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1. DEFINICIÓ DEL PLA D’ACCIÓ
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.

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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2. OBJECTIU DEL PLA D’ACCIÓ
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 accelerarne 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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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.

Reptes
preidentificats

Comissionats

Grups de treball

Fórums

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
Fomentar estratègies d’autoconsum i d’eficiència energètica

RE1

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.
Economia circular, gestió de l’aigua, reciclatge i residus

OE4

RE2

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.
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Transformació i innovació del model productiu

RE3

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.
Diversificació econòmica

OE7

RE4

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.
Potenciar el teixit empresarial

RE5

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.
Retenció i generació del talent

RE6

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.
Turisme sostenible

RE7

Objectiu
Estratègic AUE

Reptes
Específics

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.

CIUTAT INCLUSIVA
Reducció de les desigualtats

RE8

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
Model de governança integrador

OE6

RE9

RE10

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.
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.
L’espai públic com element de cohesió

RE11

Objectiu
Estratègic AUE

Reptes
Específics

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.

CIUTAT RESILIENT
Estratègies zero emissions

RE12
OE3

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
Enfortir els ecosistemes forestals, agrícoles i litorals

RE13
OE1

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.

Transformació de l’espai urbà

RE14

OE2

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.
Regeneració de barris deteriorats

RE15

Objectiu
Estratègic AUE

Reptes
Específics

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.

CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA
Posar les tecnologies al servei de les persones

RE16

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.
Reducció de la bretxa digital

OE9

RE17

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
Fomentar la cohesió mitjançant les noves tecnologies

RE18

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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4. 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, professionals i atur de qualitat.
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.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

pàg. 9

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.

OP5.4. Participació pública en la co-creació de la ciutat i la presa de decisions.
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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.
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5. 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.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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6. 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.

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 PalauEscorxador, 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.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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7. PROJECTES DEL PLA D’ACCIÓ
7.1. 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
PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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7.2. 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

• 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

• P7-CP. Mataró 5 Estrelles

• P20-CSER. Gestió de l’aigua cap a la
resiliència hídrica

• P8-CI. Sensorització de les llars

• P21-CSER. Impuls i desplegament de la
mobilitat sostenible

• P9-CI. Cures a la comunitat: el Far
• P10-CI. Salut mental
• P11-CI. Activació d’espais

• P22-CIC. El Cervell de Mataró

• P12-CI. Espai Escènic

• P23-CIC. Digitalització en la gestió de
l’aigua

• P13-CI. Rehabilitació energètica de
comunitats vulnerables.

• P24-CIC. Oficina de gestió de dades

• P14-CI. Habitatge col·laboratiu en la
mobilització d'habitatge desocupat

• 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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CIUTAT PRÒSPERA

l'equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics

OE6.
OE 5.
OE7.
la Impulsar
Afavorir la Fomentar
i
cohesió
proximitat i
afavorir
social i
la mobilitat
l'economia
buscar
sostenible
urbana
l'equitat

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

10.3. Impulsar la capacitació local i millorar el
finançament
10.4. Dissenyar i posar en marxa campanyes de formació
i sensibilització en matèria urbana, així com d'intercanvi i
difusió del coneixement

10.2. Assegurar la participació ciutadana, la
transparència i afavorir la governança multinivell

10.1. Aconseguir un marc normatiu i de planejament
actualitzat, flexible i simplificat que millori també la gestió

9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al
desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart
Cities)
9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa
digital

8.2. OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment
dels col·lectius més vulnerables

8.1. OE8.1. Fomentar l'existència d'un parc d'habitatge
adequat a preu accessible

7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de
qualitat i els sectors clau de l'economia local

7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació
i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica

igualat d'oportunitats des d'una
perspectiva de gènere, edat i discapacitat

6.2. Buscar l’

entorns urbans desfavorits

6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en

5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles

4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge

4.3. Fomentar el cicle dels materials

4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua

energia

4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar

3.3. Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic

3.2. Reduir les emissions de gasos efecte d'hivernacle

OE3. Prevenir i
OE4. Fer una gestió
reduir els impactes sostenible
dels recursos i
del canvi climàtic i
afavorir
l'economia
millorar la
circular
resiliència

5.1. Afavorir la ciutat de proximitat

OE2. Evitar la dispersió urbana i
reutilitzar la ciutat existent

3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi
climàtic i avançar en la seva prevenció

2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis

2.5. Impulsar la regeneració urbana

contaminació

2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la

espais públics

2.3. Garantir la qualitat i l'accessibilitat universal dels

d'usos

2.2. Garantir la complexitat funcional i la diversitat

OE1. Ordenar el
territori i fer un ús
racional del sòl,
conservar-lo i
protegir-lo

2.1. Definir un model urbà que fomenti la compacitat,

1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i
vincular-les amb el context natural

1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i
cultural, i protegir el paisatge

1.1. Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu
entorn territorial

PROJECTES

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS AUE
Liderar i
OE8. Garantir OE9.
fomentar la OE10. Millorar els instruments
l'accés a
innovació
d'intervenció i la governança
l'habitatge
digital

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
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CIUTAT INCLUSIVA

l'equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics

OE6.
OE 5.
OE7.
la Impulsar
Afavorir la Fomentar
i
cohesió
proximitat i
afavorir
social i
la mobilitat
l'economia
buscar
sostenible
urbana
l'equitat

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

10.3. Impulsar la capacitació local i millorar el
finançament
10.4. Dissenyar i posar en marxa campanyes de formació
i sensibilització en matèria urbana, així com d'intercanvi i
difusió del coneixement

10.2. Assegurar la participació ciutadana, la
transparència i afavorir la governança multinivell

10.1. Aconseguir un marc normatiu i de planejament
actualitzat, flexible i simplificat que millori també la gestió

9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al
desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart
Cities)
9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa
digital

8.2. OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment
dels col·lectius més vulnerables

8.1. OE8.1. Fomentar l'existència d'un parc d'habitatge
adequat a preu accessible

7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de
qualitat i els sectors clau de l'economia local

7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació
i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica

igualat d'oportunitats des d'una
perspectiva de gènere, edat i discapacitat

6.2. Buscar l’

entorns urbans desfavorits

6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en

5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles

4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge

4.3. Fomentar el cicle dels materials

4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua

energia

4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar

3.3. Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic

3.2. Reduir les emissions de gasos efecte d'hivernacle

OE3. Prevenir i
OE4. Fer una gestió
reduir els impactes sostenible
dels recursos i
del canvi climàtic i
afavorir
l'economia
millorar la
circular
resiliència

5.1. Afavorir la ciutat de proximitat

OE2. Evitar la dispersió urbana i
reutilitzar la ciutat existent

3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi
climàtic i avançar en la seva prevenció

2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis

2.5. Impulsar la regeneració urbana

contaminació

2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la

espais públics

2.3. Garantir la qualitat i l'accessibilitat universal dels

d'usos

2.2. Garantir la complexitat funcional i la diversitat

OE1. Ordenar el
territori i fer un ús
racional del sòl,
conservar-lo i
protegir-lo

2.1. Definir un model urbà que fomenti la compacitat,

1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i
vincular-les amb el context natural

1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i
cultural, i protegir el paisatge

1.1. Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu
entorn territorial

PROJECTES

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS AUE
Liderar i
OE8. Garantir OE9.
fomentar la OE10. Millorar els instruments
l'accés a
innovació
d'intervenció i la governança
l'habitatge
digital

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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CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

l'equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics

OE6.
OE 5.
OE7.
Afavorir la Fomentar la Impulsar i
proximitat i cohesió
afavorir
social
i
la mobilitat
l'economia
buscar
sostenible
urbana
l'equitat
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10.3. Impulsar la capacitació local i millorar el
finançament
10.4. Dissenyar i posar en marxa campanyes de formació
i sensibilització en matèria urbana, així com d'intercanvi i
difusió del coneixement

10.2. Assegurar la participació ciutadana, la
transparència i afavorir la governança multinivell

10.1. Aconseguir un marc normatiu i de planejament
actualitzat, flexible i simplificat que millori també la gestió

9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al
desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart
Cities)
9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa
digital

8.2. OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment
dels col·lectius més vulnerables

8.1. OE8.1. Fomentar l'existència d'un parc d'habitatge
adequat a preu accessible

7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de
qualitat i els sectors clau de l'economia local

7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació
i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica

igualat d'oportunitats des d'una
perspectiva de gènere, edat i discapacitat

6.2. Buscar l’

entorns urbans desfavorits

6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en

5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles

4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge

4.3. Fomentar el cicle dels materials

4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua

4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia

3.3. Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic

3.2. Reduir les emissions de gasos efecte d'hivernacle

OE3. Prevenir i
OE4. Fer una gestió
reduir els impactes sostenible
dels recursos i
del canvi climàtic i
afavorir
l'economia
millorar la
circular
resiliència

5.1. Afavorir la ciutat de proximitat

OE2. Evitar la dispersió urbana i
reutilitzar la ciutat existent

3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi
climàtic i avançar en la seva prevenció

2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis

2.5. Impulsar la regeneració urbana

contaminació

2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la

espais públics

2.3. Garantir la qualitat i l'accessibilitat universal dels

d'usos

2.2. Garantir la complexitat funcional i la diversitat

OE1. Ordenar el
territori i fer un ús
racional del sòl,
conservar-lo i
protegir-lo

