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Descripció general del PECT

Què volem ? : Un territori referent innovador en el desenvolupament sostenible de ciutats
metropolitanes, en un entorn fluvial i litoral a Catalunya.
Com ? Desenvolupant i experimentant actuacions innovadores per tal de millorar
l’eficiència energètica i ambiental, afavorir una economia baixa en carboni i mitigar els
efectes del canvi climàtic en un entorn urbà metropolità altament densificat, en un context
de cooperació interinstitucional, empresarial i ciutadà.
En el marc d’aquesta estratègia compartida per al desenvolupament del territori Besòs entre l’
Ajt. Sant Adrià del Besòs, Ajt. Badalona, Consorci del Besòs, Universitat Politècnica de Catalunya
i la Fundació b_TEC); considerant els plantejaments de l’estratègia catalana ECAT 2020, el PO
Feder i la RIS3CAT i la possibilitat de poder capitalitzar l’experiència industrial al voltant del món
de l’energia i les actuals intervencions especialitzades en el tractament de residus, la generació
elèctrica, la generació de fred-calor a nivell industrial, la gestió del cicle de l’aigua en el Besòs i
la seva desembocadura i el propi litoral marítim ( antiga seu de diferents empreses altament
contaminants ) entenem que es donen les condicions adients per a impulsar aquest territori com
a espai referencial en un nou model de desenvolupament territorial sostenible, que facilita
l’atracció d’inversions empresarials, l’experimentació de nous productes, serveis i processos i la
generació de nou talent tecnicocientífic i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania en el
conjunt d’activitats claus relacionades amb la gestió dels recursos naturals i la sostenibilitat
mediambiental relacionada amb l’aigua i l’energia. A tal fi el PECT s’estructura en dos projectes
marc, centrats en els eixos 1 i 4 del PO Feder CAT, complementaris entre sí en una estratègia
de recerca i innovació especialitzada lligada al territori:
P1. Hub del coneixement per a la sostenibilitat - Recerca aplicada - Processos de
millora i utilització sostenible dels recursos hídrics i costaners a l’entorn Besòs
(operacions 1 - 3). Focalitzat en la recerca i accions pilot en el cicle de l’aigua i TIC’s,
combinat amb una xarxa d’aliances (sostenibilitat de futur del PECT) i l’ecoinnovació.
P2. Desenvolupament del model d’eficiència energètica i noves formes de generar
i distribuir energia per a la sostenibilitat mediambiental Besòs (operació 4).
Aquests projectes s’organitzen en 5 operacions, inclosa coordinació, desplegats en
8
actuacions, sota el lideratge de les 4 entitats beneficiaries i el suport directa d’una no beneficiaria
(F_bTEC), segons es detalla al quadre següent:

P2. Desenvolupament del model d’eficiència
energètica per a la sostenibilitat ambiental

P1. Hub del coneixement per a la sostenibilitat - Recerca
aplicada - Processos de millora i utilització sostenible
dels recursos hídrics i costaners a l’entorn Besòs
OP1. Recerca per
la sostenibilitat

OP2. Gestió
sostenible de l
cicle del’aigua

OP3. Ecomesures

OP4. Talent
energètic

OP5. Coordinació PECT
Entitat líder de les operacions:

Ajuntament Sant Adrià de Besòs

Ajuntament Badalona
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Universitat Politècnica de Catalunya

Consorci Besòs
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Descripció dels membres del PECT

3.1

Els membres del PECT

El projecte PECT LITORIAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE es troba conformat per cinc
entitats membres, segons es detalla al quadre següent:

Entitat membre

Tipologia

Ajuntament de Sant Adrià de Besòs
Ajuntament de Badalona
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Consorci del Besòs
Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs

Entitat sòcia representant del PECT
Entitat sòcia
Entitat sòcia
Entitat sòcia
Entitat participant no beneficiària

La relació d’entitats membres es conforma per:
•
•
•

•

3.2

dos ajuntaments de l’àrea metropolitana de Barcelona, confrontants entre ells, amb
una població agregada de poc més de 250.000 habitants.
una universitat pública amb gran prestigi en els àmbits de l'enginyeria, les ciències i
la tecnologia (UPC)
un ens públic supramunicipal, constituït l’any 1998 inicialment com a consorci
urbanístic i d’infraestructures i medi ambient, i darrerament també centrat en aspectes
socials i de desenvolupament local, i que té com a finalitat garantir una unitat d’acció́
pública en el seu àmbit territorial d’actuació́ i facilitar la vertebració del territori i les
millores pel seu desenvolupament.
una fundació que impulsa el desenvolupament i la gestió del nou Campus DiagonalBesòs i que té un patronat conformat per la UPC, la Generalitat de Catalunya, les
administracions locals agrupades al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal
Besòs i la UB.
Estructura de partenariat i la idoneïtat de les entitats membres

L’estructura combina l’entorn territorial definit clarament pel riu Besòs en la seva desembocadura,
un front litoral acotat, i peça urbana en el context metropolita d’alta densitat ciutadana i amb un
important historial empresarial relacionat amb la química industrial, ubicada enfront del mar, la
generació i distribució d’energia, i amb fortes limitacions per al seu creixement per manca de sol
utilitzable actualment. Incorpora el nou ingredient del coneixement de forma clara al incorporarse a Sant Adrià del Besòs el nou Campus de la universitat Politècnica de Catalunya i disposa
d’un Consorci ( Consorci del Besòs) que permet integrar qualsevol operació en un març
d’aliances administratives supramunicipals que garanteixen l’execució de les actuacions que
així es determinin.
El PECT està representat per l‘Ajuntament de Sant Adrià el Besòs i cada participant és
responsable de diverses operacions que permeten assentar una actuació integral des de la
perspectiva de generar recerca aplicada i atracció empresarial al voltant dels recursos naturals
de l’aigua i l’energia. Convé remarcar que totes les entitats sòcies del PECT disposen ja
d’experiències de col·laboració prèvia entre elles, tal i com queda reflectit en la breu descripció
que es presenta a continuació de cadascun dels membres.
Ajuntaments
L’estructura del partenariat proposat planteja una participació majoritària dels ajuntaments dels
dos municipis on es desenvoluparà el PECT. Ambdós ajuntaments tenen múltiples experiències
de col·laboració prèvies que avalen no només la capacitat d’endegar projectes compartits, sinó
el fet de disposar d’una orientació estratègica conjunta i sobretot un fort compromís en abordar
els reptes que planteja l’àmbit territorial on es desenvoluparà el PECT, un territori que conté una
elevada complexitat social, urbana, política i econòmica. Un territori amb un front litoral marítim
que avui en dia encara està en procés de reconversió, regeneració i desenvolupament, fruit de
la seva història industrial i del món de l’energia, amb una gran potencialitat per a la millora de la
qualitat de vida de la ciutadania (local i metropolitana).
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Com a exemple de col·laboració, cal destacar el projecte de revisió urbanística del front
litoral en el marge esquerra del riu Besòs, amb l’objectiu de recuperar trenta hectàrees
d’espais litorals. En el marc d’aquest procés de transformació, ambdós ajuntament van
impulsar un espai participatiu el mes de març del 2016 que va culminar amb la creació
d’un Consell Ciutadà plurimunicipal format per unes 100 persones amb gran capacitat de
representació ciutadana i implicació de diversos sectors ciutadans.
Universitat Politècnica de Catalunya
La UPC és una institució que compta amb més de 32.000 estudiants i capdavantera en
l’activitat de recerca per la dimensió i el contingut dels seus projectes, tant nacionals com
europeus. El prestigi de la institució s’objectiva analitzant els resultats obtinguts en l’edició
d’enguany del Shanghai Ranking, informe que posiciona a les millors institucions del món,
en els àmbits temàtics en els que es centra el present PECT.

Energia
Medi Ambient
Elèctrica i Electrònica

Catalunya

Espanya

Europa

1
3
1

2
3
1

49-66
90-132
21

Món
151-200
201-300
76-100

Amb la inauguració la tardor de l’any 2016
del nou Campus Diagonal-Besòs, el municipi
de Sant Adrià de Besòs comptarà amb un
campus universitari de primer nivell, liderat
per la UPC, la Generalitat de Catalunya i les
administracions locals i que respon a voler
crear un nou pol d'innovació que esdevingui
un referent internacional en tecnologies
industrials, basat en el triangle docència,
investigació i empresa. El campus comptarà
amb 3.500 estudiants i 450 docents i
investigadores que desenvoluparan activitats
de docència i recerca en els àmbits
especificats a la figura adjacent.

La UPC és també una institució propera al seu entorn i implicada en el seu
desenvolupament econòmic, cultural i social. La seva participació en el PECT és doncs
fonamental a l’hora d’ aportar el seu coneixement i experiència en activitats de recerca en
els àmbits del projecte.
Consorci del Besòs
El Consorci, va ser constituït inicialment pels ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià de
Besòs amb la finalitat de potenciar la recuperació ambiental del tram final del Besòs, eix
vertebrador d’aquest territori, i ampliat posteriorment el 2013 per Sta. Coloma de
Gramenet i Montcada i Reixac, i amb la recent incorporació de Badalona és dona una
orientació especial vers el impuls i vertebració d’aquests territoris, en el planejament
urbanístic i gestió del seu sòl, així́ com la recuperació, l’execució́ i conservació́
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d’infraestructures claus al voltant del riu Besòs, litoral i la recuperació del sol i la seva
urbanització́ . La relació del Consorci amb l’ajuntament de Sant Adrià de Besòs, es
remunta ja des dels seus orígens, l'any 1998,amb un gran nombre de col·laboracions.
Destacar el desenvolupament de tota l’àrea litoral del marge dret del Besòs, representant
juntament amb la recuperació del tram final del riu Besòs el principal punt d'inflexió en la
recuperació i transformació de tot aquest sector. Assolint-se una important millora
ambiental i paisatgística, amb un gran impacte social. L’espai Fòrum a més de reunir les
més importants instal·lacions ambientals i energètiques del país, és un dels espais
incorporats a l’oci i lleure d’aquestes ciutats. Per altre banda, desenes de milers de
ciutadans el visiten cada any, essent un ”entorn per on passegen, van en bicicleta o
practiquen tot tipus d'esports”. Més recentment, Badalona ha entrat també a formar part
del Consorci del Besòs, exemplificant així el seu compromís pel desenvolupament integral
del territori i la necessitat de donar respostes integrades als reptes socials i de
desenvolupament local en aquesta part del territori.
Fundació b_TEC Campus Diagonal-Besòs
La Fundació b_TEC coordina el disseny i el desenvolupament del Campus Diagonal-Besòs. El
seu Patronat està conformat per la UPC, la Generalitat de Catalunya, les administracions locals
agrupades al Consorci del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs (CCIDB), i un representant
de la Universitat de Barcelona. La Fundació està presidida pel rector de la UPC.
El projecte del Campus Diagonal-Besòs i una de les finalitats més importants de la Fundació
b_TEC és la de realitzar les tasques i esforços necessaris per tal de lligar aquesta gran
infraestructura universitària amb el territori i potenciar l’economia social i el seu desenvolupament
econòmic, per tal que la presència d’un Campus de referència d’una universitat pública i de
qualitat com la UPC ajudi a la transformació social i a la creació d’oportunitats en una zona que
ho necessita especialment. Un dels instruments per a realitzar aquest desenvolupament és la
posada a disposició d’un espai físic al territori Besòs que potenciï la cooperació entre els
diferents integrants del sistema de recerca i innovació del territori.
La dinamització i impuls d’aquest espai, que realitzarà la Fundació b_TEC en el marc del projecte,
s’alinea perfectament amb els espais que la UPC i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs ja
dediquen en l’actualitat a aquesta mateixa finalitat, contribuint a escalar i estendre aquest model
i a desplegar-lo territorialment al conjunt del territori Besòs. En concret, aquest encaix s'articula
mitjançant la col·laboració i suport de la Fundació b_TEC amb les quatre entitats beneficiàries
(UPC, Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, Consorci del Besòs i Ajuntament de Badalona) del
"PECT Litoral Besòs Territori Sostenible" com a entitat participant no beneficiària del projecte.
3.3

Justificar l’existència d’agents al territori amb capacitat suficient

En el territori on es desenvoluparà el PECT hi ha establerts una important quantitat d’agents
relacionats amb l’àmbit d’especialització del projecte: Energia i Recursos. De fet, es tracta del
territori de Catalunya que aglutina un nombre més gran d’equipaments ambientals i energètics
d’àmbit metropolità, configurant en si mateix una xarxa territorial especialitzada. A la figura
següent es mostra la distribució espacial de gran part d’aquestes infraestructures i empreses,
d’entre les quals cal destacar TERSA, Districlima, Enel- Endesa, Gas Natural i Planta depuradora
d’aigües residuals de l’AMB. A part, també cal tenir en compte la presència de l’Institut de
Recerca en Energia de Catalunya (IREC), la futura instal·lació de la seu de l’agència europea
“Fusion for Energy” (F4E) i el possible projecte Barcelona Key, orientat a reforçar la presència
d'empreses i institucions amb un alt component internacional.
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Tot aquest territori disposa des de fa anys d’unes
característiques úniques per a abordar una
especialització intel·ligent com la proposada en el
present PECT. Tanmateix, faltava un mecanisme
catalitzador que permetés fer un important salt
qualitatiu. Aquesta oportunitat ve donada per la
posada en marxa del Campus Diagonal – Besòs la
tardor de l’any 2016. El desembarcament de la UPC
al territori ha permès activar les estratègies
municipals a Sant Adrià i Badalona.
Unes estratègies que fa temps que s’estaven
vertebrant a través de projectes conjunts, com ara el
procés participatiu per a la recuperació del front litoral de les 3 xemeneies, en el qual van participar
gairebé un centenar de persones en representació d’una vintena d’organitzacions d’ambdós municipis,.

