


Barcelona ja fa anys que ve impulsant una estratègia de desenvolupament econòmic que
l’ha portat ser una de les ciutats capdavanteres del món. La ciutat disposa d’una àmplia
oferta que atrau visitants d’arreu, convertint-la en un destí turístic de primer ordre. També
ha crescut significativament el turisme de negocis i incentius, així com l’activitat firal. I cada
vegada més, empreses amb sentit de futur s’hi estableixen en sectors emergents i
estratègics.

Aquesta estratègia de desenvolupament, moltes vegades identificada com el “model
Barcelona”, es caracteritza per alguns elements que són part de la clau de l’èxit: la capacitat
de lideratge i esperit emprenedor de l’Ajuntament; la complicitat social i la recerca del
consens; la complicitat dels ciutadans i la col·laboració públic-privada, entre d’altres.

L’estratègia de promoció econòmica de la ciutat sempre ha comptat amb el sector privat.
Els Jocs Olímpics de 1992 varen canviar radicalment la manera de promocionar la ciutat
i van establir les bases de la consolidació de la col·laboració públic-privada. Els Plans
Estratègics de Barcelona de 1994 i 1999 i el Pla Estratègic Metropolità de 2003 van
reforçar aquesta idea.

Així, al llarg dels anys s’han identificat sectors econòmics amb un gran potencial de
creixement i s’han anat creant plataformes públic-privades per projectar-los
internacionalment. Aquest procés és constant i incorpora noves plataformes a mesura
que s’identifiquen nous sectors estratègics amb gran projecció de futur.

Paral·lelament s’ha anat consolidant el nom de Barcelona com una gran marca, que
s’identifica amb aspectes com l’avantguardisme, la creativitat, el disseny, l’esperit treballador,
la qualitat, la recerca i la innovació, etc., valors tots positius que irradien sobre els nostres
professionals, empreses i productes. La ciutat ofereix la seva marca a aquells sectors
econòmics amb un diferencial positiu respecte altres ciutats i en els quals la promoció
exterior pot ser especialment útil per a les empreses barcelonines.

Avui ja existeixen 12 plataformes de col·laboració público-privada que utilitzen la marca
Barcelona com un actiu. Totes son liderades pel sector privat i disposen d’un pressupost
i una estratègia propis d’aproximació als seus mercats claus.

Aquesta edició actualitza les dades i la informació rellevant sobre cadascuna de les 12
plataformes existents, i incorpora també aquelles de més recent creació.

Jordi William Carnes
Tercer Tinent d’Alcalde

Parlar de Barcelona és parlar d’una ciutat mediterrània, oberta, tolerant, cosmopolita i
plena de llum; un espai urbà amb una singularitat i una marcada identitat. Ha sigut i continua
sent una ciutat avantguardista, dinàmica i emprenedora, que marca tendències.

La ciutat actual, amb més de 1,6 milions d’habitants, és el centre servidor d’una àmplia
regió metropolitana de 4,6 milions d’habitants i gaudeix d’una privilegiada i estratègica
situació geogràfica –és el gran nucli urbà del sud d’Europa-. Els darrers anys l’arribada
d’immigrants a Barcelona ha estat molt significativa. Això ha permès rejovenir la població
de la ciutat i consolidar una força de treball renovada. El caràcter tolerant i hospitalari de
la ciutat atrau estrangers i molts decideixen fixar-hi la seva residència. Així, en pocs anys,
la població estrangera s’acosta ja al 16% de total.

Amb una extensa tradició industrial i comercial, l’àrea de Barcelona és un nucli molt
important d’atracció d’activitats econòmiques, que ha sabut evolucionar i adaptar-se als
temps actuals: una ciutat que es reinventa constantment per adaptar-se al món i que es
troba en una permanent transformació de la seva fisonomia.

Avui dia és una ciutat amb una estructura productiva molt diversa i una barreja d’usos que
fomenten la creació i la transmissió de coneixements. Barcelona ha concentrat
tradicionalment activitats manufactureres en sectors molt importants com l’automòbil, el
químic-farmacèutic, l’alimentari, l’editorial, l’electrònica de consum, etc. Moltes d’aquestes
activitats han abandonat progressivament la ciutat central i s’han desplaçat cap a l’entorn
metropolità. Així, a poc a poc la ciutat s’ha anat especialitzant en serveis avançats per a
empreses i professionals. Actualment el sector serveis a la ciutat representa el 80% de
tota l’activitat econòmica, si bé segueix mantenint un 13% d’activitat industrial, un dels
percentatges més elevats respecte a altres ciutats similars de l’Europa occidental.

Barcelona és una ciutat competitiva, amb una oferta de serveis d’alt nivell i una excel·lent
qualitat de vida, aspectes molt ben valorats pels visitants i pels treballadors i empresaris
que venen a establir-se. També te la ciutat un ampli reconeixement i prestigi internacional,
tal com recullen diversos estudis comparatius entre ciutats.

La ciutat te una economia que genera oportunitats, creix, crea ocupació i empreses. Però
també es plantegen alguns grans reptes de cara al futur. La consolidació dels sectors
econòmics estratègics i l’impuls de nous en són un bon exemple.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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“Barcelona exemplifica en
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els beneficis econòmics que
aporta la col·laboració entre
l’administració pública i
l’empresa privada.”
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Barcelona Media
Centre d’Innovació

Barcelona Media Centre d’Innovació (BM-CI) és un centre
tecnològic la missió del qual és impulsar la competitivitat
de les empreses del sector media a través de la promoció
de la innovació i la potenciació d’activitats de R+D+i.
Enfoca la seva tasca en la transferència de coneixement,
integrant grups de recerca i laboratoris especialitzats en
projectes col·laboratius amb empreses i institucions.

BM-CI és hereu de l’Estació de la Comunicació, un projecte

de la Universitat Pompeu Fabra que, des de l’any 2001, ha
estat un referent local i ha consolidat el seu espai en la
R+D+i a nivell europeu en el sector dels media.

BM-CI és una fundació privada sense afany de lucre,
membre de la Xarxa de Centres Tecnològics del CIDEM, i
està inscrita al Registro de Centros de Innovación y
Tecnología de la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología amb el número 89.

2. Què és Barcelona Mèdia?

Museologia
i Patrimoni
Cultural
•Producció
•Disseny i Creació

Animació
•Creació
•Producció
•Distribució

Serveis
i Continguts Web
•Plataformes
(Hardware/Software)
•Consultors i Integradors
•Disseny i edició electrònica
• Infraestructures
•Empreses de serveis

Premsa
•Producció Digital
•Distribució Digital

Disseny
de Productes
i Innovació
•Estudis
•Dispositius

Serveis
i Contiguts
per a Mòbils
i PDAs
•Disseny i Creació
•Producció
•Plataformes
(Hardware/Software)

Parcs Temàtics,
Esdeveniments i
Espectacles
•Producció
•Disseny i Creació

Televisió
•Producció
•Postproducció
•Emissió
•Localització i Ind. Auxiliar
•Àudio, Gravació,
postproducció i doblatge
•Transmissió
•Distribució
•Hardware/Software

Ràdio
•Producció Digital
•Distribució Digital

Jocs
•Consoles
•Mòbils i PDAs
•Salons Recreatius
• Parcs i espais recreatius

Publicitat
•Creació
•Col·locació i Planificació
de Mitjans
•Mesura d’audiències

Editorials
•Producció Digital
•Distribució Digital

Cinema
•Producció
•Postproducció
•Distribució
•Localització i Ind. Auxiliar
•Àudio, Gravació,
postproducció i doblatge
•Exhibició
•Hardware/Software
•Laboratoris

Música
i Discografia
• Infraestructures
i postproducció
•Distribució
•Hardware/Software
• Indústria Auxiliar
•Gestió de Drets

El sector Media, també anomenat dels continguts, de la
comunicació, o de les indústries culturals, creatives o
basades en drets d’autor, agrupa totes aquelles empreses
i institucions dedicades a la producció, creació, publicació,

distribució, explotació i gestió d’informació.

Aquest sector acull una sèrie d’indústries, representades
en el següent gràfic.

A Catalunya, el sector media té una gran importància
econòmica, genera un Valor Afegit Brut de 5.300€ l’any i
ocupa més de 145.000 persones (5% del total)1. És també
un sector de valor estratègic, que promou la cultura local

en el mercat global i realitza un ús intensiu de les TIC. El
sector depèn de la seva capacitat continuada per innovar,
i necessita per tant recolzar la seva competitivitat mitjançant
la innovació, la producció experimental i la recerca.

1 Segons dades de l’Idescat 2003

1. Radiografia del sector

Fitxa descriptiva
de l’entitat

Sector: Media

Any de constitució: 2001

Règim jurídic: Fundació Privada sense afany de lucre

Nombre de membres: 30

President: Sr. Josep Joan Moreso,
Rector de la Universitat Pompeu Fabra

Web: www.barcelonamedia.org
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Laboratori d’Interacció Centrada en l’Usuari –
assessorament en processos de desenvolupament i
implantació d’aplicacions, serveis i terminals; validació
del concepte de les aplicacions des del punt de vista
de l’usuari; estudis de la usabilitat de les aplicacions
per crear interfícies adequades.

Laboratori d’Experimental Media – nous continguts
i formats de programació audiovisual, noves eines i
procediments per al sector media, i nous conceptes
per a la distribució de continguts.

Laboratori de Visualització Virtual – creació de
simulacions gràfiques tridimensionals, gestionades en
temps real. Centra els seus serveis en tres línies
d’activitat: urbanisme, màrqueting interactiu i formació
virtual.

Laboratori d’Acústica – serveis en la producció de so
en llargmetratges i TV-movies, incorporant els avenços
de la recerca; mesures de propietats acústiques
d’espais; incorporació de so especialitzat en entorns
virtuals, disseny d’espais tècnics.

Laboratori de Cultura – disseny i desenvolupament
de projectes culturals, d’oci i de turisme, que incorporin
les innovacions tecnològiques fruit de la recerca de
Barcelona Media. Aporta innovació cultural i social, tant
d’estratègies de finançament i viabilitat, com
d’organització i gestió de projectes.

El centre té cinc laboratoris de transferència:

4. Principals activitats i serveis

Promoció
BM-CI defineix, dissenya i desenvolupa projectes per
a empreses del sector de la comunicació i els media.
També promou la creació de consorcis entre empreses
i organismes d’investigació per a aquelles iniciatives
que requereixen la participació de diversos actors.

Gestió
El centre gestiona i participa en projectes i activitats
R+D+i a diversos nivells: des de la gestió comercial i
administrativa de projectes de transferència dels
diversos grups d’investigació interna, a la gestió integral
de projectes amb empreses, projectes de la Comissió
Europea i projectes de subvenció nacional.

Difusió
Una altra activitat del centre és la difusió social de la
importància del sector media. BM-CI actua de vehicle
d’informació de les iniciatives i programes rellevants
(d’origen universitari, governamental, empresarial,
sectorial, etc.) per a les empreses.

Formació
Organització de cursos específics per a empreses del
sector en metodologies d’innovació, seminaris sectorials
i cursos de formació empresarial per a investigadors,
entre altres.

Interrelació
BM-CI organitza reunions i sessions d’innovació que
promouen els punts d´intercanvi entre els diferents
actors del sector media, i pal·lien la mancança actual
d’esdeveniments en els quals empreses del sector
puguin intercanviar idees, discutir interessos comuns
i trobar maneres d’innovar en col·laboració.

R+D+i
El centre duu a terme activitats de transferència de
tecnologia i d’innovació a través de les línies
d’investigació pròpies, descrites a continuació.

Gràfics i Imatge - Desenvolupament en generació, processat i
interpretació d’imatges, realitat virtual, interfícies i gràfics avançats,
efectes digitals amb vídeo i cinema digital.

Veu i Llenguatge - R+D en tecnologies de la llengua per fer viable
la producció automatitzada de continguts en entorns multilingües.

Música i so - Tecnologies i eines relacionades amb la utilització
de la música i el so per a la producció audiovisual.

Emmagatzematge i recuperació de dades - Noves formes
d’emmagatzemar i accedir a la informació en grans repositoris
públics (p. ex. la Web) o privats (àlbums de fotos o reproductors
d’MP3).

Interactivitat, intel·ligència i percepció - R+D sobre la interacció
entre les persones i la tecnologia per a dispositius i serveis existents
o en fase de desenvolupament.

Innovació, disseny i creativitat - Estudis, experimentació i
divulgació de metodologies de foment de la innovació i la creativitat
en organitzacions i xarxes empresarials.

El Patronat de Barcelona Media està constituït per
empreses del sector (54%) i per representants
d’institucions relacionades amb la formació, la investigació
i la innovació (46%).

Activa Multimèdia, Alcatel-Lucent, Anima Graphics,
Apuntolapospo, Fairplay Produccions, Gaelco, Grupo
Godó, Havas Media, Indra, Lavinia, Plataforma TIC,
Mediapro, Telefónica, T-Systems, Yahoo Ibèria i, compartint
representació al patronat, les associacions Associació
Professional d’Il·lustradors de Catalunya, Barcelona Audio

Visual i Productors Audiovisuals de Catalunya.

Generalitat de Catalunya: Departament de Cultura i Mitjans
de Comunicació, Departament de Governació i
Administracions Públiques, Departament d’Innovació,
Universitats i Empresa.

Ajuntament de Barcelona: Institut de Cultura de Barcelona,
22@Barcelona.

Universitat Pompeu Fabra, La Salle, Universitat Oberta de
Catalunya, Universitat de Girona.

Barcelona Media és un model de centre tecnològic per al
sector de la comunicació, que a Catalunya posseeix un
gran dinamisme, una alta activitat en l’àmbit empresarial i
una recerca de qualitat. El centre és també un model

d’unitat de transferència per a l’àmbit industrial dels media
i per a universitats i centres de recerca.

Les activitats que es realitzen a BM-CI es poden agrupar
en sis grans categories:

3. Membres
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1. Anàlisi del sector

Oportunitats

• indústria local que aporta el 5% del Valor Afegit Brut de Catalunya,

• indústria tradicional que necessita innovar per adaptar-se als canvis tecnològics
i de gustos d’usuaris,

• indústria que compta amb grans empreses tractores del sector i un bon nombre
de petites i mitjanes empreses que formen un ecosistema de producció efectiva,

• atractiu del Parc Barcelona Media i de la ciutat de Barcelona per atreure
recercadors i innovadors d’arreu del món.

Amenaces

• manca de programes per incentivar la recerca en creativitat,

• el sector media és fort en els mercats madurs (edició, premsa, publicitat), però
hi ha dificultats en el creixement de productes de més expansió,

• manca d’alguns subsectors en l’entorn per poder explotar els continguts en totes
les versions que pot acceptar el mercat actual.

2. Propostes estratègiques
• el Parc Barcelona Media és un complex urbà en el districte 22@ que ofereix
equipaments i serveis centrats en l’audiovisual i la comunicació, amb un àmbit
enfocat a la formació, la recerca i la innovació, i un altre àmbit dedicat a la
producció audiovisual i als serveis a la indústria. En aquest context, Barcelona
Media Centre d’Innovació aspira a aconseguir que Catalunya sigui un
enclavament rellevant en el marc internacional de la innovació en el sector media,
ajudant a atreure els millors empresaris, creadors i investigadors cap a l'entorn
del Parc Barcelona Media.

• crear l’entorn d’innovació, tant en aspectes tecnològics com de continguts, que
necessita la indústria del sector per millorar la seva competitivitat.

Les següents gràfiques mostren una comparació del Valor Afegit Brut i de l’ocupació que generen els diferents sectors
a Catalunya, destacant la posició de les Indústries Basades en Drets d’Autor.