2.1. Definir un model urbà que fomenti la compacitat,

1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i
vincular-les amb el context natural

1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i
cultural, i protegir el paisatge

1.1. Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu
entorn territorial

PROJECTES

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS AUE
Liderar i
OE8. Garantir OE9.
fomentar la OE10. Millorar els instruments
l'accés a
innovació
d'intervenció i la governança
l'habitatge
digital

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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CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA

l'equilibri urbà i la dotació de serveis bàsics

OE6.
OE 5.
OE7.
Afavorir la Fomentar la Impulsar i
proximitat i cohesió
afavorir
social
i
la mobilitat
l'economia
buscar
sostenible
urbana
l'equitat
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10.3. Impulsar la capacitació local i millorar el
finançament
10.4. Dissenyar i posar en marxa campanyes de formació
i sensibilització en matèria urbana, així com d'intercanvi i
difusió del coneixement

10.2. Assegurar la participació ciutadana, la
transparència i afavorir la governança multinivell

10.1. Aconseguir un marc normatiu i de planejament
actualitzat, flexible i simplificat que millori també la gestió

9.1. Afavorir la societat del coneixement i avançar cap al
desenvolupament de les ciutats intel·ligents (Smart
Cities)
9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa
digital

8.2. OE8.2. Garantir l'accés a l'habitatge, especialment
dels col·lectius més vulnerables

8.1. OE8.1. Fomentar l'existència d'un parc d'habitatge
adequat a preu accessible

7.2. Fomentar el turisme intel·ligent, sostenible i de
qualitat i els sectors clau de l'economia local

7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació
i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica

igualat d'oportunitats des d'una
perspectiva de gènere, edat i discapacitat

6.2. Buscar l’

entorns urbans desfavorits

6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en

5.2. Potenciar maneres de transport sostenibles

4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge

4.3. Fomentar el cicle dels materials

4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua

energia

4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar

3.3. Millorar la resiliència enfront del canvi climàtic

3.2. Reduir les emissions de gasos efecte d'hivernacle

OE3. Prevenir i
OE4. Fer una gestió
reduir els impactes sostenible
dels recursos i
del canvi climàtic i
afavorir
l'economia
millorar la
circular
resiliència

5.1. Afavorir la ciutat de proximitat

OE2. Evitar la dispersió urbana i
reutilitzar la ciutat existent

3.1. Adaptar el model territorial i urbà a l'efecte del canvi
climàtic i avançar en la seva prevenció

2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis

2.5. Impulsar la regeneració urbana

contaminació

2.4. Millorar el medi ambient urbà i reduir la

espais públics

2.3. Garantir la qualitat i l'accessibilitat universal dels

d'usos

2.2. Garantir la complexitat funcional i la diversitat

OE1. Ordenar el
territori i fer un ús
racional del sòl,
conservar-lo i
protegir-lo

2.1. Definir un model urbà que fomenti la compacitat,

1.3. Millorar les infraestructures verdes i blaves i
vincular-les amb el context natural

1.2. Conservar i millorar el patrimoni natural i
cultural, i protegir el paisatge

1.1. Ordenar el sòl de manera compatible amb el seu
entorn territorial

PROJECTES

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I ESPECÍFICS AUE
Liderar i
OE8. Garantir OE9.
fomentar la OE10. Millorar els instruments
l'accés a
innovació
d'intervenció i la governança
l'habitatge
digital

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

pàg. 20

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P1-CP. MATARÓ CIRCULAR 2030

CIUTAT PRÒSPERA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

L’estratègia Mataró Circular 2030 és un projecte amb l’objectiu d’accelerar la
• Repensar i evolucionar el model productiu i de
transformació cap a una ciutat més circular, canviant els actuals patrons de producció
consum de la ciutat per tal d’augmentar el
i consum amb la finalitat de generar benestar (valor) fent un millor ús dels recursos.
benestar de la població en equilibri amb l’entorn
La visió circular de Mataró és que la ciutat, de la mà de tot el seu teixit socio-econòmic
local, regional i global.
i la ciutadania, acceleri la transició cap a un model circular d’aquí al 2030 per
• Dinamitzar l’activitat econòmica de la ciutat i
convertir-se en una ciutat de referència a escala comercial i estatal, i ubicar-se en el
augmentar la productivitat fent un millor ús dels
mapa de ciutats mediterrànies europees circulars.
recursos.
El full de ruta de l’estratègia es basa en sis eixos prioritaris: Alimentació, Tèxtil i moda,
• Creació d’ocupació.
Altres béns de consum, Medi construït, Sistema sanitari i Comerç i hostaleria. Aquests
• Reforçar la capitalitat.
es despleguen en 13 aspiracions (fites) i 43 línies d’acció.
• Impulsar el talent, la col·laboració i la innovació.
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.
OE4.3. Fomentar el cicle dels materials.
OE4.4. Reduir els residus i afavorir el seu reciclatge.
OP1.1. Circularitat en els processos productius i domèstics realitzats en la indústria, les empreses, els comerços i per la ciutadania.
RE2. Economia circular, gestió de l’aigua, reciclatge i residus.
2

3

4

5

6

7

8

9

Intervenció
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

RESPONSABLE
2022-2030
Llarg

IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

Ajuntament de Mataró. (Àrea de Qualitat Urbana: Direcció de
Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic: Oficina tècnica de
PRIORITAT
Gestió de Residus i Impuls de l’Economia Circular).
Ajuntament de Mataró, TecnoCampus (especialment la Càtedra d’Economia Circular del
TecnoCampus), AMSA, Consorci de Residus, el teixit sòcio-empresarial i la ciutadania.
El conjunt de teixit socio-econòmic i la ciutadania.

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

18

27

28

1

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Aprovació de l'Estratègia Mataró Circular 2030.
Preparació i redacció del primer pla d’acció (2022-2024).
Posicionament en xarxes catalanes, espanyoles i europees.
Construcció i posada en funcionament del Parc Circular Mataró-Maresme (PCMM) (1a fase).
Recerca de finançament extern.
Preparació i redacció del segon pla d’acció (2025-2027).
Desenvolupament de la 2a fase (circular hub i projectes industrials).
Extensió xarxa del Tub Verd i exploració de fonts energètiques alternatives.
Desenvolupament dels projectes circulars específics per els eixos de tipus sectorial i transversals en cada trienni.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

pàg. 21

INDICADORS
1

UNITAT
Kg/hab.
% de reciclatge sobre el total
dels residus (domèstics,
industrials i de la construcció)
%
% de contractes públics amb
clàusules circulars
Número de llocs de treball
circulars
Nombre
Punts de circularitat en una
escala d’1 a 10

Generació de residus domèstics.
Recuperació de residus totals.

2
3
4

Consum d’energies renovables sobre el consum total d’energia.
Compra pública circular.

5

Ocupació circular a la ciutat.

6

Empreses que integren l’economia circular.
Índex de circularitat de la ciutat.

7

AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Economia circular

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Transició verda

pàg. 22

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P2-CP. DESENVOLUPAMENT DE LES CINC SÈNIES COM L’ESPAI AGRARI DE LA CIUTAT

CIUTAT PRÒSPERA

ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS

Impuls de diferents mesures tendents al desenvolupament i millora de
• Impulsar l’anella verda i la renaturalització de l’espai.
l’espai agrari de la ciutat, donant suport al sector i contribuint per que la
• Creació d’ocupació i d’oportunitats equitatives en el
seva activitat aporti valor al llarg de la cadena alimentària. Així com posant
sector agrícola.
de relleu elements paisatgístics i de connexió amb la ciutadania.
• Potenciar la cohesió social i l’equitat col·laborant.
Una xarxa de distribució alimentària local fomentaria la producció i consum
• Desenvolupament de les cinc sènies com espai agrari de
local d’aliments, donant resposta així a la demanda creixent d’una
qualitat i valor per la ciutat i el seu entorn, tot evitant la
alimentació basada en la proximitat, la salut i el medi, i la voluntat de
dispersió urbana i potenciant la diversificació econòmica.
potenciar el valor de l’ecosistema agrari. Una xarxa de distribució
• Impulsar l’alimentació sostenible i la resiliència de ciutat,
alimentària local robusta i que garanteix preus justos en la producció
ja que es redueix la dependència de productors llunyans.
posaria en valor la pagesia i ajudaria a dinamitzar la zona agrícola de Mataró
• Reduir els impactes del canvi climàtic ja que es redueixen
(Cinc Sénies) i de l’entorn. A més, es podrien impulsar terres de gestió
agrària de titularitat pública, gestionades per alguna entitat agrària que
les emissions associades al transport.
podria facilitar la incorporació d’estudiants en formació agrària a través de
• Captar, generar i retenir talent posant en valor la pagesia
pràctiques, promovent així el relleu generacional necessari per garantir la
i millorant-ne les seves condicions i oportunitats.
continuïtat del projecte i de l’ofici. La xarxa permet traccionar la producció
• Millorar la qualitat de vida de les persones i la cura de
i retenir els productes mataronins en el territori, així com incrementar el
l’entorn humà gràcies a la seva contribució a millorar les
consum d’aliments de producció local. A més, d’aquesta manera és possible
condicions de la pagesia, a promoure i sensibilitzar per
reduir el nombre d’intermediaris al llarg de la cadena de valor, reduint així
una alimentació saludable i sostenible i per a la seva
també el malbaratament alimentari, i es potencia un transport sostenible
contribució a reduir la pobresa alimentària.
per a la seva distribució.
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.
OP4.1. Preservació d'espais protegides, restauració de la biodiversitat i interrelació de l'ecosistema rural, agrícola i litoral.
RE13. Enfortir els ecosistemes forestals, agrícoles i litorals.
2

3

4

5

6

7

8

9

Planificació
Mitjà

RESPONSABLE

2022-2025

BENEFICIARIS

IMPLICATS

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ajuntament de Mataró (Direcció d’Urbanisme i Planificació).
2
PRIORITAT
Pagesia, agents de l’administració pública local, entitat agrària, agents d’empreses amb serveis
d’alimentació, entitats socials, serveis locals de DUM sostenibles
Ciutadania i pagesia.