4

Descripció del territori on es desenvolupa el PECT

L’àmbit territorial Litoral Besòs, on es vol desenvolupar les actuacions presentades, té un abast
clarament metropolità, i conté una elevada complexitat social, urbana, política i econòmica. La
convergència de diversos municipis i institucions en la gestió d’aquest àmbit territorial dibuixen un
escenari ambiciós però altament divers i complex, formant part de l’Eix Besòs.
Aquest eixes configura com un espai emergent amb un gran potencial per esdevenir un pol d’activitat
econòmica i convivència que vertebri un nou eix central metropolità. La recent ubicació del Campus de
la UPC, el procés vers la recuperació del front litoral i les seves platges, la regeneració dels marges
del riu Besòs, el recinte del Fòrum o el procés per a la transformació urbana de barris com La Mina o
La Catalana, perfilen una estratègia metropolitana que s’encamina a dotar aquest territori d’una nova
centralitat urbana i econòmica, que ha de ser sostenible en tres pilars fonamentals: l’economia,
l’urbanisme mediambientalment sostenible i els drets socials.
El projecte PECT Litoral Besòs Territori Sostenible vol contribuir en l’impuls per generar noves
polítiques i estratègies que potenciïn l’empresa, la innovació tecnològica i l’accés al coneixement
en un nou entorn fruit dels processos de desenvolupament sostenible. No és objectiu fundar el parc
logístic outlet de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, sinó que es busca una estratègia de qualitat i de
diferenciació qualificada i especialitzada d’alt valor a
llarg termini, que sigui capaç d’esdevenir una
oportunitat no només local sinó amb ambició
metropolitana i de país, à des de l’economia,
l’urbanisme i els drets socials.
4.1

Dades bàsiques de l’espai Litoral Besòs

L’espai Litoral Besòs és un àmbit de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona plurimunicipal on hi
prenen part dos municipis: Sant Adrià de Besòs i
Badalona. Tot i els límits administratius existents, es
tracta d’un continu urbà que es llegeix com un retall
territorial unitari, on les fronteres que agafen més presència són el riu Besòs i la trama
d’infraestructures viàries de primer ordre. L’extensió en superfície dels dos municipis suma 26km²,
essent un 85% corresponent a Badalona i un 15% a Sant Adrià de Besòs.
La població dels dos municipis suma 251.654 habitants, i un cop més Badalona respon al 85%
d’aquesta població, deixant el 15% restant a Sant Adrià del Besòs. Tot i la diferència de població entre
els dos municipis, la densitat és molt semblant i elevada, amb més de 9.000 hab/km² a cada un d’ells,
i una densitat mitjana de 9.672 hab/km².
L’estratègia que es presenta vol posar en valor aquest alt grau de densitat de població de l’espai
Litoral Besòs, esdevenint un fet rellevant i diferencial respecte d’altres entorns metropolitans i
a la vegada persegueix donar resposta als reptes com la regeneració urbanística, la recuperació i
millora de la qualitat ambiental del front litoral o la consolidació del Campus de la UPC com un nucli
pioner i garant del coneixement, la recerca i la innovació a nivell internacional. En aquest àmbit
acotat, l’estratègia Litoral
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Besòs pretén generar nous fluxos en els sistemes productius, que es sustenten en un entorn
territorial supramunicipal consolidat físicament, capaç de créixer en un marc intangible, com és la
innovació tecnològica i empresarial, el coneixement i una gestió sostenible dels recursos existents.
La ràtio d’atur a l’àmbit Litoral Besòs ronda el 18%, (Sant Adrià de Besòs 20% i Badalona 16%), de
persones registrades el 2016.
4.2

Marc econòmic del Litoral Besòs

En els darrers anys, el Litoral Besòs s’ha anat reorientant cap al sector terciari, tot i que la indústria
pesant encara perdura i és de sectors diversificats: transformats metàl·lics, química i construcció.
D’aquest sector industrial, les centrals de cicle combinat del marge dret del Besòs d’Enel –Endesa i
Gas Natural hi juguen un paper fonamental, així com també la planta de valorització energètica de
residus de Sant Adrià de Besòs. La tendència a nivell global, però, és la pèrdua de pes de la indústria
respecte als serveis.
Des d’una perspectiva global, les zones industrials del Besòs estan fragmentades i tenen diversos
operadors. Actualment, els polígons d’activitat econòmica de Litoral Besòs ascendeixen a 8. Badalona
aglutina 6 polígons (Badalona Nord, Badalona Sud, Industrial Bonavista, Les Guixeres, Montigalà i
Pomar de Dalt) mentre que Sant Adrià de Besòs en concentra 2 (El Sot i Montsolís).
El teixit econòmic dels dos municipis té 5.796 activitats censades (any 2016 ), de les quals 711
pertanyen al sector de la indústria, 600 al sector de la construcció i 4.485 són empreses de serveis.
A Sant Adrià de Besòs hi ha dos polígons industrials. Al marge dret del riu Besòs hi trobem el polígon
de Montsolís, el qual es troba majoritàriament a St. Adrià de Besòs tot i tenir una petita part a
Barcelona. Es tracta d'un polígon molt ben comunicat, que disposa d'accessos des de la Ronda Litoral,
sentit sud i de parada de metro, La Verneda, de la L2. Al marge esquerra del riu Besòs hi trobem el
polígon del Sot. Aquest té continuïtat amb la zona industrial de Badalona però aquesta ha fet una
reconversió a zona més comercial, permetent la renovació i modernització del parc industrial de naus i
espais industrials existents.
Pel que fa a Badalona, durant els anys cinquanta i seixanta del segle XIX, amb la inauguració del
ferrocarril, la indústria de diversos sectors s'instal·la a la ciutat. La Galeta de la Viuda, la refineria de
sucre Fontrodona i Castelló, el Gas de Jaurés i el conegut Anís del Mono, són alguns exemples. Les
fàbriques es multipliquen a finals de segle i s'instal·len a Badalona indústries com la Cros, la petrolera
Canals i Cia o Busquets, Macons i Cia. La varietat industrial abastava tots els sectors, el tèxtil, la
química, la cordera o la metal·lúrgica.
A finals del segle XX, l'activitat econòmica tendeix a desplaçar-se cap al sector terciari, tot i haver
desenvolupat una sèrie de sectors industrials, com el polígon industrial de Les Guixeres, on s’estableix
el Badalona Centre Internacional de Negocis, amb l'objectiu de millorar els serveis, la projecció exterior,
els intercanvis i la competitivitat del mercat europeu i americà de les empreses del municipi. D’altra
banda, la creació del polígon Montigalà - Batllòria durant els anys 90 consolida encara més el pol
econòmic que sosté aquest territori. La introducció de noves tecnologies ha permès fomentar un
creixent volum d'exportació.
La petjada de la crisi econòmica s’ha deixat sentir al territori amb una intensitat que ha deixat molts
ciutadans fora de l’accés als seus drets laborals, i ha posat en evidència els impactes d’un model
socioeconòmic que no concep la cura i el desenvolupament de les persones com a principi bàsic, en
totes les seves dimensions. En aquest sentit, un dels principals reptes de Litoral Besòs és aplicar una
estratègia capaç de reactivar una activitat econòmica i empresarial competitiva, inclusiva i sostenible en
el temps, que sigui capaç de continuar amb el llegat industrial de la gestió dels residus, des d’una
vessant sostenible i apostant per una ciutat compromesa amb el medi ambient.
4.3

Marc urbanístic de Litoral Besòs

La geomorfologia del Litoral Besòs i la seva evolució urbana, han estat clau per la configuració del
passat més immediat. Tot i així, es vol treballar en xarxa amb els diversos agents institucionals i socials
del territori per aconseguir un relligat d’abast supramunicipal que tingui impacte metropolità,
encaminant aquest àmbit territorial cap a noves centralitats urbanes i autònomes, aspirant a ser un
referent d’intervenció per a la regeneració urbana i mediambiental, en entorns urbans altament
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densificats i amb gran tradició industrial que cal reconvertir.
En aquest entorn, la recuperació de les platges i el frontal litoral passa a convertir-se en un eix
vertebrador del procés de regeneració urbanística, que complementa les anteriors intervencions
lligades als dos ports esportius creats. Aquesta recuperació ha d’anar lligada a la connectivitat entre la
trama urbana actual i el nou front litoral, reforçant-la, millorant-la o creant-la, permetent així la fluïdesa
del ciutadà d'aquest marge del riu, fins al mar.
L’estratègia persegueix aconseguir una connectivitat blava entre el riu, el mar i el cel. Així, en aquesta
estratègia cal posar en relleu la creació del Port de Badalona i del port de Sant Adrià de Besòs, el Canal
de Gorg a Badalona, i el nou planejament per a la recuperació i la regeneració de l’antic sòl industrial o
dels espais públics d’esbarjo i platja, en una política que aposti per referenciar aquest territori com un
entorn regenerat des d’una perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
El Front del Litoral Besòs
La ubicació durant dècades d'indústries en el tram de costa (Sant Adrià de Besòs, Badalona i
Montgat), entre la línia de tren i el mar, ha fet que el front del Litoral Besòs hagi viscut donant l’esquena
a la platja. En el cas de Sant Adrià, dues grans fàbriques han ocupat els terrenys de la primera línia de
mar durant més de 60 anys, a l’anomenat àmbit de les Tres Xemeneies. Avui, aquestes indústries
s'han traslladat a altres indrets, i es troben enderrocades o en procés de desmantellament. A més, la
construcció del col·lector de Llevant durant els anys 80, que llinda amb les tanques de les indústries i
col·locat dins de la zona marítim-terrestre i protegit per una escullera, fa que la platja es trobi
fragmentada i amb una accessibilitat dificultosa i limitada,
generant zones de degradació i marginalitat D’altra
banda, la creació dels 2 ports en aquest litoral
(Port del Fòrum i Port de Badalona) ha contribuït
els darrers anys a dignificar el diàleg amb el mar
des de la trama urbana. En aquest sentit, la
transformació del Canal de Gorg de Badalona
també proporciona coherència a aquesta voluntat
d’aproximar el mar a la ciutat. Tot i així, cal posar
de relleu la manca de connectivitat en el sentit
paral·lel al mar, i cal trobar solucions al traçat dels
col·lectors per oferir continuïtat al passeig
marítim i acabar de relligar així el Front del Litoral del Besòs. Sens dubte, cal que aquestes actuacions
vagin acompanyades de la regeneració de les platges, atorgant sentit al seu gaudi i accés per al
ciutadà.
La recuperació dels tram final del riu Besòs
El riu Besòs és un veritable signe identitari d’aquest fragment territorial. Durant molts anys aquest riu ha
estat una frontera i un espai abocador. Al tram final del Besòs també arribaven els abocaments i
l’extensa contaminació de les empreses que feien servir el riu per llençar les seves restes contaminants.
Això li va valer la qualificació generalitzada de “claveguera” a cel obert. Després de la canalització de
la llera arran de la important crescuda de l’any 1962 amb innumerables pèrdues materials i de vides
humanes, l’espai fluvial va esdevenir un espai inaccessible, contaminat i una veritable frontera natural
entre els seus marges. L’any 1996, i gracies a un acord entre tots els ajuntaments riberencs del tram
final del riu, es va presentar un projecte de “Recuperació del tram final del riu Besòs” als fons de
cohesió de la UE. A l’any 2001 finalitzaven les obres de la 1a fase, iniciant-se una espectacular
recuperació ambiental d’aquest tram. Posteriorment es completaren les dues fases fins la
desembocadura. El Parc Fluvial del Besòs ha esdevingut, avui en dia, un espai d’oci on destaca la
recuperació ambiental i de la biodiversitat espectacular amb més de 160 especies d’aus censades, i
especialment en la seva desembocadura, lloc estratègic, en les migracions anuals de les aus, però que
malgrat tot encara avui cal millorar les seves condicions i interconnectar amb el frontal litoral i vetllar pel
seu control i manteniment, en aquest cas amb les TIC’s per al seguiment i monitorització tant del riu
com del delta i els efectes en el litoral adjacent.
Parc del Fòrum i Campus UPC
El Parc del Fòrum de les Cultures 2004 va néixer a raó de la necessitat i la pertinència d’actuar en un
àmbit metropolità que fins aleshores era un racó oblidat i degradat. L’actuació urbanística al voltant de
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l’epicentre d’aquest àmbit trenca el model existent fins llavors i significa un punt d’inflexió cap a un nou
model urbà que fragmenta els elements estructurals de la ciutat i de les lògiques programàtiques que
la conformen. Aquest nou model va significar la generació d’uns nous espais públics i artefactes
arquitectònics, com el mateix edifici Fòrum, absolutament alienats a la realitat quotidiana de la ciutat,
però en canvi, va quedar pendent afrontar la cohesió de les diferents actuacions urbanístiques i realitats
socials del seu perímetre, oblidant l’aportació de millores als barris propers existents. Per tot això,
aquest espai encara té pendent desenvolupar tot el seu potencial, amb el repte d’esdevenir un nucli
d’abast metropolità que sigui capaç de fer de ròtula urbana entre Barcelona i Sant Adrià de Besòs.
El recent encaix del Campus de la UPC en aquest mateix àmbit, ha significat un primer pas per obrir
les funcions programàtiques a aspectes tan importants com la recerca i la docència. Però un dels
reptes del nou Campus hauria de ser expandir la seva incidència i servir de focus del coneixement a tot
el Litoral Besòs, incloent els entorns urbans més immediats i compaginant una funció d’acupuntura
urbana, per esdevenir també un centre tecnològic de rang metropolità.
4.4

