
Mataró, 12 desembre 2012

Impuls
Polígons d’Activitat Econòmica 

de Mataró



PROGRAMA
9:00 Recepció

9:15 Benvinguda
Sr. Miquel Rey i Castilla Regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació

9:30 Presentació diagnosi Polígons Activitat Econòmica (PAE)
Sr. Carles Fillat Cap secció Teixit Empresarial IMPEM

10:00 Impuls a la millora dels PAEs de Mataró: col·laboració públic-privat
IMPEM 
Sra. Roser Moré Presidenta FAGEM
Sr. Francesc Ribera Director UPIC

10:45 Serveis per a empreses del PAE
Sr. Albert Galán Servei de Serveis i Manteniment Ajuntament de Mataró
Sr. Léonard Janer Director Operacions i Estratègia Tecnocampus Mataró-Maresme
Sr. Carles Fillat Cap secció Teixit Empresarial IMPEM

11:45 Cloenda



Benvinguda



Benvinguda

Mataró, capital de la comarca del Maresme, és una ciutat viva i en transformació constant. 
Privilegiada situació geogràfica -per un costat el mar i per l‘ altre la serralada litoral- gaudir de la 

ciutat, en termes de qualitat de vida i benestar.

És una ciutat consolidada i ben comunicada amb l' entorn metropolità i amb la resta de 
comarques de Catalunya. 

Mataró disposa de set polígons. 
L’ oferta de sòl industrial es complementa amb el Parc Científic i de la Innovació Tecnocampus

Mataró -Maresme, el Centre Tecnològic Cetemmsa i el Centre de Negocis.

Mataró, és doncs, una excel·lent opció per a la localització de noves empreses, les quals podran 
gaudir dels avantatges d’ una òptima situació i de serveis tecnològics avançats per millorar la 

seva competitivitat i desenvolupar activitats R+D+i en un entorn de qualitat de vida.



1. Presentació Diagnosi PAE



1. Presentació Diagnosi PAE

1.1  Objectiu diagnosi PAE

1.2  Localització PAE

1.3  Dades generals PAE

1.4  Factors crítics 

1.5  Actuacions



1.1 Presentació Diagnosi PAE: Objectiu

Objectiu

Font  dades

→ Identificar oportunitats de millora que impulsin
un salt qualitatiu en la competitivitat dels PAEs

→ Identificar cens empreses

→ Diagnosi realitzada per l’IMPEM (2011-2012)

→ Visites a empreses dels set polígons

→ 443 empreses enquestades (58%) de les 768
empreses ubicades als PAEs



1.2. Localització PAEs

Autopista C32

N II



1.3. Dades generals PAEs
Taula dades Polígons de Mataró



→Teixit productiu heterogeni tendència a conviure sector industrial i terciari

→Format en un 99% per PIMEs

→Forma jurídica 63% SL

→Facturació 35%  > 1.000.000 €

→Àmbit actuació 36%  Nacional  /  26%  Internacional

→Estructura de la propietat 60% de lloguer

→m2 mitja 1.179 m2 (mínim 50m2 - 23.000 m2)

→Mitjana treballadors/es per empresa 19 treballadors/es

→768 activitats empresarials ocupen una superfície d’uns 507.644m2

1.3. Dades generals PAEs
Característiques generals 



1.3. Dades generals PAEs

Les dades de m2 i nombre treballadors/es no és del total d’empreses ubicades, sinó d’una mostra d’aquestes.

