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1_TARRAGONA EN EL MARC DE RIS3 

 

L’estratègia RIS3CAT identifica polítiques públiques vinculades amb la capacitat de les entitats 

del territori per promoure les seves estratègies competitives en la innovació. Concretament, 

s’impulsa l’agenda digital, el suport a l’emprenedoria, l’ecoinnovació, el suport a la innovació 

tecnològica i la formació i talent. Per això, l’estratègia presenta una sèrie d’instruments, la 

implementació dels quals està estretament relacionada amb els programes operatius dels fons 

europeus. Els fons estructurals i d’inversió se centren en les prioritats de l’estratègia Europa 

2020: 

 

 

Entre els instruments presentats per la RIS3CAT, destaquen les Comunitats RIS3CAT, que 

representen agrupacions d’empreses i d’agents del sistema de R+D+i del territori català que 

impulsen plans d’actuacions de transformació econòmica dins d’un dels àmbits sectorials 

líders, i els Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), que són iniciatives 

impulsades pels agents del territori (administracions locals, agents de recerca i innovació, 

empreses, associacions i entitats) que articulen projectes per a la transformació econòmica del 

territori sobre la base de la recerca i la innovació i la col·laboració entre els agents.  

S’espera que properament la Generalitat de Catalunya publiqui la Guia dels PECTS amb les 

indicacions precises per obtenir la corresponent acreditació  per optar a fons europeus per al 

finançament del pla d’actuacions.  

En aquest context el present document té l’objectiu d’assistir Tarragona en la presentació d’un 

projecte sòlid i alineat amb l’estratègia d’innovació europea, espanyola i catalana i, sobretot, a 

assolir l’aprovació del projecte per part de la Generalitat dins la convocatòria de PECT (plans 
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d’especialització i competitivitat territorial) i, conseqüentment, ser finançada per fons 

europeus (FEDER i FSE principalment). 

La preparació d’aquesta fase ha inclòs, dins el seu abast, l’acompanyament al nucli del 

projecte, liderat per Repsol i l’Ajuntament de Tarragona, en la descoberta d’àmbits 

d'especialització lligats a l’estratègia Tarragona Smart Mediterranean City i la redacció d’un 

primer document de consens amb la participació dels actors principals de la quàdruple hèlix 

del territori.  No està inclòs en aquest estudi la recerca de socis i projectes i el pla operatiu de 

la proposta, determinant actuacions, cofinançaments, calendari i pressupost, totes elles 

accions necessàries per a demanar l’ajuda PECT. 

 

 Metodologia 
 

El desenvolupament del Pla territorial en el marc de la RIS3, una vegada finalitzada la diagnosi 

territorial prèvia, s’ha desenvolupat en les següents fases: 

 

a) Creació del nucli de governança i identificació d’agents  

b) Disseny del mapa d’oportunitats i evolució en àmbits d’especialització 
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2_DIAGNOSI TERRITORIAL PRÈVIA 

 Context econòmic 

 

 Estructura econòmica 

Tarragona és una ciutat mitjana, amb 134.000 habitants, i és el centre d'un territori que agrupa 

més de 500.000 habitants, el Camp de Tarragona. La seva capitalitat explica l'important pes 

dels serveis dins la seva estructura productiva, si bé també compta amb una important base 

productiva lligada a la indústria de la química i l’energia. Actualment un 82% dels treballadors 

es troben en el sector dels serveis, un 12% a la indústria, i gairebé un 6% en la construcció, 

mentre que l’agricultura té un pes testimonial a la ciutat. Dins dels serveis, aquells basats en 

coneixement i en tecnologia alta-punta representen un 3,51% del total de treballadors, una 

xifra superior a la del conjunt provincial i similar a la catalana. L’any 2008 es va generar a 

Tarragona un PIB de 5.602 M€, una xifra que representa gairebé el 2.5% del total de Catalunya, 

essent els serveis i la indústria els sectors que més varen aportar a la riquesa de la ciutat, un 

62,1% i un 27,8% respectivament. 

El turisme és un sector clau dins la província de Tarragona, degut a la presència de la Costa 

Daurada, amb localitats costaners com Salou o Cambrils que reben visitants tant de l’Estat com 

estrangers i compte amb una oferta d’allotjament turístic important. Tarragona ciutat resulta 

atractiva per aquest turisme tant pel seu patrimoni històric i cultural com pel fet de ser un eix 

comercial important per la zona. L'any 2013 la ciutat va rebre 362.900 arribades i més d'un 

milió de pernoctacions, unes dades que augmenten de forma constant des de 2009. Molts 

visitants a la ciutat, però, s'allotgen a localitats de la Costa Daurada i fan una estada d'un dia a 

la ciutat. En el sector del turisme per tant, les accions de la ciutat passen per la seva connexió 

amb la resta del territori tarragoní, especialment la Costa Daurada, però també l'interior. 