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5

18

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Identificació d’agents productors (també joves) i consumidors rellevants/interessats.
Definició del grup promotor d’aquesta iniciativa i plataforma, i la seva forma de col·laboració.
Desenvolupament del Pla de treball de la taula agrària.
Carta alimentària.
Disseny de la xarxa de micro-hubs per a la distribució capil·lar dels productes agraris.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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6

8
9
10

Creació i difusió de la plataforma per connectar potencials venedors i compradors.
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).
Desenvolupament projecte anella verda.
Elaboració Pla estratègic per l’espai agrari.
Posar en marxa hort trampolí i projecte ocupacional i formatiu del sector.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productors adherits a la plataforma.
Interaccions/demanda dels consumidors a través de la plataforma.
Volum de vendes anuals de productes alimentaris locals.
Accions assolides del Pla de treball de la taula.
Nombre d’accions que es posen en marxa de la carta alimentària.
Modificació planejament per l’inici anella verda.
Superfície d’expropiacions.
Fer el Pla estratègic.
Persones usuàries dels cursos de formació i de l’obrador.
Número de persones usuàries de l’hort.

7

INDICADORS

AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

UNITAT
Nombre
Nombre
Kg
Nombre
Nombre
Sí/No
Ha
Sí / No
Nombre
Nombre
AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Economia circular
Ús sostenible del sòl

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Transició verda
Equilibri territorial
Prosperitat econòmica

pàg. 24

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P3-CP. HUB DEL CONEIXEMENT I INNOVACIÓ BLAU

CIUTAT PRÒSPERA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS PRIORITARIS

REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

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
• Millorar les possibilitats d’emprenedoria i talent en economia blava.
amb la transformació ecosistèmica prevista als litorals pels
• Fomentar el coneixement sobre temes clau que permeti realitzar polítiques
efectes del canvi climàtic. En aquest darrer aspecte es
amb coneixement de causa per millorar la resiliència de la ciutat.
planteja com a potencial objectiu que pugui acabar
• Dissenyar un model de ciutat amb estratègies d’eficiència energètica i
generant un institut de recerca de referència i que alhora
gestió de l’aigua i millorar la resiliència enfront al canvi climàtic.
impulsi noves oportunitats d’activitat emprenedora i de
generació de talent al seu voltant.
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.
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.
RE3. Transformació i innovació del model productiu.
RE4. Diversificació econòmica.
RE5. Potenciar el teixit empresarial.
RE13. Enfortir els ecosistemes forestals, agrícoles i litorals.
2

3

4

5

6

7

TIPOLOGIA

Innovació

RESPONSABLE

TERMINI
MARC TEMPORAL

Llarg
2024-2027

IMPLICATS
BENEFICIARIS

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ajuntament de Mataró (Direcció de Promoció Econòmica). Col·laboració
público-privada
TecnoCampus, Instituts de Recerca Marítima, Administració pública
Empreses, centres de recerca i ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5

Apostar per la visió productiva del mar en el foment de l’esport nàutic des de les escoles.
Fomentar l’educació ocupacional i empresarial a través de les escoles.
Campanyes de sensibilització entorn a la Pradera de Posidonia.
Impulsar i promoure estudis en logística marítima.
Vincular les estratègies d’economia circular que presents i futures amb el mar.

1

Campanyes de sensibilització.

INDICADORS

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

23

24

25

PRIORITAT

26

27

28

2

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
Nombre

pàg. 25

2
3

Estudis en logística marítima.
Estratègies per vincular l’economia circular amb el mar.
AGENDA 2030-ODS

Nombre
Nombre

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Treballs i habilitats en l’economia local
Transició digital

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Transició digital
Prosperitat econòmica

ç

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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IMATGE

MIRADA CIUTAT

P4-CP. INCUBADORA DE TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ ADDITIVA

CIUTAT PRÒSPERA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
ANYS

1
Intervenció
Mitjà
2022-2024

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

Impuls de nous projectes d’emprenedoria i innovació per a micropimes i pimes a través de
• Millorar les possibilitats
l’adopció de tecnologies de fabricació additiva (impressió 3D) que afavoreixen un teixit
d’emprenedoriaempresarial més competitiu, sostenible, digital i resilient que generi impacte socioeconòmic positiu
• Fomentar la innovació social en la
a la ciutat i el seu entorn.
proposta de reptes i solucions.
La impressió 3D (3D printing), també coneguda com a fabricació additiva (additive manufacturing),
• Generació, captació i retenció del
es refereix un conjunt de tecnologies que permeten crear objectes volumètrics a partir de models
talent.
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.
OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica.
OP1.3. Innovació, sostenibilitat i coneixement com a palanques per a la transformació d'una economia local més competitiva, especialitzada i
diversificada.
RE3. Transformació i innovació del model productiu.
2

3

4

5

6

7

8

9

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TecnoCampus Mataró-Maresme
PRIORITAT
Ajuntament de Mataró (Direcció de Promoció Econòmica), ecosistema d’innovació
Empreses, emprenedors, pimes i micropimes

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6
7

Programes d’incubació d’Alt Rendiment Emprenedor i Tecnològic.
Acceleradora tecnològica en fabricació additiva per a micropimes i pimes.
Programa Go Global 3D per a la internacionalització.
Programa Finance 3D.
Serveis tecnològics.
Esdeveniments de difusió tecnològica i sensibilització.
Desplegament i seguiment del projecte.

1
2
3

INDICADORS
Empreses incubades i participants en programes.
Empreses participants en actuacions de l’ecosistema.
Treballadors/es directament ocupats en les empreses de recent creació.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

26

27

28

2

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
Nombre
Nombre
Nombre

pàg. 27

AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Transició digital
Treballs i habilitats en l’economia local

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Transició digital
Prosperitat econòmica
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IMATGE

MIRADA CIUTAT

P5-CP. FORMACIÓ DEL FUTUR

CIUTAT PRÒSPERA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

Programes formatius dins dels tres sistemes (reglada,
• Potenciar la col·laboració públic-privada.
ocupacional i continua) al voltant de tres eixos
• Adequar l’oferta formativa a les necessitats del futur per gaudir d’una ocupació
temàtics: economia circular i energies renovables,
de qualitat.
economia blava -viure més de cara al mar- i economia
• Generar mecanismes per retenir i captar el talent.
de les cures i de l’àmbit sociosanitari. Per dur a terme
• Adaptar l’oferta formativa.
el projecte no es crearà un centre, sinó que es tracta de
• Potenciar la col·laboració públic-privada.
coordinar una especialització singular de Mataró en la
• Ampliar l’oferta formativa en Formació Professional, del tot insuficient a dia
formació professionalitzadora dins d’aquests àmbits
d’avui.
temàtics. Un dels requisits per dur-ho a terme es
• Capacitació de la població en general, tot augmentant-ne els nivells formatius.
impulsar la col·laboració públic-privada.
OE7.1. Buscar la productivitat local, la generació d'ocupació i la dinamització i diversificació de l'activitat econòmica.
OP1.6. Oportunitats formatives, professionals i atur de qualitat.
RE6. Retenció i generació del talent.
2

3

4

5

6

Coneixement
TIPOLOGIA

TERMINI
MARC TEMPORAL

RESPONSABLE
Llarg
2024-2028

IMPLICATS
BENEFICIARIS

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania: Direcció de Polítiques
d’Igualtat d’Oportunitats: Servei d’Educació. Àrea de Desenvolupament Urbà
1
PRIORITAT
i Econòmic: Direcció de Promoció Econòmica) i TecnoCampus MataróMaresme
Administració pública, formadors, docents, emprenedors, empreses com Aigües de Mataró, Planta de residus,
Depuradora, Instituts
Ciutadania
CURT
2022 2023

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5

Creació d’un mapa de la oferta formativa actual.
Mapeig de les necessitats futures de talent.
Campanyes per connectar i posar en comú tot el que s’està fent a la ciutat.
Disseny i aplicació dels cursos formatius.
Enquestes de satisfacció per detectar noves oportunitats.

1
2
3

INDICADORS
Centres que imparteixen la formació professionalitzadora.
Grau de participació, especialment de les classes més desfavorides, en la formació no reglada.
Àmbits de formació, branques, famílies, especialitats...
AGENDA 2030-ODS

14

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Treballs i habilitats en l’economia local

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

2024

MITJÀ
2025 2026

2027

LLARG
2028 2029

2030

UNITAT
Nombre
% per barris
Per determinar
AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Prosperitat econòmica

pàg. 29

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P6-CP. MAPA DE TALENT DE MATARÓ

CIUTAT PRÒSPERA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

1

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

El projecte de definir un mapa de talent de Mataró té el propòsit de fer un
• Dissenyar estratègies i actuacions per a la captació,
inventari del talent del que disposa la Ciutat i el seu entorn; un talent que
retenció i impuls de talent.
pot ser individual, d’empreses i d’institucions que resideixen a Mataró i el
• Definir una xarxa o graf de relacions entre els i les agents
seu entorn, hi treballen o en tenen lligams i hi volen participar. A partir de
identificant interrelacions i interdependències.
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.
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.
RE6. Retenció i generació del talent.
2

Coneixement
Mitjà
2022-2024

3

4

5

6

7

8

9

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

Ajuntament de Mataró - TecnoCampus
Persones, empreses i institucions de Mataró i el seu entorn.
Teixit empresarial, ciutadania.