Evolució del Valor Afegit Brut (en milions d’euros) de les indústries culturals de Catalunya: llibre, premsa, fonogrames,
audiovisual, arts escèniques i galeries d´art (1998-2003).

Indicadors econòmics del sector

Valor Afegit Brut
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BioRegió
de Catalunya

Sector: Biomedicina,
biotecnologia i ciències de la salut

Any de constitució: 2006

Règim jurídic: Fundació privada

Nombre de membres: -

President Comissió Executiva: Sr. Manel Balcells

Web: www.bioregiocat.net

El sector biotecnològic català està format per 12
universitats, 6 parcs científics, més de 300 grups de
recerca en ciències de la vida i biotecnologia, 50 empreses
biotecnològiques i més d'un centenar d'empreses
farmacèutiques. Cal destacar que pel que fa a la inversió
en recerca, actualment Catalunya inverteix poc més del 1,4
% del PIB malgrat els objectius del Tractat de Lisboa per
l'any 2010 són del 3%. Per aquest motiu el Govern de
Catalunya s'ha compromès a dur a terme un important
increment de la inversió en recerca en el marc del Pla de
Recerca i Innovació 2005-08.

Durant els últims anys, a part de la creació de la Fundació
BioRegió de Catalunya, també s’ha creat CataloniaBio
(associació d’empreses biotecnològiques catalanes). Així
doncs, tant el potencial en recerca i indústria existent a
Catalunya com la voluntat manifesta dels diferents actors
del sistema d’impulsar aquest sector fan de Catalunya un
clúster de referència en biotecnologia en el sud d’Europa.

1. Radiografia del sector

La BioRegió de Catalunya és una fundació privada que té
per objecte la coordinació de les potencialitats de la
recerca, el desenvolupament i la innovació empresarial
existents a Catalunya, relacionades principalment amb els
àmbits de la biomedicina, la biotecnologia i les ciències de
la salut i de la vida, i gestionar-ne la seva visualització,
estratègia de comunicació i les seves activitats de creació
de valor tant en l'àmbit de Catalunya com a nivell
internacional.

La Fundació BioRegió de Catalunya es va constituir amb
data 14 de febrer de 2006 com una de les accions
prioritàries del Govern de Catalunya. Aquesta Fundació és
l'instrument amb què es doten les empreses, les entitats
públiques de R+D+i i l'administració pública per potenciar
el sector biotecnològic a Catalunya, tant en termes de
recerca i innovació com de creació d'empreses i llocs de
treball.

2. Què és la BioRegió?

La Fundació BioRegió està formada pel Patronat, el Comitè
Executiu, el Fòrum de la BioRegió i una Oficina Executiva.
El Patronat representa la voluntat fundacional i hi són
representats tant el Govern de Catalunya i l’Ajuntament de
Barcelona com les empreses, les universitats i els hospitals.
El Comitè Executiu decideix les actuacions i l’estratègia
que cal dur a terme. El Fòrum és l’òrgan assessor i de
participació de les entitats col·laboradores i està format per
representants dels agents del sistema de recerca i
innovació i, per tant, en poden formar part universitats,

centres de recerca, hospitals universitaris o centres sanitaris
que portin a terme recerca de manera significativa, parcs
científics i tecnològics, empreses i organitzacions públiques
i privades relacionades amb el sector de la biomedicina i
la biotecnologia amb presència del màxim nombre de
subsectors empresarials i de les diverses tipologies
d'empreses, així com de les administracions locals. L’Oficina
Executiva és l’encarregada d’assolir els objectius marcats
pel Comitè Executiu mitjançant l’estratègia definida.

3. Membres

Fitxa descriptiva
de l’entitat
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contribuir a la millora de la qualitat de vida dels
ciutadans mitjançant l’estructuració i coordinació de la
recerca en biomedicina i biotecnologia a Catalunya,
amb la creació d’un entorn adequat per a la

transferència de coneixement i tecnologia i la
consolidació d’un sector empresarial potent, basat en
l’augment de la competitivitat de les empreses existents
i la consolidació d’un nou teixit empresarial.

La nostra missió és:

a)promoure una imatge de BioRegió pròpia de
Catalunya i una política de comunicació de qualitat
que incorpori les potencialitats, les oportunitats i
l'excel·lència de la BioRegió de Catalunya en els
circuits de "bioclústers" i biofòrums internacionals,

b) agrupar tot el potencial existent a Catalunya al voltant
de les àrees biomèdiques i biotecnològiques i dels
actors institucionals i empresarials relacionats, en un
portal que reflecteixi la realitat existent a Catalunya
en aquest àmbit i faciliti el contacte entre els diferents
sectors interessats,

c) fomentar la formació en l'àmbit de la biomedicina i
biotecnologia i de la seva difusió,

d) incentivar les agrupacions estratègiques empresarials
i d'altres agents i actors per tal de dur a terme
projectes específics de desenvolupament tecnològic
i innovació,

e) vetllar per l'eficiència dels recursos que es destinen
a la innovació i promoció del sector "bio" a Catalunya,
i ser el punt de convergència dels diferents sectors
interessats,

f) impulsar la cooperació i coordinació de la
transferència de coneixement del sector "bio" i
col·laborar amb d'altres "bioclústers" o bioregions
europees per tal que s'aprofiti la massa crítica i
l'especificitat de cadascun per tal que des de
Catalunya es pugui comptar amb una estructura
altament competitiva que pugui incidir en els mercats
globals (els Estats Units, Canadà, Singapur, l’Índia,
la Xina i el Japó) de la biotecnologia i el sector
farmacèutic,

g) cooperar i col·laborar a través de convenis i altres
formes de concertació amb altres bioregions, en el
marc dels projectes estratègics aprovats per la
Fundació,

h)potenciar la creació d'un teixit de noves empreses
de base tecnològica relacionades amb les biociències
i la salut, suficientment ampli, que dinamitzi el sector
empresarial, atregui entitats de capital risc i que
desenvolupi el model de "business angels" i l'esperit
emprenedor.

Els objectius de la BioRegió de Catalunya són:

A causa de les seves finalitats, els beneficiaris de la
Fundació BioRegió de Catalunya són la comunitat científica,
els centres hospitalaris i de recerca, les universitats i el

sector empresarial. Tots ells impulsen el desenvolupament
de la recerca en l'àmbit de la biomedicina i biotecnologia,
així com la societat en general.

Fortaleses
• Catalunya gaudeix d’una bona base
científicotecnològica en biociències, amb grups de
recerca competitius a nivell internacional, científics
altament qualificats i grups clínics reconeguts, fins i
tot en disciplines emergents.

• Catalunya té un sistema universitari potent, amb
nombroses universitats generadores de noves idees
i de nous talents, i una especialització cap a les
biociències.

• Sistema hospitalari de gran tradició, amb recerca
clínica de qualitat i un sistema de salut únic.

• Existència de programes d’incorporació de recursos
humans dissenyats per a la captació de talents (p.ex.
ICREA), amb modalitats que permeten la
incorporació de bons científics tant en entorns públics
com privats. Accés a instruments de l’Estat (Torres
Quevedo, Ramon y Cajal).

• Escoles de negoci de renom internacional.

• Catalunya posseeix un entorn social, cultural i climàtic
atractius. El reconeixement internacional de la ciutat
de Barcelona la fa atractiva com a destí per a molts
estrangers.

• Catalunya té bons equipaments cientifico-tecnològics,
grans infraestructures com el sincrotró o la

supercomputadora Marenostrum, i estructures
d’interrelació com parcs científics en l’àmbit biomèdic.

• Existència de l’Aliança Biomèdica de Barcelona com
a primer pas per vertebrar el sistema públic de
biomedicina vinculat principalment a parcs biomèdics
i institucions de recerca. La voluntat integradora i de
col·laboració entre les diferents iniciatives des dels
entorns públics, facilita l’establiment de xarxes per
adreçar temes com la bioincubació o la gestió de
l’oferta tecnològica.

• El Govern de Catalunya ha demostrat públicament
el seu suport a una estratègia sectorial en
biotecnologia, mitjançant el recolzament de 4
conselleries i del Conseller Primer.

• Catalunya compta amb un sector farmacèutic i de la
química fina de gran tradició, amb una producció molt
més elevada que la resta de l’Estat.

• Existeixen diversos precedents de plataformes públic-
privades al nostre país on col·laboren amb èxit les
diverses administracions amb empreses
representatives d’una activitat concreta i centres de
coneixement (BAIE, FBD, BCD, etc.).

• Catalunya compta amb la marca Barcelona, marca
reconeguda i valorada a nivell internacional.

Anàlisi del sector

Debilitats

• manca de flexibilitat i agilitat en les universitats per
adaptar-se als nous reptes,

• manca de cultura emprenedora, d’experiències d’èxit
quant a creació d’empreses,

• nombre extremadament baix d’iniciatives que es
consoliden sorgides dels entorns de recerca bàsica,

• manca manifesta de perfils professionals adequats
per gestionar noves empreses de base tecnològica
en biotecnologia,

• massa crítica de recerca encara insuficient. Nombre
d’investigadors/habitant baix en comparació amb la
mitjana europea,

• manca de personal degudament format i especialitzat
sectorialment en les Oficines de Transferència de
Tecnologia,

• manca de supraestructures que permetin a les OTRIS
donar un salt endavant,

• poca experiència en la protecció, valorització i
comercialització del coneixement,

• insuficients experts en propietat intel·lectual i altres
disciplines transversals,

• creació de poques empreses de base tecnològica,

• estat incipient del capital risc en biotecnologia a
Catalunya,

consolidar la BioRegió de Catalunya com el referent
biomèdic del sud d’Europa, amb una recerca
d’excel·lència en biotecnologia i biomedicina, un teixit

empresarial competitiu internacionalment i un sistema
de transferència de coneixement sòlid i dinàmic.

La nostra visió és:

4. Missió i objectius
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Oportunitats

• voluntat política i recolzament del govern a la
implementació d’una estratègia en biotecnologia a
Catalunya,

• la biotecnologia és una tecnologia clau, amb gran
potencial econòmic i aplicacions creixents en
nombrosos sectors industrials. La biotecnologia ha
creat un sector industrial propi, fonamentat
directament en la ciència i la generació de
coneixement,

• percepció social favorable als avenços de la
biotecnologia, especialment en el camp de la salut,

• possibilitat d’identificar sectors específics en què
Catalunya tingui un avantatge competitiu (p.ex.

l’existència d’un teixit de PIMES extens en sectors
afins com el farmacèutic, el químic i l’agroalimentari),

• potenciar l’atracció que representa Barcelona en
molts entorns que pot identificar-la com a destí per
a possibles seus d’empreses o entitats internacionals,

• existència d’un gran nombre de catalans altament
qualificats que es troben a l’estranger i que són
susceptibles de retornar mitjançant els instruments
adequats,

• existència d’iniciatives de metaclúster a Europa, amb
l’objectiu de sumar esforços entre bioregions
existents per ser competitius davant els gegants
americà i asiàtic.

Amenaces

A nivell internacional, l’any 2005 el sector biotecnològic ha
generat un negoci de 63 bilions de US$ i es preveu que
l’any 2010 aquesta mateixa xifra augmenti fins als 135
bilions de US$, amb un increment anual del 17% (Critical
I). Més del 50% del total del negoci biotecnològic el
generen els camps de la proteòmica, genòmica i terapèutica
i la resta es reparteix entre l’agroalimentari, diagnòstic,
eginyeria de teixits, etc.

En un estudi recent de prospecció realitzat per Genoma
España s’ha postulat que l’any 2010 a España el sector
biotecnològic serà el responsable del 1,6% del PIB i que
afectarà uns 100.000 llocs de treball. Si tenim en compte
que aproximadament un 45% del sector es troba a
Catalunya podem deduir que l’impacte sobre el PIB català
serà molt superior ja que el sector biotecnològic està molt
concentrat entre Catalunya i Madrid.

Pel que fa a l’impacte de la facturació de les empreses
biotec es considera que aproximadament la mateixa
quantitat facturada per les empreses biotec es factura entre
les empreses no bio relacionades i les empreses de béns
i serveis també relacionades, per tant, el negoci generat
per les empreses bio es duplica quan hi sumem el seu
efecte indirecte.

Pel que fa al negoci directe i indirecte generat pel sector
bio en altres països podem dir que a Irlanda una inversió
directa del govern de 32M€ en el període 2001-05, ha
generat un increment del PIB de 125M€ en el mateix
període i que a Escòcia 32M€ d'inversió directa del govern
han generat 383M€ addicionals per al PIB.

Indicadors econòmics del sector• insuficients espais de bioincubació i equips
professionals gestors de bioincubadores. Manca de
xarxes sectorials (xarxa de bioincubadores),

• existència de barreres estructurals que dificulten
l’aplicació de les mesures fiscals per a les noves
empreses de base tecnològica,

• insuficients incentius empresarials a causa d’una
excessiva regulació per part de l’Administració,

• lentitud en la introducció de l’anglès com a llengua
de treball en la societat catalana,

• baixa competitivitat quant a incentius salarials.

• barreres a escala europea que limiten l’evolució del
sector (absència d’una borsa única, absència de la
directiva de Patent Única Europea),

• endarreriment en la implementació de polítiques
sectorials en el camp BIO respecte d’altres regions
europees,

• desenvolupament accelerat de noves potències
(l’Índia, la Xina, Singapur, Corea, Brasil) amb
inversions astronòmiques de les administracions que
amenacen de deslocalitzar recerca i producció de
grans multinacionals altrament ubicades a Europa,

• possible lentitud en el desenvolupament del projecte
per una manca de coordinació entre els agents
implicats o una manca de lideratge,

• tendència a la deslocalització de la recerca clínica,
cap a economies emergents,

• tendència generalitzada a Europa cap a un menor
finançament públic, que posa en perill una evolució
positiva de la societat del benestar,

• capacitat limitada de generació de nous productes
a nivell del sector farmacèutic,

• divergència de criteris entre la política industrial i les
propostes de llei impulsades des del Ministerio de
Sanidad y Consumo: “Avantprojecte de la Llei del
Medicament” que comporta la regulació del sistema
de preus de referència entre d’altres mesures i que
representa una reducció importantíssima d’ingressos
del sector farmacèutic que poden afectar la
competitivitat del sector.
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Fundació
Barcelona Digital

Sector: Tecnologies de la Informació
i la Comunicació

Any de constitució: 2003

Règim jurídic: Fundació privada sense afany de lucre

Nombre de membres: 14

President: Antoni Massanell

Web: www.bcndigital.org

El sector de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (TIC) és un dels sectors clau per a
Barcelona i Catalunya. La convergència i interconnexió de
la informàtica, les telecomunicacions i l’audiovisual són el
nucli principal de les noves aplicacions de TIC. No només
representa un sector “productiu”, sinó que aporta
tecnologies transversals d’aplicació a la resta de sectors

tradicionals, estratègics i emergents a Catalunya. Més de
1.700 empreses i 155 agents de recerca fan de la regió
un dels majors centres innovadors a Europa en aquest
sector. A partir de la realitat social, empresarial, institucional
i universitària, Barcelona es posiciona com la ciutat referent
del sud d’Europa quant a Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions.2

1. Radiografia del sector

La Fundació Barcelona Digital (FBD) és una entitat privada
sense afany de lucre que té com a finalitat la promoció i
foment de la ciutat de Barcelona, la seva àrea metropolitana
i Catalunya com a centres estratègics d'implantació i
generació de negocis, empreses i projectes d'avantguarda
innovadors i amb una dedicació destacada en R+D a tots
els sectors d'activitat tant en l'àmbit de l'economia
tradicional com en el de les noves tecnologies, tot i
aprofitant el seu teixit i tradició industrial i comercial i la

seva privilegiada situació geogràfica a la Mediterrània i a
Europa.