Sector Activitat - IAE- Nombre 
empreses 

% nombre 
empreses 

Superfície 
(m2) 

% 
superfície 

m2 
mitja 
m2 

m2 
mín
im 

m2 
màxim 

Nombre 
Treballad

ors/es 

% 
treballa
dors/es 

mitja 
treballad

ors/es 
Indústria
 304 40% 202.173 40% 3.809 50 23.786 2.493 46% 46 

Comerç, reparacions, 
restaurants i allotjaments 276 35% 195.869 39% 856 37 10.000 1.621 30% 15 

Serveis altres empreses, 
institucions financeres, 
assegurances i lloguers 

74 10% 22.269 4% 261 28 8.323 505 9% 10 

Altres serveis
 53 7% 24.498 4% 559 62 2.490 186 3% 10 

Transports i comunicacions 
 37 5% 53.984 11% 1.213 100 11.515 485 9% 19 

Construcció 
 24 3% 8.853 2% 373 45 400 183 3% 14 

Total 768 100% 507.644 100% 1.179 28 23.786 5.473 100% 19 

Característiques principals sectors i activitats empresarials 



→ Bona infraestructura de transport i ben connectada amb els grans
nusos de distribució -aeroport, port i tren-

→ Accessibilitat pels vianants 

→ Valoració associació: 48% consideren positiu o molt positiu 

→ Valoració global imatge: 3,6 / 5

→ Subministrament i abastiment d’aigua 

1.3. Dades generals PAEs
Valoracions de les empreses instal·lades en PAEs

Aspectes positius



1.3. Dades generals PAEs
Valoracions de les empreses instal·lades en PAEs

Aspectes a millorar

→ Neteja viària En alguns casos degut a la situació de convivència entre
zona de treball diürn i oci nocturn. 

→ Recollida residus 
→ Vigilància-seguretat
→ Algunes cruïlles 
→ Estratègia global de comercialització (interlocutor, informació unificada)
→ Directori d’empreses
→ Infraestructura de telecomunicacions: Interés per la fibra òptica
→ Manca d’interlocutor únic (associació o representant) amb altres agents 

actors (administració, Institucions de Recerca...) o per gestió de serveis 
comuns

→ Serveis mancomunats
→ Microtalls en el subministrament elèctric
→ Millorar la senyalització, tant d’accés al polígon com al seu interior
→ Dificultats de les empreses assentades al polígon                                    

per a ampliar la superfície disponible
→ Actuacions política ambiental per part de les empreses



Valoració més 
negativa:

Neteja viària
Vigilància 

Valoració més 
positiva:

Accessibilitat
Seguretat viària

Valoració general dels polígons

1.3. Dades generals PAEs



1.4. Factors crítics

→Millorar posicionament
PAEs

→Millorar visualització
empreses

→Sense interlocutor únic 
no es pot garantir els 
nivells de qualitat en la 
prestació de serveis

→Vies de col·laboració
público-privada

→Participació activa de 
propietaris i empresaris 
en la presa de decisions

Donar solució a les oportunitats de millora detectades

→Manteniment dels PAEs

→Infraestructures 
crítiques: 
telecomunicacions, etc. 



1.5. Actuacions
1. Doble
focus

2. Factors
claus d’èxit

→Cap a fora: Estratègia posicionament global Mataró porta nord de Barcelona 

→Cap a dins: Millora entorn dels polígons Visualització empreses polígon

Recolzar la competitivitat del teixit empresarial.

→Ubicació i infraestructures Molt bé connectada amb els grans nusos de distribució
→Existència entitat gestora Invest Mataró: visualització, promoció i comercialització
→Col·laboració públic – privat
→Especialització i/o sectors motors localitzats i proactius Tecnocampus Mataró-

Maresme: Parc tecnològic, Universitat, Recerca , Empresa / Cetemmsa / Port (activitats
lúdic-turístiques,

→Centres de recerca i desenvolupament Tecnocampus, Cetemmsa
→Promoció start-ups
→Capacitats dels RRHH 
→Condicions de vida de l’entorn ciutat per viure, treballar i fer negocis



1.5. Actuacions

3. Accions

→ Comissió Interdepartamental PAE:  serveis de l’Ajuntament Mataró
→ Cens PAE Mataró
→ Catàleg on-line PAE Mataró
→ Informació on-line polígons: 

→Web municipal: www.mataro.cat
→Plataforma maresme polígons

→ Visualització a les xarxes: posicionament i localització
→Google maps (apareixen els carrers dels PAEs)
→Four Square
→Yelp
→Linkedin

