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Exp. 900508.19

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE D’UN
ESTUDI SOBRE LA VIABILITAT DE LA TRANSFORMACIÓ DELS POLÍGONS INSERITS
O MOLT PROPERS A LA TRAMA URBANA.

1. FINALITAT DEL PLEC
El present Plec de condicions tècniques que regirà aquesta contractació, té la finalitat de
descriure els treballs a desenvolupar i enumerar els conceptes que han d’ésser objecte
d’estudi; definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de
servir de base per a la realització dels treballs encarregats, i concretar la redacció i
presentació dels diferents documents en la realització dels quals ha d’intervenir l’adjudicatari
de l’encàrrec, perquè el contingut de l’encàrrec, un cop quedi garantida i assegurada la seva
qualitat, coherència i homogeneïtat, pugui ésser rebut i acceptat per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona (d’ara endavant AMB).
2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC
Proposta d’assistència tècnica per el desenvolupament d’un estudi sobre la viabilitat de la
transformació dels polígons inserits o molt propers a la trama urbana, en espais que permetin
el sorgiment de formes innovadores d’organitzar el treball, d’activitats econòmiques i les
formes de viure.

La prestació del servei objecte de contractació s’estableix fins a finals de desembre de l’any
2019.
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4. OBJECTIUS, CONTINGUT I DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
a. Objectiu
Estudiar l’oportunitat, viabilitat i factibilitat de transformació dels polígons inserits o molt
propers a la trama urbana, en espais que permetin el sorgiment de formes innovadores en
perspectiva social i econòmica, així com d’organització del treball i les formes de viure.
-

-

b. Contingut
Anàlisi i estudi del sistemes i metodologies per buscar formes de superació del concepte
de polígon industrial (dels actuals PAEs) i avançar cap a la promoció de focus
d’innovació social i econòmica, on pugui tenir presència tant la Indústria 4.0 com les
noves formes de treball i de viure comentades, espais físics, doncs, on conflueixin
coneixement, creativitat i sostenibilitat, amb una perspectiva de desenvolupament
territorial inclusiu i de cohesió social.
Anàlisi i elaboració de propostes sobre els elements de transformació dels PAEs en
àrees d’innovació econòmica, social i urbana que recomanin canvis en les normatives
d’aquests entorns, així com quines infraestructures requeriran, d’acord amb el procés de
digitalització que, a tots nivells, és un dels principals determinants del desenvolupament
econòmic i social.
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3. VIGÈNCIA DEL CONTRACTE

Codi per a validació :H9Z9V-ZEGA2-BLNVC
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 1/2.

Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs a realitzar per l’adjudicatari, d’acord amb
les prescripcions que s’estableixen en el present Plec, per tal que s’assoleixi la correcta i
completa execució dels treballs.

Recomanacions específiques en relació a aquells polígons integrats o adossats en els
quals, de forma més fàcil, es pot assolir una major permeabilitat o relació amb l’entramat
urbà, amb la possibilitat fins i tot d'esdevenir un pol de subcentralitat municipal o
metropolità.
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-

c. Resultats esperats
1. Breu revisió de l’estat actual i perspectives dels actuals PAEs de l’AMB.
En aquest document es desplegarà un anàlisi conceptual sobre la situació dels PAES i les
expectatives de canvi a partir de les noves realitats socials, tecnològiques, etc., i de la indústria
4.0
Aquest document aportarà informació i recomanacions genèriques pel pla d’actuació de l’Àrea
de Desenvolupament Social i Econòmic, pel pla d’actuació de l’Agència Metropolitana de
Desenvolupament Econòmic, i pel Pla Director Urbanístic.
2. Proposta de model d'actuació per a l'actualització i el foment dels usos mixtos
dels PAEs que combinin proximitat residencial i activitat econòmica, i sota
òptiques d’innovació tant productiva, social, tecnològica i organitzativa.
Aquí s’inclouen les propostes a implementar per a la millora dels PAES sota diversos
enfocaments d’intervenció.
3. Selecció dels focus específics de possible actuació i propostes específiques
d’actuació en els PAEs seleccionats.
En aquest apartat es planteja mesures concretes en PAES específics que servirien de
prototips d’intervenció.
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Seran valorades les millores dels resultats mitjançant l’aprofitament de la base de dades per
construir altres informacions pertinents relatives a la implementació de projectes,
comparatives amb altres entorns, banc de dades d’innovació en aquest àmbit,
benchmarking, etc. , i tots els aspectes que la consultora aporti com a millora dels resultats
esperats.

Codi per a validació :H9Z9V-ZEGA2-BLNVC
Verificació :http://gambito.amb.cat:83/index.jsp
Aquesta és una còpia impresa del document electrònic referènciat : 2/2.

4. Relació de millores en les propostes per intervenir en els PAE’S i altres subproductes.