Dins de la indústria, destaca, com ja s'ha dit, el sector de la química. La producció química 

tarragonina és de les més importants de l’estat, representant el 25% de la indústria química 

espanyola, i la primera de Catalunya, generant uns 21 milions de tones i produint fins el 44% 

dels plàstics a tot l’Estat. El sector està concentrat principalment en dos polígons, el Nord i el 

Sud. Aquest últim, entre Tarragona i Vila-Seca, concentra fàbriques i centres de producció. El 

polígon Nord s’estén pels municipis de Constantí, Perafort i La Pobla de Mafumet i compta 

amb empreses lligades a la transformació de matèries primeres. Aquests dos polígons, i les 

més de 30 empreses localitzades, configuren un dels pols estratègics més importants de la 
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indústria petroquímica al sud d’Europa1. El sector ocupa gairebé 5.000 treballadors directes en 

47 empreses i genera 4.200 llocs de treball indirectes del sector de serveis relacionats2.   

 Llocs de treball, empreses i atur 

Tarragona compta amb 71.449 afiliats a la Seguretat Social (règim general i autònoms, dades 

març de 2015). D'aquests, prop de 45.000 són residents a la ciutat, mentre que la resta 

provenen d'altres municipis. Segons la mateixa font hi ha gairebé 5.000 comptes de cotització 

(empreses) amb una clar predomini de les PIMES, ja que un 83% d'aquestes tenen 10 

treballadors o menys. Tot i això, entre les empreses de més de 200 treballadors trobem 

algunes de les més importants dins de sectors com la química, encapçalades per Repsol o Dow 

Chemical.   

L’atur a la ciutat és actualment (dades de juny 2014) d’unes 9.400 persones, la majoria de les 

quals (el 64%) treballaven pel sector dels serveis. La taxa d’atur es situa en el 15,77%, una xifra 

que es troba per sota de la mitjana de la província que es situa al voltants del 20%, però 

superior a la mitjana catalana, situada en un 11,7% en el mateix mes. En tot cas, l’evolució de 

l’atur ha estat positiva, amb una tendència a la disminució a partir del 2012, després d’uns 

anys de forta pujada coincidint amb el començament de la crisi econòmica.  

 Factors de competitivitat local 

Com a factors de competitivitat local podem destacar el paper central de la ciutat dins el 

territori, la presència de grans empreses de la química, la universitat com a generadora i 

atractora de talent, la qualitat de vida i la seva bona accessibilitat, si bé cal millorar-la en 

termes de connexió amb el territori de Camp de Tarragona. En aquest sentit,  

 

 Marc estratègic 
 

Durant l'última dècada Tarragona ha desenvolupat o ha format part de diferents plans de caire 

estratègic i territorial que han tractat temes com la mobilitat (un aspecte clau del territori 

tarragoní), el creixement urbà i territorial dels propers anys, la sostenibilitat o el turisme. La 

taula següent mostra els principals documents d'aquest tipus.  

                                                           
1
 Hernández, JM, Fontrodona, J. i Pezzi, A. (2005) Mapa dels sistemes productius locals industrials a 

Catalunya, Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya 
2
 AEQT (2012) Informe públic 2012, AEQT: http://www.aeqtonline.com/media/INFORME-P%C3%BABLIC-

AEQT.-catala.pdf 
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Nom document Any 

Estratègia ciutat - territori 

Tarragona 2022 2011 

Pla Estratègic Camp de Tarragona 2008 

Pla Estratègic Corporatiu  2012-2015 Diputació de Tarragona 2012 

Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat 2008 

Pla Territorial del Camp de Tarragona 2010 

Pla estratègic Ambiental de l’autoritat Portuària de Tarragona 2008 

Pacte per a la Mobilitat de Tarragona 2009 

Pla Director dels Espais Verds Urbans del Municipi 2010 

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2012 

Pla Estratègic de la Tercera Missió (URV) 2009 

Pla Estratègic de Recerca (URV) 2001 

Pla de Foment Turístic Muntanyes de la Costa Daurada 2012-2015 2012 

Memòria d'Activitats ATM Tarragona 2013 2013 

Pacte pel desenvolupament de la química 2012 

Jocs Mediterrani 

Visió del Llegat Jocs del mediterrani 2015 

Taula sobre llegat Jocs del mediterrani 2015 

Tarragona Smart City 

Projecte Tarragona Smart Mediterranean City 2010 

Declaració principis Tarragona Smart Mediterranean City 2012 

 

Com es veu, molts d'ells no es refereixen exclusivament a la ciutat de Tarragona si no al Camp 

de Tarragona en conjunt, però sempre la ciutat juga un paper important en ells en tant que 

capital i centre econòmic. L'any 2008 es redacta el Pla Estratègic del Camp de Tarragona, el 

primer d'aquests característiques al territori, i que coincideix amb l'elaboració del Pla 

Territorial Parcial de Camp de Tarragona, aprovat el 2010. Aquests dos documents, tot i que 

diferents en objectius i continguts, coincidien en destacar la importància del port, de la 

indústria química i el desenvolupament de nous espais productius. El Pla Estratègic del Camp 

de Tarragona també destaca la capitalitat de la ciutat i com aquest és un element 

indispensable per al creixement del conjunt de territori. Altres plans, mostren la rellevància 

d'altres actors com la Universitat Rovira i Virgili o la Diputació també per a la ciutat, ja que són 

promotors de serveis, activitat econòmica i talent.  