1
2
3
4

Definició del Mapa de Talent a partir d’un procés participatiu incremental.
Dissenyar estratègies i actuacions per a la captació, retenció i impuls de talent.
Definir una representació del mapa de talent que faciliti la seva gestió i el seu manteniment.
Manteniment i actualització del mapa a patir del disseny inicial.

1
2
3

INDICADORS
Nombre de nodes del graf (agents) i nombre d’arestes del graf (interdependències)/Si es fa cada any, percentatge de variació.
Ràtio d’interdependències per node/ Si es fa cada any, percentatge de variació.
Increment de nodes o interdependències fruit de les estratègies de captació, retenció i impuls de talent.
AGENDA URBANA EUROPEA

22

23

24

25

26

PRIORITAT

27

28
1

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS

AGENDA 2030-ODS

19

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Treballs i habilitats en la economia local
Transició digital

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

UNITAT
Nombre/%
Real/%
Nombre/%
AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Transició digital
Prosperitat econòmica

pàg. 30

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P7-CP. MATARÓ 5 ESTRELLES

CIUTAT PRÒSPERA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

El projecte es basa en la preservació del patrimoni històric local i la seva posada en valor
• Valor del patrimoni històric cap a un nou
a partir d'un nou model de turisme cultural, social i sostenible que afavoreixi el
model de turisme cultural
desenvolupament econòmic local (comerç, gastronomia...), la cohesió social i territorial
• Promoció turística i del patrimoni
de la ciutat i la qualitat urbana. Inclou actuacions per articular el patrimoni arquitectònic
• Impulsar un model de turisme de base
i donar‐lo a conèixer a través dels 5 monuments principals imprescindibles de Mataró
cultural i sostenible.
(les 5 estrelles), Béns Culturals d’Interès Nacional, representatius de diferents vessants i
• Promocionar la ciutat, l’economia urbana i la
moments històrics, a partir dels quals desenvolupar una difusió i governança turística
seva cohesió social i territorial.
conjunta.
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.
OP1.5. Transició del model turístic cap a la sostenibilitat i promoció del destí.
RE7. Turisme sostenible.
2

3

4

5

6

7

8

9

TIPOLOGIA

Planificació

RESPONSABLE

TERMINI
ANYS

Curt
2022-2030

IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ajuntament de Mataró (Àrea de Desenvolupament Urbà i
Econòmic).
Teixit empresarial i agents del territori
Ciutadania, visitants i teixit empresarial

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Intervenció en accessibilitat i museització de l'edifici de La Presó
Adquisició, projecte i nou equipament de dinamització cultural i turística a Can Cruzate
Nous usos per a Llar Cabanellas
Rehabilitació del Rengle i urbanització de l'entorn
Rehabilitació de l'edifici de l'Ajuntament
Rehabilitació de Santa Maria i la Capella dels Dolors
Rehabilitació i reconversió de l'edifici de La Farinera
Rehabilitació de Vapor Gordils per a nous usos
Nou museu de la ciutat a Can Marfà
Accions de creació de marca, promoció, comunicació i difusió
Programa educatiu i implicació ciutadana
Recerca de finançament extern i posicionament en xarxes catalanes i europees

1

Visitants als 5 monuments.

INDICADORS

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

22

23

24

25

PRIORITAT

26

27

28

2

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
Nombre

pàg. 31

AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Treballs i habilitats en l’economia local

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Prosperitat econòmica

pàg. 32

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P8-CI. SENSORITZACIÓ DE LES LLARS

CIUTAT INCLUSIVA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

• Sensorització de les llars de les persones grans amb
Degut a l’envelliment progressiu de la població i a les noves tendències en la cura
l’objectiu de facilitar la seva atenció en qualsevol
de persones dependents -la preferència per envellir a la llar en comptes de
moment del dia.
residències-, moltes persones dependents sovint es troben en situacions de
• Situar a les persones al centre de totes les polítiques,
soledat no desitjada.
especialment des d’una vessant social i reducció de la
En aquest sentit, el projecte de ‘Sensorització de les llars’ cerca ampliar, amb una
bretxa digital.
nova gama d’usos, el servei de teleassistència actual. Per fer-ho, l’Ajuntament
• Facilitar i millorar l’atenció de persones grans i
escollirà llars pilot per posar sensors que analitzin la mobilitat i hàbits de la
dependents en qualsevol moment del dia.
persona amb l’objectiu de detectar situacions anòmales i incidències.
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.
OP2.1. Treballar amb col·lectius vulnerables i àrees urbanes desfavorides per afavorir la integració social, la igualtat de gènere i l’atenció a les cures.
RE8. Reducció de les desigualtats.
2

3

4

5

6

7

8

Planificació / Intervenció
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

10

11

12

13

14

15

16

IMPLICATS
BENEFICIARIS

5

18

19

CURT
2022 2023

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4

17

20

21

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania
Direcció de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Servei de Benestar
Social).
Departament de Salut, Direcció d’Innovació i Qualitat.
Persones amb necessitats d’atenció a la llar

RESPONSABLE
Mitjà
2024-2028

9

2024

22

23

24

25

27

PRIORITAT

MITJÀ
2025 2026

2027

28

1

LLARG
2028 2029 2030

Campanyes de sensibilització per explicar els reptes vinculats a la privacitat i al tractament de les dades .
Monitorització d’hàbits i mobilitat de les persones a la llar.
Seguiment d’elements vinculats a la salut de les persones.
Establiment d’una connexió amb serveis bàsics com comerços, farmàcies etc.
Anàlisi de les dades per millorar la implementació del projecte i especialitzar a Mataró en l’àmbit de l’economia
de les cures.
INDICADORS

1
2
3

26

UNITAT
Nombre
Nombre
Nombre

Llars monitoritzades.
Persones beneficiaries.
Nombre d’actuacions d’atenció derivades de la sensorització.
AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Pobresa urbana
Habitatge

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Equitat social

pàg. 33

DESCRIPCIÓ

MIRADA CIUTAT

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

P9-CI. CURES A LA COMUNITAT: EL FAR

CIUTAT INCLUSIVA

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.

2
3
4
5
6

• Incorporar mecanismes de cura a la
comunitat, combinats amb l’activitat
d’intervenció integrada per part dels
serveis.

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.
OP2.1. Treballar amb col·lectius vulnerables i àrees urbanes desfavorides per afavorir la integració social, la igualtat de gènere i l’atenció a les cures.
RE8. Reducció de les desigualtats.
1

2

3

4

5

6

7

Planificació/
Intervenció

RESPONSABLE

Mitjà
2023-2024

IMPLICATS
BENEFICIARIS

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania:
Direcció de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Servei de Benestar
Social)
Comunitat, entitats, associacions veïnals, ciutadania, teixit comercial...
Ciutadania en situacions de fragilitat, vulnerabilitat o exclusió social

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1

OBJECTIUS

IMATGE

CURT
2022 2023

2024

22

23

24

PRIORITAT

MITJÀ
2025 2026

2027

25

26

27

28

1

LLARG
2028 2029 2030

Exploració del territori i la comunitat i identificació i fidelització d’agents detectors. Inicialment a Rocafonda –
Palau.
Formació i sensibilització específica sobre situacions de fragilitat a la comunitat.
Establiment de circuits i mecanismes per a la comunicació de situacions de fragilitat entre la comunitat i Serveis
Socials.
Identificació dels principals agents interventors implicats (municipals, supramunicipals i entitats).
Identificació i revisió dels principals circuits i protocols actuals d’intervenció, d’acord amb les diferents tipologies
de situacions de fragilitat.
Adaptació dels circuits i protocols i, si s’escau, disseny i establiment de nous circuits d’intervenció integrada a
altres indrets de la ciutat.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

pàg. 34

INDICADORS
1
2
3
4

UNITAT
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Persones que formen part de la plataforma comunitària.
Situacions comunicades per part de la comunitat.
Persones beneficiades de la intervenció integrada.
Nous circuits i protocols d’intervenció conjunta.
AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Pobresa urbana

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Equitat social

pàg. 35

DESCRIPCIÓ

MIRADA CIUTAT

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA

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.

• 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.

OE6.1. Reduir el risc de pobresa i exclusió social en entorns urbans desfavorits.
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.
R38. Reducció de les desigualtats.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Planificació
2022-2025

RESPONSABLE
IMPLICATS

Mitjà

BENEFICIARIS

TERMINI
MARC TEMPORAL

P10-CI. SALUT MENTAL

CIUTAT INCLUSIVA

OBJECTIUS

IMATGE

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1
2
3

Elaboració i difusió d’un mapa de recursos de ciutat en salut mental.
Elaboració de materials per accions comunicatives de sensibilització en salut mental.
Promoure accions d´integració social i laboral que fomentin l’empoderament de les persones amb problemes de salut mental.