També és objecte de la Fundació contribuir en la millora de
la competitivitat de les empreses a través de la difusió i
transferència de tecnologia, fomentant la creació de serveis
i productes en l'economia digital que aportin benestar
social, generin activitat econòmica, retinguin el talent i
atreguin inversió econòmica local i estrangera.

2. Què és la Fundació Barcelona Digital?

El Patronat de la Fundació està compost per la Generalitat
de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, Abertis Telecom,
“la Caixa”, Capgemini, EDS, Fujitsu, Fundació Esade,

Getronics, Hewlett Packard, IBM, i T-Systems; comptant
amb Microsoft i Telefónica com a patrocinadors.

2 Font: Dossier ‘Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Barcelona i Catalunya’ , publicat per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, el 22@Barcelona i la Cambra de Comerç
de Barcelona al febrer de 2007. [http://w3.bcn.es/fitxers/bcn-negocis/sectortic.884.pdf]

3. Membres

Assessorament a institucions

Serveis d'informació i assessorament

La Fundació assessora entitats com el Consell de
Col·legis Farmacèutics de Catalunya, l'Ajuntament de

Barcelona i “la Caixa” en el desenvolupament de
projectes d’informació i telecomunicacions.

4. Principals activitats

La FBD organitza la seva activitat en 4 línies d'actuació: assessorament, esdeveniments, estudis i projectes.

Fitxa descriptiva
de l’entitat



Portal de Tecnologies Multilingües
(http://ptm.linguamon.cat)

El portal, públic des de maig de 2006, s'emmarca en
els treballs de projecció de Catalunya com a referent
internacional en gestió del multilingüisme i la indústria
aplicada a les TIC.

MapaTIC (http://www.mapatic.net)

Aquest projecte neix l’any 2004 amb la voluntat de
recopilar l'oferta en TIC existent a Catalunya.
Actualment agrupa més de 800 empreses del sector.

TecnoMapa

El Tecnomapa, creat l’any 2007, facilita l'accés a l'oferta
de TIC de la geografia nacional. El projecte forma part
del Pla Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio i ha estat produït per la Fundació Barcelona
Digital.

Projectes

Clúster per a la Innovació

Associació que té com a finalitat fomentar la cooperació
sistemàtica i efectiva entre empreses vinculades al
sector de les TIC a Catalunya, a fi d'enfortir i promoure
el teixit empresarial TIC català. La FBD és membre de
la junta directiva.

Barcelona Breakfast (BB)

Té com a missió promoure la reflexió contínua cap al
posicionament i la potencialitat de Barcelona i
Catalunya en la Societat del Coneixement. La Fundació
ha estat sòcia i organitzadora del BB fins a finals de
2006.

22@Network

Constituïda l’any 2004, esdevé una iniciativa de la
societat civil per participar activament en el procés de
consolidació i desenvolupament del districte 22@ com
un espai dinàmic, transformador i tecnològicament
capdavanter. La Fundació Barcelona Digital forma part
de la junta directiva del 22@Network.

Altres

La Fundació Barcelona Digital realitza estudis i informes
de mercat sobre el sector TIC, i la incidència de les

TIC en els hàbits socials en els últims deu anys, entre
d'altres.

Estudis i informes
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Estudi: "Centres TIC de R+D+i de
Catalunya"

L'estudi identifica, analitza i valora els centres TIC de
R+D+i de Catalunya.

Informe: "Tendències actuals de l'ocupació
del sector TIC"

La Fundació ha elaborat per a Porta 22 - l'espai de
noves ocupacions de Barcelona Activa - un informe
(semestral) sobre la situació del sector de les TIC.

Dossier: "El sector de les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació a Barcelona i
Catalunya"

Aquest dossier reflecteix les característiques del sector
a Catalunya i Barcelona tant pel seu pes, com per
l'aposta que estan duent a terme empreses, universitats,
administracions i centres d'investigació: el sector de
les TIC.

Estudi "L’oportunitat de l’outsourcing a
Catalunya"

Catalunya té una oportunitat per enfortir l’economia del
sector TIC, una de les més importants d’Espanya, així
com les seves exportacions a través dels serveis
tecnològics nearshore.

Estudi "Adaptabilitat de caixers automàtics
per a persones discapacitades. Proposta de
normalització”

L’estudi ha detectat diverses deficiències en els caixers
automàtics de les entitats financeres i proposa un
conjunt de paràmetres de disseny que caldria complir
per millorar la seva adaptabilitat per a persones
discapacitades.

Estudi "Casos d’èxit d’aplicació de les
tecnologies RFID"

Estudi divulgatiu i formatiu sobre la base de tecnologies
relacionades amb la RFID, especialment enfocat a la
recopilació de casos pràctics d’èxit a diversos sectors
en un àmbit internacional i que puguin servir de base i
incentiu a empreses PIME.

Els esdeveniments de la FBD tenen unes línies
identificatives, entre les quals figuren la capacitat d'obrir

noves oportunitats i mercats o l'intercanvi de models i
experiències entre diferents regions.

Internet Global Congress
(http://www.igcweb.net)

Consolidat com un dels fòrums de referència per
debatre sobre Innovació i Coneixement en la Societat
Digital, és una de les cites anuals més importants per
al sector de les TIC a l’Estat espanyol. L’any 2008 l'IGC
es celebrarà del 19 al 22 de maig a Barcelona.

Debats sobre l'Economia Digital

La Fundació Barcelona Digital organitza trobades
mensuals gratuïtes per promoure i difondre a partir
d'iniciatives avançades l'ús intensiu i extensiu de les
TIC en l'empresa, les institucions i la societat civil.

Foment de les "ciutats digitals"

La FBD participa en el debat a nivell europeu sobre el
concepte de "ciutat digital" i la posició de Barcelona
respecte d’altres experiències internacionals.

“Polígonos en Red”

La Fundació Barcelona Digital va resultar adjudicatària
del contracte de "Realització de jornades de
sensibilització i difusió dels usos de les Tecnologies de
la Informació i la Comunicació (TIC) en la petita i mitjana
empresa", incoat per l'entitat pública red.es.

Esdeveniments: Promoció i divulgació



1. Anàlisi del sector

2. Propostes estratègiques

Fortaleses
• creixement del sector (ocupació, mercat) tot i que
encara dins d’uns volums de facturació inferiors a la
mitjana europea3,

• disponibilitat de recursos humans amb un alt grau de
formació,

• alta competitivitat en costos dels recursos humans
respecte molts països europeus,

• presència a Catalunya d'algunes de les empreses
més rellevants de l’Estat espanyol i d’escoles de
negoci de referent internacional,

• base de clients sectorials de referència: banca i
assegurances, industrial, públic,

• potents recursos de R+D per al sector TIC (155
centres identificats),

• dinamitzadors existents a la regió: Fundació
Barcelona Digital, Clúster per a la Innovació,
Associació 22@Network, etc.,

• atractiu de Barcelona i l’entorn mediterrani,

• xarxa de transports adequada encara que amb
dèficits en procés de millora.

Debilitats
• predomini d'empreses pime amb escassetat de
recursos,

• baixes exportacions i provisió de serveis en mercats
internacionals,

• barreres a la demanda de serveis TIC per part de
sectors tradicionals,

• relacions millorables entre empreses i administració
pública local, estatal i europea,

• alt índex d'insatisfacció en relació amb serveis de
telecomunicacions,

• els centres de decisió de les grans empreses són
sovint fora de Catalunya,

• capacitats limitades d'atracció d'inversions a la regió,

• dèficit d'interrelació, accés i coneixement de fonts
privades i públiques de finançament,

• baixa inversió pública en centres de R+D TIC en
comparació amb altres comunitats,

• escassa tendència a l’emprenedoria,

• baix nivell d'anglès del personal qualificat,

• alts costos d'establiment d'empreses amb referència
a d’altres regions d'Espanya,

• baix índex d'acreditació i certificacions de les pimes
del sector,

• baixa comunicació entre el sector empresarial i els
centres de R+D,

• baixa orientació de gestió i capacitat comercial de
les pimes.

Oportunitats
• aprofitament del pla estratègic de la societat de la
informació a Catalunya,

• involucrar les grans empreses i pimes en el futur
Clúster TIC,

• interrelacionar grans centres tecnològics europeus
als subsectors de referència: mobilitat, seguretat,
comunicacions, etc.,

• aprofitar les bones pràctiques de centres de R+D
que combinen la incubació d'empreses,

• establir interrelacions entre empreses i universitats,

• potenciar els vincles entre el Clúster TIC i els agents
actuals que desenvolupen activitats de R+D o
empresarials,

• facilitar l'aprofitament dels grans projectes per a les
pimes,

• les àrees que es preveu que experimentin un major
creixement són: l’esfera Internet, les comunicacions
mòbils, les plataformes de televisió digital i els
continguts digitals, en tot allò relatiu al format i les
plataformes de distribució,

• Internet seguirà creixent en el món corporatiu i
personal i es necessitaran professionals que
s’encarreguin del desenvolupament, desplegament i
implantació de nous serveis,

• les xarxes tindran cada cop més presència a les
empreses, ja siguin xarxes d’àrea local, de banda
ampla, sense fils, etc.

Amenaces
• certa dependència de sectors industrials amb alta
competència internacional: automoció, tèxtil, mecànic,
etc.,

• competència internacional en un mercat globalitzat;
i competència europea de països com Irlanda,
Hongria, Txèquia, Eslovènia, etc.,

• deslocalització d'empreses,

• fuga de talents formats a Catalunya,

• dificultats d'accés a mercats internacionals madurs,

• oferta d'infraestructures físiques de comunicacions
limitada en certs àmbits territorials,

• evolució continuada de serveis i productes TIC que
poden alterar els plans de negoci i inversió
tecnològica de les empreses,

• polítiques desarticulades entre les diferents
administracions públiques,

• sector que necessita ser més conegut, comprès i
reconegut per un major nombre d’empreses i sectors
productius com a clau per als seus processos
d’innovació i productivitat,

• atomització d’empreses, poca cultura innovadora i
certa por a la implementació de les TIC.

• continuar treballant tant des del sector públic com
des del sector privat per a la fortalesa del sector TIC,
per tal d’esdevenir una economia generadora d’un
alt valor afegit a la vegada que facilitador d’increments
de competitivitat (reducció de costos i augment de
les vendes) per a la resta de sectors productius,

• generar activitats col·laboratives entre les empreses
TIC de la regió,

• recolzar els sectors industrials per innovar i
incrementar la seva productivitat, a través d'activitats
de sensibilització, divulgació, formació i consultoria
per a la pime,

• desenvolupar els subsectors TIC de major capacitat
a la regió que són actualment les telecomunicacions
i la mobilitat, la seguretat, serveis d'outsourcing i
multilingüisme,

• elaborar plans estratègics dotats amb pressupostos
econòmics invertits per l’administració per al
desenvolupament del sector TIC,

• aprofitament de la base de coneixement dels centres
de R+D i universitats de la regió,

• mantenir i potenciar el coneixement i l’ús de les TIC
en el conjunt de la societat,

• realitzar activitats de prospecció de mercats
orientades a identificar àrees emergents d’innovació
i promoció dels clústers,

• detectar les àrees tecnològiques amb més creixement
i viabilitat futura,

• fomentar la cultura de la innovació,

• fomentar l’esperit emprenedor,

• promoure i consolidar la imatge internacional de
Barcelona com a ciutat capdavantera en el
desenvolupament de la societat del coneixement,

• promoció de la imatge de Barcelona com a ubicació
d’actors i/o projectes que facin un ús intensiu de les
TIC o desenvolupin serveis i productes TIC,

• impuls per a la creació de clústers del multilingüisme,
de l’audiovisual, de l’e-health, de l’outsourcing, de la
mobilitat o de la televisió digital, com a models propis
de creixement econòmic,

• foment de la coordinació d’empreses, emprenedors,
centres de recerca, trampolins empresarials i parcs
tecnològics del sector TIC per tal d’afavorir la
competitivitat i la internacionalització dels proveïdors
locals,

• foment i creació d’infraestructures i projectes per al
desenvolupament del sector Tecnològic: la Casa de
les TIC, Centre Tecnològic TIC, Clúster TIC, etc.

Anàlisi i propostes

3 Font: AETIC [http://www.aetic.es/pw_ver_noticia.aspx?id=48&idContenidos=49&idnoticia=268]
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Dades generals del sector
El sector de les Tecnologies de la Informació i les
Comunicacions (TIC) agrupa totes les tecnologies que
permeten la detecció, adquisició, producció,
emmagatzematge, tractament, comunicació, registre i
presentació de la informació, ja sigui d’àudio, imatges o
dades.

Catalunya té 1.723 empreses del sector TIC, de les quals
el 86,12% corresponen a empreses dedicades a l’àmbit dels
serveis TIC. El sector de manufactures TIC totalitza 197
empreses de més de 10 treballadors la qual cosa suposa
el 34% de les llicències d’activitat econòmica a l’Estat
espanyol. Respecte els serveis d’informàtica, les empreses
ubicades a Catalunya són el 29% de les existents a tot
l’Estat, i les de telecomunicacions arribaven a un 23% de
les del conjunt espanyol.

Barcelona i la seva àrea metropolitana conformen una àrea
compacta del sector TIC, amb especial rellevància en
activitats relacionades amb la indústria dels continguts digitals
(cinema i vídeo i disseny ) i el programari (desenvolupament,
consultoria, i serveis d’integració), que entre 1997 i 2002
va assolir un creixement superior al 80%.

L’estructura empresarial del sector està molt diversificada i
hi predominen les empreses petites (88,55%). Territorialment,
les empreses tecnològiques es concentren a parcs
tecnològics o zones empresarials com ara el Districte de la
Innovació 22@Barcelona, el Parc Tecnològic del Vallès i el
Tecnocampus de Mataró o en polígons industrials a municipis
com Sant Cugat del Vallès o Cerdanyola del Vallès. Respecte
a la R+D+i que desenvolupen és molt variat, i depèn en tots
els casos de l’orientació tecnològica i de mercat de cada
empresa.

Centres de generació de
coneixement TIC
La comunitat acadèmica i universitària de l’àrea de Barcelona
és una de les més nombroses d’Europa amb més de
200.000 estudiants i amb escoles de negoci de prestigi
internacional (IESE, ESADE, EADA, etc.), aspecte que
suposa disposar d’un planter important per cobrir el mercat
de treball qualificat i de valor afegit del territori.

Específicament en les àrees de coneixement TIC, el conjunt
dels centres proporciona anualment més de 3.000 titulats
(enginyeries i llicenciatures). D’altra banda, s’han identificat
a Catalunya 155 agents (departaments, instituts del CSIC,
centres de recerca, grups de recerca), que fan R+D en
l’àmbit de les TIC a Catalunya, centrada, principalment en
l’electrònica, els sistemes d’informació i processament, les
aplicacions telemàtiques, les telecomunicacions i xarxes i

les multimèdia. Aquests centres representen bons proveïdors
per incrementar la competitivitat del teixit productiu català,
tot obrint nous horitzons i oportunitats.

Ocupació en el sector TIC
A Catalunya el nombre de professionals del sector TIC va
totalitzar 92.200 persones l’any 2005, cosa que representa
el 2,8% de la població ocupada en aquest període4.
Barcelona concentra, en l’àmbit català, una part molt
significativa de l’ocupació dedicada a sectors d’alt nivell
tecnològic.

Penetració de les TIC
Catalunya és una de les regions d’Espanya amb el millor
índex de penetració de les TIC a les empreses, en el nombre
d’internautes i equipament de les TIC a les llars i en el
desenvolupament de l’administració electrònica.