Dins aquest context territorial, la ciutat de Tarragona vol aprofitar el moment que suposen els 

jocs del mediterrani per impulsar el seu desenvolupament com a ciutat pionera i referent en la 

recerca i implantació del sector de les energies renovables, la mobilitat sostenible i la 

tecnologia “smart” aplicada a la ciutat. Diversos documents articules aquesta visió, 
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concretament la Visió del Llegat dels Jocs del Mediterrani, el projecte Tarragona Smart 

Mediterranean city i l'Estratègia Tarragona 2020. En aquesta Tarragona exposa els 

components de la seva visió, que beu de plans anteriors com el Pla d'Acció Local per la 

Sostenibilitat o el Pla d'Acció Municipal. A l'Estratègia s'estableix que Tarragona ha d’estar 

connectada amb el seu entorn, ser capital metropolitana, cohesionada i basada en el 

creixement intel·ligent. A escala interna es destaca la importància de fer més accessibles els 

diferents barris i millorar la imatge del centre comercial i on es concentrin activitats creatives. 

S’ha de recuperar la relació amb el litoral, que sigui més accessible des de la ciutat. Un altre eix 

proposa que Tarragona, en base a la seva economia diversificada sigui motor econòmic, en 

àmbits com el comerç, la indústria química, el turisme, el port  i la cultura i l’esport. 

La importància dels Jocs del Mediterrani per a la ciutat es posa de manifest en el document 

Visió del Llegat dels Jocs del Mediterrani, on es demostra que la ciutat aposta clarament per 

aprofitar els Jocs com a detonant de canvi en aspectes com la mobilitat sostenible, la 

integració dels diferents territoris de la ciutat o la promoció de nova activitat econòmica. El 

projecte Tarragona Smart city també forma part d'aquesta visió i la concreta en aquest àmbit. 

Aquest projecte està estretament relacionat amb la designació de la ciutat, l'any 2011, com a 

seu dels Jocs del Mediterrani, ja que es vol aprofitar aquesta oportunitat per generar un llegat 

post-olímpic a la ciutat, i per fer de Tarragona un model de ciutat intel·ligent que cerqui 

solucions innovadores als reptes que se li plantegen. El projecte s'articula al voltant de cinc 

àmbits sectorials que són de fet claus per a la ciutat: l’aigua i la seva gestió, l’energia i medi 

ambient, la salut, la mobilitat i el Turisme i Patrimoni Cultural. Com es discuteix més endavant, 

molts d'aquests àmbits es poden englobar dins els eixos d'especialització intel·ligent definits a 

l'estratègia RIS3CAT, el que sens dubte facilita l'alineació de la ciutat amb aquest procés.  

Cal doncs desenvolupar amb major detall els aspectes que ja s'apunten en aquests plans, per 

concretar els àmbits d'especialització de la ciutat que li han de permetre el seu creixement 

econòmic en els propers anys. 
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3_CREACIÓ DEL NUCLI DE GOVERNANÇA I IDENTIFICACIÓ 

D’AGENTS 
 

El primer pas del procés d’elaboració del Pla de desenvolupament territorial i la identificació 

dels àmbits d’especialització ha estat la determinació del nucli de governança del projecte 

que, per tal de garantir la coherència amb l’estratègia europea d’innovació i especialització, ha 

d’estar format per una representació d’agents de la quàdruple hèlix: administració pública, 

sector productiu, món del coneixement i societat civil, coordinats per l’Ajuntament de 

Tarragona i la Fundació Smart Mediterranean City. 

A l’inici del projecte, a partir de les reunions mantingudes amb el líder del projecte, 

l’Ajuntament de Tarragona, es va realitzar una primera aproximació dels membres del nucli, 

que hauria d’esdevenir l’òrgan de governança durant tot el projecte. 

 

 

L’Ajuntament de Tarragona, junt amb la Fundació Smart Mediterranean City, lidera aquesta 

iniciativa, amb la col·laboració de Repsol, un actor del sector privat que es clau dins el territori. 

S’han identificat també altres agents que són clau en cadascuna de les possibles àrees 

d’especialització de la ciutat. 