1
2
3
4

Exemplars distribuïts per servei.
Accions efectuades per població destinatària.
Accions d’integració social i/o laboral.
Persones destinatàries de les accions d’integració social.

INDICADORS

AGENDA URBANA EUROPEA

27

Taula de la Salut Mental de Mataró. Cogestionat.
1
PRIORITAT
Consorci Sanitari del Maresme, Fundació Hospital, 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.
Tota la ciutadania de Mataró

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS

AGENDA 2030-ODS

26

UNITAT
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Pobresa urbana

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Equitat social

pàg. 36

DESCRIPCIÓ

MIRADA CIUTAT

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS PRIORITARIS

REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
ANYS

P11-CI. ACTIVACIÓ D’ESPAIS

CIUTAT INCLUSIVA

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.

OBJECTIUS

IMATGE

• 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.

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.
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.
RE11. L’espai públic como element de cohesió.
1

Coneixement
Mitjà
2023 - 2026

2

3

4

5

6

7

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

CURT
2022 2023

1
2
3

Aplicació per gestionar i reservar les sales.
Campanyes de promoció i sensibilització dels espais públics (ubicació i quin ús se’ls pot donar).
Adequació dels espais amb equipaments per les activitats culturals i socials.

1
2
3
4

INDICADORS
Sales per barris.
Usuaris per barris.
Distribució d’edat dels participants.
Barreja d’usos (creació artística, cursos de formació sobre jardineria, cuina saludable, etc.). Nombre d’usos diferents per sala.
AGENDA URBANA EUROPEA

21

22

23

24

25

26

27

PRIORITAT

Ajuntament de Mataró i entitats. Cogestionat.
Administració pública, entitats i ciutadania
Tota la ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS

AGENDA 2030-ODS

19

2024

MITJÀ
2025 2026

2027

28

3

LLARG
2028 2029

2030

UNITAT
Nombre
Nombre
% per trams d’edat
Nombre

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

pàg. 37

Seguretat en espais públics

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P12-CI. ESPAI ESCÈNIC

CIUTAT INCLUSIVA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS PRIORITARIS

REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

1

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

Projecte per dotar a Mataró d’un espai cultural de referència del Maresme que permeti crear
• Aprofitar els agents i entitats existents
un ecosistema cultural que fomenti la cohesió i la inclusió, així com la interconnexió amb la
en matèria de formació d’arts, aglutinarresta d’equipaments culturals de la ciutat. L’espai, de caràcter polivalent, prioritzarà les arts
los, generar sinèrgies positives i treballar
escèniques com el teatre, la música i la dansa.
conjuntament per garantir una oferta de
Tanmateix, a part d’aquesta sala de gran format, també s’habilitarà una altra sala mitjana per
formació d’arts a la ciutat.
a l’exhibició o formació i destinada a projectes de caire més local, amb un aforament d’unes
• Espai públic com element de cohesió
350-400 persones.
social.
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.
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.
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.
RE11. L’espai públic como element de cohesió.
2

3

4

5

6

7

8

Coneixement i Participació

RESPONSABLE

Llarg
2023-2029

IMPLICATS
BENEFICIARIS

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

Administració pública (Àrea de Serveis a la Ciutadania:
Direcció d’Acció Comunitària: Direcció de Cultura).
Administració pública, entitats i ciutadania
Tota la ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3

18

20

21

22

23

24

25

PRIORITAT

26

27

28

3

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Millora de l’accessibilitat dels espais en funcionament (sala Monumental i Can Gassol).
Campanyes de sensibilització per gaudir dels consens de la ciutadania entorn al projecte.
Promoció dels espais a disponibles per fomentar la participació ciutadana.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

pàg. 38

4
5

Procés participatiu per definir el pla d’usos i programa funcional del complex escènic així com la seva localització en la trama
urbana.
Construcció de l’espai escènic.

1
2
3

INDICADORS
Nombre d’assistents al conjunt d’espais culturals de la ciutat.
Assistents al nou espai escènic.
Percentatge d’assistents fora de Mataró.
AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

UNITAT
Nombre
Nombre
%
AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Treballs i habilitats en l’economia local
Cultura i patrimoni cultural

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Prosperitat econòmica

pàg. 39

MIRADA CIUTAT

P13-CI. REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE COMUNITATS VULNERABLES

CIUTAT INCLUSIVA

DESCRIPCIÓ

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.
OE2.6. Millorar la qualitat i sostenibilitat dels edificis.

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS

IMATGE

• 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.

OE4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia.
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.
RE8. Reducció de les desigualtats.
RE10. Segregació urbana, social i econòmica.

OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TIPOLOGIA

Intervenció

RESPONSABLE

TERMINI
ANYS

Mità
2023-2026

IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

Definició d’un ERRP.
Creació d’un equip de projecte.
Definició de convenis de rehabilitació.
Licitació acord marc d’obres.
Convenis amb comunitats i obres.

1
2

Comunitats rehabilitades integralment.
Persones beneficiades.

19

20

21

22

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania: Direcció
de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Servei d’Habitatge)
Administracions supralocals, Comunitats veïnals
Ciutadania membres de comunitats vulnerables

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5

18

INDICADORS

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

23

24

25

PRIORITAT

26

27

28

2

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
Nombre
Nombre

pàg. 40

AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Habitatge
Pobresa urbana

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Equitat social

pàg. 41

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P14-CI. HABITATGE COL·LABORATIU EN LA MOBILITZACIÓ D’HABITATGE
DESOCUPAT

CIUTAT INCLUSIVA

ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS

Una de les tendències internacionals més evidents en política d’habitatge és la
• Redefinir les polítiques de foment de
creixent importància de les fórmules de col·laboració entre administracions i
l’habitatge de lloguer assequible en el mercat
ciutadania organitzada en entitats, cooperatives o altres iniciatives. En són exemples
privat des d’una perspectiva de col·laboració
els Community Land Trusts, o les cooperatives de cessió d’ús.
públic-comunitària.
Mataró va rebre el suport de comissió Europea per mitjà del projecte Yes We Rent
• Consolidar Bloc cooperatiu com a gestor i
per a explorar fórmules de col·laboració público-comunitàries en la mobilització
captador d’habitatge de lloguer assequible .
d’habitatge desocupats cap a fórmules de lloguer assequible. El resultat ha estat la
Generar noves iniciatives
mobilització de 60 habitatges gestionats per mitjà de la primera cooperativa de
• Augmentar l’oferta d’habitatge de lloguer
consum d’habitatge de lloguer dispers d’Europa (Bloc Cooperatiu). El projecte Yes We
assequible a la ciutat.
Rent/ Lloguem ! finalitzarà a octubre de 2022 havent demostrat el potencial
• Transformar les relacions de governança en les
d’aquesta col·laboració en aspectes com la mobilització d’habitatge, la gestió
polítiques públiques d’habitatge.
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.
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.
OP2.1. Treballar amb col·lectius vulnerables i àrees urbanes desfavorides per afavorir la integració social, la igualtat de gènere i l’atenció a les cures.
RE8. Reducció de les desigualtats.
2

3

4

5

6

7

8

9

TIPOLOGIA

Planificació

RESPONSABLE

TERMINI
MARC TEMPORAL

Mitjà
2022-2026

IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania: Direcció
de Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats: Servei d’Habitatge).
Propietaris, moviment cooperatiu, ciutadania
Ciutadania organitzada

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4

Conveni de col·laboració amb Bloc Cooperatiu.
Conveni marc per al reconeixement d’iniciatives interès públic en habitatge.
Incentius per a la mobilització d’habitatge cap al lloguer assequible oberts a la ciutadania.
Captació, reforma i gestió de nous habitatges.

1
2

INDICADORS
Unitats familiar allotjades en lloguer assequible cooperatiu captat en col·laboració
Entitats reconegudes com d’interès públic per la política d’habitatge.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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24

25

PRIORITAT

26

27

28
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CURT
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UNITAT
Nombre
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

Habitatge
Pobresa urbana

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Equitat Social

pàg. 43

IMATGE

MIRADA CIUTAT

P15-CSER. RENATURALITZACIÓ DE L’ESPAI URBÀ

CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

2

3

4

5

6

7

TIPOLOGIA

Intervenció

RESPONSABLE

TERMINI
MARC TEMPORAL

Llarg
2024-2028

IMPLICATS
BENEFICIARIS

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

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
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.
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.
RE14. Transformació de l’espai urbà.
20

21

• 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.

22

Ajuntament de Mataró (Àrea de Desenvolupament Urbà i Econòmic: Direcció
d’Urbanisme i Planificació).
Administració pública, entitats i ciutadania
Tota la ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4

Campanyes de promoció del transport públic.
Creació de corredors verds urbans.
Sòl estructural sota al carril bici pel drenatge de l’aigua.
Creació d’un itinerari paisatgístic.