Pel que fa a l’ús de les tecnologies digitals, l’any 2005, a
Catalunya, el 80,2% de les empreses connectades de més
de 10 assalariats disposen d’ADSL, com a tipus de connexió
a la xarxa. Per la seva incidència en el creixement econòmic
destaca l’alta taxa de penetració de la telefonia mòbil, que
a principis de l’any 2006 se situava al conjunt de l’Estat
espanyol per sobre del 100% (la qual cosa representa prop
de 44 milions de clients), superant països com Alemanya o
França i per sobre de la mitjana europea5. L’ús més estès
que les empreses amb connexió a Internet fan de la xarxa és
la cerca d’informació (90,4%) i banca electrònica (79,3%) i
la meitat de les empreses connectades ho fan per cercar
nous proveïdors.

Pel que fa a l’equipament TIC a les llars catalanes, atenent
a les xifres de la primavera del 20056, el 99,60% de les llars
tenen televisió, un 82,6% disposen de telèfon mòbil i un
64,5% de DVD, un 56,50% estan equipades amb ordinador,
un 40,90% tenen contractat un servei de connexió a Internet
i un 21,9% de les llars disposen de TV a través d’antena
parabòlica o satèl·lit.

Pel que fa a la implantació de l’e-administració, Barcelona
és una de les ciutats que més ha avançat al respecte i
actualment treballa en serveis per a mòbils. El web de la
ciutat és un dels més utilitzats entre els municipis d’arreu del
món i es preveu que aquest any les tramitacions realitzades
a www.bcn.cat superin per primer cop en volum les del canal
presencial, fet que col·loca la ciutat al nivell de les millors del
món. Barcelona, juntament amb 20 ciutats més, va aprovar
la Carta Europea de Drets dels Ciutadans en la Societat de
la Informació i el Coneixement, una iniciativa pionera que
demostra la voluntat de la ciutat per ser capdavantera en
l’ús de les TIC.

Indicadors econòmics del sector

Barcelona
Aeronàutica
i de l’Espai

Sector: Aeronàutica i espai

Any de constitució: 2000

Règim jurídic: Associació

Nombre de membres: 87

President: Fernando de Caralt

Web: www.baie.cat

4 Dades de l’IDESCAT obtingudes a partir de les dades de població activa de l’INE. www.idescat.net
5 Segons dades de la Unió Internacional de Telecomunicacions corresponents a 2005.
6 Segons els Indicadors d’equipament TIC a la llar elaborats per el FOBSIC/Idescat.
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L’aeronàutica i l'espai són sectors en els quals convergeixen
les tecnologies més avançades, amb un destacat nivell de
R+D (el 14% sobre facturació).

L'activitat aerospacial genera un percentatge elevat
d'ocupació induïda i transferència de tecnologia a altres
sectors.

Barcelona va ser una ciutat pionera en els inicis de l’aviació
a principis del segle XX. Actualment, Catalunya té un sector
aerospacial en plena expansió, dinàmic i capaç de liderar
iniciatives d'alt valor afegit i amb un gran potencial de
creixement.

El sector aerospacial català va facturar l’any 2006 una mitja
de 131.250€ per treballador i any.

Barcelona constitueix un entorn molt favorable per al

desenvolupament del sector aeronàutic i espacial. Tant les
universitats com el teixit empresarial català col·laboren
estretament en diversos projectes aerospacials a escala
nacional i europea.

El sector aerospacial ha incrementat notablement la seva
activitat en els últims anys a Catalunya i té, en aquests
moments, molt bones perspectives, tant per la participació
de les nostres empreses en programes aeronàutics de
primer nivell (A380, A400M, B787) com en el camp de les
aplicacions i serveis de navegació per satèl·lit (Galileo).

El 91% del sector aerospacial europeu correspon a la
aeronàutica, mentre que el 9% restant correspon a l'espai.
De BAIE cal destacar la importància relativa de l'activitat
espacial ja que entre les seves empreses, aquesta divisió
és del 77% i del 23%, respectivament.

1. Un sector estratègic en plena expansió

Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE) és una associació
sense afany de lucre creada a finals de l’any 2000, els
principals objectius de la qual són:

• desenvolupar un clúster aerospacial competitiu per
consolidar i potenciar la presència del sector aeronàutic
i de l'espai a la regió metropolitana de Barcelona i a la
resta de Catalunya,

• captar més activitats econòmiques relacionades amb el
sector aeronàutic i de l'espai,

• potenciar l'oferta formativa, tant en l’àmbit universitari
com no universitari,

• establir relacions estratègiques i acords de cooperació
amb altres regions líders en el sector aerospacial.

BAIE compta actualment amb 87 membres; el seu
president és el Sr. Fernando de Caralt (president de
CIMSA) i el vicepresident és el Sr. Pedro Mier (president
de Mier Comunicaciones).

2. Què és Barcelona Aeronàutica i de l’Espai?

A 20 de març de 2007, BAIE està formada per 87 entitats associades:

Administracions fundadores (3):

• Ajuntament de Barcelona

• Generalitat de Catalunya - CIDEM

• Govern d’Espanya - Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio

Administracions locals (4):

• Ajuntament del Prat de Llobregat

• Ajuntament de Reus

• Ajuntament de Sabadell

• Ajuntament de Terrassa

Universitats, centres de formació,
centres de R+D (12):

• Centre d’Alt Rendiment - CAR Sant Cugat

• CDAL - Centre de Aleacions Lleugeres i
Tractaments de Superfície

• Centre de Formació Ocupacional La Paperera

• CIMNE - Centre Internacional de Mètodes
Numèrics i Enginyeria

• CIEFMA - Centre d’Integritat Estructural i Fiabilitat
de Materials

• CPT - Centre de Projecció Tèrmica

• CTAE - Centre Tecnològic per a la Indústria
Aeronàutica i de l’Espai

• IEEC - Institut d’Estudis Espacials de Catalunya

• UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

• UB - Universitat de Barcelona

• UPC - Universitat Politècnica de Catalunya

• URV - Universitat Rovira i Virgili

Organismes col·laboradors (4):

• AENA - Aeropuertos Españoles y Navegación
Aérea

• Cambra de Comerç de Barcelona

• Consorci de la Zona Franca de Barcelona

• Diputació de Barcelona

Institucions financeres (2):

• Banc Sabadell Atlàntic

• Catalana d’Iniciatives de Capital Risc

Empreses (55):

• ABAC Enginyeria

• Abertis Infraestructuras

• Aeroports de Catalunya

• Altamira Information

• APPLUS+

• ARIBER

• ARTE

• ATOS Origin

• Bax Global, SA

• CIMSA Ingeniería de Sistemas

• Composites ATE

• Diseño Industrial Italdesign

• EDAG Engineering & Design

• EDV Ferroviaria, Aeronáutica y Automoción

• ELHCO

• EPSA

• EXELCA

• FAINSA

• FICOSA International

• GPA - Gestió i Promoció Aeroportuària

• GTD Ingeniería de Sistemas y de Software

• GUTMAR Mecánica de Precisión

• Heliports de Catalunya

• INGENIA

• ICR - Ingeniería para el Control del Ruido

• IDOM Barcelona

• Indra Espacio

• Industria HELICAT

• Industrial NEOTEX

• ISEE 2007

• Mesima Barcelona

• Metalográfica, SA

• MIER Comunicaciones

• MissionAir

• NTE, Nuevas Tecnologías Espaciales

• PILDO Labs

3. Membres
Fitxa descriptiva
de l’entitat
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4. Principals activitats

• promoure la participació d'empreses de l’Àrea de
Barcelona en els principals projectes aeronàutics i
espacials,

• impulsar la candidatura de Barcelona per tal que
aconsegueixi la seu de l'Autoritat Supervisora de Galileo,
el sistema europeu de navegació via satèl·lit,

• fomentar la certificació d'empreses de BAIE d'acord amb
les normatives de qualitat vigents del sector aerospacial,

• ajudar al desenvolupament de la formació en aeronàutica
i espai des de la Formació Professional fins al Doctorat
o els cursos d'empresa,

• coordinar la presència de la indústria aerospacial catalana
al Saló de Le Bourget, en què BAIE participa amb un
estand,

• desenvolupar accions de promoció, missions comercials
i assistir a jornades i trobades, mantenir contactes amb
empreses i altres associacions i amb cambres de comerç,

• facilitar la participació de les pimes catalanes en el VII
Programa Marc de la UE,

• representar el sector aerospacial català en fòrums
europeus i internacionals,

• coordinar els diversos comitès de treball de BAIE –Comitè
de Tecnología, Comitè de Finances, Comitè de Qualitat,
Comitè de Seguretat i Defensa i Comitè de Transport i
Aeri i Infraestructures– per tal que, com a òrgans de
l’associació, activin i potenciïn àrees específiques de
treball, amb la participació activa dels membres de BAIE,

• membres fundadors del CTAE (Centre Tecnològic per a
la Indústria Aeronàutica i de l'Espai), impulsat per la
Secretaria d’Indústria de la Generalitat de Catalunya,

• BAIE és un soci actiu de les associacions ATECMA i
AFARMADE,

• BAIE ha liderat la candidatura per celebrar la sessió d'estiu
de la International Space University a Barcelona els anys
2009, 2010 o 2011,

• BAIE manté una col·laboració activa amb altres clústers
europeus del sector aerospacial.

1. Anàlisi del sector

Oportunitats

• Participació en els grans projectes europeus que estan en marxa o a punt
d'iniciar-se: Airbus 400M, Galileo, A350XWB i altres. En cadascun d'aquests
projectes hi ha nínxols de mercat en els quals poden participar les nostres
empreses.

• Aprofitar l'augment de la contribució espanyola a l’Agència Espacial Europea,
assegurant un retorn equitatiu per a les empreses catalanes.

• Participació de les nostres universitats i empreses en el VII Programa Marc de
la UE. El VII Programa Marc de Recerca de la UE representa una bona oportunitat
d’innovació per a les empreses catalanes del sector.

• Convertir-nos en el pol emergent d'aquest sector a Espanya i, per tant, saber
canalitzar les noves inversions del sector, que procedeixen tant de la indústria
privada com de fons públics.

• Desenvolupar iniciatives noves en camps emergents com els microsatèl·lits, els
avions a reacció lleugers o el vol espacial privat.

Amenaces

• no disposem de la mida crítica adequada,

• a Barcelona no existeix cap empresa tractora del sector,

• necessitat d'un suport diferencial per part de les administracions autonòmica i
local,

• el desconeixement del sector, tant per part de la societat civil catalana com del
món polític. Fins fa molt poc temps, el sector aerospacial ni ocupava ni
preocupava ni a la societat civil ni a la classe política.

Anàlisi i propostes• Planeta Planetari

• Prae Trade

• Procon Systems

• Promaut

• RDI - Rubí Disseny Industrial

• QUANTECH ATZ

• RUCKER-LYPSA

• SENER Barcelona

• SERRA Aeronautics

• Solid Enginyeria

• STARLAB

• Talleres MAYPE

• TEAM - Tecnología Europea Aplicada al Movimiento

• TELSTAR Tecnología Mecánica

• ARITEX Cading

• TTC, Tratctaments Tèrmics Carreras

• Ultramàgic

• Voralcel

• W Aeronáutica Consultoría e Ingeniería

Altres entitats (7):

• Aeroclub de Barcelona-Sabadell

• AEOAS - Asociación de Empresas y Operadores
del Aeropuerto de Sabadell

• Associació Barcelona Centre Logístic

• Colegio Oficial y Asociación de Ingenieros
Aeronáuticos de España

• FAC - Federació Aèria Catalana

• Fomento del Trabajo Nacional

• FPAC - Fundació Parc Aeronàutic de Catalunya
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2. Propostes estratègiques

• Aconseguir que Barcelona aparegui en el mapa
aerospacial europeu com a nou pol de
desenvolupament del sector. Aquest objectiu passa
necessàriament per la implicació de les nostres
empreses en els projectes de major envergadura
(A380, A400M, A350XWB, B787 i Galileo, entre
altres).

• Captar per a Barcelona grans empreses o consorcis
europeus amb necessitat d’expansió de les seves
activitats o àrees de negoci.

• Apostar perquè l'Aeroport de Barcelona sigui el
centre d'excel·lència logística del sud d'Europa, amb
el desenvolupament de la infraestructura necessària
per acollir les operacions dels grans A380 versió
càrrega.

• Dotar Catalunya de la mateixa densitat d’aeròdroms
que tenen altres zones europees amb nivell de renda
similar, impulsant l’aparició d'aquestes instal·lacions
en les comunitats de més de 20.000 habitants.

• Promocionar les capacitats de les nostres empreses
aerospacials a les grans empreses tractores del
sector, tant a l’Estat espanyol com a la resta d'Europa,
mitjançant contactes directes amb elles.

• Aprofitar la situació estratègica de Barcelona
respecte al principal pol aerospacial europeu:
Toulouse.

• Impulsar la participació de les pimes (un 90%
d'empreses del sector aerospacial a Barcelona són
pimes) en aquells programes que fomenten de forma
especial la integració, la participació activa i amb
responsabilitats finals de les pimes; concretament
impulsar la seva participació en el VII Programa Marc
de la UE i en els plans nacionals de l'espai i de
l’aeronàutica.

• Identificar i perseguir projectes aerospacials que
puguin tenir un efecte tractor sobre la resta de la
indústria, especialment en àrees d'activitat emergents
com els avions no tripulats o els reactors lleugers.

• Captar sota el paraigua BAIE –que actualment
representa el 90% del sector aerospacial català–
tots els agents i totes les capacitats industrials que
ja estan jugant un paper en el sector o bé poden fer-
ho perquè provenen d'altres sectors amb sinèrgies
clares amb el sector aerospacial.

• Enfortir les relacions entre les empreses del sector i
la potent comunitat de recerca universitària catalana.

• Afavorir la penetració d'una cultura de l’aeronàutica
i de l'espai en la societat civil catalana. En aquesta
línia, la presidència de la ciutat de Barcelona de la
Comunitat de les Ciutats Ariane i la celebració bianual
de la Setmana Aeronàutica i de l'Espai de Barcelona
han estat passos importants.

Vendes totals sector aerospacial: 105.021.270 €

Total d’empleats: 798

Facturació per empleat: 131.250 €

% de la facturació dedicat a R+D: 10%

Indicadors econòmics
del sector

Barcelona
Centre Universitari

Sector: Ensenyament superior i recerca

Any de constitució: 1997

Règim jurídic: Associació

Nombre de membres: 11

President: No té una presidència sinó un Comitè Executiu
format per dues universitats, la Generalitat
i l’Ajuntament

Web: www.bcu.cesca.es
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Barcelona té una llarga i dilatada tradició universitària que
es remunta a més de 500 anys i actualment disposa d’una
oferta de primer nivell amb set universitats oficials de
caràcter presencial i una a distància, escoles de negocis
de renom internacional (ESADE, IESE...) i un nombre
creixent de centres de transferència de tecnologia i
coneixement. Alhora disposa d’una important xarxa de parcs
científics i tecnològics, la majoria vinculats a universitats,
els quals han esdevingut eines importants per ampliar les
relacions universitat-empresa i la promoció de les activitats
d’investigació i desenvolupament. També gaudeix d’un gran
potencial en la captació d’estudiants estrangers
(especialment d’Europa i Amèrica Llatina tot i que durant
el curs 2004-2005 es va constatar la presència
d’universitaris de fins a 117 nacionalitats diferents), que
poden convertir-se en els millors ambaixadors o prescriptors

de la nostra ciutat en el futur.

Les universitats de Barcelona estan fermament arrelades
a l’àrea i a la regió metropolitana de la ciutat, així com a la
seva estructura social i industrial i constitueixen un espai
científic i cultural obert al món.