 

 Identificació d’agents 
 

REPSOL - CTR (Centre Tecnològic Repsol): des d’aquest centre d’investigació privada a 

Móstoles (el més gran d’Espanya amb més de 400 investigadors) Repsol duu a terme activitats 

de I+D+I en química, refinació, exploració, combustibles y energies alternatives. El CTR va 

Tarragona Smart Mediterranean City CTQC

- IBIL

Ajuntament de Tarragona

Jocs Mediterranis Tarragona 2017

Repsol URV

SECRETARIA DEL PROJECTE

Ajuntament de 
Tarragona

PRYSMA

NUCLI DEL PROJECTE
Governança

Diputació de Tarragona i 
altres municipis 

AEQT -
CHEMMED

Port de Tarragona
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néixer el 2002 per unificar en un de sol els diferents centres d’investigació que l’empresa tenia 

arreu de l’estat. Dins del CTR, el Laboratori d’Electrificació del Transport, treballa en com 

allargar el cicle de vida de les bateries elèctriques, un aspecte clau en la estratègia de 

diversificació de l’activitat que l’empresa ha dissenyat. Es busca minimitzar el deteriorament 

de les bateries, analitzar els cicles de càrrega i la resposta en diferents condicions 

meteorològiques. També es treballa en un sistema que permeti la recàrrega de dos vehicles al 

mateix temps i optimitzar la vida útil del motor. El CTR compta amb programes de 

col·laboració amb universitats i altres empreses, i programes d’emprenedoria, amb una 

incubadora de projectes. 

IBIL: Empresa que neix de l’acord entre l’Ente Vasco d’Energia i Repsol com a gestió de serveis 

de recàrrega del cotxe elèctric. Actualment té oficines a diverses comunitats autònomes. A 

Móstoles existeix un punt de recàrrega en una de les estacions de servei de Repsol.  

Applus – IDÍADA: És una empresa i un centre líders especialitzats en disseny, enginyeria, 

assajos i serveis d’homologació de l’automòbil internacional. Lideren un projecte de Comunitat 

RIS3 en l’àmbit de la mobilitat sostenible. 

CTQC: El Centre Tecnològic de la Química (CTQ) és una fundació privada sense ànim de lucre 

creada el 2008 amb l’objectiu de contribuir eficaçment a la millora de la competitivitat de les 

empreses químiques i esdevenir un centre de referència internacional en química sostenible. 

És membre de la Xarxa de Centres Tecnològics d’ACC1Ó i en forma part la Universitat Rovira i 

Virgili i regit per un patronat on estan la mateixa URV i ACC1Ó i empreses químiques i altres 

instituts de recerca. La seu es troba a la ciutat de Tarragona i forma part del Campus 

d'Excel·lència Internacional Catalunya Sud, coordinat per la URV. Desenvolupa recerca 

Universitat Rovira i Virgili: La universitat és un important agent dins el territori tarragoní, 

donant formació i desenvolupant recerca (tant bàsica com aplicada) en diferents àrees 

científiques, entre les que destaquen el turisme, i la química, i l’enginyeria informàtica. 

Aquests tres elements juguen, cadascú de forma diferent, un paper rellevat en l’estratègia 

d’especialització intel·ligent lligada a la mobilitat sostenible i a la reorientació del sector de la 

química. Compta amb més de 13.000 estudiants, cinc instituts de recerca, sis centres de 

recerca propis i vuit centres tecnològics i d'innovació. És també membre impulsor del Campus 

Excel·lència Catalunya Sud, que agrega de manera estratègica les estructures del coneixement 

(docència, parcs tecnològics, centres de recerca) amb el sector productiu en els sectors de 

Química i l'Energia, la Nutrició i la Salut, el Turisme, l'Enologia i el Patrimoni i la Cultura. Entre 

aquests es poden destacar aquells amb una relació més directa amb l’àmbit dels materials, 
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com l'esmentat CTQC, l'Institut Català d'Investigació Química o el centre de recerca en 

Enginyeria de Materials. L'ICQ desenvolupa recerca en el camp de la catàlisis, per trobar noves 

formes per a un millor ús de matèries primeres, construir mètodes per obtenir materials 

biodegradables, additius per a combustibles i nous polímers, així com en energies renovables. 

El centre de recerca en Enginyeria de Materials duu a terme investigacions relacionades amb 

sistemes nanoelèctrics i fotònics, química verda o nanotecnologies per a l'anàlisi química.  

AEQT - CHEMMED: Es tracta de dues associacions empresarials del sector de la química en 

l'àmbit de Tarragona. La primera té un caràcter més exclusivament empresarial de 31 

empreses del sector químic, tant les empreses de producció com les auxiliars i 

complementàries. La segona, CHEMMED, té un caràcter més transversal i inclou tant les 

empreses del sector (més de 100) com l'acadèmica i la recerca (URV i Centres tecnològics). Es 

tracta de fet d'un clúster en el sentit més clàssic del terme, amb visió global.  

Fundació Tarragona Smart Mediterranean City: És una fundació formada per l’Ajuntament de 

Tarragona, Repsol, la URV i Sorea. Té com a missió aglutinar i desenvolupar iniciatives lligades 

al concepte de ciutat intel·ligent, per millorar la qualitat de vida, la sostenibilitat i la gestió dels 

serveis. S’articula al voltant de cinc àmbits d’actuació, tots ells estretament vinculats amb 

l’orientació estratègica de la ciutat: l’aigua, la mobilitat, energia i mediambient, salut i turisme.  

