
La GSM Association (GSMA), el consorci que representa més de 800 operadores 
de telefonia mòbil i més de 250 empreses de l’ecosistema mòbil de tot el món, va 
escollir Barcelona l’any 2011 com a Mobile World Capital. Aquesta designació 
situa la ciutat en el centre d’una de les indústries més dinàmiques i 
innovadores de l’economia mundial, que genera un volum de negoci anual 
superior als 2,4 bilions de dòlars, equivalent al 3,6% del PIB mundial*.

La Mobile World Capital Barcelona (MWCB) converteix Barcelona en un referent 
mundial de la transformació social mitjançant les tecnologies i les solucions 
mòbils, des de l’adopció per part dels ciutadans en la seva vida diària fins a la 
incorporació en els entorns empresarials, l’administració pública i els processos 
industrials. El repte és generar les condicions òptimes per tal que empreses i 
agents d’àmbits diversos puguin portar a terme la citada transformació i que 
aquesta es tradueixi en un impacte sobre el territori, un creixement empresarial, 
una creació d’ocupació i en definitiva una font de riquesa econòmica. La 
MWCB és un instrument que actua com a motor per al desenvolupament i la 
internacionalització del conjunt del teixit empresarial de Barcelona, de Catalunya i de 
l’Estat espanyol, a més de beneficiar tota la indústria mundial del mòbil.

La MWCB està gestionada per la Fundació Mobile World Capital Barcelona, 
constituïda l’any 2012 pel Ministeri espanyol d’Indústria, Comerç i Turisme, la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Fira de Barcelona i la GSMA. 
El president de la Fundació és l’alcalde de Barcelona.

* The Mobile Economy 2014, GSMA Intelligence
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milions d’euros*
El volum del sector TIC a 
Catalunya es va situar el 
2012 just per sobre dels 
13.500 milions d’euros, 
segons les estimacions 
realitzades considerant 
les xifres aportades per 
IDESCAT.

13.500
persones ocupades*
Les darreres dades de 
l’Enquesta de Població 
Activa xifren en 81.800 les 
persones ocupades,  
4.600 més que el 2012.

81.800
empreses*
El nombre d’empreses del 
sector TIC a Catalunya va 
créixer el 2013 fins a situar-se 
en gairebé 11.500.

11.500

10
Col·laboració  
público-privada  
L’Ajuntament de Barcelona i el Govern català aposten 
decididament per les empreses. L’èxit en la tradicional 
col·laboració público-privada ha estat la clau de la 
transformació de Barcelona. Un clar exemple d’aquesta 
col·laboració és la Mobile World Capital Barcelona.  

05
Excel·lents  
en Big Data 
Inaugurat el 2015 el Centre d’Excel·lència Big Data 
té com a objectiu aportar a empreses i institucions 
solucions tecnològiques innovadores que responguin a 
la seva creixent demanda en la gestió i valorització de 
les dades.
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Esdeveniments  
de referència   
Segons la International Congress and Convention 
Association, Barcelona és la 1ª ciutat del món en 
nombre de delegats i la 3ª en nombre de congressos 
internacionals organitzats en el període 2008-2012. 
Alguns dels principals esdeveniments són: MWC, Smart 
City Expo, City Innovation Summit, 4YFN, Sónar+D, 
Fòrum TurisTIC, o convencions TIC com les d’HP Discover,  
Microsoft TechEd, Gartner Symposium o Cisco IoT Forum.

Vine a l’OAE i descobreix  
tots els serveis per fer 
créixer la teva empresa!
Barcelona Activa, a través de 
l’Oficina d’Atenció a l’Empresa 
(OAE), dóna resposta a les 
necessitats de les empreses 
i facilita la seva creació i 
creixement. 

Posa’t en contacte amb el nostre equip  
de suport a les empreses 
bcn.cat/empresa
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Ecosistema  
Mobile 
Amb un teixit productiu d’empreses tecnològiques que 
al 2013 va augmentar un 4,7%, el territori català és la 
seu de més de 5.500 empreses estrangeres, el 90% de 
les quals es troben localitzades a l’àrea de Barcelona. A 
més, la presència d’associacions, clústers i comunitats 
sectorials, faciliten un ecosistema que propicia una taxa 
d’activitat emprenedora a Catalunya del 6,6%.
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Comunitat  
Mobile 
Un espai de referència per augmentar les sinèrgies i 
facilitar als desenvolupadors, emprenedors, inversors, 
empreses i centres de coneixement, vinculats al sector 
mobile, l’accés a coneixement, oportunitats i activitats 
associades a la capitalitat mundial del mòbil.

Raons que 
converteixen 
Barcelona i 
Catalunya en 
un referent
en TIC, Mobile 
i Big Data
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Impuls  
Empresarial 
Barcelona compta, d’una banda, amb infraestructures 
i serveis de suport a l’emprenedoria com l’Oficina 
d’Atenció a l’Empresa, el Barcelona Growth Centre, o 
l’acceleradora d’empreses TIC mStartup Barcelona, 
i de l’altra, amb actius tecnològics com la xarxa 
corporativa, la fibra òptica o el WiFi municipal, i el barri 
tecnològic del 22@.

06
Smart  
City  
Les infraestructures disponibles, el personal qualificat 
i multilingüe, la concentració d’empreses TIC, el 
suport institucional i l’experiència reconeguda com 
a “laboratori real” fan de Barcelona la regió més ben 
preparada de la Mediterrània per testar nous productes 
i serveis tecnològics. 
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Sectors  
Estratègics  
A Barcelona s’estan desenvolupant amb intensitat 
sectors econòmics lligats a les noves tecnologies i la 
sostenibilitat que ofereixen oportunitats de negoci i 
inversió en els sectors TIC-Mobile, mobilitat elèctrica 
i smart cities, a més d’altres sectors com l’educació, 
la logística, el turisme, el comerç o la indústria 
agroalimentària. 
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Capital humà  
competitiu
El 48% de la població activa de Barcelona 
treballa en serveis intensius en coneixement. Les 
8 universitats públiques i privades de l’àrea de 
Barcelona constitueixen un dels pilars de la generació 
i l’atracció de talent qualificat. Aquest sistema es 
veu complementat per l’excel·lent oferta d’escoles 
de negocis, com ESADE i IESE, que aporten la seva 
experiència en la gestió empresarial i reforcen la 
creació d’empreses de base tecnològica i la innovació. 

* Font: Baròmetre del sector TIC a Catalunya 2014

08
Capital europea  
de la Innovació  
Una ciutat productiva, que millora la seva gestió a través 
de la tecnologia pensant en les persones. Aquests són 
els mèrits que han portat la Comissió Europea a escollir, 
l’any 2014,  Barcelona com la primera Capital Europea 
de la Innovació.