Marc social del Litoral Besòs (habitatge i educació)

El procés de consolidació urbana d’aquests municipis es dirigeix cap a millorar els equipaments
ciutadans, especialment en aquelles zones on es detecten més carències, a la vegada que es millora i
modernitza la trama urbana del coneixement i la innovació dirigida a donar servei a les persones, amb
l’objectiu d’organitzar i regenerar la seva estructura social i urbana. Exemples d’aquestes accions les
trobem en la renovació i creació de noves àrees residencials, com les transformacions del barri La
Catalana o La Mina. El nou equipament de referència a nivell docent, el Campus de la UPC. En aquest
sentit, cal apostar per generar complicitat entre l’alt nivell del Campus i la realitat social del seu entorn, i
així garantir l’èxit de l’estratègia Litoral Besòs.
Barris residencials Sant Roc
El barri de Sant Roc, a Badalona, presenta una de les situacions socials més complexes d’aquest àmbit
territorial. Neix dels reallotjaments a raó de la construcció de l’actual autopista C-31. És un barri
eminentment de població gitana, igual que la Mina, que viuen en habitatges de baixa qualitat construïts
amb ciment aluminós, i que a partir dels anys 70 comença a evidenciar les patologies constructives.
Sant Roc esdevé àmbit d’un PERI per tal de regenerar el parc edificatori i en aquest procés millora els
blocs d’habitatges i guanya zones verdes i equipaments, que milloren la zona, tot i que segueix sent
avui un dels barris de Badalona més conflictius a nivell social i amb més dèficits habitacionals.
Barris residencials La Catalana i La Mina
La Catalana i La Mina són dos barris de Sant Adrià de Besòs situats al marge dret del riu Besòs i al
costat de la Ronda Litoral. L’origen de La Catalana es remunta a principis del segle XX, quan s’hi
instal·len els treballadors de la central tèrmica. L’any 2000 es varen aprovar els treballs urbanístics
que emmarcaven els projectes de renovació urbana de la Mina i del Fòrum de les Cultures, i que
tenien com a objectiu transformar els usos industrials obsolets i millorar la situació urbanística i social
dels barris de la Mina, La Catalana i Besòs.
La Mina és un barri de "creació instantània" fruit del reallotjament de diferents grups de població que
en molts casos presenten dèficits socials, laborals, culturals i/o econòmics. En un primer moment les
inversions fetes els anys 80 i 90 van intentar resoldre els dèficits habitacionals i d’equipaments però
amb moltes dificultats. A finals dels 90 es posa en marxa el Pla de Transformació del barri de la Mina
durant el període (2000-2010) i amb una pròrroga posterior (2011-2015), a l'hora que es crea el
Consorci per executar-lo. Aquestes transformacions urbanes col·laboren a reduir l’aïllament físic i social
d’aquests barris. En aquest sentit, l’estratègia PECT Litoral Besòs vol acompanyar aquest procés de
relligar la realitat social d’aquest entorn amb els nous sectors d’innovació tecnològica i mediambiental,
que han de ser capaços de cosir fronteres socials, reduir les taxes d’atur i oferir oportunitats a través del
coneixement.

5

Contribució del PECT en l'assoliment de les prioritats definides en el
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en la RIS3CAT

La proposta PECT pretén integrar el conjunt de prioritats que s’entenen com a claus per a iniciar un
procés de generació d’un nou espai o territori d’alta significació, tant a nivell de país com en altres
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entorns, al voltant del medi ambient, així planteja 2 projectes complementaris, que es centren tant en:
Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació (EIX1) centrada en els vectors claus
mediambientals de l’aigua, energia i sòl, com en la necessitat de contribuir, des de l’especialització
RIS3CAT temàtica a les pròpies fites del Feder i de les polítiques comunitàries 2014-2020 a fi de tendir
envers un desenvolupament territorial hipocarbònic a la vegada que s’introdueixen mesures correctives
mentre s’avança en aquest model; treballant-t’ho des de l’eix 4: Afavorir el pas a una economia baixa
en carboni en tots els sectors, i específicament centrades en la recerca de noves formes de millorar i
promoure l’eficiència energètica, això com de noves formes de produir i distribuir-la mitjanant sistemes
de microxarxes intel·ligents ( a nivell local ).
La consecució d’aquests dos projectes comporta estructurar tot un seguit d’aliances, complicitats i
participacions del sector privat empresarial, algunes d’elles com a proveïdors tècnics i tecnològics,
reforçant els lligams amb el món de la recerca però a la vegada amb un territori i una iniciativa púbica
local amb perspectiva de significació i posicionament innovador relacionat amb els recursos naturals i
el medi ambient, incidint en la qualitat de vida de la seva ciutadania.
La proposta del PECT Litoral Besòs Territori Sostenible s’identifica, en el marc dels sectors claus que
han de liderar l’economia catalana, dins del RIS3CAT amb el nº 2. Energia i recursos. Recull la
perspectiva de recerca, potencialitat territorial, aliances, innovació social i ecoinnovació i l’aplicació de
les TIC’s, a la vegada que desenvolupa un conjunt d’accions pilot , lligant les operacions de recerca
liderades per l’UPC amb les del Consorci del Besòs i els ajuntaments a efectes , en alguns casos, de
generar els espais , oportunitats i recursos infraestructurals i materials per a l’aplicació de la recerca i
el manteniment i transferència de resultats.

6

Descripció de l'estratègia global, territorial i sectorial

L’estratègia del PECT “Litoral Besòs Territori Sostenible” ha estat construïda de forma col·laborativa
entre els diferents socis, fruit de l’aprenentatge mutu generat en els darrers anys i, aprofitant la recent
incorporació de l’UPC al territori. Aquest darrer fet brinda grans oportunitats que el PECT vol saber
capitalitzar en pro del desenvolupament econòmic i sostenible del territori, i sobretot de l’especialització
intel·ligent d’aquest a través d’una acció compartida com és el propi PECT. És per això que el
desenvolupament de les operacions i actuacions previstes, poden contribuir d’una manera substancial
a l’assoliment dels objectius estratègics plantejats:
A. Convertir l’àmbit territorial ( Litoral Besòs ) del PECT en un pol d’activitat econòmica, recerca
tecnològica aplicada, concentració de coneixement i innovació al voltant de la sostenibilitat
mediambiental:
A.1 Capitalitzar el coneixement generat en el marc dels estudis de grau de l’UPC al campus
de Diagonal-Besòs.
A.2 Facilitar i promoure una xarxa de col·laboració tecnicocientífica i empresarial
especialitzada.
A.3.Generar un espai referent a nivell de país sobre polítiques de desenvolupament local
integral .
B. Desenvolupar el territori Litoral Besòs com un espai laboratori viu d’experimentació, innovació i
aprenentatge compartit entre agents i beneficiaris del PECT, atractiu per a generar projectes,
atraure la recerca i a noves empreses i inversions.
C. Generar un efecte directe sobre la millora de la qualitat ambiental i qualitat de vida al Litoral
Besòs i a la seva ciutadania :
C.1 Implementar les TIC’s en els sistemes de seguretat davant les avingudes
C.2 Millorar la qualitat de les aigües, del seu ús i de l’ecosistema fluvial mitjançant un
sistema de tractament terciari
C.3 Aprofitar els recursos hídrics alternatius al tram baix del riu Besòs
C.4 Eliminar les males olors existents procedents de diferents orígens: H2S o altres
C.5 Desenvolupar sistemes “low cost” de monitorització de sobreeiximents en col·lectors
d’aigües residuals
D. Transformar el marge esquerra del riu Besòs, i part del front litoral
D.1 Garantir la qualitat ambiental de tot l’entorn, convertint així l’últim tram de litoral
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metropolità per a desenvolupar, en un territori net i saludable, contribuint a la reducció del
CO2 de l’Àrea metropolitana.
L’estratègia definida se sustenta en una sèrie de característiques del territori on es vol abordar que
la fan viable. La principal d’aquestes és la posada en funcionament del Campus Diagonal- Besòs
de l’UPC , amb l’arribada de més de 4.000 persones de la comunitat universitària al municipi de
Sant Adrià de Besòs, la majoria dels quals dedicats a activitats de docència i recerca en els àmbits
d’especialització del PECT. Altres d’aquestes característiques a senyalar són:
o

Gran concentració d’agents relacionats en l’àmbit d’especialització del PECT: centre de
recerca, infraestructures metropolitanes energètiques, fluvials i de residus, empreses
referents en el sector (TERSA, Districlima, ...) i les interaccions generades entre ells i les
iniciatives públiques, en l’actual procés de canvi i mutació de les infraestructures per al
teixit econòmic, com els polígons industrials del territori.

o

Un elevat grau de coneixement i experiències prèvies de col·laboració entre les diverses
entitats sòcies del projecte

o

Una important experiència del Consorci del Besòs en tasques de gestió ambiental i
planificació i desenvolupament urbanístic

o

Una destacada posició de lideratge nacional i internacional de la UPC en els àmbits
d’especialització del territori
Un entorn local en procés de significació territorial, regeneració urbanística, recuperació del
sòl i del frontal marítim per a la ciutadania, revisió del model econòmic de desenvolupament i
en procés de construcció d’aliances socials i econòmiques.

o

7

Justificació de l'impacte, la dimensió transformadora i la sostenibilitat

7.1. Impacte i transformació del territori
Al litoral Besòs, la capitalització del seu bagatge industrial al voltant del litoral i el sector energètic, lligat
amb el ventall d’oportunitats que suposa la incorporació territorial de l’UPC i les actuacions pròpies de
la Fundació B-TEC, faciliten la creació d’un entramat d’iniciatives públiques redirigides a la cerca d’un
nou model de desenvolupament local sostenible, amb una perspectiva de dinamització econòmica d’alt
valor tècnic i tecnològic i a la vegada que suposi un impacte directe en les condicions de vida de la
ciutadania, millorant no només l’entorn urbà de convivència o les pròpies estructures de serveis públics
sinó també que sigui font de generació de noves oportunitats empresarials i de generació d’ocupació
de valor afegit.
Es busca un clar impacte que posicioni el conjunt del territori i les seves capacitats des d’una
perspectiva diferent, com una plataforma (en procés de construcció, per això el PECT) on validar i
demostrar la capacitat de sinèrgies entre la iniciativa pública i l’interès privat empresarial, i la necessitat
d’ampliar i millorar les capacitats de recerca del món universitari però també la millora de la qualificació
personal i professional dels seus habitants.
Es vol un PECT que suposi, no només repensar de forma coordinada i col·laborativa entre els diferents
interessos i sensibilitats el territori del Besòs, sinó també compartir una visió de futur relacionada amb
les potencialitats i necessitats claus d’aquest territori:
•

Fer front als reptes de la modernització i de la incorporació de les darreres tècniques i
tecnologies per a la gestió integral del cicle del aigua i dels seus efectes mediambientals, de
seguretat, de qualitat del recurs, i dels seus diversos usos.

•

Afrontar les dificultats per avançar vers un model de desenvolupament hipocarbònic i de
millora de la qualitat de l’aire.

•

Facilitar la innovació en la generació i distribució de l’energia i la millora de l’eficiència
energètica i la seva assumpció com a paràmetre clau en l’abaratiment del recurs per al món
empresarial i per a la ciutadania i per a la pròpia despesa pública.

7.2. Model de gestió un cop finalitzat el PECT
El model de gestió expost PECT ha de continuar recollint els principis rectors i estratègics que el van
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animar i que es va donar forma des de la proposta de governança del projecte (veure més endavant).
Un cop finalitzat el PECT com a projecte, es preveu la redacció i treball per a l’adhesió de terceres parts
institucionals ( com Consell Comarcal del Barcelonès , Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de
Barcelona, ICAEN, i altres), empresarials (com Cambra de Comerç, AEPe, Federació d’empresaris
locals i altres agents socials com UGT i CCOO), a fi de continuar impulsant-lo com a territori
especialitzat i generar sinergies amb altres ajuntaments i territori costaners i limítrofs i promoure
iniciatives empresarials i emprenedores relacionades amb les tecnologies a aplicar per un territori més
sostenible i socialment més responsable; generant un acord per un litoral Besòs innovador, sostenible i
responsable.
Aquest Acord s’hauria de traduir en un mecanisme de coordinació i dinamització local per a la
promoció d’iniciatives econòmiques i de recerca , que bé potser creat de nou o ampliar les
competències del Consorci actual que coordina la vertebració del territori (Consorci del Besòs). L’acord
hauria d’incloure els mecanismes de consulta i consell generats en el PECT com el Consell
Mediambiental i la Xarxa Litoral Besòs de l’actuació 1.1.

8

Pla de treball organitzat per Projectes, Operacions i Actuacions

El PECT LITORIAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE, s’estructura en 2 Projectes claus,
identificats amb els eixos 1 i 4 del PO Feder CAT, complementaris entre si; organitzats en 5
Operacions, inclosa la Coordinació del projecte, desplegats en 8 Actuacions, sota el lideratge
de les 4 Entitats Beneficiaries i el suport directa d’una no beneficiaria (Fundació bTEC), segons
es detalla al quadre següent:
Prioritats
d’inversió

PI 1.2. Desenvolupar
vincles i sinergies
entre empreses,
centres d'investigació i
desenvolupament i
ensenyament superior,
la innovació social, la
innovació ecològica,
les aplicacions de
servei públic, suport a
la investigació
tecnològica i aplicada,
línies pilot, accions de
validació precoç dels
productes.
PI 4.4
Desenvolupament i
aplicació sistemes
distribució intel·ligent
a les xarxes

COORDINACIÓ PECT

Projectes

Projecte 1: - Hub
del coneixement
per a la
sostenibilitat :
Recerca aplicada
– Processos de
millora i
utilització
sostenible dels
recursos hídrics i
costers a l’entorn
Besòs

Projecte 2:
Desenvolupament
del model
d’eficiència
energètica per a
la sostenibilitat
mediambiental

Operacions
1. Recerca per la
sostenibilitat

2. Gestió sostenible del
cicle de l’aigua
3. Ecomesures

Actuacions
1.1. Qualitat ambiental litoral
Besòs
1.2. Sensòrica. Monitorització
de la qualitat de l’aigua del riu
Besòs
1.3. Solucions de sostenibilitat
en la gestió dels recursos
hídrics: aprofitament sostenible
d’aigües freàtiques
2.1. Monitorització model litoral
2.2. Gestió aigua freàtica
3.1. Eco mesures. Millora del
cicle del aigua en l’entorn públic.