Oficina dels Jocs Mediterranis Tarragona 2017: Arrel de la designació de Tarragona com a seu 

dels jocs  mediterranis del 2017 s’ha creat una oficina des de l’Ajuntament per gestionar el 

procés i s’han elaborat documents orientats a aconseguir que aquest esdeveniment deixi un 

llegat positiu a la ciutat. En aquest sentit, s’ha creat la Taula estratègica per la dinamització 

econòmica i la reactivació de l’ocupació mitjançant les oportunitats generades pel llegat dels 

Jocs Mediterranis Tarragona 2017.  

Autoritat portuària de Tarragona: És l’encarregada de gestionar el port de la ciutat, un 

important agent econòmic i de competitivitat de la mateixa. Va elaborar un Pla Director pel 

període 2000-2014 i s’ha dut a terme, per exemple, el perllongament del dic de Llevant. 
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4_DISSENY DEL MAPA D’OPORTUNITATS i EVOLUCIÓ EN ÀMBITS 

D’ESPECIALITZACIÓ 

 

A partir de l’anàlisi del context territorial elaborat i basant-se en dels estudis i dades 

estadístiques existents, es va realitzar una primera aproximació d’aquelles oportunitats del 

municipi que podrien respondre als reptes de futur a partir del teixit empresarial existent i les 

potencialitats d’innovació. 

A la primera proposta de mapa d’oportunitats es va tenir en compte el marc de l’estratègia 

europea i catalana RIS3, que busca concentrar la inversió en àmbits concrets de coneixement i 

innovació, i que requereix basar l’estratègia en l’evidència del territori i l’anàlisi col·laborativa. 

 

Concretament, els criteris clau per a identificar les oportunitats que poden esdevenir àmbits 

d’especialització són: 

 

- Existència de massa crítica: és important que l’oportunitat s’emmarqui en una 

voluntat política del territori, però cal demostrar que és una estratègia que genera 

ocupació  i creixement econòmic. 

 

- Competitivitat local: que sigui coherent amb els recursos i polítiques del territori, 

que produeixi i mantingui el màxim valor afegit del territori mitjançant vincles entre 

sectors i agents econòmics. 

 

- Col·laboració prèvia: cal una implicació explícita de diferents agents socioeconòmics 

del territori. 

 

- Granularitat: els àmbits d’especialització s’emmarquen en un segment o una 

oportunitat dins d’un o diversos sectors clau, però impliquen una oportunitat més 

àmplia que una iniciativa o projecte concret. 
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 Evolució del mapa d’oportunitats  
 

(i) Mapa d’oportunitats abril 2015 

Les primeres sessions de treball amb el nucli de governança van portar a identificar diversos 

sectors o àmbits específics que destaquen a Tarragona, relacionats amb la mobilitat 

sostenible, la ciutat mediterrània intel·ligent i els esdeveniments culturals i esportius. 

L’especialització s’havia d’articular al voltant de la mobilitat sostenible i el vehicle elèctric com 

a mitjà per generar la participació d’actors clau dins del territori, tant públics (altres 

ajuntaments) com  societat civil i el sector privat. Un actor “tractor” d’aquesta especialització 

va ser Repsol, que treballa des de la recerca i la innovació de negoci en diversos àmbits amb 

estreta relació amb el vehicle elèctric. L’especialització es va plantejar per què la mobilitat 

elèctrica genera oportunitats en diversos àmbits: la recerca, l’ocupació, el turisme i la mobilitat 

sostenible. En l’àmbit de la recerca el cotxe elèctric necessita d’innovació en materials, 

bateries, asfalt amb sensors, noves aplicacions tecnològiques dins del vehicle, 

desenvolupament de la xarxa de càrrega. Dins l’ocupació, el vehicle elèctric genera necessitats 

tant de capital humà qualificat com de llocs de treball més mecànics però en un sector en 

expansió. En el turisme, el vehicle elèctric pot ser clau en un àmbit com el de Camp de 

Tarragona on la dependència del vehicle privat per accedir a atraccions i indrets turístics és 

elevada; en oposició a aquest model, el vehicle elèctric ofereix noves oportunitats de mobilitat 

sostenible lligades al turisme.  

D’aquesta manera, Tarragona a més s’alinea amb estratègia d’innovació de la Unió Europea 

per al període de programació 2014-2020, emmarcada en la estratègia de recerca i innovació 

per a l’especialització intel·ligent RIS3 (Research and Innovation Strategies for Smart 

Specialisation), interpretada a Catalunya sota el nom de RIS3CAT. Concretament, l’estratègia 

d’especialització de Tarragona encaixa dins del sector líder identificat a Catalunya relacionat 

amb les indústries de la mobilitat sostenible. També en aspectes d’eficiència energètica i 

tecnologies facilitadores transversals.  