1
2
3
4

INDICADORS
Trànsit de vehicles privats.
Grau de reducció de la temperatura urbana (illa de calor).
Km de sòl renaturalitzats.
Contaminació de: diòxid de nitrogen partícules PM2,5 i PM10, entre d’altres.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

23

24

25

26

27

PRIORITAT

28
3

CURT
MITJÀ
LLARG
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UNITAT
Nombre
OC
Km2
µg/m3
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AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Qualitat de l’aire
Adaptació climàtica

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Transició verda
Equilibri territorial
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IMATGE

MIRADA CIUTAT

CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

Projecte transversal centrat en el foment d’estils de vida saludables
• Renaturalitzar la ciutat per fer-la més saludable.
mitjançant polítiques relacionades amb el disseny urbà i la xarxa
• Garantir a la població espais on es pugui facilitar el foment de
relacional. El projecte parteix de la cerca, disseny i implantació de
l’activitat física
d’actuacions en el propi espai urbà, i també d’accions de promoció
• Sensibilitzar la població en general i diferents col·lectius vers els
i sensibilització enfocades a les necessitats i la millora de la salut i
estils de vida saludables.
qualitat de vida de les persones, ja sigui dins del sistema educatiu o
• Fomentar un model urbà que garanteixi espais públics
treballant amb altres agents del territori implicats (Taula de Salut
saludables i sostenibles, reduir la contaminació i potenciar el
Comunitària, Comissió Interdepertamental de Salut…).
transport sostenible.
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.
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.
RE12. Estratègies zero emissions.

OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

2

3

4

5

6

7

8

9

Planificació
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

P16-CSER. FEM SALUT DES DEL DISSENY URBÀ I ESTILS DE VIDA

RESPONSABLE
Llarg
2024 - 2027

IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

25

26

Ajuntament de Mataró (Àrea de Qualitat Urbana: Direcció de
Seguretat, Civisme i Convivència. Direcció d’Urbanisme i
PRIORITAT
Planificació).
Administració pública, entitats, Consorci Sanitari del Maresme empreses i ciutadania.
Tota la ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6
7

18

27

28

2

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Formació als instituts en temes alimentaris.
Dinamitzar els parcs urbans de salut de la ciutat.
Sensibilitzar la població sobre els estils de vida saludables.
Sensibilitzar i fomentar els camins escolars.
Implementar una xarxa de mesuradors de qualitat de l’aire de la ciutat.
Renaturalitzar l’espai urbà amb més espais verds i zones peatonals.
Ampliar la xarxa de carril bici.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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1
2
3
4
5

INDICADORS
Contaminació de: diòxid de nitrogen partícules PM2,5 i PM10, entre d’altres.
Extensió Km urbans dedicats al transport sostenible.
Extensió d’arbres i espais verds.
Dinamitzacions anuals.
Campanyes de sensibilització.
AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

UNITAT
µg/m3
km
Km2
Nombre
Nombre
AGENDA URBANA ESPAÑOLA

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Transició verda

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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MIRADA CIUTAT

CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

P17-CSER. REGENERACIÓ URBANA INTEGRAL ALS BARRIS DE
CERDANYOLA I ROCAFONDA-EL PALAU

DESCRIPCIÓ

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.
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.
OP4.2. Transformació integral d'àrees urbanes i barris.
OP4.3. Regeneració urbana per a un espai públic més social, verd, accessible i resilient.
RE14. Transformació de l’espai urbà.
RE15. Regeneració de barris deteriorats.

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

Intervenció
Llarg
2022-2030

10

11

12

13

14

15

16

17

Ajuntament de Mataró
Agents socials i econòmics del territori.
Ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6

Revisió dels treballs preliminars sobre regeneració urbana.
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.
Concreció del pla de treball i full de ruta.
Recerca de recursos.
Desplegament de les primeres línies d’actuació i intervencions als barris.
Avaluació, seguiment, revisió i implantació de noves línies d’actuació.

1
2

Nombre d´actuacions previstes en el Pla de Treball.
Nombre d´actuacions efectivament implantades.

INDICADORS

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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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

IMATGE

19

20

21

22

23

24

25

PRIORITAT

26

27

28

2

CURT
MITJÀ
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UNITAT
Nombre
Nombre

pàg. 48

3
4

Volum de recursos destinats als projectes i actuacions de regeneració urbana.
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

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030
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Seguretat en espais públics

DESCRIPCIÓ

MIRADA CIUTAT

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS

P18-CSER. CIUTAT ESPORTIVA

CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

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.

1

2

3

4

5

6

TIPOLOGIA

Intervenció

RESPONSABLE

TERMINI
MARC TEMPORAL

Mitjà
2023-2026

IMPLICATS
BENEFICIARIS

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ajuntament de Mataró (Àrea de Serveis a la Ciutadania: Direcció d’Acció
PRIORITAT
Comunitària: Servei d’Esports)
Direcció d’Urbanisme i Planificació, Associacions, entitats esportives, ciutadania
Ciutadania en general

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS

1
2
3

• 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.

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.
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.
RE11. L’espai públic como element de cohesió.

ALINEAMENT PROJECTES

1
2
3
4
5

OBJECTIUS

IMATGE

CURT
2022 2023

Estudi per analitzar els espais públics amb l’objectiu d’equipar-los per fer esport.
Campanyes de pedagogia sobre els beneficis de fer esport a l’aire lliure.
Adaptació dels espais públics per l’ús de diferent tipus d’esport.
Aprofitar les instal·lacions de l’empresa d’aigües de Mataró per a la pràctica d’esports aquàtics no marins.
Organització d’una programació d’esdeveniments esportius per a tota la ciutadania.
INDICADORS
Equipaments esportius als espais públics.
Esdeveniments organitzats.
Grau de participació als esdeveniments.
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AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA
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MIRADA CIUTAT

P19-CSER. DESPLEGAMENT DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES i
AUTOCONSUM COMPARTIT

CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

DESCRIPCIÓ

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...
OE4.1. Ser més eficients energèticament i estalviar energia.
OP3.1. Model energètic eficient que afavoreixi l'autoconsum i l'ús generalitzat d'energia renovable.
RE1. Fomentar estratègies d’autoconsum i d’eficiència energètica.

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

1

2

3

4

5

6

TIPOLOGIA

Intervenció

RESPONSABLE

TERMINI
MARC TEMPORAL

Mitjà
2022-2026

IMPLICATS
BENEFICIARIS

7

8

9

10

11

12

13

14

15

2
3
4
5
6
7
1

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Ajuntament de Mataró (Direcció de Transició Ecològica, Sostenibilitat i Espai
PRIORITAT
Públic).
Teixit empresarial, ciutadania, entitats, comunitats de propietaris, associacions veïnals.
Ciutadania i teixit empresarial

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1

16

• 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

IMATGE

CURT
2022 2023

Desplegament i posta en marxa de l’Oficina de Transició Energètica.
Estudis de viabilitat: estudis de capacitat productiva, anàlisi econòmic, comunicació amb els possibles
participants (comunitats, empresaris, polígons industrials...), definició del paper de l’ajuntament.
Anàlisi de formes jurídiques possibles, assessoria jurídica, responsabilitats de l’ajuntament, previsions
futures, incentius fiscals, estatuts, règim intern, etc.
Estudi de la possibilitat de benefici sobre els usuaris.
Finançament: Presentació i seguiment del projecte per a aconseguir recursos externs, finançament
europeu...
Ajuts en la creació de comunitats energètiques i finançament: presentació i seguiment del projecte per a
aconseguir recursos externs, finançament europeu...
Creació de la comunitats energètiques, desplegament i posta en marxa.
INDICADORS
Comunitats energètiques constituïdes.

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

2024

MITJÀ
2025

2026

27

28

2

2027

LLARG
2028 2029

UNITAT
Nombre
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2030

2
3
4

Energia produïda.
Reducció d’emissions a l’atmosfera.
Usuaris que se’n beneficien.
AGENDA 2030-ODS

kWh
tn CO2
ut
AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Transició energètica

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

AGENDA DELS POBLES I CIUTATS CATALUNYA 2050

Transició verda

pàg. 53

MIRADA CIUTAT

CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

P20-CSER. GESTIÓ DE L’AIGUA CAP A LA RESILIÈNCIA HÍDRICA

DESCRIPCIÓ

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.
OE4.2. Optimitzar i reduir el consum d'aigua.
OP1.2. Gestió i prestació de serveis urbans bàsics eficient i òptima.
RE2. Economia circular, gestió de l’aigua, reciclatge i residus.

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

Planificació
Llarg
2022-2028

11

12

13

14

15

16

17

18

Aigües de Mataró SA
Ajuntament de Mataró
Ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6

Elaboració d’informe descriptiu i de diagnòstic sobre: aqüífer, aigua regenerada, solucions basades en la natura.
Establir prioritats estratègiques i preparar la seva transposició per al futur PDAM.
Generació de coneixement a través d’un programa de doctorat industrial orientat a tractar les oportunitats del diagnòstic.
Estudi de viabilitat de l’extensió de la xarxa de reg i els seu funcionament amb aigua regenerada.
Estudi de viabilitat per Integrar l’aigua regenerada EDAR de Mataró com a recurs per gestionar l’aqüífer.
Proves pilot de gestió / recàrrega de l’aqüífer d’acord amb els resultats de l’estudi de viabilitat.

1
2
3
4

Aigua pròpia, recursos propis sobre el total distribuït.
Aigua no potable usada en reg, sobre el total distribuït.
Metres lineals de xarxa renovats/any.
Eficiència de la xarxa.

INDICADORS

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

OBJECTIUS

IMATGE

19

• 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.

20

21

22

23

24

25

26

27

PRIORITAT

28

3

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
%
%
m
%
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DESCRIPCIÓ

MIRADA CIUTAT

P21-CSER. IMPULS I DESPLEGAMENT DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE

CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

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.