El nou model universitari derivat de la Declaració de Bolonya
té com a objectiu principal fomentar la mobilitat de tota la
comunitat universitària (estudiants, professors, investigadors,
PAS), tant nacionalment com internacionalment. Cal esperar
que el nombre d’estudiants forans (estrangers i de la resta
de l’Estat espanyol) continuï augmentant a les universitats
de Barcelona en els propers anys, tal com s’ha anat
produint fins ara. Així, en aquests moments els universitaris
estrangers han augmentat un 104% respecte els del curs
1998-1999.

1. Barcelona, una de les majors comunitats universitàries d’Europa

Barcelona Centre Universitari (BCU) es va constituir l’any
1.997, en l’àmbit de l’ensenyament superior i la investigació,
com un conveni entre les universitats i les administracions
públiques amb l’objectiu de millorar l’oferta d’acollida per
a la comunitat universitària estrangera de la ciutat,
col·laborar i participar amb altres administracions o
associacions en la tasca de promoure la ciutat com a destí
universitari internacional de primer ordre.

Actualment, BCU està constituït per un total de d’onze
institucions i no té una presidència, sinó un Comitè Executiu

format per un representant de cadascuna d’aquestes
entitats més una Comissió Permanent, formada per un
representant de la Generalitat, un de l’Ajuntament i els de
dues de les universitats de Barcelona i la seva àrea
d’influència.

Per les seves característiques, BCU constitueix un referent
únic a tot l’Estat espanyol i gairebé a Europa, destinat a
facilitar l’acollida de la comunitat forana que realitza una
estada acadèmica a les universitats de la ciutat.

2. Què és Barcelona Centre Universitari?

Ajuntament de Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de
Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat
Pompeu Fabra, Universitat Ramon Llull, Universitat de Vic,

Universitat Internacional de Catalunya, Universitat Abat
Oliba CEU i la Fundació Catalana per a la Recerca i la
Innovació.

3. Membres

4. Principals activitats

• gestió d’una central de reserves d’oferta d’allotjament
per a universitaris estrangers: el Barcelona Housing
Service for Students,

• gestió d’activitats destinades a la integració cultural i
ciutadana dels universitaris forans residents a Barcelona
i la seva àrea d’influència,

• gestió d’un punt d’informació adreçat a la comunitat
universitària forana per tal d’esdevenir un referent en
l’acollida i la vida quotidiana d’aquest col·lectiu durant la
seva estada a la ciutat,

• lliurament d’una bossa amb materials que faciliten
l’acolliment i la integració cultural i ciutadana de l’alumnat
estranger,

• edició d’opuscles informatius que reflecteixen la dinàmica
universitària de la ciutat,

• manteniment i actualització d’una pàgina web
(http://www.bcu.cesca.es) que ofereix tota la informació,
ordenada de manera seqüencial i tots els serveis que la
comunitat estrangera necessita per estudiar a les
universitats de Barcelona i preparar l’arribada i l’estada
a la ciutat,

• confecció i edició de l’Observatori Universitari de
Barcelona amb caràcter anual en què es recullen i
s’analitzen els indicadors bàsics del sector universitari
de la ciutat per radiografiar-ne l’estat i el pes actual i, a
continuació, proposar polítiques i accions de millora
futures.

1. Anàlisi del sector

Oportunitats

• Fomentar la mobilitat de tota la comunitat universitària
(estudiants, professors, investigadors, PAS), tant a
nivell nacional com internacional, tal com indica
l’objectiu del nou model universitari derivat de la
Declaració de Bolonya. Cal esperar que el nombre
d’estudiants forans (estrangers i de la resta de l’Estat)
continuï augmentant a les universitats de Barcelona
en els propers anys, tal com ha fet fins ara.

• Aprofitar l’avantatge competitiu que suposa per a
Barcelona el fet que BCU no tingui cap paral·lelisme
a la resta de l’Estat espanyol.

• Establir un engranatge adreçat a la “captació de
talent” tal com s’apunta en el Pla Estratègic
Metropolità i impulsar les sinèrgies entre els sectors
estratègics (molt significativament amb Ciutat del
Coneixement).

• Facilitar les accions d’habitatge endegades per BCU,
és a dir, obrir l’oferta general d’habitatges a disposició
dels universitaris: Central de reserves d’allotjament.

Amenaces

• L’oferta d’allotjament per a universitaris forans a
Barcelona és insuficient i manca una política
sistematitzada de coordinació i captació de nova
oferta. L’augment generalitzat dels preus dels pisos
de lloguer del mercat immobiliari a Barcelona i la seva
àrea que s’ha produït al llarg dels darrers anys ha
provocat, a més a més, l’aparició i existència
d’actuacions amb poca qualitat i, àdhuc, fraudulentes
adreçades al col·lectiu d’universitaris forans. Aquest
tipus d’actuacions pot afectar la imatge global que
es pretén oferir.

• Manca d’estadístiques completes i d’estudis
específics i pormenoritzats sobre la comunitat
universitària forana. Aquest fet no permet quantificar
ni conèixer abastament les característiques d’aquest
col·lectiu i, per tant, el disseny de polítiques d’acollida
i d’integració cultural i ciutadana ad hoc.

Anàlisi i propostes

Fitxa descriptiva
de l’entitat
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2. Propostes estratègiques

• Consolidació del Punt d’Informació de BCU –
inaugurat al gener de 2006- amb l’objectiu de facilitar
l’acollida i la integració del col·lectiu d’universitaris
forans a la vida quotidiana a Barcelona. Es promou,
especialment, una estratègia de coordinació amb les
universitats que comença abans d’arribar a Barcelona
(pàgina web i correu electrònic), i continua durant
l’estada a la ciutat (Punt d’Informació i coordinació
amb les universitats).

• Esdevenir l’agent únic especialitzat en l’acollida i la
integració cultural i ciutadana del col·lectiu universitari
(estudiants, professors i investigadors) forà (estrangers
i de la resta de l’Estat) objectiu especialment important

a les portes de l’Espai Europeu d’Educació Superior
i de Recerca derivats de la Declaració de Bolonya.

• Creació d’una central de reserves d’allotjament per a
universitaris forans format per les principals empreses
del sector a Barcelona (segmentat entre diferents
modalitats d’allotjament: pisos de lloguer, habitacions
en pisos compartits, residències universitàries i
col·legis majors) amb l’objectiu d’oferir a la comunitat
universitària forana allotjament de qualitat gestionat
amb professionalitat i amb una operativa única i
consensuada, tot esdevenint un paraigua únic que
vetlli per la qualitat de la oferta i del servei.

1. Indicadors bàsics del sector

Barcelona s’ha consolidat com un destí universitari de primer ordre tant pel que fa al nombre d’universitats, de titulacions
i d’estudiants.

Dades universitàries curs 2004-2005

Nombre d’estudis universitaris homologats i propis de 1r, 1r i 2n i 2n cicle* 394 titulacions

Nombre total d’estudiants forans matriculats a les universitats de Barcelona
-curs 2004-2005-

Definició de l’alumnat Nombre Ratio

Nombre total estudiants a les universitats de Barcelona 198.282 100%

Nombre d’estudiants catalans 174.931 88,2%

Nombre d’estudiants assignats de l’Estat espanyol de nou ingrés* 4.715 2,4%

Nombre d’estudiants de l’Estat espanyol del programa Séneca 367 0,2%

Nombre total d’estudiants estrangers (1r, 2n i 3r cicle -doctorats-)** 13.269 6,7%

Nombre total d’estudiants estrangers*** (-màsters i postgraus-) 5.000 2,5%

Nombre total d’estudiants forans 23.351 11,8%

* Font: Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat
** Font: Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
*** nombre aproximat

• Catalunya, amb Barcelona com a seu universitària
principal, és el primer territori de l’Estat espanyol pel que
fa al nombre d’estudiants estrangers de tercer cicle
(doctorats) i el segon en nombre d’estudiants de primer
i segon cicle.

• Persones de molts països trien Barcelona com a destí
universitari. Per exemple, entre els estudiants d’Erasmus

dominen els que provenen d’Itàlia, França, Alemanya,
Portugal, el Regne Unit, Holanda i Bèlgica. També
destaquen estudiants de països com l’Argentina, Mèxic,
Colòmbia, Brasil i, fins i tot, d’Andorra, Portugal o el
Marroc. Els estudiants que s’han allotjat durant el curs
2004-2005 mitjançant la central d’allotjament de BCU,
són de 61 nacionalitats diferents.

És difícil, per la manca d'estudis específics i per
l’heterogeneïtat d’aquest col·lectiu, conèixer amb exactitud
les disponibilitats i comportaments econòmics dels
universitaris forans al llarg de la seva estada a Barcelona.
Conscients, però, de la importància d'aquest sector en la
dinamització de l'economia de Barcelona, des de BCU s’ha
realitzat tot un seguit d’enquestes a l’alumnat estranger
(mitjançant la pàgina web i amb la col·laboració dels usuaris
de la central d’allotjament de BCU -Barcelona Housing
Service for Students-) per esbrinar, entre altres aspectes,
el comportament econòmic i hàbits de consum d’aquest
col·lectiu.

Així, sabem que la despesa mitjana mensual de l’alumnat
estranger durant la seva estada a Barcelona és de 750€
-despeses universitàries excloses-.

L’estada mitjana d’aquests alumnes és, aproximadament,
d’uns 7 mesos. La durada d’aquesta estada afavoreix la
desestacionalització del turisme perquè és un exponent per
al consum i l’increment de productes d’oci i turístic a la
ciutat durant els mesos en què les visites convencionals
decreixen.

Així doncs, es pot concloure que l'aportació econòmica
d'aquest sector a l'economia barcelonina és de:

En aquest sentit, el 2n Observatori Universitari de
Barcelona –editat al mes de març de 2007- desglossa dos
exemples concrets de despesa per part d’aquest col·lectiu.

L’aportació econòmica d’aquest col·lectiu al sector de l’oci
a Barcelona és de més de 16 milions d’euros (xifra que
beneficia bars, discoteques, teatres i cinemes):

A més a més, l’aportació econòmica al sector del turisme
és de més de gairebé 8.172.850 euros. La xifra és el

resultat de multiplicar 50 euros de despesa mitjana mensual
en productes turístics.

2.- Pes econòmic del col·lectiu dels universitaris forans

Indicadors econòmics del sector
23.351 estudiants forans x 7 mesos d’estada mitjana x 750 € de despesa mensual = 122.592.750 €

23.351 estudiants forans x 7 mesos d’estada mitjana x 100 € de despesa mensual = 16.345.700 €

* Cal tenir en compte que un mateix títol -sobretot els homologats- s’imparteix en diferents universitats i, alhora, es pot impartir en diferents centres d’una mateixa universitat i, per tant, computen per separat.
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Fundació
Fòrum Ambiental

Sector: Medi ambient i empresa

Any de constitució: 1997

Règim jurídic: Fundació

Nombre de membres: 18 (patronat)

President: Sr. Ramon Roca, president de Ros Roca

Web: www.forumambiental.org

Es tracta d’un sector que es dedica a la gestió i el
tractament ambientals, la consultoria i l’assessorament, la
recollida i transport de residus, la fabricació/comercialització
de maquinària i tecnologia, l’obra civil i enginyeria, la neteja
i enjardinament, el control i l’anàlisi, i la formació i educació.
Compta amb unes 1260 empreses, la major part d’elles

són petites empreses i una minoria grans empreses. Factura
quasi 4000 M€ i ocupa prop de 49000 persones. Els
volums de facturació, l’evolució del nombre d’empreses i
el personal que ocupa indiquen que el sector econòmic
del medi ambient es ja un sector consolidat i que ha arribat
a un punt de maduresa.

1. Radiografia del sector

La missió de la FFA és crear un espai de trobada, de debat
i de reflexió sobre l’empresa, l’administració i la resta de la
societat que contribueixi a instaurar un futur més sostenible
que l’actual.

Des de l’inici, la vocació de la Fundació Fòrum Ambiental
ha estat:

• construir el coneixement que permeti un desenvolupament
sostenible en el marc de les empreses i les
administracions públiques,

• promoure actuacions que afavoreixin la millora del medi
ambient,

• ser punt de trobada de responsables i experts,

• promoure el sector econòmic del medi ambient.

2. Què és la Fundació Fòrum Ambiental?

Patrons públics: Departament de Medi Ambient i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya; Departament d'Economia
i Finances de la Generalitat de Catalunya; Ajuntament de
Barcelona; Àrea Metropolitana de Barcelona; Diputació de
Barcelona; Ajuntament de Lleida; European Environment
Agency

Patrons privats: CESPA, S.A; Fira de Barcelona; Fomento
de Construcciones y Contratas, S.A.; GAS Natural, SDG,

S.A.; GBI Serveis, S.A.; GISA (Gestió d'Infrastructures
S.A.); Grup AGBAR; Grup ASSA; Grup HERA; ROS
ROCA, S.A.; URBASER, S.A.

President: Sr. Ramon Roca, President de Ros Roca

Vice-presidències: Hble. Conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya; Excm. Sr. Alcalde
de Barcelona

3. Membres

Observatori de la Sostenibilitat a Catalunya: creació
d’aquest observatori per a l’elaboració d’informació
rellevant sobre aspectes sostenibles que puguin ser
d’interès a l’hora de prendre decisions polítiques.

Estudi del sector econòmic del Medi Ambient a
Catalunya: anàlisi de les dades econòmiques de les
empreses que treballen en el Sector Econòmic del Medi
Ambient a Catalunya.

4. Principals activitats
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Informe sobre l’Estat del Medi Ambient i el
Desenvolupament Sostenible a Catalunya:
descripció i avaluació bàsiques de la situació i les
tendències del desenvolupament sostenible a
Catalunya.

Llibre Blanc sobre les TI en el sector de la gestió
dels residus industrials: document que recull l’anàlisi
de la situació, tant a les empreses com a les
administracions, del lliurament d’informació referent a
la gestió dels residus industrials arreu d’Espanya.

ETER: Estandardització del Tractament Electrònic de
la gestió de Residus a l’Estat espanyol.

IPA (Índex de Pressió Ambiental): eina per a
l’elaboració i la síntesi de la informació ambiental bàsica
disponible a les empreses, per obtenir un índex que
permeti l’avaluació de les seves accions cap a
l’ecoeficiència.

Mercat d’emissions de CO2: promoció, juntament amb
el Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya, de la borsa espanyola de Drets d’Emissió
de Diòxid de Carboni i Crèdits de Carboni,
SENDECO2, amb seu a Barcelona.

Jornades Fòrum Ambiental: realització de
conferències en paral·lel al saló ECOCITY.

Fòrum Euromediterrani de Desenvolupament
Sostenible: fòrum biennal coorganitzat per la Fundació
Fòrum Ambiental, Ecomed/Ecocity i la Cambra de
Comerç de Barcelona, en col·laboració amb ASCAME.

IESS (Indicador Econòmic de Síntesi de la
Sostenibilitat) aplicat a la Gestió Municipal: indicador
per seguir i projectar les polítiques derivades de la
Gestió Municipal, quantificant el seu progrés en
l’Agenda Local 21.

Projecte Priorat (programa LIFE de la UE): projecte
que busca “fer compatible el desenvolupament de la
viticultura de muntanya amb els objectius de la Carta
Europea del Paisatge”.

EXPO CO2: Congrés anual que reuneix els principals
actors i experts del moment per tractar sobre les
preguntes, respostes i necessitats derivades del
Protocol de Kyoto i el comerç d’emissions.

Premi Ciutat Sostenible: reconeixement que es
concedeix anualment a l’esforç d’ajuntaments o ens
locals supramunicipals que hagin realitzat accions
innovadores o hagin iniciat plans d’actuació a mig
termini cap a la sostenibilitat.

Energy Trophy: concurs d’eficiència energètica arreu
d’Europa, recolzat per la Comissió Europea, en què
empreses i administracions públiques procuren durant
un any estalviar el màxim d’energia possible en un edifici
d’oficines.

