença a la Xarxa Nacional de Destinacions Turístiques 
Intel·ligents, com a via per a la millora de la governança i 
competitivitat com a destinació turística 

4,4 

 

4,4 

4,3 

 

3,6 

3,5 

 

2,7 

1,8 

Millora de l'eficiència als serveis locals a través de l'e-
administració: simplificació de tràmits administratius i reducció 
de cost 
Polítiques autonòmiques i nacionals en relació amb la 
rehabilitació, regeneració i renovació urbana que fomenten un 
desenvolupament urbà sostenible 
Procurar una imbricació més gran entre les polítiques i 
perspectives d'actuació de la ciutat i del territori (mobilitat, medi 
ambient, turisme...) 
Utilització de l'AUE per integrar i conciliar les polítiques, els plans, 
els programes i les actuacions amb els diferents objectius 
estratègics 
Nous plans territorials integrats i instruments d'ordenació del 
territori a zones de noves sinergies i influències entre ciutats 
Iniciatives per a integració de les TIC a la gestió turística per millorar 
la planificació 

4,3 

 

4,2 

4,2 

 

4 

 

3,7 

2,8 
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