OBJECTIUS

IMATGE

•
•
•
•

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 PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS

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.
OP4.5. Proximitat, connectivitat i seguretat viària per a una mobilitat urbana sostenible i un hàbitat ambiental sense contaminació.
RE12. Estratègies zero emissions.

ALINEAMENT PROJECTES

1

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

2

3

4

5

6

7

8

9

TIPOLOGIA

Planificació

RESPONSABLE

TERMINI
MARC TEMPORAL

Curt
2022-2027

IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

18

4
5

Delimitació i implantació de la zona de baixes emissions.
Ampliació de l’anella ciclista.
Anàlisi de formes jurídiques possibles, assessoria jurídica, responsabilitats de l’ajuntament, previsions futures, incentius fiscals,
estatuts, règim intern, etc.
Aplicació de mesures desenvolupades en el Tren Lab.
Nova estació ferroviària.

1
2
3
4

Km de càrril bici.
Viatges en bicicleta.
Viatgers en tren.
Concentració de NO2.

3

20

21

22

23

24

25

26

27

Ajuntament de Mataró (Direcció de Transició Ecològica,
PRIORITAT
Sostenibilitat i Espai Públic: Servei de Mobilitat)
Vianants, empreses de transport públic, comerciants, agrupacions (taxi, ciclistes...)
Ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2

19

INDICADORS

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

28

3

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
Km
Nombre
Nombre
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

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

1

Coneixement
Mitjà
2023-2025

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

El Cervell de Mataró és un projecte de creació d’una Oficina de Ciència Ciutadana
• Generar nous coneixements amb la participació
amb la qual es pugui articular la intel·ligència col·lectiva dels actors que actuen,
activa de la ciutadania, millorar l’anàlisi dels
treballen i viuen a la ciutat. El projecte pretén treballar en la millora de la presa de
problemes de ciutat i la presa de decisions, millorar
decisions mitjançant l’agrupació, el tractament i la transferència de les dades que
la prestació de serveis, i generar i coordinar els actors
genera la ciutadania.
socials implicats en la ciència ciutadana.
En aquest sentit, el Cervell de Mataró ha de ser un mecanisme que permeti activar
• Fomentar la cohesió social i disminuir les
projectes de ciència ciutadana amb la col·laboració dels diferents agents del
desigualtats mitjançant l’aplicació de les noves
territori. Els projectes que es puguin incloure al Cervell de Mataró podran ser de
tecnologies.
naturalesa diversa (social, cultural, mediambiental,...), però serà condició
necessària que siguin desenvolupats mitjançant la participació ciutadana.
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
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.
RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones.
2

3

4

5

6

7

8

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

9

10

11

12

13

14

15

16

CURT
2022
2023

2
3
4
5

Identificació d’agents potencialment emprenedors de projectes de Ciència Ciutadana a la ciutat de Mataró
(entitats culturals, socials, esportives, centres educatius, equipaments, casals,...).
Redacció d’una guia per a l’impuls de projectes de Ciència Ciutadana.
Organització d’un procés participatiu per definir les temàtiques a abordar i els projectes a impulsar.
Creació de plans de treball per a l’impuls dels projectes de Ciència Ciutadana.
Suport i acompanyament als potencials projectes que puguin sorgir per part dels agents impulsors.

1
2
3

Nº de projectes de participació ciutadana.
Nº d’àmbits temàtics de la ciència ciutadana.
Grau de participació al procés participatiu per barris.

INDICADORS

AGENDA 2030-ODS

18

19

20

21

22

23

AGENDA URBANA EUROPEA

24

25

26

27

PRIORITAT

Ajuntament de Mataró (Direcció d’Innovació i Qualitat).
Administració pública, ciutadania, entitats i empreses
Tota la ciutadania

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1

17

2024

MITJÀ
2025 2026

2027

LLARG
2028 2029

28
2

2030

UNITAT
Nombre
Nombre
% per barris
AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Transició digital
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Transició digital
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DESCRIPCIÓ

MIRADA CIUTAT

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES

TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

P23-CIC. DIGITALITZACIÓ EN LA GESTIÓ DE L’AIGUA

CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA

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.

• 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

IMATGE

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).
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.
RE2. Economia circular, gestió de l’aigua, reciclatge i residus.
1

Intervenció
Llarg
2022-2028

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

11

12

13

14

15

16

17

18

Aigües de Mataró SA
Ajuntament de Mataró, Ciutadania.
Ciutadania

19

20

21

22

23

24

25

1
2
3
4
5

Planificació – concurrència en convocatòries – subvencions.
Instal·lació dels elements i integració en els telecomandaments.
Anàlisis de les dades, integració amb els programes GIS i de modelització.
Actualització del PDAM i PDCLAM amb la informació generada.
Desplegar serveis generals d’utilitat pels abonats i la ciutat com per exemple sistemes d’avisos i alarmes.

1
2
3

Percentatge de telelectura en sectors de distribució.
Percentatge de telelectura domèstica.
Eficiència de consum segons estimació del volum d’aigua estalviada.

PRIORITAT

INDICADORS

AGENDA URBANA EUROPEA

27

28

3

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS

AGENDA 2030-ODS

26

UNITAT
%
%
m3
AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Transició digital
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Transició digital
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IMATGE

MIRADA CIUTAT

P24-CIC. OFICINA DE GESTIÓ DE DADES

CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA

• Afavorir

1

22

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

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.
OE9.2. Fomentar l'administració electrònica i reduir la bretxa digital.
OP5.2. Governança relacional, oberta i accessible amb la ciutadania mitjançant l'ús adequat de la tecnologia.
RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

Governança
Mitjà
2022-2026

11

12

13

14

15

16

17

Creació d’una Oficina de Dades.
Definició d’un model de gestió de dades.
Inventari i repositori de dades sota criteris de qualitat de dades i estandarització.
Adaptació de la infraestructura tecnològica per al govern efectiu de les dades.
Crear una cultura de dades en el conjunt de l’Organització.
Projectes d’innovació amb dades en la gestió pública.

1
2
3

Bases de dades en l’inventari.
Casos d’ús en projectes d’innovació amb dades.
Data sets en el portal de dades obertes.

19

20

21

23

24

25

26

27

28

Ajuntament de Mataró (Direcció d’Innovació i Qualitat)
2
PRIORITAT
Proveïdors de dades, altres administracions, empreses especialistes i desenvolupadores d’IA
Ciutadania, Teixit empresarial, Administració

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6

18

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.

INDICADORS

PLA D’ACCIÓ LOCAL MATARÓ AGENDA URBANA 2030

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
Nombre
Nombre
Nombre
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AGENDA 2030-ODS
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Transició digital
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IMATGE

MIRADA CIUTAT

P25-CIC. ANTENA TREN LAB

CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE
OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

1
Innovació
Llarg
2022-2027

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

Establiment del primer “node” de la Xarxa d’Antenes TrenLab a Mataró, com la prova
• Millorar les possibilitats d’emprenedoria i talent
pilot, per desenvolupar una estratègia a llarg recorregut per ésser implantada a tot
vinculada a la mobilitat.
el territori de l’Estat espanyol, a través d’una Xarxa d’Antenes especialitzades en
• Fomentar la innovació social en la proposta de
solucions i tecnologia, amb un fort caràcter innovador, sostenible i clarament digital.
reptes i solucions.
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.
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).
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.
RE6. Retenció i generació de talent.
RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones.
2

3

4

5

6

7

8

9

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

RENFE-Operadora, TecnoCampus Mataró-Maresme, Ajuntament
Administració pública, ecosistema d’innovació, ciutadania, usuaris.
Empreses, centres d’investigació i ciutadania, alumnes de logística

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4

18

5
6
7

Ubicació d’un hub d’acceleració de TrenLab amb espai d’incubació i de coworking.
Identificació de reptes sobre els àmbits d'interès.
Selecció de projectes que donen solució amb caràcter innovador, sostenible i/o digital als reptes.
Integració de l’Antena TrenLab dins del programa d’activitats d’incubació i acceleració, formació i sensibilització de
TecnoCampus.
Disseny i implementació de programes de mentoring, formació i acceleració.
Desenvolupament de projectes en col·laboració amb centres universitaris i grups de recerca.
Posada en marxa de prototips per la validació de la seva implantació.

1
2
3

Start-ups vinculades al projecte.
Treballadors en les start-ups.
Nombre de projectes pilot iniciats.

INDICADORS
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23

24

25

26

27

PRIORITAT

28

1

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
Nombre
Nombre
Nombre
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4

Volum de facturació anual per part de les start-ups.
AGENDA 2030-ODS

€

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Transició digital
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Transició digital
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DESCRIPCIÓ

MIRADA CIUTAT

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
Innovació
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

Llarg
Indefinit

P26-CIC. PLATAFORMA DIGITAL COM A BANC DE RECURSOS

CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA

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).

• Afavorir l’economia circular i una gestió sostenible dels recursos ja que

•

•

OBJECTIUS

IMATGE

•
•

•
•
•

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.