Manual d’aspectes econòmics, del pas de la PiME
a la PiME sostenible: manual que orienta les empreses
d’una manera pràctica o com integrar la sostenibilitat
en el seu funcionament general i com treure’n profit.

1. Anàlisi del sector

Fortaleses

• Creixement del sector per sobre de la mitja de l’economia espanyola, així com per sobre de la mitja del sector
a la resta de l’Estat espanyol,.

Creixement del sector 1996 1999 2001 2003 2005

Facturació estimada (M euros) 856 2.222 3.325 3.697 3.982

Increment facturació bienni 159,58% 49,64% 11,19% 7,71%

Índex de Preus de Consum (IPC) acumulat bienni 7,64% 6,92% 7,54%

Increment facturació bienni descomptant IPC 42,00% 4,27% 0,17%

Índex de Preus Industrials (IPRI) acumulat bienni 4,94% 6,09%

Increment facturació bienni descomptant IPRI 6,25% 1,62%

PIB català (M euros) 109.412 125.204 156.272 181.029

Aportació al PIB català 2,03% 2,66% 2,37% 2,20%

PIB català sectors indústria i serveis (M euros) 89.304 101.873 127.130 144.189

Aportació al PIB català sectors indústria i serveis 2,49% 3,26% 2,91% 2,76%

Font: Idescat i Fundació Fòrum Ambiental

• els llocs de treball del sector són cada cop de més valor afegit,

• el sector a Catalunya disposa de tecnologia pròpia

Debilitats

• Sector molt dual, amb poques empreses molt grans i moltes de petites,

• excessiu pes de l’administració pública com a client de les empreses del sector, la qual cosa resulta perillós
si mai es redueix la despesa pública,

• poc volum d’exportació degut a una manca de recursos per part de l’administració i per una manca de
conscienciació per part de les empreses.

Oportunitats

• nova economia vinculada a la mitigació del canvi climàtic (mercats d’emissions, Mecanismes de Desenvolupament
Net, Implementació Conjunta, Projectes domèstics, etc.),

• noves tecnologies sobre la gestió dels residus. Concepte de cicle de materials (recursos naturals; processos
productius, consum de béns i serveis, gestió de residus i reaprofitament de materials)

• nova cultura de l’aigua (utilització de l’aigua de manera que es mantinguin les seves funcions ecològiques,
econòmiques i socials),

• major sensibilitat social pels temes ambientals,

• estratègies i polítiques que emanen de la Unió Europea, així com dels governs estatals, autonòmics i municipals.

Anàlisi i propostes
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Amenaces

• barreres d’entrada a mercats internacionals,

• risc de concentració de petites empreses a través de capitals estrangers,

• dificultats en l’acompliment de les normatives vigents,

• dificultats derivades de la manca d’indicadors clars per mesurar l’evolució cap a una societat més sostenible

Nombre d’empreses del sector: 1.261 empreses

Facturació estimada total: 3.982 milions d’euros

Plantilla estimada total: 49.000 treballadors

Empreses amb tecnologia pròpia: 88% de les empreses

Empreses del sector que exporten: 9% de les empreses

Administració Pública com a client: un 63% de les empreses tenen l’Administració Pública
com a client

Principals activitats de les empreses: gestió i tractaments ambientals, consultoria i assessorament

Principals àmbits ambientals de les activitats: residus industrials, residus municipals, consultoria,
energia, aigua

Obertura de noves activitats: un 46% de les empreses preveu obrir noves línies
d’activitat en el sector

Indicadors econòmics del sector

Fundació
Dieta Mediterrània

Sector: Alimentació, nutrició i cultura

Any de constitució: 1996

Règim jurídic: Fundació privada

Nombre de membres: 12

President: Sr. Lluís Serra Majem,
Catedràtic de Medicina Preventiva
i Salut pública

Web: www.dietamediterranea.com

2. Propostes estratègiques

De cara al futur el sector té tres grans reptes:

• el repte de seguir liderant la resposta tecnològica,

• el repte de satisfer la demanda interna al mateix temps
que s’accedeix als mercats exteriors,

• el repte de disminuir la dependència del sector públic.

Les propostes estratègiques haurien d’encaminar-se a
promoure iniciatives per tal que el sector creixi i

s’internacionalitzi, i per aconseguir que Barcelona sigui
la capital del sector ambiental de la Mediterrània. En
aquest sentit ja s’estan duent a terme diverses
actuacions, ja sigui per part de la Fundació Fòrum
Ambiental (congrés Expo CO2, Fòrum Euromediterrani
de Sostenibilitat, SENDECO2, etc.), com per altres
actors (COPCA i clúster de tractament de residus de
Catalunya, Cambra de Comerç de Barcelona,
Generalitat de Catalunya, etc.).
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La indústria alimentària catalana ocupa una posició
capdavantera en el conjunt d’Espanya i l’àrea de Barcelona,
i hi juga un paper essencial, ja que concentra un gran volum
de producció i la major part de les activitats de recerca,
innovació i inversió estrangera que genera el sector. Altres
mostres de la projecció de Barcelona en el món alimentari
són el potencial dels seus equipaments de distribució –es
calcula que Mercabarna abasteix més de 8 milions de

persones, des del nord-est d’Espanya fins al nord d’Itàlia,
la celebració del Saló Alimentaria –la segona fira d’Europa
en alimentació- o la llarga llista d’universitats i centres de
recerca que treballen en els camps de la nutrició i la
seguretat alimentària. La “Declaració de Barcelona sobre
la dieta mediterrània”, signada a la ciutat l’any 1996, conté
els principis filosòfics de la dieta mediterrània, i ja s’hi han
adherit les principals ciutats de la Mediterrània.

1. Barcelona, capital de la Dieta Mediterrània

La FDM és una entitat sense afany de lucre de caràcter
estrictament científic i cultural instituïda l'any 1996 a
Barcelona.

Té com a objecte la salvaguarda de la cultura alimentària
mil·lenària comuna a les poblacions de la conca
mediterrània, els beneficis per a la salut de la qual han estat

posats de manifest en les últimes dècades per eminents
científics de tot el món.

Una part important de l’activitat de la Fundació consisteix
a estimular l’estudi i la investigació científica per tal que es
tingui un millor coneixement i una àmplia i eficaç difusió
dels seus beneficis.

2. Què és la Fundació Dieta Mediterrània?

Ajuntament de Barcelona, Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya,
Mercabarna, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,

Freixenet, M. Torres, Danone, Gallina Blanca, Agroles,
Kellogs, Puratos T 500.

3. Membres

• Inici de campanyes escolars d’educació alimentaria i
dieta mediterrània, tant a nivell de Catalunya com de
l’Estat espanyol, en col·laboració amb altres institucions
locals i estatals.

• Elaboració amb l’Ajuntament de Barcelona del 3r
Informe de l’Observatori Internacional de la Dieta
Mediterrània.

• Inici de campanyes educatives itinerants per les
poblacions de la Dieta Mediterrània.

• Inicis de l’Organització del VII Congrés Internacional de

Barcelona sobre la Dieta Mediterrània (Març 2008).

• Inicis de la col·laboració amb ciutats com Lió o Torí i
amb diversos països per poder desenvolupar la FDM
a altres llocs i mantenir i potenciar d’aquesta manera la
capitalitat de Barcelona.

• Participació en projectes de la UE juntament amb
institucions d'altres països.

• Potenciar amb l’ajut de les institucions i dels patrons la
pàgina Web de la Fundació.

4. Principals activitats

Fitxa descriptiva
de l’entitat

• Creació d'un Comitè de portaveus de diverses branques
mediques, socials i culturals.

• Formar part del Comitè Organitzador d'Alimentaria 2008
com a entitat.

• Signatura d’acords de col·laboració amb la Fundació
FIAB (Federación Española de Industrias de
Alimentación y Bebidas), patronal del sector.

• Formar part de l’Estratègia NAOS (Agència Espanyola
de Seguretat Alimentària) per desenvolupar accions de
promoció de la DM i d’educació nutricional.

• Participar en les diverses accions endegades des dels
departaments d’agricultura i salut de diverses CC.AA.

• Col·laborar amb el Ministeri d’Agricultura per a la difusió
de la DM

• Participar en diversos congressos i jornades de nutrició,
alimentació i comercialització de productes de la DM,
a diverses ciutats.

Estratègicament aquestes accions estan dedicades a
potenciar Barcelona com a capital alimentària del món i
de la cada cop més coneguda i reconeguda Dieta
Mediterrània. Quan parlem de capitalitat l’entenem en tots
els sentits, és a dir, industrial, serveis del sector,
investigació, promoció i comercialització.

Estratègicament parlant també pensem que és important

si volem créixer i mantenir la capitalitat de Barcelona,
incorporar a la FDM altres institucions publiques d'altres
ciutats o CC.AA, fins i tot ministeris, però, alhora evitar
que s'endeguin altres iniciatives tipus FDM i que es
repeteixen accions, la qual cosa representaria la pèrdua
de poder-les coordinar al més alt nivell possible. És per
això que s'han incorporat al nostre Patronat el Ministeri
d’Agricultura, Pesca y Alimentación, i el Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat
de Catalunya.

Un punt que mereix tractar-se a part és la continuïtat de
l’Observatori Internacional de la Dieta Mediterrània, que
per si sol enforteix l’embranzida del sector a Barcelona, i
que donarà a conèixer l’evolució de la Dieta Mediterrània,
tant des del punt de vista econòmic (productes, balances
comercials, dimensions sectorials, tendències de consum,
etc...) com des del punt de vista de la salut i l’alimentació,
tema cada cop més important en la nostra societat.

També tindrà cabdal importància la sol·licitud formal de
que la Dieta Mediterrània entri a formar part del Patrimoni
de la Humanitat a la UNESCO, la qual cosa seguirà
mantenint Barcelona en la capitalitat del fet alimentari.

Lògicament al parlar d'Internacional, estem donant a
entendre que l’àmbit de treball anirà més enllà de les
nostres fronteres i, per tant, obert a la participació d'altres
institucions locals, estatals i internacionals.
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Oportunitats

• Té la segona fira a nivell mundial

• Segueix tenint una indústria del sector molt important

• El tema alimentació i salut, és cada cop més important entre la població en
general. Es tracta d’un tema crític i molt actual, i cada dia hi ha noticies en el
mitjans de comunicació que hi fan referència.

Amenaces

• La DM desperta interès arreu i actualment assistim a la creació de congressos
relacionats que s’estan celebrant amb periodicitat anual a Itàlia, Grècia i França.

• S’estan duent a terme estudis sobre la DM des d’Atenes, Roma i altres ciutats

• Hi ha ajuts de la UE per poder cofinançar estudis.

• València ja ha organitzat per tercera vegada el Saló dels Aliments Mediterranis
(local però amb possible projecció)

• Andalusia ha rellançat el IEAMED (Instituto Andaluz de Alimentación
Mediterránea), n’ha fet el primer congrés i té una estructura de recursos molt
significativa.

Propostes estratègiques

• Seguir consolidant Barcelona com a capital de l’Estat en temes mediterranis,
des del punt de vista de comerç, fires, indústria i ciència i investigació, i constatar
la importància d’invertir en aquests camps.

• Alimentaria i el Saló Barcelona Degusta.

• Potenciar el VII Congres de la DM, que és i ha de seguir sent el referent d’aquest
tipus de congrés.

• Fer participar en la FDM a d’altres institucions estatals i de l’entorn de tota la
Mediterrània, per tal de sumar esforços i seguir capitalitzant Barcelona com a
seu.

• Ampliar l‘Observatori amb la participació d’altres entitats i a través de la direcció
de la FDM i amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, crear una estructura
mínima i editar internacionalment.

• Estudiar una seu física d’imatge per a la FDM.

Propostes

Mercat Nº d’empreses Tones comercialitzades Any

Mercat central del Peix 52 majoristes 89.403 de peix i marisc 2005
i 12 arreplegadors

Mercat central de Fruites 240 majoristes 540.157 de fruita 2005
i Hortalisses i 523.150 d’hortalisses i d’altres

Escorxador i sector carni* 28 de comerç i distribució 894 d’equí 2005
13 de comerç, distribució i elaboració 264 de cabrit
4 de carn de cavall 5.229 d’oví
5 d’aviram i caça 26.146 de boví
4 de despulles

Barcelona i Regió Metropolitana. Any 2006

Dades Pesos

Barcelona RMB Catalunya BCN/RMB BCN/CAT RMB/CAT

Treballadors 9.796 33.119 72.505 30,2% 13,9% 46,1%

Empreses 351 1.516 3.406 23,2% 10,3% 44,5%

* en el cas de la carn no disposem de dades sobre tones comercialitzades, les dades fan referència a la producció de l’escorxador de Mercabarna.

Dades generals sobre Mercabarna

El major centre agroalimentari majorista del sud d’Europa

90 hectàrees de superfície

Més de 900 empreses del sector agroalimentari

Abasteix més de 8 milions de persones

Àmbit d’influència: des del nord-est d’Espanya i sud de França fins el nord d’Itàlia

Alimentaria, Saló Internacional de l’Alimentació i Begudes 2006

Variables Valor Detall

Rànquing 2n certamen mundial de l’alimentació

Superfície 115.000 m2

Sectors 15

Total empreses 4.216 3.114 nacionals
1.102 internacionals

Països procedència expositors 69

Total visitants 152.344 119.452 nacionals
32.892 internacionals

Indicadors econòmics del sector



12 Sectors estratègics amb marca BarcelonaBarcelona Centre Logístic 47

Barcelona
Centre Logístic

Sector: Logística i transport de mercaderies

Any de constitució: 1994

Règim jurídic: Associació

Nombre de membres: 116

President: Sr. Joaquim Coello i Brufau
(president del Port de Barcelona)

Web: www.bcncl.es

Barcelona té una situació geogràfica privilegiada ja que en
un espai territorial de cinc quilòmetres de radi, es
concentren totes les modalitats de transport, es a dir,
marítim, aeri, ferroviari, per carretera, a més a més de les
infrastructures i el sòl necessari per al desenvolupament
d’activitats logístiques de qualitat i a gran escala.

Durant els pròxims anys es duran a terme nombrosos
projectes públics i privats que ampliaran i milloraran les
principals infrastructures de Catalunya. Aquests projectes,
a grans trets es concretaran en l’ampliació dels ports de
Barcelona i Tarragona i l’Aeroport de Barcelona i en la
connexió ferroviària d’alta velocitat amb Europa.

1. Barcelona aposta per la logística i la internacionalització

Barcelona-Catalunya Centre Logístic (B.C.L) és una
associació fundada per l’Ajuntament de Barcelona,
l’Autoritat Portuària de Barcelona (APB) i el Consorci de
la Zona Franca (CZFB), que te més de 110 socis.

El seu objectiu principal és consolidar Barcelona i Catalunya
com a centre logístic del sud d’ Europa, actuant com a
lobby davant les administracions públiques, per tal de:

• millorar la xarxa d’infrastructures,

• atreure operadors i inversions internacionals,

• promoure accions d’interès general per als seus socis

• procurar una relació creativa i productiva entre els seus
socis,

• contribuir a la internacionalització de l’economia catalana.

Actualment, BCL està presidida pel Delegat Especial de
l’Estat al CZFB, Manuel Royes; n’és vicepresident el
president de l’ APB, Jordi Valls, i el seu gerent és Xavier
Ribó.