Entitat líder
beneficiària

Universitat
Politècnica
Catalunya
(UPC)

Consorci
Besòs
Ajuntament
de Badalona

4. Talent energètic

4.1. Microxarxa intel·ligent:
recerca i desenvolupament

Universitat
Politècnica
Catalunya
(UPC)

5.Coordinació
PECT

Presentació projecte PECT; Relació
institucional; Coordinació i informes
seguiment ; Governança; Coordinar
comunicació i difusió del PECT;
Control econòmic financer i Audits ;
Seguiment i avaluació ; Supervisió

Ajuntament
Sant Adrià del
Besòs
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A continuació es detalla el pla
que despleguen:

de treball per a cadascuna de les operacions i les actuacions

Projecte 1 - Hub del coneixement per a la sostenibilitat : Recerca aplicada
– Processos de millora i utilització sostenible dels recursos hídrics i
costers a l’entorn Besòs (operacions de la 1 a la 3 )
OPERACIÓ 1. RECERCA PER LA SOSTENIBILITAT
A. Encaix amb el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020:
•

Eix prioritari: EIX 1. Prioritat d’inversió: PI 1.2. Desenvolupar vincles i sinergies entre
empreses, centres d'investigació i desenvolupament i ensenyament superior, innovació
ecològica, aplicacions de servei públic, suport a la investigació tecnològica i aplicada,
línies pilot. Objectiu específic: OE 1.2.2. Transferència de coneixement i cooperació
entre empreses i centres d’investigació.

B. Dades generals - Descripció de l’operació:
El Litoral Besòs és un entorn únic amb la particularitat d’haver estar profundament marcat per
l’activitat humana. Els efectes mediambientals de la seva història industrial, energètica i
urbanística han marcat aquest territori des dels anys seixanta amb un gran impacte en la seva
població, tant al voltant del riu Besòs com a tot el frontal litoral. Nombroses actuacions s’han
desenvolupat des de llavors per a crear un medi ambient local més sostenible i un entorn
d’oportunitats per a un nou impuls empresarial, que transformi les problemàtiques territorials en
oportunitats de desenvolupament i innovació.
L’operació Recerca per la sostenibilitat pretén identificar i posar a disposició del territori el talent
i l’expertesa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en l’àmbit de la sostenibilitat per
aconseguir l’objectiu de disposar d’un coneixement concret dels reptes territorials envers la
sostenibilitat, a la vegada que genera un pool d’atracció de nova activitat econòmica i empresarial
amb accions pilot demostratives al voltant de l’aplicació de les TIC en aquestes qüestions, i en
un marc d’Ecoinnovació al voltant de l’ús de l’aigua, mitjançant 3 actuacions diferenciades, les
quals són:
1. Identificar i establir una Xarxa sobre Qualitat ambiental del litoral Besòs ( agents,
empreses i entorn, i un coneixement específic de les potencialitats territorials, amb una
metodologia d'anàlisis dels paràmetres de la recerca aplicada per a la sostenibilitat
mediambiental del territori i la seva conversió com a Territori referent al voltant de
l’energia i els recursos naturals.
2. Dissenyar un prototip i llur metodologia de recerca científica i anàlisis de dades, per
a la implantació d’un sistema de mesura per la monitorització de la qualitat de l’aigua
del riu Besòs.
3. Desenvolupar solucions de sostenibilitat en la gestió dels recursos hídrics: disseny
i metodologia per a la intervenció pilot de millora en el conjunt de l’ecosistema hídric del
territori (sistema de clavegueram, aigües superficials i freàtiques i platges).
Data inici operació: Novembre 2017,

Data fi operació: Desembre de 2020

Nom del beneficiari de l’operació: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Municipi on està ubicada l’operació: Litoral Besòs (Sant Adrià de Besòs i Badalona)
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C. Indicadors claus de l’operació:
Tipus
indicador
RIS3CAT
PRODUCTIVI
TAT
PRODUCTIVI
TAT
PRODUCTIVI
TAT
RESULTATS
FINANCERS

Nom indicador
Previsió de llocs de treball creats
Investigadors any participant en
projectes cofinançats
Investigadores any participant en
projectes cofinançats
Investigadors any participant en
projectes cofinançats
Empreses amb Innovació que
col.laboren
Import despeses subvencionables

Codi
indicador
RIS3-24
E021

Unitat
mesura
Nombre
Nombre

Valor objectiu
2017
0
3

Valor
objectiu 2020
2
8

E021D

Nombre

0

0

E021H

Nombre

3

8

R001E

%

0

1

F02

Imports

5.309,55

287.219,57

D. Detall per actuació:
ACTUACIÓ 1.1. QUALITAT AMBIENTAL LITORAL BESÒS
Establir la xarxa d’agents i actors implicats, Ajuntaments, Consorci, Universitat, empreses locals
i proveïdores tècniques i tecnològiques, que permeti analitzar i capitalitzar tant la situació actual
com el coneixement generat al voltant de les actuacions de l’operació. Els resultats han de
permetre compartir i trobar solucions i recomanacions a la problemàtica ambiental existent en
la qualitat de l'aire, del riu Besòs, del frontal litoral i al mar, dels sòls i de l'eficiència energètica,
així com dels aspectes socials i econòmics que es generin.
Data inici actuació: Novembre 2017

Data fi actuació: Desembre 2020

Fases actuació 1.1.
• FASE 1. Xarxa, inventari i obtenció de noves dades
Constitució de la xarxa – identificació agents i entorn empresarial especialitzat. Recull dades
històriques de la qualitat de l’aigua del riu Besòs, del mar i de les aigües freàtiques. Qualitat del
sòl, sediments i sorra de la platja.
• FASE 2. Indicadors ambientals
S’establiran indicadors que permetin conèixer la qualitat ambiental de la zona del Litoral Besòs.
• FASE 3. Discussió i difusió del resultats
La xarxa ha de permetre una difusió a la població de la zona des dels Ajuntaments i també a
nivell internacional des de la Universitat.
Resultats i productes esperats:
•

Creació d’un espai de coneixement i d’anàlisi col·lectiu, des de la perspectiva científica,
territorial i empresarial amb les dades ambientals existents al Besòs. Panell d’indicadors
sobre la qualitat ambiental . Establir taules de participació i debat dels actors implicats amb
el veïnatge de la zona. Panell de propostes d’actuacions futures complementaries
(perspectiva estratègica de sostenibilitat territorial ).

ACTUACIÓ 1.2. SENSÒRICA. MONITORITZACIÓ DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DEL RIU
BESÒS
Aquesta actuació pilot, des de la perspectiva de l’ecoinnovació, es desenvolupa al terme de
Sant Adrià en la gestió de les seves aigües freàtiques. Es pretén promoure un sistema TIC per a
la previsió i la seva monitorització, a fi de facilitar la reducció de l’impacte dels escenaris de molta
pluja i sobreeiximents del clavegueram, amb el seu impacte en la qualitat de l’aigua a les platges
del litoral Besòs, i utilitzar l’excedent d’aigües freàtiques pera millorar la llera del riu, en lloc del
seu enviament al clavegueram. Per avaluar el grau de millora aportat amb aquesta solució s’han
identificat una sèrie de requisits necessaris per a la infraestructura de monitorització de la qualitat
de l’aigua via TIC.
•

Monitoritzar els paràmetres de qualitat de l’aigua en diferents escales de temps i espai en
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relació amb el disseny de les estratègies correctes d’estudi. Hi haurà dos punts de
monitorització, un al riu Besòs i l’altre al mar a la desembocadura, que permetran
correlacionar els efectes entre el riu i el mar.
Utilitzar plataformes de monitorització a on es puguin instal·lar l’instrumental
per a
proporcionar mesures multi-paramètriques de les característiques de l’aigua.
Disponibilitat de les dades en temps real.

És desenvoluparà un sistema de mesura de la qualitat de l’aigua del riu Besòs, que proporcioni
llargues series de dades amb la possibilitat de canvi d’ubicació. El sistema de monitorització serà
autònom amb accés permanent i en temps real a les dades registrades utilitzant una boia en
superfície. Aquest sistema de boia serà implementat des de l’operació de gestió sostenible del
cicle de l’aigua del Consorci del Besòs ( Operació 2 – Actuació1ª).
Data inici actuació: Novembre 2017 Data fi actuació: Desembre 2020
Fases actuació 1.2.
FASE 1. Disseny i instal·lació del sistema de flotació, monitorització i comunicació amb l’estació
terrestre
• Disseny requeriments i instruments monitorització i dels dispositius de flotació, fondeig.
• Anàlisi i avaluació de les alternatives tecnològiques de comunicacions marines en superfície
via ràdio. Integració del sistema de comunicacions sense fil a la boia de superfície.
• Instal·lació dels equips de monitorització dels paràmetres de qualitat de l'aigua.
• Revisió panell d’incidències: instal·lació dels dispositius de comunicacions, interfícies amb la
resta de sistemes, estanquitat de l'interior de la boia, tipus d'alimentació, estabilitat de
l'estructura, mecanitzats, etc.
FASE 2. Validació de l’equip i Programació de l’aplicació
• Validació mesures. Test-mesura d'interferències. Proves d'immunitat a les condicions
ambientals.
• Validació arquitectura d'integració dels sensors a la xarxa. Protocols de comunicació.
• Estandardització del format i model de dades i metadades. Establir la infraestructura
d'informació bàsica per a gestionar, emmagatzemar, descriure i compartir dades obtingudes
pels sensors
Fase 3. Manteniment i calibratge dels equips
• Proves de fiabilitat del sistema.
• Establiment de protocols de control de qualitat de la informació generada.
Resultats i productes esperats:
•
•
•
•
•

Models i metodologia per al procés de recollida, i anàlisis de les dades.
Disseny dels requeriments tècnics i tecnològics. Integració sistemes de mesura de qualitat
de l’aigua
Disseny dels dispositius de flotació i el cable de fondeig
Supervisió i lectures pilot del sistema , un cop implementat ( en el marc de l’operació Gestió
sostenible del cicle de l’aigua , del Consorci del Besòs)
Monitorització remota, en temps real, de dades generades pels equips ubicats a la boia

ACTUACIÓ 1.3. SOLUCIONS DE SOSTENIBILITAT EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS
HÍDRICS: APROFITAMENT SOSTENIBLE D’AIGÜES FREÀTIQUES
La interacció de les aigües freàtiques, la qualitat de les aigües del riu Besòs i la influència de la
xarxa de clavegueram, a Sant Adrià del Besòs suposen un repte tècnic i tecnològic a fi de garantir
la qualitat de les aigües de bany del litoral. L’anàlisi dels últims anys ha identificat una sèrie
d’incidències que es reprodueixen de forma periòdica:
•

Problemes en èpoques de pluges a las platges de San Adrià degut a paràmetres
microbiològics, conseqüència de l’aportació del sistema de sanejament.
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Problemes d’alts nivells de les aigües freàtiques al municipi, que suposa el bombeig continu
d´aigua subterrània, enviada directament al clavegueram incrementant de forma important
el volum d’aigua que és enviada a l’EDAR del Besòs.

L’actuació pilot vol desenvolupar un model de gestió d’aquestes aigües freàtiques per a produir
de forma contínua diferents tipus de qualitat d’aigua per cobrir els següents tipus d’aplicacions
hídriques:
•
•
•

Aigua de qualitat ambiental, destinada a millorar la qualitat del riu Besòs, i a reduir la
contaminació i millora de la qualitat de l’aigua de les platges
Aigua destinada a reg de jardins i àrees d’esbarjo, en les iniciatives en marxa, o promoventne de noves associades a horts municipals o agricultura de micro-escala
Aigua destinada a usos industrials, produint qualitats depenent dels requisits dels sistemes
de producció interessats.

Data inici actuació: Gener 2018 Data fi actuació: Desembre 2020
Fases actuació 1.3.:
FASE 1. Definició del model de gestió: solucions a desenvolupar
• La quantificació i inventari de la situació a nivell del recurs freàtic, quantitat iqualitat.
• Quantificació de la qualitat dels cossos d’aigua de l’ecosistema d’estudi (aigües freàtiques,
clavegueram, aigües superficials del riu Besòs i aigua de les platges).
• Identificació de cartera de les potencials àrees d’utilització i usuaris de l’aigua freàtica.
• Definir l’inventari d’especificacions de qualitat d’acord a les necessitats del usuaris.
• Balanç hídric entre les potencials necessitats i la disponibilitat del recurs a gestionar.
• Identificar solucions tecnològiques de tractament per donar qualitat d’aigua desitjada.
FASE 2. Validació de les solucions i estructures de producció d’aigua
• Disseny de trens de tractament d’aigua.
• Validar les tecnologies de tractament a nivell de pilots: en una instal·lació representativa per
les tres tipologies d’aigües definides ( en coordinació amb Consorci del Besòs).
• Determinació dels costos de tractament: valors de Capex i Opex.
FASE 3. Definició de les estructures per implementar el sistema de reutilització sostenible de
l’aigua freàtica
• Definició del model d‘implementació dels tractaments: sistema centralitzat enfront d’un model
de tipus satèl·lit. Estimació dels costos d’implementació de les estructures requerides
Resultats i productes esperats:
•

Disposar d’un model de gestió i monitorització, via TIC, de les aigües freàtiques, a fi de
facilitar la reducció de l’impacte dels escenaris de pluja i sobreeiximents del clavegueram,
eliminant els escenaris de mala qualitat microbiològica a les platges properes. Amb dos
guanys molt importants: la dilució de l’aigua del Riu Besòs, millorant la seva qualitat i en
conseqüència millorant la qualitat a les platges; i una reducció del cabal d’aigua que és
enviada a l’EDAR del Besòs.

