
 

ANNEX a la Visita al nou Supercomputador MareNostrum 3: 
 

 

Ús potencial o real de la computació d'altes prestacions ( supercomputació ) per part de 
les empreses espanyoles ... 

La supercomputació no és d'ús exclusiu per a grans empreses , sinó també per a Pymes , 
sempre que realitzin tasques d' I+D i necessitin : 
 

• Reduir temps de desenvolupament i disseny de nous productes, utilitzant la simulació 
per analitzar esbossos virtuals  

• Accelerar la presa de decisions i optimitzar processos d'operacions i d'innovació , 
modelant processos de negoci , estimant riscos i resultats ... 

• Conèixer l'stock òptim de les empreses, en base a models que tinguin en compte grans 
quantitats de dades . 

• Anàlisi d'intel·ligència de negoci (business intelligence), mitjançant l’automatització de 
processos de recollida, anàlisi i visualització de dades de l'empresa. 

• Prototipatge virtual per reduir costos en processos de disseny , fabricació , o proves de 
rendiment . 

• Millorar i optimitzar el rendiment de programes informàtics ja existents a l'empresa 

 

 
Camps o sectors d’activitat en els quals se sol utilitzar la supercomputació: 

 
1. Telecomunicacions  
2. Big Data 
3. Domòtica 
4. Producció multimèdia, animació gràfica i 3D 
5. Tecnologies de la Informació i les Comunicacions(TIC) 
6. Aeronàutica i sector espacial 
7. Biomedicina 
8. Biotecnologia 
9. Construcció i obra civil 
10. Electrònica 
11. Energia, energies renovables i Estalvi energètic 
12. Hosteleria, restauració, turisme 
13. Industria òptica 
14. Industria pesada, metal·lúrgia 
15. Industria plàstica 
16. Industria química 



17. Industria farmacèutica 
18. Industria per a la defensa 
19. Industria alimentaria, béns de consum 
20. Industria de l’aigua 
21. Industria tèxtil 
22. Industria del automòbil. Automoció 
23. Enginyeries i consultories  
24. Logística , emmagatzematge i transport 
25. Mineria i petroli 
26. Serveis financers i assegurances 
27. Smart Cities  
28. Nous materials 
29. Nanotecnologia 
30. Aplicacions d’intel·ligència artificial i sistemes experts 
31. Serveis públics 
32. Agricultura, pesca, aqüicultura 
33. Art, entreteniment, temps lliure 
34. Automatització y robòtica 
35. Mediambient i tractament d’aigües  
36. Responsables TIC a ajuntaments 
37. Altres sectors 

 