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.
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.
RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones.
RE17. Reducció de la bretxa digital.
1

2

3

4

5

6

7

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ajuntament de Mataró (Àrea de Qualitat Urbana: Direcció de Transició
Ecològica, Sostenibilitat i Espai Públic). Empresa creadora i gestora de la
2
PRIORITAT
plataforma.
Agents donants i receptors de l’administració, del teixit empresarial i/o la ciutadania.
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.
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CURT
2022 2023

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

2024

MITJÀ
2025 2026

2027

LLARG
2028 2029

2030

Conceptualització del model de plataforma i identificació dels sectors o agents amb més oferta i demanda de
recursos sobrants.
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.
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.
Posada en marxa de la segona fase de la plataforma, ampliant les categories de recursos, els agents i els àmbits
geogràfics segons escaigui.
Tercera fase: consolidació de la plataforma i escalat a altres àmbits geogràfics per ampliar abast i sinergiesrelacions.
INDICADORS
Adhesió d’agents a la plataforma virtual.
Interaccions entre els agents a la plataforma virtual (ús, cessió, recepció i donació dels recursos materials).
Productes i recursos usats, cedits, rebuts, donats a altres agents.
Prevenció de residus.
Prevenció d’emissions de CO₂.
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.
Estalvis econòmics associats. Valor econòmic associat.
AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Transició digital
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UNITAT
Nombre d’agents
Nombre d ‘interaccions
Nombre de productes i
serveis intercanviats
Tn de residus evitats
Tn de CO2 evitades
Nombre de persones
€
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IMATGE

MIRADA CIUTAT

OBJECTIUS PRIORITARIS
REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

1

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.

2

3

4

5

6

7

8

9

RESPONSABLE
IMPLICATS

Coneixement
Mitjà
2022-2025

BENEFICIARIS

10

11

OBJECTIUS

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.
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.
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.
RE9. Model de governança integrador.
RE16. Posar les tecnologies al servei de les persones.
RE18. Fomentar la cohesió mitjançant les noves tecnologies.

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

P27-CIC. LABORATORI D’INNOVACIÓ, PER A LA TRANSFORMACIÓ DE
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL

CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Ajuntament de Mataró (Direcció d’Innovació i Qualitat).
PRIORITAT
Ajuntament i empreses municipals
Persones treballadores de l’Ajuntament i ciutadania (societat civil, entitats, empreses,
universitat...)

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6

Definició del model del laboratori, del full de ruta, marca i del model de governança.
Gestió portafoli d’iniciatives.
RePensar els Serveis (cuinaMAT).
Radar d’escolta ciutat.
Incubadora i acceleradora projectes innovadors.
Fira d’iniciatives ciutadanes.

1
2
3
4

Nivells de satisfacció usuaris amb les activitats del Lab.
Nº de usuaris interns i externs del Lab.
Nº de processos de co-creació i experimentació realitzats.
Nº de projectes innovadors implementats.

INDICADORS
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CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
Enquestes
Nombre
Nombre
Nombre
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AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Transició digital
Contractació pública
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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

OBJECTIUS ESPECÍFICS AUE

OBJECTIUS PRIORITARIS

REPTES RELACIONATS
ALINEAMENT PROJECTES
TIPOLOGIA
TERMINI
MARC TEMPORAL

1
Planificació
Llarg
2022-2030

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

El projecte comprèn la revisió del Pla general d'ordenació vigent (1997)
• Ordenar l’espai urbà per a millorar o facilitar la cohesió
d'acord als canvis experimentats i els previstos per a les properes
social, la qualitat de vida i l’economia urbana en un entorn
dècades, i com a principal instrument per donar resposta a les necessitats
ecològic i saludable.
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...).
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.
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.
RE13. Enfortir els ecosistemes forestals, agrícoles i litorals.
RE14. Transformació de l’espai urbà.
RE15. Regeneració de barris deteriorats.
2

3

4

5

6

7

8

9

RESPONSABLE
IMPLICATS
BENEFICIARIS

10

11

12

13

14

15

16

17

1
2

19

20

21

Ajuntament de Mataró (Direcció d’Urbanisme i Planificació).
Ciutadania, teixit empresarial i agents dels territori.
Ciutadania i teixit empresarial en general

PROGRAMACIÓ DE LES ACTUACIONS
1
2
3
4
5
6
7
8

18

Definició, aprovació i desenvolupament del Pla d'Equipaments.
Atles urbanístic de Mataró (treballs preliminars per a la revisió del Pla General).
Projectes de regeneració urbana als barris de Cerdanyola i Rocafonda.
Pla d'Impuls al Centre (PIC).
Proposta global del Front Marítim.
Proposta de desenvolupament del Sorrall.
Elaboració d'un nou Pla Local d'Habitatge amb accent sobre la rehabilitació i accions derivades.
Pla d'Infraestructura Verda i Blava de Mataró.
INDICADORS
Superfície de sòl urbà subjecta a actuacions de recuperació, rehabilitació o millora.
Índex de vulnerabilitat.
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23

24

25

26

27

PRIORITAT

28

3

CURT
MITJÀ
LLARG
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

UNITAT
m2
%
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AGENDA 2030-ODS

AGENDA URBANA EUROPEA

AGENDA URBANA ESPAÑOLA

Pobresa urbana
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Equilibri territorial
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7.3. VIES DE FINANÇAMENT DELS PROJECTES
CODI

PROJECTE

POSSIBLE FINANÇAMENT

P1-CP.

Mataró Circular 2030

FEDER – Next Generation EU - PRTR

P2-CP.

Desenvolupament de
Sènies com espai agrari

Cinc

FEDER – Next Generation EU - PRTR

P3-CP.

Hub del coneixement i innovació
blau

FEDER – Next Generation EU - PRTR

P4-CP.

Incubadora de tecnologies
fabricació additiva

Next Generation EU - PRTR

les

de

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

Mapa de talent de Mataró

FSE – Next Generation EU - PRTR

Mataró 5 Estrelles

FEDER – Next Generation EU – PRTR (Convocatòria
Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació)

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)

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

Espai Escènic

FEDER – Next Generation EU – PRTR (Convocatòria
PIREP LOCAL – Programa d’impuls a la rehabilitació
de edificis públics)

P5-CP.

P6-CP.
P7-CP.

P8-CI.
P9.CI.

P12-CI.

P13-CI.

P14-CI.

P15-CSER.

Rehabilitació
energètica
comunitats vulnerables

de

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)

Habitatge col·laboratiu en la
mobilització d'habitatge desocupat

FSE – Next Generation EU – PRTR – Generalitat de
Catalunya

Renaturalització de l’espai Urbà

FEDER – Next Generation EU – PRTR (Convocatòria
de Foment de actuacions dirigides a la
renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles)
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CODI

PROJECTE

P16-CSER.

Fem salut des del disseny urbà i
estils de vida

FEDER – Next Generation EU - PRTR

Regeneració urbana integral als
barris de Cerdanyola i Rocafonda-El
Palau

FEDER – Next Generation EU – PRTR - ARRU

P17-CSER.
P18-CSER.

Ciutat esportiva

FEDER – Next Generation EU - PRTR

P19-CSER.

Desplegament
energètiques
compartit

de
i

POSSIBLE FINANÇAMENT

comunitats
autoconsum

FEDER – Next Generation EU – PRTR - (Convocatòria
Projectes pilot comunitats energètiques)

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)

Impuls i desplegament
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

P20-CSER.

P21-CSER.

de la

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)

Adecuació
dels
instruments
urbanístics i impuls de projectes de
transformació urbana

FEDER – Next Generation EU - PRTR

P28-CIC.

P22-CIC.
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7.4. PROGRAMACIÓ DEL PLA
TERMINI
MIRADA
OE
CIUTAT

CODI
P1-CP.

CIUTAT PRÒSPERA

P2-CP.

P3-CP.

P4-CP.

P5-CP.
P6-CP.
P7-CP.
P8-CI.

CIUTAT INCLUSIVA

P9-CI.
P10-CI.
P11-CI.
P12-CI.
P13-CI.

P14-CI.

PROJECTE

CURT

MITJÀ

LLARG

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Mataró Circular
2030
Desenvolupament de les Cinc
Sènies com espai
agrari
Hub del
coneixement i
innovació blau
Incubadora de
tecnologies de
fabricació
additiva
Formació del
futur
Mapa de
talent de Mataró
Mataró 5
Estrelles
Sensorització de
les llars
Cures a la
Comunitat: El Far
Salut mental
Activació d’espais
Espai Escènic
Rehabilitació
energètica de
comunitats
vulnerables
Habitatge
col·laboratiu en la
mobilització
d'habitatge
desocupat
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TERMINI
MIRADA
OE
CIUTAT

CODI

PROJECTE

CURT

MITJÀ

LLARG

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Renaturalització
de l’espai Urbà
Fem salut des del
P16-CSER. disseny urbà i
estils de vida
Regeneració
urbana integral
als barris de
P17-CSER. Cerdanyola i
Rocafonda-El
Palau

CIUTAT INTEL·LIGENT I CONNECTADA

CIUTAT SALUDABLE, ECOLÒGICA I RESILIENT

P15-CSER.

P18-CSER. Ciutat esportiva
Desplegament de
comunitats
P19-CSER. energètiques i
autoconsum
compartit
Gestió de l’aigua
P20-CSER. cap a la
resiliència hídrica
Impuls i
desplegament de
P21-CSER.
la mobilitat
sostenible
El Cervell de
P22-CIC.
Mataró
Digitalització en
P23-CIC. la gestió de
l’aigua
Oficina de gestió
P24-CIC.
de dades
P25-CIC. Antena tren lab
Plataforma Digital
P26-CIC. com a Banc de
Recursos
Laboratori
d’innovació per a
P27-CIC. la transformació
de l’administració
local
Adecuació dels
instruments
urbanístics i
P28-CIC. impuls de
projectes de
transformació
urbana
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