Un altra dels àmbits d’especialització identificats en les primers sessions va ser el dels 

esdeveniments culturals i esportius, el que està lligat amb la celebració dels Jocs Mediterranis 

l’any 2017. Es plantejava que els Jocs podrien ser el marc on aquesta estratègia lligada a la 

mobilitat sostenible i a l’energia verda es comencés a desenvolupar, ja que els Jocs generaran 

una demanda de transport (esportistes, actors institucionals) a la que es pot donar resposta (si 

no totalment, si en part) amb el cotxe elèctric. D’altra banda, els Jocs podrien ser també un 
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bon laboratori on testar nous models de bateries elèctriques (com les desenvolupades des del 

CTR) i desplegament de xarxa de descàrrega, en col·laboració d’empreses com IBIL, i articulada 

a escala de tot el Camp de Tarragona, aprofitant la localització de les diverses seus dels Jocs. 

Els Jocs podrien emmarcar l’ús del cotxe elèctric en la seva estratègia de “jocs verds”, junt amb 

aspectes com la gestió de residus i altres. Totes aquestes accions haurien de generar uns 

“spillovers” que es mantinguessin un cop finalitzats i servissin per dinamitzar el territori cap a 

l’especialització en mobilitat sostenible i energies netes. 

 

 

Mapa d'oportunitats de Tarragona, abril 2015 

 

(ii) Desplegament del mapa d’oportunitats cap a àmbits d’especialització. Juny 2015 

Aquest primer mapa d’especialització va ser matisat en un segon taller, en que varen 

participar l'Ajuntament de Tarragona, el Centre Tecnològic Repsol i Repsol Tarragona i la 

Fundació Tarragona Smart Mediterranean city. A través de la descoberta emprenedora es 

varen  plantejar dos grans sectors d’especialització, que segueixen estant relacionats amb la 

mobilitat sostenible i els esdeveniments però reuneixen millor els criteris de massa crítica, 

competitivitat local, col·laboració prèvia i granularitat. Es tracta del sector dels materials 

derivats de la petroquímica i del sector de la mobilitat sostenible. 

També va sorgir a la discussió el turisme – patrimoni cultural com a sector d'oportunitat lligat 

a l’important conjunt monumental declarat patrimoni UNESCO que representa la ciutat 

romana. És un àmbit que queda lluny dels anteriors però té en comú amb ells la necessitat 
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d’evolucionar i la capacitat d’esdevenir motor de la creació d’ocupació i riquesa per a la ciutat. 

En aquest sector és rellevant la seva connexió l’especialització intel·ligent del conjunt de la 

província de Tarragona, ja que es poden crear sinergies entre ambdós projectes, i no ha estat 

per tant, l’objectiu d’un projecte d’especialització liderat per l’Ajuntament de Tarragona. En 

aquest cas es va considerar que en tant que està estretament relacionat amb el territori de la 

província en conjunt cal apuntar cap a una col·laboració en accions conjuntes amb la Diputació 

de Tarragona. Caldrà coordinar les accions en aquest àmbit per a aconseguir la major massa 

crítica i competitivitat. L'especialització en l'àmbit de turisme estaria orientada a les activitats 

relacionades amb el patrimoni històric i cultural de la ciutat i amb els esdeveniments esportius 

i l’esport en general, ambdós amb connexió amb el territori més ample de la província de 

Tarragona.  

El seu encaix en l'estratègia de ciutat seria la següent: 

 

 

(iii) El mapa definitiu de l’especialització per a la realització d’un Projecte 

d’Especialització i Competitivitat Territorial. Setembre 2015 

El dia 29 de setembre de 2015 va tenir lloc el tercer taller de descoberta emprenedora, centrat 

de manera exclusiva en les oportunitats d’especialització en el camp dels nous materials de la 

petroquímica i la seva aplicació a sectors com la mobilitat o la construcció. 

En el taller varen estar presents actors de la triple hèlix de l’àmbit de la química, tal i com es 

veu a la taula següent: 
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ACTORS PRESENTS AL TERCER TALLER ÀMBIT D'ACCIÓ 

Centre Tecnològic de la Química de Catalunya Transferència - Recerca 

Departament d'enginyeria informàtica de la URV: Recerca 

Fundació Tarragona Smart Mediterranean City Administració pública 

Staitec (spin-off del departament d'enginyeria informàtica URV) Empresa  

Port de Tarragona Administració pública 

MedSmartCity Empresa  

Associació Empresarial Química de Tarragona Empresa  

CHEmMed Clúster de la Química  Empresa  

Institut de Recerca en Energia de Catalunya Administració pública 

Repsol Empresa  

 

En el taller es va fer evident que és en aquest àmbit on les possibilitats d’especialització i la 

necessitat d’accions per al seu desenvolupament eren més evidents: Tarragona, amb els 

municipis on s’ubiquen els polígons Nord i Sud (Vila-Seca, Pobla de Mafumet, Constantí...) 