E. Com contribueix l’operació al Projecte en que s’emmarca i al PECT EN GENERAL
Innovació i coneixement
• Contribueix al desenvolupament de nous productes i processos sobre la gestió del cicle de
l’aigua.
• Contribueix al desenvolupament de nous equipaments científic-tècnics i prototips
demostradors relacionats amb la gestió integral dels recursos hídrics
• Contribueix a l’aplicació de les TIC en els processos de monitorització d’aigües de diversa
tipologia .
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Creixement econòmic
• Contribueix a la generació d’activitat econòmica directa, i al increment i atracció
d’inversions públiques ( manteniment dels sistemes, promou la inversió tècnica i
tecnològica i la recerca aplicada a la gestió d’aigües freàtiques i d’altra mena ).
Sostenibilitat
• Contribueix a la generació d’actuacions d’R+D+i en l’àmbit de l’economia verda – gestió
de l’aigua
• Contribueix a millorar el impacte mediambiental directa derivat de les actuacions
relacionades amb les platges, la llera del riu Besòs i la utilització del recursos hídrics
del territori
Internacional
• Contribueix a posicionar el territori com aparador de recerca especialitzada en
l’entorn de la recerca científica en mesures de monitorització a distància en
sostenibilitat.

OPERACIÓ 2. GESTIÓ SOSTENIBLE DEL CICLE DE L’AIGUA
A. Encaix amb el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020:
•

Eix prioritari: EIX 1. Prioritat d’inversió: PI 1.2. Desenvolupar vincles i sinergies
entre empreses, centres d'investigació i desenvolupament i ensenyament superior,
innovació ecològica, aplicacions de servei públic, suport a la investigació
tecnològica i aplicada, línies pilot. Objectiu específic: OE 1.2.2. Transferència de
coneixement i cooperació entre empreses i centres d’investigació.

B. Dades generals - Descripció de l’operació:
Intervenció pilot per a la implementació tècnica i tecnològica i infraestructural de l’acció per
a la millora mediambiental i de sostenibilitat en el conjunt del ecosistema hídric d’aquest
territori (riu, aqüífer, aigües residuals, aigües superficials i qualitat del litoral) a St. Adrià i
Badalona.
Aquesta operació es desplega en dues actuacions que es detallen més endavant: 2.1.
Monitorització model litoral i 2.2. Gestió de les aigües freàtiques, que a la vegada
complementa l’operació liderada per l’UPC relacionada amb la recerca per a la
sostenibilitat.
Data inici operació: Novembre de 2017 Data fi operació: Desembre de 2020
Nom del beneficiari de l’operació: Consorci del Besòs
Municipi on està ubicada l’operació: Litoral Besòs (Sant Adrià de Besòs i Badalona)
C. Indicadors claus de l’operació:
Nom indicador

Tipus
indicador
RIS3CAT

Codi
indicador

Previsió de empreses que incrementen els
ingressos arran de la participació en el
projecte

PECT Litoral Besòs Territori Sostenible
Memòria del projecte
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RIS3-28

Unitat
mesura
Nombre

Valor
objectiu
2018
1

Valor
objectiu
2020
5

Entitats
sòcies:

PRODUCTIVI
TAT
PRODUCTIVI
TAT
PRODUCTIVI
TAT
RESULTATS
FINANCERS

Entitat participant
no beneficiària:

Investigadors any participant en
projectes cofinançats
Investigadores any participant en
projectes cofinançats
Investigadors any participant en
projectes cofinançats
Empreses amb Innovació que
cooperen
Import despeses subvencionables

E021

Nombre

3

8

E021D

Nombre

0

0

E021H

Nombre

3

8

R001E

%

0

1

F02

Imports

6.253,38

204.690,92

D. Detall per actuació:
ACTUACIÓ 2.1. MONITORITZACIÓ MODEL LITORAL
Desenvolupament del maquinari i programari, la seva ubicació i manteniment dels sistemes
autònoms per a la mesura de la qualitat de l’aigua del riu Besòs, mitjançant un sistema de boia
prototip implantada a la desembocadura del riu Besòs, amb monitorització en temps real.
Es desenvoluparà la infraestructura de monitorització de la qualitat de l’aigua al litoral Besòs, via
TIC, complementant l’actuació de Sensòrica de l’UPC, al facilitar la compra i instal.lació del
conjunt de mecanismes i del prototip de boia desenvolupat, facilitant la disponibilitat de les dades
de monitorització via TIC, en temps real.
La boia s’ubicarà a la desembocadura del riu Besòs. Els sistemes de boies fondejades en aigües
someres són generalment més fàcils d’instal·lar i mantenir que els sistemes submarins cablejats,
però disposen d’un l’ample de banda de comunicació inferior i una disponibilitat reduïda d’energia.
Ara bé, les boies costeres es poden comunicar fàcilment amb la costa mitjançant radio d’alta
freqüència (VHF- UHF) o sistemes de comunicació cel·lulars (GSM, UMTS) i es poden col·locar
panel solars per augmentar l’energia.
Data inici actuació: Novembre 2017

Data fi actuació: Desembre 2020

Fases d’actuació 2.1.:
FASE 1. Marc d’actuació i requeriments
• Coordinar-se amb l’UPC a fi d’identificar i elaborar els requeriments per a la compra de la
instrumentació necessària i de la tecnologia per a la construcció de la boia prototip
FASE 2. Requeriments i execucions infraestructurals, tècniques i tecnològiques.
• Desenvolupar el procediment i execució del procés de compra pública dels materials tècnics
científics per a la fabricació de la boia prototip.
• Realitzar els treballs d’instal·lació marina de la boia i de les infraestructures necessàries.
• Acció de test i validació del sistema de flotació, comunicacions i transmissió de dades ( en
coordinació amb UPC ) .
• Mantenir en funcionament els dispositius i mecanismes de monitorització i infraestructurals de
l’acció pilot.
Resultats i productes esperats:
•
•
•

Disposar d’una sonda multi paramètrica (B&C Electronics) per a les mesures de: profunditat,
temperatura, conductivitat, pH, O.R.P, dissolució d’oxigen, terbolesa, ISE (NH4+)
Disposar d’un fluoròmetre C3 de Turner Designs per a la mesura de: Hidrocarburs, aigües
residuals (Abrillantadors òptics, Tryptophan), clorofil·la, tintsfluorescents
Dotar al territori d’un sistema de monitorització remota en temps real de les dades generades
pels equips de mesura davant del litoral Besòs i del propi riu.

ACTUACIÓ 2.2. GESTIÓ AIGUA FREÀTICA
Intervenció pilot per a la implementació tècnica i tecnològica de l’acció per a la millora en el
conjunt del ecosistema hídric del territori ( freàtics, clavegueram, aigües superficials i platges)
mitjançant les aigües freàtiques, com espai experimental a St. Adrià del Besòs amb efectes a tot el
litoral adjacent.
Aquesta actuació complementa l’actuació de Solucions de sostenibilitat en la gestió dels recursos
hídrics per l’UPC, al facilitar les infraestructures i materials tècnics i tecnològics per al
desenvolupament de l’acció pilot aplicada directament al territori del litoral mitjançant la creació,
PECT Litoral Besòs Territori Sostenible
Memòria del projecte
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implantació i desenvolupament dels anomenats trens de tractament d’aigües ( per a la millora del
riu, de l’aigua de reg i altres usos d’enjardinament i horticultura i d’usos industrials ).
Data inici actuació: novembre de 2017

Data fi actuació: Desembre de 2020

Fases de l’actuació 2.2.:
FASE 1. Marc d’actuació
• Complementar el inventari i balanç dels recursos hídrics del territori.
FASE 2. Requeriments i execucions infraestructurals, tècniques i tecnològiques.
• En coordinació amb l’UPC identificar els requeriments tècnic – científics pels anomenats trens
de tractament d’aigua.
• Desenvolupar el procediment i execució del procés de compra pública dels materials tècnics
científics i trens d’aigües.
• Realitzar les infraestructures necessàries representatives per les tres tipologies d’aigües
definides ( en coordinació amb UPC ) .
• Mantenir en funcionament els entorns infraestructurals de l’acció pilot.
Resultats i productes esperats:
•

La millora del entorn de platges del litoral Besòs, directament a Sant Adrià i indirectament al
Besòs i franja litoral metropolitana, i de la llera del riu Besòs, des de la sostenibilitat i la
racionalització de la utilització de les aigües freàtiques i subterrànies

E. Com contribueix l’operació al Projecte en que s’emmarca i al PECT EN GENERAL
Innovació i coneixement
• Contribueix al desenvolupament de productes i processos de la gestió del cicle de l’aigua.
• Contribueix al desenvolupament de nous equipaments científic-tècnics i prototips
demostradors relacionats amb la gestió integral dels recursos hídrics
• Contribueix a l’aplicació de les TIC en els processos de monitorització d’aigües.
Creixement econòmic
• Contribueix a la generació d’activitat econòmica directa, i al increment i atracció d’inversions
públiques ( manteniment dels sistemes, promou la inversió tècnica i tecnològica i la recerca
aplicada a la gestió d’aigües freàtiques i d’altra mena)
Sostenibilitat
• Contribueix a generar actuacions d’R+D+i en l’àmbit de l’economia verda – gestió de l’aigua
• Contribueix a millorar el impacte mediambiental directa derivat de les actuacions relacionades
amb les platges, la llera del riu Besòs i la utilització del recursos hídrics del territori
Internacional
• Contribueix a posicionar el territori com aparador de recerca especialitzada en l’entorn
científic

OPERACIÓ 3. ECOMESURES
A. Encaix amb el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020:
•

Eix prioritari: EIX 1 . Prioritat d’inversió: PI 1.2. Desenvolupar vincles i sinergies entre
empreses, centres d'investigació i desenvolupament i ensenyament superior, la innovació
social, la innovació ecològica, les aplicacions de servei públic, suport a la investigació
tecnològica i aplicada, línies pilot, accions de validació precoç dels productes. Objectiu
específic: OE 1.2.1. Impuls i promoció d'activitats d'R+I liderades per les empreses,
suport a la creació i consolidació

B. Dades generals - Descripció de l’operació:
L’operació pretén complementar les accions relacionades amb la gestió sostenible de les aigües
PECT Litoral Besòs Territori Sostenible
Memòria del projecte
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Entitats
sòcies:

Entitat participant
no beneficiària:

superficials i subterrànies en un entorn urbà d’alta densitat, mitjançant les TIC i els sistemes de
control i monitorització en temps real dels recursos hídrics (Sistema SCADA) i les obres
d’infraestructura necessàries per a la interconnexió d’una xarxa freàtica de titularitat pública
dispersa, en una acció pilot a Badalona i el reajustament del sistema de gestió energètica
associada a les estacions de bombament i pous urbans.
Objectius de l’operació:
Desenvolupar i implementar un sistema de monitorització, control i d’infraestructures necessàries
per a la reducció del consum d’aigua potable utilitzada per al reg i treballs auxiliars a la via pública
com neteja de carrers, de contenidors, escombradores mitjançant les aigües subterrànies de la
ciutat.
Reduir les emissions de CO2 associades al consum energètic relacionat amb aquest procés de
reutilització en el marc del cicle de l’aigua a la ciutat, en les seves fases de captació, tractament,
transport i distribució.
Data inici operació: Març de 2019 Data fi operació: Desembre de 2020
Nom del beneficiari de l’operació: Ajuntament de Badalona
Municipi on està ubicada l’operació: Badalona
C. Indicadors claus de l’operació:
Nom indicador

Tipus
indicador
RIS3-06
PRODUCTIVI
TAT
RESULTATS
FINANCERS

Unitat mesura

Empreses privades que
participen
Investigadors any participant en
projectes cofinançats
Empreses amb Innovació que
cooperen
Import despeses subvencionables

Valor
objectiu
2018
0

Nº

Valor
objectiu
2023
1

E014

Nombre

0

1

R001E

%

0

1

F02

Imports

63.636,36

255.371,90

D. Detall per actuació:
ACTUACIÓ 3.1. ECO MESURES. MILLORA DEL CICLE DEL AIGUA EN L’ENTORN PÚBLIC.
MONITORITZACIÓ INTEL.LIGENT.
Els recursos hídrics són limitats, la utilització d’aigua potable per al reg de zones verdes i usos
auxiliars com el bandeig de carrers, neteja de contenidors, escombrat, i altres porta associat un
consum energètic molt elevat lligat al procés de captació, tractament, transport, acumulació, i
bombament de l’aigua.
A Badalona, la xarxa d’aprofitament freàtic és atomitzada i deficient. Manca de recursos hídrics
a les zones de major demanda hídrica degut a la concentració de parcs. Es tracta de la zona
intermèdia de la ciutat, al nord de la C-31 alhora que les zones altes de la ciutat, on els aqüífers
són d’escassa potència. Per una altre banda, a la zona baixa de la ciutat, disposem de recursos
hídrics suficients per cobrir la demanda. Així es pretén interconnectar la xarxa freàtica de
Badalona: el Sistema Pompeu Fabra amb el Sistema Montigalà, implementant la interconnexió
amb la modernització del sistema de monitorització telemàtica SCADA de control de la xarxa.
Data inici actuació: Març de 2019 Data fi actuació: Desembre de 2020
Resultats i productes esperats:
•
•

Reducció del consum d’aigua potable utilitzada per al reg i treballs auxiliars a la via
pública com neteja de carrers, de contenidors, escombradores...
Reducció de les emissions de CO2 associades al cicle de l’aigua. Captació, tractament,
transport i distribució.