→ Eina disponibilitat d’espai (sòl i sostre industrial) i característiques 
Visor Sig Mataró

→ Millora manteniment i serveis: espais qualitat desenvolupament empresarial
→ Cartera de serveis
→ Sessions amb empreses PAE
→ Promoció PAE
→ Impuls i suport gestió PAE: Plataforma d’empreses



2.Impuls a la millora dels PAEs de Mataró: 
col·laboració públic-privat



2.1 Presentació comissió interdepartamental

2.2 Impuls models col·laboració públic-privat: 

participació activa 

2. Impuls a la millora dels PAEs de Mataró: col·laboració públic-privat



2.1 Presentació comissió interdepartamental

→ Servei de Manteniment i Serveis

→ Servei d’ Obres

→ Servei de Llicències d’activitats

→ Servei de Protecció Civil

→ Servei de Desenvolupament Urbà

→ IMPEM

→ Gestió integral

→ Interlocució única

→ Agilitat resposta

→ Competitivitat

→ Promoció

Integrants 
comissió

Objectius comissió

→ Servei de Policia Local

→ Servei de Sistemes d’informació i 
Telecomunicacions

→ PUMSA i GINTRA (Urbanisme i gestió
transport)

→ AMSA  (Aigües de Mataró)



2.2 Impuls models col·laboració públic-privat

→ Identificació grup promotor 

→ Constitució Plataforma de polígons

→ Elaboració pla d’actuacions

Proposta



→ Identificació grup promotor
Accions a desenvolupar :

• Definició dels polígons objectiu del projecte i priorització

• Anàlisi de l’interès relatiu a  l’associacionisme

• Identificació dels empresaris, propietaris i/o representants sectorials 
integrants del grup promotor

• Definició de l’àmbit i de l’estructura de la Plataforma de Polígons de 
Mataró

• Realització de sessions informatives amb els empresaris, propietaris i/o 
representants sectorials

• Definició del full de ruta per a la constitució de la Plataforma de Polígons 
de Mataró

2.2 Impuls models col·laboració públic-privat

(Es potenciarà la possibilitat de conèixer experiències desenvolupades en d’altres polígons d’activitat econòmica i que hagin tingut 
com a objectiu la implantació de bones pràctiques, la innovació i la cooperació empresarial)



→ Constitució Plataforma de polígons

• Integrada per empresaris, propietaris i/o representants sectorials dels 
polígons d’activitat econòmica de Mataró, juntament amb representació de  
FAGEM i la UPIC.

• Es constitueix com el mitjà per a la representativitat i la defensa dels 
interessos de les empreses que estan ubicades als polígons d’activitat 
econòmica de Mataró

• FAGEM i UPIC col•laboraran en la definició d’objectius, coordinació
d’activitats, presa de dades, presentació de resultats i desenvolupar les 
accions corresponents als objectius identificats.

• Tindrà el suport del personal de la FAGEM i de la UPIC.

• S’estructurarà, si s’escau, amb diversos grups de treball que elaboraran 
propostes per tal de donar resposta a les mancances detectades en els 
diversos polígons i per tal de col•laborar amb els diversos agents implicats 
( Ajuntament, operadors de serveis ,...)

2.2 Impuls models col·laboració públic-privat



→ Elaboració del pla d’actuació de la Plataforma de 
Polígons de Mataró

• Document que ha de definir  la missió, els objectius i les actuacions 
concretes a desenvolupar per part de l’entitat de nova creació.

• L’elaboració d’un pla d’actuacions es durà a terme, d’acord amb els 
resultats de la diagnosi realitzada prèviament per l’Ajuntament de Mataró i 
de les aportacions dels empresaris i/o propietaris dels polígons de Mataró
en el marc de les reunions que es desenvolupin en la Fase 1.

• Aquest pla d’actuacions el realitzaran els membres de la Plataforma de 
Polígons de Mataró, amb el suport de la UPIC i de la FAGEM.