compta amb una massa crítica en aquest àmbit. El 25% de producció petroquímica total 

realitzada a l’estat espanyol i el 50% de la de Catalunya es fa a Tarragona, amb una força de 

treball de 5.000 persones de forma directa i 21.000 d’indirecta. El sector genera una facturació 

aproximada de 5.600 M€ i prop de 600M€ anuals en salaris3. Es a més un pol generador 

d’energia i amb gran capacitat d’emmagatzematge: genera 1.190 MW, i pot retornar gran part 

a la xarxa i té capacitat per emmagatzemar fins a 4,4 milions de tones. Es un sector competitiu 

a escala global, que lidera les exportacions del sector a l’estat i genera el 0,75% de la 

producció química mundial. Les empreses líder dins el pol química de Tarragona tenen una 

dimensió global, amb presència arreu del món. Es tracta a més d’un pol industrial amb 

funcionament de clúster, ja que en el territori també es troben la resta d’actors de la triple 

hèlix que asseguren els vincles entre el sector i els agents del territori. Així, la URV compta amb 

departaments i centres de recerca i transferència tecnològica punters en química i els 

empresaris del sector s’han agrupat en una associació, l’AEQT, que defensa els seus interessos 

i cerca sinergies amb la resta d’actors, tal i com s’ha explicat a la secció “Identificació dels 

agents”. El Campus d’Excel·lència Internacional Catalunya Sud – Sub campus Química i Energia 

és una mostra de la col·laboració que ja existeix entre aquests actors. En aquest Campus hi 

participen tant la universitat i els centres de recerca, tecnològics i de transferència com l’AEQT 

i les empreses principals com diversos ajuntaments del territori. També es compten entre els 

                                                           
3
 AEQT (2012) Informe Públic 2012 . 



   

17 / 20 
 

seus membres l’Institut Català d’Investigacions Químiques (ICIQ) i l’Institut de Recera en 

Energia de Catalunya (IREC)4.  

Per últim, la granularitat de les activitats del sector es troba en la seva necessitat i progressiva 

especialització cap a la química sostenible o química verda i les possibilitats de lligar-ho amb 

l’energia i els recursos. 

Donades aquestes condicions prèvies, durant el taller es va acabar d’acotar l’especialització del 

sector, posant també en context la necessitat de reconversió que té. Actualment el sector 

competeix amb altres territoris a escala global, que tenen l’avantatge del baix cost lligat amb la 

proximitat entre planta i centre de producció, com és el cas d’Arabia Saudí. Això, junt amb 

l’augment dels preus de l’energia, repercuteix negativament en el sector a Tarragona i pot 

afectar a la seva competitivitat, pel que calen accions decidides per a la seva evolució i 

actualització. A això s’hi pot afegir les creixents regulacions mediambientals europees que 

insisteixen en anar cap a sistemes menys contaminants i consumidors d’energia i la necessitat 

de canviar la imatge del sector entre la ciutadania, fent visible la transició progressiva cap a 

una química més sostenible, més “neta”. La competitivitat del sector, que es forta en aspectes 

com la relació entre els actors, s’ha de reforçar amb una nova orientació. 

Es va plantejar doncs que el sector dels materials (que comprèn la major part de l’activitat del 

sector a Tarragona) s’ha d’actualitzar per alinear-lo amb els objectius H2020 relacionats amb 

l’economia baixa en carboni. L’actualització del sector podria passar per la transició cap a un 

sector sostenible que busca aplicacions en àmbits com la mobilitat i l’eficiència energètica, 

fent servir les TIC com a eina que permet gestionar l’aplicació dels materials com l’anàlisi de la 

informació generada. En aquest sentit, el territori també compta amb un bon sistema de 

recerca lligat a aquest àmbit, amb el departament d’Enginyeria Informàtica o el Centre 

d’Innovació Tecnològica en Enginyeria Electrònica. 

La química bàsica té ja poques oportunitats de creixement, mentre que al territori es donen les 

condicions per transitar cap a una “química moderna”, que pugui fer servir les instal·lacions i 

els coneixements ja generats però amb materials i aplicacions més enllà del petroli (no només 

polímers). Des del clúster es percep la necessitat de reconversió cap a productes més 

especialitzats i amb valor afegit, quelcom que ja s’està duent a terme en algunes plantes a 

través per exemple de l’experimentació de l’osmosi inversa. D’altra banda, l’aplicació dels 

materials s’ha de dur a terme en sectors concrets, essent la mobilitat sostenible i l’eficiència 

energètica on es poden generar majors sinergies i possibilitats d’especialització.  