E. Com contribueix l’operació al Projecte en que s’emmarca i al PECT EN GENERAL
PECT Litoral Besòs Territori Sostenible
Memòria del projecte
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Entitats
sòcies:

Entitat participant
no beneficiària:

Innovació i coneixement
• Contribueix al desenvolupament de nous sistemes TIC per a la monitorització del
sistema d’aigües. Locals.
• Contribueix a l’Increment de la col·laboració entre empreses i agents d’R+D+I del territori
Creixement econòmic
• Contribueix a la generació indirecta de nous llocs de treball per al manteniment.
• Contribueix a la millora de la qualificació professional i ocupabilitat de lapoblació
• Contribueix a la generació d’activitat econòmica directa en el territori
• Contribueix a l’increment d’inversions públiques sobre el cicle de l’aigua.
Sostenibilitat
• Contribueix a millorar l’ús dels recursos hídrics locals
• Contribueix a l’estalvi energètic derivat de les actuacions

Projecte 2 : Desenvolupament del model d’eficiència energètica per a la
sostenibilitat mediambiental ( operació 4 )
OPERACIÓ 4. TALENT ENERGÈTIC
A. Encaix amb el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020:
•

Eix prioritari: EIX 4. Prioritat d’inversió: PI 4.4. Desenvolupament i
aplicació de sistemes de distribució intel·ligents a les xarxes que operin
amb tensió baixa i mitjana. Objectiu específic: OE 4.4.2. Millorar les
xarxes de distribució dirigides cap a les smart grids a través d’inversió en
sistemes TIC.

B. Dades generals - Descripció de l’operació:
El canvi de model tradicional de grans centrals de producció localitzada amb
energies primàries no renovables cap a una generació distribuïda que permeti l’ús
d’energies renovables, com ara fotovoltaica o eòlica entre d’altres necessita ésser
tractada des dels diferents nivells que conformen el problema energètic del
subministrament elèctric, des del nivell més baix, tenint en compte les
característiques i models físics dels actius energètics implicats, fins al nivell més
elevat, tenint en compte la planificació econòmica i logística dels actius implicats.
Sant Adrià de Besòs i Badalona disposen d’un sistema d’alimentació d’energia
elèctrica basat en el model tradicional de grans centrals de producció localitzada
amb energies primàries no renovables. Un problema associat a aquest model és no
poder d’actuar en la cadena d’energia elèctrica a nivell d’usuari final i, per tant, la
impossibilitat de millorar l’eficiència d’aquest sistema energètic.
La tecnologia ens pot permetre adequar la producció elèctrica de forma distribuïda i
a prop de les càrregues (a prop de l’usuari final). La utilització de tècniques pròpies
de l’Electrònica de Potència, el control dels fluxos d’energia i les mesures
intel·ligents, permeten actuar sobre els sistemes de consum al darrer nivell de la
cadena elèctrica, domèstica, industrial o de serveis.
Aquesta generació distribuïda permet l’ús d’energies renovables, com ara
fotovoltaica o eòlica entre d’altres, les quals, amb ajut d’un sistema
d’emmagatzematge energètic completen el sistema alternatiu al tradicional.
L’alternativa a desplegar i experimentar rep el nom de micro- xarxa intel·ligent.
L’operació pretén desenvolupar un model de micro-xarxa intel·ligent que permeti
millorar l’eficiència energètica en els processos de generació i distribució d’energia
elèctrica a prop de l’usuari final que operi com a sistema alternatiu al model
tradicional, reforçant al territori
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Entitats
sòcies:

Entitat participant
no beneficiària:

PECT com a espai especialitzat en mesures per a la sostenibilitat.
Data inici operació: setembre de 2017

Data fi operació: Desembre 2020

Nom del beneficiari de l’operació: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
Municipi on està ubicada l’operació: Litoral Besòs (Sant Adrià de Besòs i Badalona)
C. Indicadors claus de l’operació:
Tipus
indicador
RIS3CAT
RIS3CAT
RIS3CAT

PRODUCTIVI
TAT
RESULTATS
FINANCERS

Nom indicador

Previsió de llocs de treball creats
vinculats amb el projecte
Investigadors que participen en el
projecte
Previsió de persones que reben
formació en el marc dels projectes de
RIS3CAT
Investigadors any participant en
projectes cofinançats
Capacitat elèctrica al territori
Import despeses subvencionables

RIS3-24

Nombre

Valor
objectiu
2018
1

RIS3-05

Nombre

7

7

RIS3-26

Nombre

25

175

Codi
indicador

Unitat
mesura

C033

Nombre

R049E
F02

%
Imports

0
0
93.760,33

Valor
objectiu
2020
1

1
1
253.049,83

D. Detall per actuació:
ACTUACIÓ 4.1. MICROXARXA INTEL·LIGENT: RECERCA I DESENVOLUPAMENT
Aquesta actuació impacta a nivell d’usuari final dins la cadena de generació, transport i
distribució d’energia elèctrica. Es durà a terme el disseny d’un sistema escalable i modelitzat
pensat per a la generació, distribució, gestió i optimització del subministrament de l’energia
elèctrica, basat en un marc conceptual orientat al control dels sistemes processadors d’energia
elèctrica, amb xarxes de contínua o d’alterna tant monofàsiques com si cal trifàsiques, i en un
marc físic concret. Aquest és la microxarxa intel·ligent (smart microgrid), un sistema general i
escalable vertical i horitzontalment (hardware, energia, software, comunicacions i control) que
permet alimentar in situ un conjunt de càrregues, siguin passives o actives, amb la possibilitat de
funcionar autònomament (islanding mode) o intercanviant energia amb la xarxa general de
distribució (on-grid) o bé amb d’altres microxarxes (collaborative mode) amb control, dels fluxos
de potència.
Data inici actuació: setembre de 2017

Data fi actuació: Desembre de 2020

Fases de l’actuació 7.1:
FASE 1. Identificació de sistemes i metodologia comparativa
• Identificar i determinar els diferents sistemes de referència òptims segons les diferents
necessitats, disponibilitats i escenaris definits (generació distribuïda, microxarxes
domèstiques, punts de recàrrega, sistemes d’emmagatzematge, gestió de càrregues, etc.) .
• Comparar els resultats òptims i la seva possible integració en el marc regulador actual.
• Determinar característiques dels actius energètics dels sistemes referència i aplicar-los, per
exemple a:
o Microxarxes domèstiques amb gestió individual o col·laborativa
o Punts de recàrrega òptima per a vehicles elèctrics particulars, o de la xarxa pública
de transport, tant terrestres com marítims.
o Sistemes d’enllumenat intel·ligent a la via pública i alimentació a marquesines
d’autobusos, o semàfors.
o Alimentació d’edificis de pública concurrència i/o Zero Energy Buildings o near ZEB.
o Senyalització marítima autònoma (boies, fars, molls, etc.).
FASE 2 Anàlisi i propostes desplegament
• Analitzar les estratègies de gestió òptima de l’energia segons les diferents característiques
dels sistemes analitzats (entorns domèstics, enllumenat públic, etc.) per al seu
desplegament.
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Entitats
sòcies:

•

Entitat participant
no beneficiària:

Realitzar propostes de desplegament d’alguns sistemes energètics basats en
microxarxa, d’acord amb els interessos dels municipis i agents implicats.

Resultats i productes esperats:
•

Disposar del disseny d’un sistema escalable i modelitzat de microxarxa intel·ligent (smart
microgrid),per a la generació, distribució, gestió i optimització del subministrament de l’energia
elèctrica a nivell d’usuari final, particularitzant a diferents escenaris d’interès..

• Potenciar l’aplicabilitat de les microxarxes intel·ligents a l’hora de millorar l’eficiència
energètica en un entorn dels municipis de Badalona i de Sant Adrià del Besòs.
E. Com contribueix l’operació al Project en que s’emmarca i al PECT ENGENERAL
Innovació i coneixement
•
•
•
•
•

Contribueix al desenvolupament de nous productes i serveis relacionats amb la
millora de l’eficiència en la generació d’energia elèctrica a prop dels consums.
Contribueix a desenvolupar prototips demostradors en laboratori i disseny de plantes pilot
al territori
Contribueix a l’aplicació de les TIC als processos de generació i distribució elèctrica a nivell
d’usuari final..
Contribueix a l’Increment de la col·laboració efectiva entre empreses i agents d’R+D+I
Contribueix a la formació de persones en l’àmbit de l’eficiència energètica i el seu ús
sostenibilista.

Creixement econòmic
• Contribueix a la possibilitat de generació d’activitat econòmica directa i indirecta en el sector
• Contribueix presentant una via d’àmbit territorial cap a increment i atracció d’inversions públiques
Sostenibilitat
• • Contribueix a la sensibilització ciutadana i als possibles usuaris de microxarxes cap a l’ús
racional i sostenible de l’energia elèctric
• Contribueix a generar actuacions d’R+D+i en l’àmbit de l’economia verda
• Contribueix a reduir el impacte mediambiental en la generació elèctrica.

Projecte 4: OPERACIÓ 11. COORDINACIÓ
A. Encaix amb el programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020:
Requeriment Bases PECT – emmarcats en la RIS3 CAT . S’emmarca en l’eix 1 a fi d’alta a
l’aplicatiu de presentació de propostes al programa
B. Dades generals - Descripció de l’operació:
Conjunt d’actuacions relacionades amb la presentació de la proposta, la seva gestió en cas
d’aprovació i la seva justificació i difusió:
• Presentació del projecte PECT i representació i relacions institucionals PROJECTE en
altres instàncies.
• Coordinació i seguiment i control econòmic financer i Auditories (semestrals).
• Coordinació del model de governança del projecte , a nivell presencial (trimestral).
• Seguiment i avaluació ( continua, intermèdia i final ).
• Coordinació i execució de la campanya de comunicació i difusió del PECT.
Objectius de l’operació:
Representar i garantir la presentació, gestió, compliment dels requeriments i marc legal i
coordinació del conjunt del PECT, tant a nivell intern com a extern.
Data inici operació: Març 2017

Data fi operació: Desembre de 2020

Nom del beneficiari de l’operació: Sant Adrià de Besòs
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Entitats
sòcies:

Entitat participant
no beneficiària:

Municipi on està ubicada l’operació: Sant Adrià de Besòs
C. Indicadors claus de l’operació:
Donades les característiques pròpies d’aquesta operació. Els indicadors van relacionats
directament al conjunt d’actuacions realitzades:
•
•
•
•
•

Presentació projecte : 1 i Coordinació – Comitè pilotatge: 13 reunions plenàries
Informes seguiment i auditories: 6 i informe avaluació i seguiment : 1, Informe final: 1
Presentacions institucionals – empresarials: 1
Campanya comunicació – difusió : 1 ( indicadors concrets en apartat comunicació )
Comitè tècnic científic - empresarial: 1

D. Detall actuacions generals de l’operació
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Representació institucional i operativa del PECT
Governança - Anàlisi del PECT, debat, pilotatge i presa de decisions sobre el conjunt
d’actuacions i accions relacionades amb el funcionament i el compliment del PECT.
Supervisió i monitoratge del procés de funcionament i desplegament del PECT
Coordinació i promotor de la comunicació i difusió del PECT i dels seus resultats
Avaluació interna i de l’externa del conjunt del PECT
Certificació d’actuacions, de la despesa i de la justificació econòmica i reemborsament
de la subvenció FEDER.
Presentació del informe intermedi i de l’informe final.
Supervisió de l’aplicació dels elements horitzontals: Desenvolupament sostenible,
Igualtat d’oportunitats i no discriminació, Igualtat entre homes i dones
Canal de gestió administrativa sobre els diferents aspectes de gestió global del PECT.