2. Què és Barcelona Centre Logístic?

Abertis Infraestructuras, S.A.; Abertis Logística, S.A.;
Abx Logistics España, S.A.; Adif – Gerencia de
Terminales de Mercancias Noreste; Advanced
Logistics Group, S.A.; Aecc; Aecoc; Aena – Aeroport
de Barcelona; Agència Estatal d’ Administració
Tributària; Ajuntament de Barcelona; Ajuntament del
Prat de Llobregat; Alfil Logistics-Grupo Damm; Areas,
S.A.; Aremsa; Asesorameinto Inmobiliario Roan, S.A.;
Asoc. Ag. Transportes Cargas Completas de
Cataluña; Assoc. Cat. d’ Empreses de Transport de
Mercaderies; Ateia; Autopistas, Concesionaria
Española, S.A.; Autoritat Portuària de Barcelona;
Autoritat Portuària de Tarragona; Autoterminal, S.A.;
Banc Sabadell; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria;
Bayer Polimeros S.L.; Bergé Logística,S.A.; Bofill &
Arnan, S.A.; Cambra Oficial Contractistes Obres de

Catalunya; Cambra Oficial de Comerç de Barcelona;
Cel; Centre Logística i Serveis Marítims – Upc;
Centro Intermodal de Logística (Cilsa); Cimalsa;
Círculo de Economía; Centros Logísticos
Aeroportuarios, S.A. (Clasa); Col·legi Oficial d’ Agents
I Comissionistes de Duanes de Barcelona; Col·legi
Oficial d’ Enginyers de Camins Canals i Ports;
Comsa, S.A.; Concerto Développement; Consell
d’usuaris del Transport Marítim de Catalunya;
Consorci de La Zona Franca de Barcelona; Corsan-
Corviam Construcción, S.A.; Ctc Ingeniería Dedicada,
S.A.; Danone, S.A.; Direcció General de Ports I
Transports; Ferrmed; Ferrocarrils de La Generalitat
de Catalunya; Fira de Barcelona; Foment del Treball
Nacional; Fomento Construcciones y Contratas, S.A.;
Fundació Centre Internacional de Premsa; Fundació

Entitats i empreses associades

3. Membres

Fitxa descriptiva
de l’entitat
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4. Principals activitats

• Presentar a nivell internacional la “Barcelona i Catalunya
Logístic”; principalment participant en les fires nacionals
i internacionals més importants del sector (SITL-París,
SIL, Transport Logístic–Munic, TEC Milà, SITL – la
Xina…).

• Realització d’estudis estratègics en l’àmbit de la logística,
buscant la millora de la competitivitat i internacionalització
del sector. Recentment s’ha presentat el darrer estudi
realitzat per BCL: “La Plataforma Logística Catalunya,
mirada al present, visió de futur”.

• Defensa dels interessos de Barcelona i Catalunya en les
relacions internacionals, especialment pel que fa
referència a les infraestructures de transport. En aquesta
línia d’acció, darrerament s’està posant especial èmfasi
en treballar per tal de garantir les connexions ferroviàries
que donin sortida cap a Europa als ports de Barcelona i
Tarragona en ample europeu.

• Punt de trobada entre els diferents agents que participen
de la cadena logística:

• Organització de dinars – Col·loqui amb personalitats rellevants
dels sector.

• Visites institucionals amb responsables polítics

• Participació en missions comercials i en general
col·laboració en la promoció internacional de les
empreses del sector a través d’acords específics amb
l’Ajuntament de Barcelona, Icex, Copca, i CIDEM.

• Promoció de la formació logística.

• A través de BCL, garantir la representació de les
empreses del sector en els principals òrgans de
discussió:

• Pla Estratègic Metropolità de Barcelona,

• Associació Pacte Industrial de la regió Metropolitana,

• Observatori d’Infraestructures de la Cambra de Comerç de
Barcelona,

• FERRMED,

• Consell de Mobilitat del Delta del Llobregat,

• Observatori logístic creat sota l’impuls de la Generalitat de
Catalunya.

1. Anàlisi del sector

Oportunitats

• Potenciar la capacitat multimodal de la Catalunya
logística i, en especial, la intermodalitat ferroviària i
portuària.

• Estudiar i planificar l’accessibilitat interna i externa
de la Barcelona logística per evitar la congestió i
garantir un desenvolupament sostenible.

• Propiciar la consolidació d’un conjunt diferenciat i
coordinat de plataformes logístiques.

• Promoure la requalificació de sòl per a usos logístics
i industrials en l’àmbit metropolità.

• Contribuir a l’èxit de l’ampliació del front portuari
català (APB i APT).

• Potenciar la connexió ferroviària de Catalunya amb
Europa especialment per a mercaderies.

Amenaces

• L’absència d'una connexió ferroviària amb bones
prestacions és un obstacle per al front portuari català
i per al conjunt de la Catalunya logística a l’hora de
desenvolupar el seu potencial com a plataforma
intermodal d'àmbit europeu.

• Barcelona encara ofereix una imatge de zona
perifèrica europea, allunyada dels principals centres
de consum continental (xarxes de distribució).
Aquesta imatge es pot veure agreujada amb el
desplaçament del centre econòmic de la UE cap als
països de l'Est.

• El fort creixement de l'eix Madrid-València i la posició
d'aquest eix com a centre redistribuïdor de trànsits
peninsulars.

• Falta de sòl per a ús logístic.

• Cal minimitzar l’afectació ambiental del transport i la
logística, tant des del punt de vista de la integració
territorial de les infraestructures, com des del punt
de vista de les emissions de gasos efecte hivernacle
i contaminants.

Anàlisi i propostes

2. Propostes estratègiques

• Fer conèixer la importància de la logística com a
complement necessari per a la competitivitat de
l’economia productiva i de consum i fomentar-ne
l'optimització per part de les empreses.

• Actuar de lobby davant les diverses administracions
per tal d’accelerar l'execució de les infraestructures
necessàries per al desenvolupament de la logística
a Catalunya.

• Estimular l'establiment d'empreses logístiques al
nostre territori i col·laborar amb la internacionalització
de les empreses catalanes.

• Fomentar la formació logística i l'ús de les noves
tecnologies.

• Potenciar la presència i la promoció logística de
Catalunya en l’àmbit estatal, europeu i internacional.

• Avançar cap a la gestió de fluxos de transport, tenint
en compte els corredors prioritaris, i cap a la gestió
del trànsit de mercaderies.

• Modificar el model de gestió de les infraestructures
clau de Catalunya per dotar-les de capacitat
competitiva i obrir-les a la participació de les
administracions catalanes.

• Millorar la competitivitat dels serveis en les
infraestructures logístiques.

Occitano-Catalana; Fundació Racc; Fundación Cares;
Fundación Cetmo; Gas Natural Sdg, S.A.; Girona
Centre Logístic; Gisa; Gse Inmueble Llaves En Mano,
S.L.; Hewlett Packard Española, S.A.; Holding
M.Condeminas, S.L.; Ibercóndor Barcelona, S.A.;
Iftem Almacenática, S.L.; Indra Sistemas; Institut
Català de Logística; Institut Cerdà ; Interspe Hamann
Group Logistics Ibérica, S.A.; Jori Armengol i
Associats; José Salvat, S.A.; King Sturge, S.L.; Kühne
+ Nagel, S.A.; La Seda de Barcelona, S.A.;
Laboratorios Dr. Esteve, S.A.; Linde Carretillas e
Hidráulica, S.A.; Mango-Punto Fa, S.L.; Marítima del
Mediterráneo, S.A.; Mecalux, S.A.; Mercabarna;
Molbay, S.L.; Muelles y Espacios Portuarios, S.A.;
Nadal Forwarding, S.L.; Nestlé España, S.A.; Nissan
Motor Iberica, S.A.; Nyk Logistics K. (Iberica) S.A.;
Obrascon Huarte Lain, S.A.; Parc Logistic de La Zona

Franca, S.A.; Pérez y Cia. (Catalunya), S.A.; Pirelli
Neumáticos, S.A.; Pricewaterhousecoopers Asesores
de Negocios, S.L.; Prologis Spain Management, S.L.
; Quimidroga, S.A. ; Renfe Mercancias Gerencia
Noreste; Renfe Unidad de Negocios de Servicio de
Mercancias; Rufaro Logística Y Transporte, S.L.;
Samsung Electronics Iberica, S.A.; Santander Central
Hispano; Schneider Electric España, S.A.; Seat, S.A.;
Sener Ingeniería Y Sistemas, S.A.; Sgs Española de
Control, S.A.; Six Constructor; Societat Estatal
Correus i Telègrafs, S.A. ; Sony España, S.A.; Spain
Rail, S.L.; Spain Tir, T.I.S.A.; Terminal Catalunya, S.A.;
Terminal de Contenidors de Barcelona, S.A; Tradisa;
Transfesa; Transporte Xxi; Transportes y Navegación
Ramírez Hnos., S.A.; Transports Metropolitans de
Barcelona (Tmb); Universitat Politècnica de
Catalunya; Uría & Menéndez; Würth España, S.A.
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Dades del Sector Logístic 2006 i previsió a curt termini

Oferta Logística

Port de Barcelona

Actual Ampliació (2009-2012)

Superfície 558 ha 1.265 ha

Línia de Moll 19.776 m 29.702 m

Capacitat (Teus) 2 milions 6 milions

Centre de Càrrega Aèria de Barcelona

1ª + 2ª fase 3ª fase

Magatzems 48.654 m2

Oficines 32.806 m2 + 22 Ha.

Operadors 142

Parc Logístic de la Zona Franca

Actuals Curt Termini

Oficines 34.171 m2 56.000 m2

Naus 127.421 m2 127.421 m2

ZAL (Zona d’Activitats Logístiques)

ZAL 1ª Fase ZAL 2ª Fase Total

Superfícies 65 ha 143 ha 208 ha

Magatzems 250.000 m2 500.000 m2 750.000 m2

Oficines 45.000 m2 65.000 m2 110.000 m2

Companyies 80 120 200

CIMALSA
(Centre Integral de Mercaderies i Activitats Logístiques, S.A.)

Superfície Superfície Equipaments
Total (ha) neta sòl privats

logístic (m2) (m2)

En funcionament:

CIM Vallès 44,2 130.000 68.000

CIM Lleida 42 228.153 11.262

En construcció:

Logis Empordà 73 170.000 -

CIM La Selva 22,5 104.072 46.883

CIM El Camp (oest) 42 234.099 87.647

CIM El Camp (est) 45 - -

Logis Bages 87 53.125

En estudi:

Logis Penedès 185,7 - -

Logis Ebre 40,7 - -
(2ª fase 86,7)

Principals Trànsits

Port de Barcelona

Tràfic Total 2006

Tones 46.406.119

Teus 2.318.239

Vehicles 855.410

Vaixells 9.533

Passatgers 2.538.751

Algunes dades agregades
del sector logístic
• El tràfic entre l’Àsia i Europa ha tingut un creixement del
10,9% anual en el període 2000-2004. Entre l’Àfrica i
Europa el creixement ha estat del 9,7% anual, i tots dos
tràfics creixen per sobre dels intercanvis comercials amb
Amèrica del Nord i del Sud. (Font: OMC)

• Catalunya participa plenament d’aquestes tendències
europees, presentant senyals inequívocs del creixement i
fortalesa del sector logístic.

• A Catalunya, el transport i l’activitat logística creixen per
sobre del PIB: entre 1999 i 2003 el transport de mercaderies
va créixer a Catalunya a un ritme 4 vegades superior al PIB
(Font: Observatori Català de la Mobilitat)

• El sector logístic representa el 3,9% del VAB total a
Catalunya, per sobre de sectors tan importants com
l’agricultura (1,7%) o l’energia (1,8%).

• L’activitat logística representa el 4,1% de l’ocupació (Font:
Idescat, dades 2003).

• Catalunya té un pes del 25% en el volum de negoci dels
operadors logístics espanyols. (Font: Transporte XXI)

• Catalunya és la seu de centres de distribució paneuropeus
i regionals de multinacionals com Roche, Sony, Samsung,
Schneider Electric, Haldex, Ikea i Decathlon.

• Nombroses empreses d'automoció, entre les quals es troben
Honda, Seat, Nissan i Daimler Chrysler, també porten a terme
activitats logístiques de valor afegit a Catalunya i després
distribueixen els seus productes a tot Europa.

• En el sector logístic empreses de la importància de: Abertis,
ABX Logistics o Advanced Logistics tenen la seu a
Catalunya.

• El volum total del tràfic de mercaderies a Catalunya és de
429,4 milions de tones, de les quals:
• 52% és tràfic intern de Catalunya
• 6,9% tràfic Catalunya – Europa
• 18,7% tràfic Catalunya – resta del món
• 16,3% tràfic Catalunya – Península Ibèrica
• 5,7 tràfic de pas
(any 2005, diverses fonts)

Indicadors econòmics del sector

Turisme
de Barcelona

Sector: Turisme

Any de constitució: 1993

Règim jurídic: Consorci

Nombre de membres: 3

President: Sr. Joan Gaspart, president del Comitè
Executiu de Turisme de Barcelona

Web: www.barcelonaturisme.com
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Malgrat els riscos que presentava l’amenaça del terrorisme
internacional, la crisi aviària i l’augment del preu del petroli,
el turisme a nivell mundial l’any 2006 ha tingut una bona
evolució gràcies a un sòlid creixement econòmic i als
resultats cada cop més positius de les destinacions
emergents.

Europa ha assolit la previsió de creixement al voltant del
4% beneficiada, principalment, per la celebració del Mundial
de Futbol a Alemanya i els bons resultats de l’Estat
espanyol, que compensen el retrocés del turisme a Itàlia.

La desestacionalització, la diversificació de l’oferta turística
i el creixent ús de les companyies de baix cost han
possibilitat que Catalunya hagi obtingut uns resultats de
creixement per sobre de la mitjana europea i espanyola.

Finalment, Barcelona continua mantenint un creixements
àmpliament per sobre la mitjana. El fort impuls del mercat
de reunions, del segment de creuers i d’una oferta cultural
i arquitectònica cada vegada més reconeguda a nivell
internacional beneficien la bona evolució del turisme a la

ciutat. Així, s’ha tancat l’any 2006 amb un total de 7.187.000
turistes i 12.100.000 pernoctacions, amb alces del 20%
respecte a l’activitat de l’any anterior. Tot plegat, amb una
ocupació del 77,7% de les habitacions d’hotel.

Evolució del turisme estranger
(en milions)

2005 2006 Creixement

Món 806,0 843,1 4,6

Europa 441,5 456,5 3,4

Europa Mediterrània 158,0 165,1 4,5

Estat espanyol 55,9 58,5 4,7

Catalunya 14,7 15,7 6,8

Barcelona 6,0 7,1 21,4

Fonts: WTO, INE, Idescat i Turisme de Barcelona

1. Radiografia del sector

El Consorci Turisme de Barcelona és el responsable de la
promoció turística de la capital catalana. Està integrat, per
una banda, per la combinació de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació i la Fundació Barcelona
Promoció i, per una altra, per l’Ajuntament de Barcelona,
que en són els progenitors a parts iguals. Constitueix un rar

exemple de gestió mixta, punt de trobada entre els interessos
generals de la ciutat i els administrats (Ajuntament) i el dia
a dia del sector, de la iniciativa privada (Cambra). Va ser
creat l’any 1993 amb la implicació, per tant, de
l’Administració i del món empresarial, en un model paritari
que l’experiència ensenya que no és fàcil de reproduir.

2. Què és Turisme de Barcelona?

Turisme de Barcelona porta a terme diferents formats
d’accions de promoció, en funció de pressupost, idoneïtat
temporal, característiques del segment o del mercat en
qüestió, naturalesa de l’oferta de Barcelona i altres
consideracions. D’una banda, realitza presentacions de la
ciutat als mercats d’origen, sol o acompanyat d’empreses
turístiques catalanes (workshops), pren part en fires i
esdeveniments expositius i du a terme visites comercials.

D’altra banda, amb Barcelona com a marc, organitza els
anomenats viatges de familiarització amb prescriptors del
sector (agències de viatges, touroperadors i mitjans de
comunicació).