                                                           
4
 http://www.ceics.eu/ca/chemistry-and-energy/members 
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La ciutat de Tarragona podria ser el banc de proves d'aquestes noves aplicacions i per a això 

cal activar la demanda tant des del sector públic com el privat. Aquestes tres especialitzacions 

s’emmarquen en dos dels àmbits sectorials líders de l’estratègia RIS3CAT, el de la mobilitat 

sostenible i el de l’energia i recursos. Aquesta proposta d'especialització encaixa també amb 

l'Eix 3 de l'estratègia RIS3 CAT, referent a les tecnologies transversals. En aquest sentit, 

l'estratègia exposa que: "Les capacitats i els coneixements dels centres de recerca i tecnologia 

relatius a les tecnologies facilitadores transversals (TFT) han de ser un element clau per a la 

reorientació estratègica de les empreses catalanes, concretament, per a la millora de 

l'eficiència dels processos productius i per a la reorientació cap a segments de més valor afegit 

i amb més potencial de generació d'ocupació".  

De manera més específica, la mobilitat sostenible és un sector que cada cop demandarà més 

innovació en materials, tant en relació als vehicles nets i connectats (rodes, tapissats, motors, 

carrosses més lleugeres) com en la infraestructura que necessita (asfalt, sensors...). Al territori 

la mobilitat és a més una qüestió sensible, ja que cal millorar la connectivitat entre municipis i 

també cap els polígons in diàriament es genera una mobilitat obligada molt intensa, el que 

crea doncs les condicions per poder pensar en accions pilots o de prova destinades a millorar-

la fent servir el transport sostenible (vehicle elèctric). Ja dins de Tarragona ciutat es planteja 

com un òptim camp de proves per a nous materials lligats amb la mobilitat, ja que d’una banda 

la seva capitalitat li dona visibilitat a escala nacional i internacional, i de l’altre la seva mida 

mitjana permet implementar proves sense generar congestió. Per la banda del món 

empresarial es destaca la necessitat de poder comptar amb un “laboratori” on provar les 

innovacions tot desenvolupant accions que aportin beneficis als ciutadans. Els Jocs 

Mediterranis podrien ser una oportunitat en aquest sentit, tot i que l’especialització ha d’anar 

més enllà. S’està duent a terme recerca sobre materials que permetin millorar la duració de les 

bateries elèctriques, o asfalt especial per a aquest tipus de cotxe, i són necessàries accions que 

permetin transferir-ho cap a la seva aplicació. A llarg termini la demanda pot estar també en el 

turisme, que pot ser usuari de cotxe elèctric per als seus desplaçaments pel territori. El port 

també pot beneficiar-se d’aquesta especialització ja que visualitza un port més net i sostenible 

(el que beneficia el turisme) i es milloren aspectes com la logística i l’eficiència energètica 

Així mateix s'obren oportunitats en el sector de la ciutat intel·ligent, des de sistemes de gestió 

d'aquesta flota de cotxes elèctrics, fins a aplicacions per informar de punts de càrrega. Per a 

poder desenvolupar aquestes oportunitats calen accions concretes tant des del sector privat 

com el públic, que serveixin també per atraure més talent i fer-lo créixer dins el territori. 
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Es van apuntar direccions de possibles accions per impulsar l’especialització. Un primer grup 

està relacionat amb la recerca i la transferència tecnològica. La majoria d’empreses químiques 

a Tarragona no tenen al territori els departaments d’I+D, ja que aquests s’ubiquen a les ciutat 

seu. Això pot ser una oportunitat per a intensificar la relació entre els centres d’I+D+I existents 

al territori i les empreses, per a que aquestes “utilitzin” els recursos humans i materials en el 

seu procés de transformació. També s’apuntava a dur a terme projectes col·laboratius, 

empresa, administració i recerca per potenciar el testeig de productes  materials a la ciutat.  

Un segon grup d’accions estan relacionades amb el canvi de percepció de la població sobre la 

química, donant a conèixer la transició cap a una química sostenible i implicant-la en el testeig 

de productes que tinguin un benefici en la ciutat i la seva vida diària (sensors per millora 

circulació, punts recàrrega, materials menys contaminants). 

Un tercer grup d’accions tenen a veure amb aspectes d’eficiència energètica i mobilitat 

aplicats al sector industrial, i més  concretament al port i als polígons industrials. Caldria 

conèixer les seves necessitats i articular projectes que els donessin resposta a través de la 

química de materials. 

Ja per últim s’ha de destacar que aquesta especialització té sinergies amb Comunitats RIS3 ja 

existents com la d’Energia, la Química i la Mobilitat sostenible i cal desenvolupar accions per a 

incentivar la interacció amb elles i com es tradueix a escala de ciutat. 

Mapa d’especialització amb àmbits d’actuacions i tecnologia transversal 
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 Pròxims passos  
 

Els pròxims passos són clarament pràctics i propositius. Concretament caldria elaborar el Pla 

d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) de Tarragona, determinant abast territorial i 

sectorial, governança i pressupost i, sobretot, les operacions a desenvolupar per a portar a 

terme l’estratègia. 