E. Com contribueix l’operació al Project en que s’emmarca i al PECT ENGENERAL
Aquesta operació és la garant del desenvolupament del conjunt del PECT en els seus aspectes
formals, tant de compliment dels requeriments establertes en el marc del PO Feder CAT, com
en el seu reglament europeu, a les bases de la convocatòria i del conjunt de requeriments
legals relacionats directament amb dites bases, el procés de certificació i justificació i de
canalització dels recursos econòmics. Així mateix és el canal de comunicació vers l’exterior del
PECT i del conjunt d’actuacions internes que han de garantir el compliment del conjunt
d’objectius establerts als 2 projectes i a les operacions identificades.
F. Calendari:
• Preparació provisional del desplegament del projecte PECT i les modificacions que es
puguin demandar– Març - Setembre 2017
• Preparació i presentació final projecte aprovat i presentació pública del projecte PECT –
Octubre - Desembre 2017
• Representació i relacions institucionals PROJECTE amb altres instàncies ( anual )
• Activació del dispositiu tècnic intern de secretaria del projecte. 2018
• Identificació i previsió de les contractacions externes tècniques relacionades amb l’operació
de Coordinació. Darrer trimestre 2017 – i al llarg del 2018
• Coordinació i informes seguiment (semestrals)
• Control econòmic financer i Auditories (semestrals)
• Organització i coordinació del model de governança del projecte , a nivell presencial
(trimestral) i activació Consell Mediambiental a partir 1er trimestre 2019.
• Seguiment i avaluació ( continua, intermèdia i final ) 2018 -2020
• Preparació, coordinació i execució de la campanya de comunicació i difusió del PECT,
d’acord amb la resta de socis.( a partir setembre 2018 )
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Entitats
sòcies:

Entitat participant
no beneficiària:

CALENDARI

2017

PECT LITORAL BESÒS TERRITORI SOSTENIBLE
Entitat

Operació

2
t

Actuacions
1 . 1 . Qualitat ambiental litoral Besòs
1 . 2 . Sensòrica. Monitorització de la
qualitat de l’ aigua del riu Besòs
1 . 3 . Solucions de sostenibilitat en la
gestió dels recursos hídrics:
Aprofitament sostenible d’ aigües
freàtiques
2 . 1 . Monitorització model litoral

CONSORCI
DEL BESÒS

1 . Recerca per
la sostenibilitat
2 . Gestió
sostenible cicle
aigua

BADALONA

3 . Ecomesures

3 . 1 . Ecomesures. Millora del cicle del
aigua en l’entorn públic. Interconnexió
de la xarxa freàtica municipal

UPC

4 . Talent
energètic

7 . 1 . Microxarxa intel· ligent recerca

UPC

SANT ADRIÀ
DE BESOS

5. Coordinació

2 . 2 . Gestió aigua freàtica

Preparació i coordinació candidatura i
projecte
Representació institucional PECT
Consell Mediambiental
Control econòmic financer
Comunicació i difusió
Supervisió elements horitzontals
Avaluació intermèdia i final
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3
t

2018
4
t

1
t

2
t

3
t

2019
4
t

1
t

2
t

3
t

2020
4
t

1
t

2
t

3
t

4
t

Entitats
sòcies:

9

Entitat participant
no beneficiària:

Pressupost desglossat per tipologies de costos i despeses PER
BENEFICIARI

PRESSUPOST PER SOCIS I ACTUACIONS
Entitat
beneficiària

UPC
UPC

Operació

1 . Recerca per la
sostenibilitat
4 . Talent
energètic

TOTAL
TOTAL
OPERACIÓ
ACTUACIÓ

Actuacions

Cap. 1
RRHH

Costos
Indirectes

Cap 2
Subcont.

Cap 6
Inversió

1 . 1 . Qualitat ambiental
litoral Besòs

17.077,80

2.561,67

- €

- €

19 .639 ,48

1 . 2 . Sensòrica.
Monitorització de la
qualitat de l’ aigua del riu
Besòs

69.794,26

10.469,14

- €

- €

80 .263 ,40

1 . 3 . Solucions de
sostenibilitat en la gestió
dels recursos hídrics:

162.884,08

24.432,61

- €

- €

187 .316 ,70

220.043,33

33.006,50

- €

- €

253 .049 ,83

253 .049 ,83

469 .799 ,48

70 .469 ,92

0 ,00

0 ,00

540 .269 ,40

540 .269 ,40

12.465,59

1.869,84

7.851,25

37.876,14

60 .062 ,82

- €

- €

4.132,23

140.495,86

144 .628 ,09

12 .465 ,59

1 .869 ,84

11 .983 ,48

178 .372 ,00

204 .690 ,91

- €

- €

32 .231 ,40

223 .140 ,50

255 .371 ,90

255 .371 ,90

48 .649 ,98

7 .297 ,50

55 .200 ,00

0 ,00

111 .147 ,48

111 .147 ,48

7 . 1 . Microxarxa intel·
ligent recerca

TOTAL UPC

CONSORCI
DEL BESÒS
TOTAL
CONSORCI
DEL BESÒS

2 . Gestió
sostenible cicle

BADALONA

3 . Ecomesures

3 . 1 . Ecomesures.
Millora del cicle del aigua

SANT ADRIÀ
DE BESOS

5. Coordinació

Presentació projecte,
representació i gestió
transversal

2 . 1 . Monitorització
2 . 2 . Gestió aigua
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287 .219 ,57

204 .690 ,91

Entitats
sòcies:

Entitat participant
no beneficiària:

10 Descripció del model de governança del PECT
10.1. Model de governança
La governança del PECT es sustenta en els principis de coresponsabilitat, cooperació, i
delegació:
• Coresponsabilitat: a fi de contribuir per part del conjunt del partenariat al correcte
funcionament del PECT, realitzant les tasques i compromisos adquirits, tant en la gestió
específica de les operacions com de les actuacions pròpies, en temps i forma; de la
comunicació de les incidències que puguin sorgir, a nivell de projecte, gestió econòmica i
tramitació administrativa i del compliment del conjunt de tota la resta de obligacions que es
deriven de la normativa FEDER, les bases dels PECT i legislació complementaria.
• Cooperació: Un sol PECT com a resultat de l’agregació del valor afegit individual de cada
partner però que interactua amb els altres partners i beneficiaris tant en els projectes
col.laboratius com en la resolució de les incidències i en la recerca de solucions a fi de garantir
la bona fi del projecte.
• Delegació: Assumint el rol determinat en el procés de preparació del PECT i acceptant la
representació per delegació de l’Ajt. de Sant Adrià del Besòs a tots els efectes referits al
projecte
10.2. Gestió del PECT
El PECT s’organitza al voltant de la figura del Comitè de Direcció – CD ( integrat per un
representant de cada partner, amb capacitat de decisió ), coordinat per la representació de l’Ajt.
de Sant Adrià del Besòs. Assumint el conjunt de funcions de presa de decisions, monitorització
del desenvolupament del PECT i el control col·lectiu d’aquest, així com la resolució de les
incidències i propostes de modificació i readaptació d’acord a l seguiment i avaluació, que puguin
sorgir. Tanmateix valida els informes semestrals i es informat dels processos i resultats de les
justificacions tècniques i econòmiques.
El projecte està representant a efectes oficials i normatius per l’Ajuntament de Sant Adrià del
Besòs, encarregant-se del conjunt dels aspectes de gestió relacionats amb les comunicacions
oficials, requeriments, informes tècnics i econòmics, gestió de la informació en l’aplicatiu del
programa i la representació institucional davant del conjunt d’organismes i institucions
relacionades amb el PECT. Així mateix s’encarregarà d’establir els procediments de
funcionament interns, i garantir el procés de seguiment i avaluació del PECT i l’aplicació dels
requeriments de la comunicació i de les activitats generals de difusió del PECT i dels principis
horitzontals d’igualtat, sostenibilitat i no discriminació.
El funcionament ordinari es gestionarà des de l’oficina de coordinació, amb el suport extern
econòmic financer extern i el serveis de consultoria externa per a la gestió del PECT.
Es disposarà d’un servei de comunicació i transferència d’informació intern, en format
electrònic, per a la gestió, registre i arxiu electrònic dels conjunt de documents i
informacions tècniques i econòmiques relacionades amb els diferents aspectes del PECT (
organitzat per partners i operacions ).
Així mateix les tasques del CD es veuran complementades amb la creació i incorporació d’un
Consell Mediambiental d’expertesa, del món de la recerca i del teixit socioeconòmic del territori
( un mínim de 4 i un màxim de 8 subjectes ) a fi de rebre les seves recomanacions sobre els
requeriments tècnics i tecnològics necessaris per a les diferents actuacions previstes i analitzar
els seus impactes socials i propostes de mesures correctives. Es reunirà a demanda del Comitè
de Direcció i seran càrrecs gratuïts.
A la vegada i com a fruit de l’operació 1, actuació 1.1. liderada per l’UPC, es preveu la creació
de la Xarxa Litoral Besòs que complementarà les activitats i consultes del Consell Mediambiental
i que el seu model es desenvoluparà en el marc de l’actuació 1.1.
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10.3. Seguiment i avaluació
El PECT es dotarà d’un procés ordinari per al seguiment i monitorització quantitativa i de resultats
( en el marc del sistema de comunicació anteriorment descrit ) i de recull i gestió d’incidències.
En paral·lel es dotarà dels serveis d’avaluació externa a fi de reforçar de forma neutra la
perspectiva qualitativa de les actuacions i dels seus impactes, on going i també expost, garantint
així la possibilitat de proposar millores en les actuacions en desplegament i també per a conèixer
les valoracions finals sobre el PECT i les seves perspectives de futur.
10.4. Gestió de riscos tècnics i financers
La complexitat del conjunt de les operacions previstes i el seu número plantegen de forma clara
realitzar la previsió de certs riscs que poden afectar no només a una en concret sinó també al
conjunt del propi PECT.
DESCRIPCIÓ RISC

ACCIONS PER A REDUIR-HO

Canvis en la composició dels òrgans de
direcció i decisió de les organitzacions

Comunicar directament als òrgans directius i a les diferents
opcions polítiques dels seus òrgans.

Manca de recursos econòmics per a portar
a terme les operacions

La solvència actual del partenariat garanteix el seu
finançament però s’ajustaran els processos de liquidació i
justificació amb caràcter semestral.

Baixa implicació de la ciutadania i del teixit
econòmic i del món estudiantil en el
projecte.

Promoure des de la presentació del PECT la seva difusió i
la incorporació en els mecanismes formals habituals de
comunicació dels partners un espai específic continuo,
convidant a demanar més informació i a participar en els
espais que es generin

Dificultat per a constituir el Consell
Mediambiental

Reforçar la comunicació i facilitar la implicació dels diferents
referents identificats, d’acord a les seves disponibilitats
personals i professionals .
i/o

Encara que alguns d’aquest tipus de riscos no depenen de les
actuacions , es monitorització des del seguiment del projecte
la incorporació del mecanismes de protecció i prevenció de
riscos relacionats amb les obres i manteniments a
desenvolupar .

Endarreriments en el desenvolupament de
les
actuacions
d’inversió
en
les
infraestructures de les accions pilot

Incorporar en el temes a treballar en el Comitè de Direcció
el seguiment específic i la supervisió de la planificació en
aquestes qüestions.

Riscos mediambientals (naturals
antropogènics) i de seguretat

11 Quadre d'indicadors
Es troba desglossat dins de les operacions descrites en la descripció de cada operació.
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12 Contribució a la generació de creixement econòmic – RRHH
Contribució a la generació de creixement
econòmic
Perfil i relació contractual
OPERACIÓ

SOCI

PERFIL

ACTUACIÓ

SANT ADRIÀ
DEL BESÒS

5 Coordinació PECT
1.1 Recerca
sostenibilitat Qualitat ambiental
litoral Besòs
1.2 Recerca per la
sostenibilitat Sensòrica

1

Coordinador activitat

1

Recopilació informació i
redacció informes

1

Coordinació activitat
Gestió qualitat
Comunicació remota i
gestió servidor

1.3 Recerca per
la sostenibilitat Aigües freàtiques

4.
Talent energètic

Coordinació activitat
Responsable tècnic planta
pilot
Tècnic d'activitat de
recerca
Arquitectures , net metering
disseny
Disseny, concepció,
validació
Models de sistemes ,
gestió, control
Generació, distribució,
concepció
Projecte, disseny,
concepció, validació
Gesti ó energètica ,
normativa , concepció
Estructura , simulació, EMS
Manteniment, adquisició i
prototips

Gestió sostenible cicle Supervisor tècnic
de l’aigua
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Personal
tècnic amb
contracte
nou
dedicació
màx.100%

Personal
directiu
(dedicació
màx. 30%)

1

Responsable de
Coordinació
Tècnic Coordinació

1
0,5
0,5

Integració sensors
Programació, validació i
desplegament

UPC

CONSORCI
DEL BESOS

Personal
tècnic amb
contracte
previ
(dedicació
màx. 50%)

0,5
0,5
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Entitat participant
no beneficiària:
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13 Quadre resum econòmic de les actuacions del PECT

PRESSUPOST PER ACTUACIONS - DESPESA ELEGIBLE
Entitat
beneficiària

UPC
CONSORCI DEL
BESÒS

Operació

Actuacions

1 . 1 . Qualitat ambiental litoral Besòs
1 . 2 . Sensòrica. Monitorització de la
qualitat de l’ aigua del riu Besòs
1 . 3 . Solucions de sostenibilitat en la gestió
1 . Recerca per la
dels recursos hídrics: Aprofitament sostenible
d’ aigües freàtiques
sostenibilitat
2 . 1 . Monitorització model litoral
2 . Gestió
sostenible cicle aigua 2 . 2 . Gestió aigua freàtica

BADALONA

3 . Ecomesures

UPC

4 . Talent energètic

SANT ADRIÀ DE 5. Coordinació
BESOS

3 . 1 . Ecomesures. Millora del cicle del aigua en
l’entorn públic. Interconnexió
de la xarxa freàtica municipal
7 . 1 . Microxarxa intel· ligent recerca

Cap. 1 RRHH

Costos
Indirectes

Cap 2
Subcont.