• El document ha de ser la base per a un futur acord de col·laboració amb 
l’Ajuntament de Mataró.

2.2 Impuls models col·laboració públic-privat



→ Elaboració del pla d’actuació de la Plataforma de 
Polígons de Mataró (II)

Aquest pla d’actuació inclourà accions per tal de: 

• Resoldre les mancances detectades en la diagnosi, establint un programa 
d’actuacions, així com uns indicadors i procediments per a la revisió de la 
seva consecució

• Potenciar i recolzar la millora competitiva de les empreses del municipi, en 
defensa dels seus interessos i de la seva consolidació en el territori

• Fomentar la col·laboració de les empreses del territori, potenciant 
l’intercanvi de serveis, les xarxes col·laboració i la difusió de bones 
pràctiques

• Defensar els interessos de les empreses ubicades als polígons davant de 
les institucions, altres entitats, administracions públiques,...

2.2 Impuls models col·laboració públic-privat



3.Serveis per a empreses del PAE



3. Serveis per a empreses del PAE

3.1  Servei Recollida residus

3.2  Serveis Comunicacions 

3.3  Serveis de Tecnocampus per a les empreses



3. Serveis per a empreses del PAE
3.1. Servei Recollida residus



Mataró, 12 de desembre de 2012

Informació sobre el nou 
sistema de recollida de la 

brossa comercial

Servei de Serveis i Manteniment



OBLIGACIONS DELS GENERADORS:
- La persona titular d’una activitat que genera residus comercials els ha de gestionar per si mateixa.
- L’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat, o bé s’ha d’acollir al 

sistema de recollida municipal.
- Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
- Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeix o genera.

FUNCIONAMENT ACTUAL: 
Presentació d’una declaració de producció de residus amb la qual cada activitat contracta el servei de recollida 

segons les seves necessitat i n’abona el preu resultant segons aquesta declaració presentada.

Antecedents

Nou servei de recollida i tractament dels residus comercial

• De 1 a 6 rec/set de FORM, mitjançant bujols de 120 o 
240l, en horari diürn.

• 1 o 2 rec/set de PiC, en horari diürn (polígons) i en 
horari nocturn.

• Els envasos lleugers i el vidre cal dipositar-los en els 
contenidors de la via pública.

• El Rebuig cial. cal dipositar-lo en els contenidors de la 
VP en les mateixes condicions que els particulars. 

• El servei de recollida dels Rebuig del polígons s’efectua 
porta a porta en horari diürn.

• Es pot fer ús de les deixalleries.



El funcionament actual ha derivat cap a una situació en la qual es detecten principalment dos problemes:

1.- ELEVAT COST DEL SERVEI DE RECOLLIDA
El servei de recollida vigent, que en la gran majoria està diferenciat i segregat de la resta de recollides municipals, 

suposa un elevat cost per les activitats.

Amb la proposta del nou servei de recollida comercial s’intenta continuar amb un servei de qualitat, però al mateix 
temps un servei menys costos per les activitats. Això s’aconsegueix canviant les premisses de servei 
inicials:

• No doblar els circuits de recollida, i per tant unificar, en alguns casos, les recollides comercials i domiciliàries.
• Segregar el servei de deixalleries del preu públic de recollida i tractament de residus municipals, de tal manera 

que es pagui per l’ús que se’n faci (a partir de sobrepassar els límits establerts).

2.- SERVEI NO AJUSTAT A LES NECESSITATS DE LES ACTIVITATS
Amb la proposta de nou servei s’establirà un servei més Standard i uniforme, sense la possibilitat de contractar 

un servei a demanda. 

Es fixaran dos grups d’activitats: “petits i grans productors de residus”: 
• Permetre als “petits productors” de residus dipositar-los als contenidors de la via pública.
• Als “grans productors” se’ls realitzarà la recollida porta a porta

Amb el nou servei es fixaran les tarifes que hauran d’abonar cada una de les activitats en funció de la seva 
superfície i la tipologia d’activitat, garantint la cobertura del 100% del cost del servei de recollida (tal com 
estableix la legislació vigent).

Motivació nou servei

Nou servei de recollida i tractament dels residus comercial



SERVEI:
En funció de la superfície del local, establiment o despatx, del tipus d’activitat desenvolupada en el mateix i de 
les fraccions residuals generades. Aquestes seran donades d’alta automàticament, si no s’acredita la gestió
mitjançant gestor privat.

FUNCIONAMENT:
MATÈRIA ORGÀNICA
•S’efectuarà el servei conjuntament amb el servei de recollida de FORM domiciliària.
•Les activitats de més de 125 m2 se’ls recollirà aquesta mitjançant contenidors, de 240 o 120 litres, els quals 
s’hauran de treure a la via pública en els horaris establerts per a la seva posterior recollida.
•La freqüència serà de 3 c/s: Dimarts (NIT),Dijous (NIT) i Dissabte (MIGDIA)
•Addicionalment per aquelles activitats que hagin de menester més dies de recollida, s’afegirà a aquests fins a dos 
dies més, resultant una freqüència de 5 c/s.
•Per a totes aquelles activitats que generen FORM amb sup. inferior a 125 m2 hauran de dipositar els seus residus 
orgànics als contenidors de la via pública.
•Les activitats generadores de petites quantitats se’ls repartirà un o més cubells tipus domèstic.

PAPER I CARTRÓ
•El servei s’efectuarà en horari de matí i/o migdia, segons la zona.
•Les activitats de més de 125 m2 se’ls recollirà aquest 2 c/s.
•Per a totes les activitats, amb sup. inferior a 125 m2, hauran de dipositar els seus residus al contenidor de la VP.

ENVASOS, VIDRE I REBUIG
Idem que en l’actualitat (a contenidor de la VP)

Nou Servei

Nou servei de recollida i tractament dels residus comercial

El servei de recollida a polígons serà porta a porta per 
a cada una de les fraccions de residus que es generin.



Nou servei de recollida i tractament dels residus comercial

Recollida Paper i Cartró



Nou servei de recollida i tractament dels residus comercial

Recollida Rebuig 



Tarifes per a la prestació del servei de recollida de residus comercials, assimilables a municipals

Per a recollides addicionals de la fracció orgànica s’aplicarà una tarifa anual de 202,67 €/any per dia de recollida de 
més a la setmana.

Tarifes per la prestació dels serveis de recollida de residus a les deixalleries
1. Tarifa per sobre límit anual: Aplicades exclusivament als residus que suposen un cost per a l’ajuntament, en 

concepte de tractament.
2. Tarifa per usuaris externs: Per a tots aquells usuaris no donats d’alta en el servei de recollida municipal o de 

fora del municipi.

Tarifes

Nou servei de recollida i tractament dels residus comercial

+6%
+31%
-12%
-17%
+14%

+1%



Albert Galán Pineda
Tècnic de residus i neteja viària | Servei de Serveis i Manteniment

Tel. 93.758.24.44 
agalan@ajmataro.cat



3. Serveis per a empreses del PAE
3.2  Serveis Comunicacions



→ Fomentar la competitivitat de les empreses

→ Accelerar el creixement i la consolidació de les empreses 

→ Promoure la innovació i la tecnologia com a elements clau

del creixement empresarial

3. Serveis a empreses del PAE

→Internacionalització
→Finançament: Fòrum inversors
→Cooperació

3.3  Serveis per a les empreses



3. Serveis per a empreses del PAE
3.3 Serveis Tecnocampus per a les empreses

→Suport integral a les empreses
→Transferència coneixement
→Innovació, R+D
→Allotjament empresarial
→Centre congressos
→Universitat
→…



Agrair a les empreses que han 
participat en l’estudi.….i 

encoratjar-vos a totes a potenciar
plegats el creixement



IMPEM  Ajuntament de Mataró
serveiempresa@ajmataro.cat

Ajuntament de Mataró
www.mataro.cat

MOLTES  GRÀCIES!