Cap 6
Inversió

17.077,80

2.561,67

19 .639 ,48

69.794,26

10.469,14

80 .263 ,40

162.884,08

24.432,61

187 .316 ,70

12.465,59

1.869,84

7.851,25

37.876,14

60 .062 ,82

4.132,23

140.495,86

144 .628 ,09

32.231,40

223.140,50

- €

- €

220.043,33

33.006,50

TOTAL sense coordinació

482 .265 ,07

72 .339 ,76

44 .214 ,88

401 .512 ,50

Presentació projecte, representació i gestió
transversal

48.649,98

7.297,50

55.200,00

0,00

530 .915 ,05
47,77%

79 .637 ,26
7,16%

99 .414 ,88
8,94%

401 .512 ,50
36,12%

TOTAL PECT

TOTAL OPERACIÓ
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255 .371 ,90

253 .049 ,83
1 .000 .332 ,21

111 .147 ,48
1.111.479,69
100,00%
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14 Contribució del PECT als reptes i les prioritats específiques del sector
Tal com s’ha descrit específicament en l’apartat del pla de treball, el conjunt de les operacions
suposen una contribució bé directa o indirecta , depenen de les diferents operacions i actuacions
desenvolupades.
En tot cas i agregant el conjunt d’informacions específiques previstes, entenem que el PECT
contribueix de la següent manera:
14.1. Respecta al sector de l’energia i els recursos naturals i la generació de noves
activitats tecnològiques
•

•
•
•
•
•
•
•

Mitjançant la modelització i generació de prototips i mecanismes relacionats amb el control i
monitorització dels processos de la gestió de les aigües ( de superfície i subterrànies ) i la
generació i distribució de l’energia, en entorns urbans densificats, mitjançant les TIC’s i obres
infraestructures pilot i de millora territorial.
L’articulació d’un model local per a la innovació, la promoció i futures implantacions de
noves respostes públiques per millorar l’eficiència energètica.
Creant un entorn de laboratori territorial que complementa la recerca, amb la inversió per a la
demostració i l’actuació pública.
Millorant el medi ambient de les ciutats i el seu entorn fluvial i litoral marí, amb la participació
ciutadana i del teixit econòmic i social.
Facilitant l’avançament en la recerca aplicada en la generació i distribució d’energia en
entorns urbans mitjançat xarxes locals.
Promovent un substrat d’interès, expectatives i oportunitats per a generar noves activitats de
recerca en temes mediambientals i de sostenibilitat integral en entorns territorial similar.
Valoritzant i projectant amb efecte demostratius les capacitats i coneixements tecnicocientífics
de l’UPC i la seva implicació en el teixit local.
Promovent el model de cooperació públic privat per al desenvolupament territorial innovador
i la generació de nous recursos i captació d’inversions de tercers.

14.2. Respecta al creixement econòmic
Des d’una perspectiva estratègica el PECT senyala la seva contribució envers :
•
•
•

L’atracció de noves inversions públiques i la promoció d’altres com efecte mirall, d’acord als
resultats obtinguts, per al desplegament expost de les metodologies i productes
experimentats, tant al territori com en el país.
La modificació del paisatge empresarial local, redireccionant-lo envers els nous filons
d’activitat i ocupació relacionats amb la sostenibilitat mediambiental
La reducció de la despesa energètica i de la gestió del cicle de l’aigua dels dos ajuntaments
implicats i la reducció del impacte mediambiental en la producció de CO2, contribuent als
objectius de lluita contra el canvi climàtic.

Des d’una perspectiva a curt termini:
•

•

La mobilització i implicació de diverses empreses proveïdores tècniques, tecnològiques, de
comunicació, construcció, sanejament, gestió de l’aigua, eficiència energètica, distribució
elèctrica, medi ambient en general , marines i de serveis professionals d’enginyeria,
arquitectura, medi urbà i mediambiental, platges i paisatge urbà, assessorament empresarial
i formació, transport especialitzat , per a implementar les actuacions previstes, obrint un nou
espai de mercat de serveis i productes especialitzats.
La generació d’ocupació relacionada amb les actuacions previstes i incrementar el grau de
demanda de formació i especialització en aquest camps.
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15 Descripció del pla de comunicació i difusió previst
15.1

Objectius del pla de comunicació del projecte PECT en el marc del programa FEDER

L’objectiu principal d’aquest pla és facilitar el màxim de visibilitat a la inversió comunitària en
l’economia regional, les complicitats locals del món de la recerca, ajuntaments i teixit
socioeconòmic i a les pròpies capacitats territorials per a convertir-se en un territori referent en
polítiques públiques i impuls innovador relacionat amb les estratègies de transformació
econòmica i local sota la perspectiva de la sostenibilitat mediambiental i social, d’acord a la
pròpia estratègia de comunicació del Programa Operatiu FEDER‐ Catalunya 2014‐ 2020, ( així
senyalar que les principals determinacions de la Comissió Europea són informar als beneficiaris
potencials de les oportunitats de finançament existents i donar a conèixer a la ciutadania els
resultats d’aquestes inversions).
Aquest criteri principal de l’estratègia de comunicació del FEDER contribuirà a minimitzar
l’escletxa existent entre les actuacions comunitàries en el marc del FEDER i en aquest cas
l’estratègia RIS3CAT i la ciutadania, portant a terme accions amb més repercussió entre el públic
en general. A més, procurant generar un impacte major entre els col·lectius habitualment menys
informats: els segments de població de més edat i dels mes joves, així com del propi teixit
empresarial.
15.2

Premisses bàsiques, compliment del pla d’imatge corporatiu

El present pla de comunicació parteix de la confluència dels propis requeriments formals del
programa, les seves bases i del propi Departament de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge (DGAPH) de la Generalitat de Catalunya, amb poder disposar d’una imatge, i uns
canals propis de comunicació, combinant diferents medis, com a mecanisme visual de
projecció, posicionament i presentació de resultats del PECT i del conjunt d’entitats que
participen.
El pla de comunicació específic s’estructurarà partir dels actuals plantejaments inicials ,
complementat en la fase d’inici amb una proposta de medis i d’imatge corporativa, amb un suport
extern professional quan convingui, activant-ne els mecanismes de contractació pública si fos
necessària per aquesta finalitat.
Així mateix cal remarcar que en totes les accions comunicatives es complirà amb el manual
d’imatge corporativa de FEDER i aquells aspectes recollits a les bases de la convocatòria:
•
•
•
•

La col·locació dels logos de la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya en els formats,
mides i posicions que indiqui el manual, en tots els mitjans en què es faci difusió, ja siguin
escrits o electrònics.
La senyalització provisional de les obres portades a terme, i la senyalització definitiva,
segons indiqui el manual d’imatge corporativa.
La referència al fons FEDER i a la Unió Europea en totes les publicacions oficials de
licitació o adjudicació de contractes inclosos dins de l’operació
La referència gràfica, escrita i audiovisual al fons FEDER i a la Unió Europea en totes
les accions de comunicació previstes en el pla de comunicació.

L’entitat representant del PECT serà l’encarregada d’organitzar i coordinar el desenvolupament
del Pla, amb el suport de l’equip de referents de cada entitat beneficiaria que constituirà el Grup
de Comunicació i difusió del projecte, i que a la vegada i de forma interna establiran els contactes
necessaris amb les seves pròpies àrees o departaments de comunicació, per a generar un
efecte multiplicador en el procés de difusió.
Pressupostàriament el pla s’executa des de la pròpia coordinació del PECT com des de les
diverses operacions previstes a fi de promoure al màxim els continguts, resultats i impactes
generats, canalitzant-se dites informacions d’acord als criteris i medis finals acordats però des
de les característiques de cada operació
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15.3 Fases de desplegament del projecte i el pla de comunicació :
La proposta del pla de comunicació i difusió preveu diferents formats i utilització de diferents
medis de comunicació segons la fase en què es trobi l’execució del projecte. En aquest aspecte,
a nivell d’execució i comunicació es distingirien diferents fases:
•
•
•
•

Sol·licitud de l’ operació. Es produeix en setembre del 2016.
Concessió de l’operació. Selecció de l’operació per part del DGAPH.
Inici del procés de desplegament i execució del projecte . Execució de les diferents
operacions previstes.
Impactes i resultats in itinere i expost del projecte

Així es preveuen un seguit d’accions en els diferents mitjans i suports de comunicació segons
les diverses fases del projecte PECT, recordant que algunes fases no són exactament
consecutives.
15.4

Productes prevists:
1. Document que incorpori l'estil corporatiu del projecte PECT – com a nou territori
especialitza en sostenibilitat: la carta d'identitat , la dimensió formal, la identitat
visual – logotips i codis de presentació de la imatge, el rol dels participants. Així
com la previsió d'informació i comunicació a generar i el tipus de públics i medis
2. El Pla de Comunicació del projecte.
3. L’entorn virtual : Espai web del PECT.
4. Material monogràfic de presentació del projecte i de les operacions : previsions,
desenvolupaments i resultats ( en format electrònic ).
5. Repertori de notes de premsa i fons de noticies en els entorns virtuals de les entitats
beneficiaries i del propi projecte.
6. Dossier de noticies premsa i d’inserció d’anuncis quan correspongui.
7. Fons d’imatges dels actes públics realitzats i del desenvolupament de les operacions.

15.5

Previsió pressupostaria del projecte en comunicació:

L’import previst per a les accions de comunicació i difusió d’àmbit general ascendeix a la quantitat
inicialment prevista de fins a 18.000€ a càrrec dels propis socis del PECT i a més a més les
contribucions tècniques del conjunt dels serveis de comunicació i tècnics dels diferents socis .
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Desplegament d’accions d’acord a les diferents fases del projecte

Mitjà
Comunicació

Accions claus que es portarien a terme
FASE DE PRESENTACIÓ SOL·LICITUD I SELECCIÓ FINAL
Realització d’una nota de premsa comuna i difusió des dels gabinets de
premsa de les entitats beneficiaries
•
Publicació de noticia concreta de la presentació del projecte en les respectives
webs dels beneficiaris, en les qual s’anirien actualitzant notícies en cada fase
del projecte.

Web i xarxes
socials
Ajuntaments ,
UPC, F_Btec i
Consorci Besòs.

•

Premsa escrita

•

Radio – TV local

•
•

Mitjans externs i
privats
Disseny pla de
comunicació i
d’identitat com a
projecte – guia
d’aplicació i
normativa Feder
per a la
comunicació

Web i xarxes
socials
BENEFICIARIS

•

Realització d’una nota de premsa sobre el projecte, les seves operacions i
perspectiva estratègica sobre territori sostenible, d’acord a l’aprovació
final.
Incorporació als butlletins municipals i de noticies de l’UPC.
Organització i realització d’una entrevista als referents dels projectes a les
Ràdios i TV locals ( en funció de l’acord que així s’estableixi ) sobre el
concepte del PECT, l’especialització i el impacte territorial en el model de
desenvolupament sostenible (depenent de la demanda dels medis).
Realització de roda de premsa de presentació del projecte

FASE INICI I DESPLEGAMENT DEL PROJECTE
• Subcontractació serveis externs, si així es determina per la Coordinació, per al
disseny específic del pla de comunicació i de medis i d’imatge corporativa coma
projecte i TERRITORI ESPECIALITAT- Territori PECT.
• Elaboració del document per a l’aplicació de la imatge i criteris
requeriments de comunicació d’acord amb FEDER
• Sessió formativa interna sobre els productes generats del pla de comunicació,
de medis i aplicació imatge en el conjunt de materials concrets lligats a les
diverses operacions.
• Subcontractació dels serveis externs per a elaborar l’entorn virtual de
comunicació del projecte: Espai web o bé des de les pròpies estructures
dels socis.
• Creació del grup referent de Comunicació i difusió del projecte
• Realització nota de premsa i difusió des dels gabinets de premsa dels
beneficiaris, sobre l’aprovació del projecte.
• Publicació de noticia concreta de l’aprovació del projecte en les respectives webs
dels beneficiaris.

Premsa escrita

•

Incorporació de l’aprovació als butlletins municipals i de noticies de l’UPC.

Radio-TV local

•

Difusió de la noticia de l’aprovació i convocatòria de la jornada de presentació a
premsa, medis, mon empresarial i social i ciutadania

Altres xarxes
socials

•

Distribució en altres xarxes socials locals – AAVV, Agents socials i econòmics,
de l’aprovació. Carta de presentació conjunta per part de les autoritats de cada
ens beneficiari a la ciutadania del territori.

Mitjans externs i
privats. Jornada
de presentació

•

Realització de roda de premsa de presentació del projecte complementada
amb la participació dels diferent referents de les diverses operacions i els
responsables polítics i agents socioeconòmics dels territoris implicats.
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FASE EXECUCIÓ DEL PROJECTE
Web del projecte • Actualització constant de l’estat del projecte, des de l’ens representant i
i dels
els referents de comunicació de les diverses operacions.
BENEFICIARIS
•
Notícies puntuals sobre la licitació, adjudicació i execució dels principals
contractes de les operacions.
Premsa escrita

•

Notícies sobre la licitació, adjudicació i execució de les actuacions. Butlletins
municipals i dels beneficiaris .

Radio – TV
locals

•

Realització d’un pla d’entrevistes, lligades amb les diverses operacions.

Mitjans externs i
privats

•

Realització de notes de premsa quan es produeixi la licitació, l’adjudicació i la
finalització de les actuacions més rellevants. Es pot convocar a diferents mitjans
de comunicació tant de premsa escrita com ràdio i televisió
Realització de roda de premsa quan hagin finalitzat les actuacions de
cadascuna de les operacions, presentant els resultats i productes.
Informació de les operacions en la xarxa de medis de noticies de distribució
gratuïta del territori.

•
•

Web projecte
BENEFICIARIS

FASE TRANSVERSAL DE COMUNICACIÓ DE RESULTATS I IMPACTES
•
A banda de mantenir‐se la informació sobre l’operació, i l’històric de notícies, es
publicaran periòdicament, almenys un cop a l’any, els valors assolits d’acord a
la previsió de cada operació, i l’estat d’execució.

Premsa escrita

•

Notícies, almenys un cop a l’any, sobre l’impacte de Les operacions, agents
implicats i perspectives . Butlletins de les entitats beneficiaries.

Radio – TV local

•

Notícies, almenys un cop a l’any, sobre els resultats assolits – noticia i pla
d’entrevistes .

Mitjans externs i
privats – jornada
final

•
•

Realització i divulgació de notes de premsa sobre l’impacte de l’operació.
Realització de nota de premsa al final del projecte i invitació a la jornada final del
projecte i inici del nou desplegament estratègic territorial de futur .
Jornada final de divulgació tècnic – científica i festiva del projecte.

•
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