Complementàriament, també s’adreça al consumidor final,
al potencial turista, a través de la seva pàgina Web
(www.barcelonaturisme.cat), els punts d’informació turística
que hi ha a la ciutat i altres canals.

4. Principals activitats
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Barcelona Convention Bureau 295

Barcelona Shopping Line 190

Barcelona Sports 17

Barcelona Gastronomia 60

Barcelona Card 82

Barcelona Bus Turístic 44

3. Membres

Fitxa descriptiva
de l’entitat
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Fortaleses

• la consolidació i bons resultats del model mixt de Turisme de Barcelona,

• la confiança de l’Administració i de l’empresariat local en Turisme de Barcelona,

• l’alt índex d’autofinançament de Turisme de Barcelona (90% del pressupost
corresponent a recursos propis),

• el prestigi internacional de Turisme de Barcelona com a organisme de promoció
turística,

• el coneixement actual del flux turístic que visita Barcelona permet focalitzar amb
encert les accions promocionals i publicitàries de Turisme de Barcelona.

Debilitats

• pressupost escàs per a la promoció turística en comparació amb altres marques
turístiques,

• impossibilitat, per llei, d’oferir paquets de serveis als turistes que combinin
allotjament, restauració i altres.

Oportunitats

• augment de l’activitat de mercats com el britànic i l’italià,

• creixement espectacular del parc hoteler de la ciutat i la seva oferta de serveis,
que reforça l’atractivitat de Barcelona,

• lideratge de Barcelona com a primer port de creuers d’Europa i la Mediterrània
i l’aposta d’aquest segment per les possibilitats de la ciutat.

Amenaces

• els processos de deslocalització industrial minven el potencial emissor de països
com Alemanya,

• dificultat per fomentar la fidelitat dels mercats d’alt poder adquisitiu,

• la massificació pot degenerar en mala imatge de la ciutat,

• la debilitat del dòlar afecta el potencial emissor dels EUA i del mercat
iberoamericà,

• risc de caiguda de preus per la pressió de la demanda davant el creixement
desmesurat de l’oferta,

• els grans esdeveniments com Saragossa 2008 poden acaparar els recursos
promocionals de l’Estat en detriment de Barcelona,

• possible proliferació de serveis i productes turístics de baix valor afegit i d’escassa
rendibilitat,

• pressió sobre les icones turístiques de la ciutat,

• major pressió sobre la ciutat quant a neteja, seguretat, ús d’espais comuns…

• certa impopularitat del sector turístic, i del seu creixement, entre certs líders
mediàtics.

Anàlisi del sector

Despesa extrahotelera del turisme
Estimació de la despesa realitzada
per turistes allotjats en hotels

Despesa per persona i dia (mitjana) 96,93€

Total despesa generada 1.173.898.390€

Despesa internacional amb targeta de crèdit Visa i
Mastercard

2004 2005 2006

664.553.679 821.823.441 1.096.041.631

Creixement 10,9 23,7 33,4

Despesa del turista internacional amb targeta Visa
i Mastercard
Sectors 2006

Import % s/total Incr. 06/05

Comerç 370.879.918 33,8 17,8

Hostaleria 299.508.966 27,3 37,6

Transports 190.287.612 17,4 61,4

Restauració 109.142.659 10,0 22,1

Oci / Cultura 29.261.772 2,7 13,7

Serveis 28.904.285 2,6 26,0

Altres 68.056.421 6,2 104,5

Total 1.096.041.631 100 33,4

Font: Enquesta 2004 ESSRI Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya, 2004

Ingressos directes generats pels congressos i
convencions

2004 2005 2006

Total Euro 752,7 717,5 918,7

Inclou: Inscripció, despesa hotelera i extrahotelera

Estimació de la despesa realitzada pels creueristes
Passatgers Despesa Total

estada (€)* (€)

En trànsit 624.787 90,00 56.230.873

Port base 782.392 129,00 101.046.125

Mateix dia (82%) 641.561 90,00 57.740.490

1 nit (11%) 86.063 205,00 17.642.915

2 nits (5%) 39.120 410,00 16.039.200

3 nits (2%) 15.648 615,00 9.623.520

Total 1.407.179 157.276.998

Estimació de pernoctacions realitzades per creueristes: 211.247
Estimació de despesa per persona i dia: 90€
Preu mitjà per habitació de 3*, 4* i 5* venudes: 115€
(Gremi d’Hotels de Barcelona)

* Suma de la despesa extrahotelera diària per persona i la despesa en allotjament

Passatgers a l'Aeroport de Barcelona
2004 2005 2006

Total 24.558.411 27.095.754 30.008.152

Afiliats a la Seguretat Social a la ciutat de
Barcelona

2002 2004 2006

Hosteleria 54.875 57.289 63.449

Activitats afins al transport 19.110 19.025 19.058

Total 73.985 76.314 82.507

Ingressos directes generats pels congressos i
convencions

2004 2005 2006

Establiments hotelers 255 269 285

Habitacions 23.739 25.355 26.968

Places 45.286 49.235 52.484

Indicadors econòmics del sector
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Barcelona
Centre Financer
Europeu

Sector: Financer

Any de constitució: 1991

Règim jurídic: Associació

Nombre de membres: 44

President: Sr. Antoni Massanell,
director general adjunt de Caixa d’Estalvis
i Pensions de Barcelona “La Caixa”

Barcelona és el segon centre financer de l‘Estat espanyol i hi
ocupa un lloc destacat gràcies a la seva llarga tradició en el
sector.

La negociació en el parquet de la borsa de Barcelona ha
arribat a assolir l’any 2006 un 26% del total negociat en el
mercat espanyol; a més a més, la seva voluntat innovadora
amb experiència per atreure empreses mitjanes dóna uns
resultats molt positius. L'elevada negociació de títols de renda
fixa, privada o pública, juntament amb la inversió de les
institucions d'inversió col·lectiva ubicades a la ciutat i la
tradicional demanda de títols per part dels inversors per posar-
hi l'estalvi generat a la zona, han fet possible que el centre
financer de Barcelona tingui un pes molt elevat dins del conjunt
del mercat espanyol.

Barcelona, a part de ser, tradicionalment, seu a Espanya
d'empreses multinacionals importants de diferents sectors –
automòbil, farmacèutic, químic, etc.–, és també seu de gran
part de les empreses mitjanes nacionals, i també d'un
percentatge elevat de les empreses familiars que, per la mida
que tenen, són avui multinacionals. La localització de les
empreses, com també el desig de situar-se d'una manera
competitiva per davant de les seves competidores a Europa,
fan de Barcelona un centre financer significativament fort, ja
que a mitjà o a curt termini aquestes necessitaran diversificar
el seu finançament de la manera més adequada.

La primera caixa d'estalvis espanyola té seu a Barcelona i,
mitjançant les seves inversions, és present en la majoria
d'empreses nacionals rellevants i en altres empreses europees
importants.

1. Barcelona, centre econòmic i financer de primer ordre

Barcelona Centre Financer Europeu és una associació
constituïda l’any 1991 dins el sector financer amb
l'objectiu general de promoure Barcelona com a centre
financer europeu per tal de desenvolupar estructures
financeres que garanteixin i impulsin el progrés econòmic

i social de Catalunya. En aquest sentit, es proposa
divulgar, fomentar i promoure l'activitat econòmica i
financera de Barcelona, coordinar les polítiques
empresarials i financeres i afavorir l'eficàcia dels operadors
actuals del centre financer.

2. Què és Barcelona Centre Financer Europeu?

Ajuntament de Barcelona; Generalitat de Catalunya;
Abertis; Agrolimen; Asociación Española de Directivos;
Asociación Española de Financieros y Tesoreros de
Empresa; Banc Sabadell; Banco de Europa; Banco
Santander Central Hispano; Banesto; BBVA; Borsa de
Barcelona; Caixa Catalunya; Caixa d’Estalvis de Terrassa;
Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona "la Caixa"; Caja
Madrid; Cambra de Comerç de Barcelona; Catalana
d'Iniciatives; Catalana Occident; Cercle d’Economia;
Col·legi d’Economistes de Catalunya; Cuatrecasas

Abogados; Deloitte; EADA; Endesa distribución eléctrica;
ESADE; Fibanc; Fira de Barcelona; Fomento de
Construcciones y Contratas; Gas Natural; IESE; Institut
Català de Finances; Institut d’Analistes Financers; Institut
d’Estudis Financers; MEFF; Mutua General de Seguros;
PricewaterhouseCoopers; Roca Junyent Advocats;
Societat Catalana d’Economia; Societat general
d'Aigües de Barcelona; Telefónica; Universitat de
Barcelona; Uría & Menéndez, Advocats i World Trade
Center.

3. Membres

• Elaboració de documents i notes d’opinió que
permetin conscienciar la societat en general de les
mancances i necessitats en l’àmbit financer i
empresarial de Barcelona i Catalunya.

• Organització de jornades, seminaris, conferències i
altres activitats de divulgació per tal de potenciar els
coneixements i la formació especialitzada que
permetin oferir personal altament qualificat, dins el
sector financer, a les empreses ja instal·lades a l’àrea
de Barcelona o que s’hi vulguin instal·lar.

4. Principals activitats

Fitxa descriptiva de l’entitat
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Barcelona
Centre Mèdic

Sector: Sanitari

Any de constitució: 1987

Règim jurídic: Associació

Nombre de membres: 20 (maig 2007)

President: Dr. Fernando Echevarne
(president Laboratorios Echevarne)

Web: www.bcm.es

Barcelona és, des de fa molts anys, una ciutat que s’ha
caracteritzat tan pel prestigi dels seus experts
professionals en el camp de la medicina, com també per
la qualitat de les seves instal·lacions, dotades d’un alt
nivell tecnològic.

A aquest posicionament de Barcelona com a ciutat de
referència mèdica, se li afegeix el prestigi del sistema

sanitari de Catalunya, referenciat arreu com un dels
millors a nivell internacional, i per altra part, el fet que
Barcelona és també un dels destins mundials més
importants en congressos mèdics. A aquests elements
d’atracció ja consolidats, s’hi afegeix el desenvolupament
d’importants estratègies en el camp de la recerca, que
tenen el sector salut com a principal eix.

1. Barcelona, serveis d’excel·lència per a la salut

Barcelona Centre Mèdic (BCM) és l’oferta mèdica més
completa del sud d’Europa, i es tracta d’una iniciativa
única a nivell mundial en el camp del que s’anomena
el “turisme mèdic”. BCM reuneix a la ciutat de
Barcelona un conjunt molt important de centres
sanitaris de màxima qualitat i prestigi internacional, que
permeten oferir tot el ventall d’especialitats mèdiques
i quirúrgiques, fet que no es produeix en d’altres destins
internacionals del turisme mèdic.

BCM reuneix:

• 8 clíniques generals

• 8 centres monogràfics: oftalmologia, cirurgia plàstica,
nefrologia i urologia, ORL, cardiologia i cirurgia
vascular, traumatologia, odontologia, radioteràpia.

• 4 centres de diagnòstic: 2 laboratoris d’anàlisis clínics

• 2 empreses de diagnòstic per la imatge

Lluny de qualsevol iniciativa individual, Barcelona Centre
Mèdic – associació sense afany de lucre, creada l’any
1987- és el resultat d'un compromís dels centres
d'atenció mèdica més acreditats de Barcelona en un
projecte conjunt de promoció internacional, i de
responsabilitat social corporativa.

2. Què és Barcelona Centre Mèdic?

Clíniques Generals: Teknon, Cima, Corachan, Fiatc, Plató,
Quirón, Sagrada Família, Tres Torres.

Centres Monogràfics: Barraquer, Sant Jordi, Planas,
García-Ibáñez, Mirave, Imor, Fundació Puigvert, Esteve de
Miguel.

Centres de Diagnòstic: Cetir, CRC, Dr. Echevarne, Sabater
Tobella.

3. Membres

Fitxa descriptiva
de l’entitat



1. Anàlisi del sector

Anàlisi i propostes 2. Propostes estratègiques

Actuacions en l’àmbit de l’atenció sanitària a pacients estrangers atesos als
centres privats de Barcelona.

• Incrementar el nombre de pacients estrangers atesos als centres privats de
Barcelona:
• obertura de nous mercats (Rússia, Egipte),

• consolidar la presència al mercat dels països del Golf Pèrsic,

• incrementar el mercat europeu,

• iniciar actuacions als mercats nord-americans,

• establiment d’acords amb les administracions públiques dels països del Magrib,

• incrementar els acords amb companyies asseguradores internacionals.

• Crear noves possibilitats d’accés als serveis mèdics privats de Barcelona.
• nova via d’accés on line: www.bcm.es

• creació de noves ofertes mèdiques,

• realització d’activitats internacionals de formació,

• Participació de BCM en projectes i actuacions de cooperació internacional.
• rol d’intermediari de BCM per facilitar l’arribada de pacients procedents de la cooperació
internacional.

• Obrir BCM a la participació del sector públic
• Incorporació de centres o unitats d’alta tecnologia de centres públics, com a associats de
BCM per tal de poder oferir serveis d’alta complexitat a l’estranger.

Actuacions per a la integració de BCM en les actuacions i les estratègies de
promoció de Barcelona

• Configuració de noves sinergies i col·laboracions estables, amb les institucions
amb competències de promoció internacional.
• Configuració d’un acord marc de col·laboració estable entre les diverses institucions en
relació a la internacionalització del sector salut (previsió signatura: juny 2007).

Actuacions pel que fa a la coordinació i comunicació entre BCM i els seus
centres associats

• Actuacions de consolidació de BCM com a una plataforma de serveis als seus
associats.

Oportunitats

• El gran desenvolupament del “turisme mèdic” internacional en els darrers anys,
i les perspectives d’un creixement important.

• La competitivitat dels preus dels serveis sanitaris privats de Barcelona, en
comparació amb les destinacions europees competidores (Alemanya, Suïssa);
i alhora, el diferencial de preus (molt favorable per a Barcelona) en relació a
alguns mercats emissors (el Regne Unit, els Estats Units).

• El posicionament internacional de la ciutat de Barcelona com a destinació turística
de prestigi, i referència en qualitat i estil de vida.

• L’aposta de les institucions de promoció comercial per a la internacionalització
del sector salut.

• La important inversió del sector sanitari privat de Barcelona en aquests moments,
amb la incorporació de noves grans infraestructures hospitalàries.

• La renovació del compromís dels associats de BCM en la promoció internacional.

Amenaces

• El poc coneixement internacional de Barcelona com a destinació de turisme
mèdic (exceptuant la notorietat de Barraquer en els països àrabs).

• El pes creixent de determinats destins internacionals de turisme mèdic al món,
molts d’ells amb importants estratègies governamentals de suport al darrera.

• La manca de sistemes d’informació i de dades referents al turisme mèdic tant
a nivell internacional com a nivell local.

• La manca d’estructuració de l’atenció sanitària al turista. Una bona oferta en
aquest camp, provocaria importants sinergies positives en l’àmbit del turisme
estrictament mèdic i també prestigiaria la ciutat en l’àmbit de la salut.

• La manca de pressupostos suficients per llançar actuacions de promoció
internacional suficients i continuades.
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Barcelona Centre Mèdic

Estructura

Nombre d’associats 20

Clíniques generals 8

Centres monogràfics 8

Laboratoris d’anàlisis clínics 2

Centres de diagnòstic per la imatge 2

Professionals 3.520

Nombre de llits 1.321

Nombre quiròfans 91

Activitat assistencial (2006)

Altes 109.843

Intervencions quirúrgiques 102.022

Percentatge CMA 50,6 %

Parts 6.856

Urgències 246.518

Consultes externes 988.684

Estada mitjana 3,6 dies

Facturació

Facturació estimada 340 M€

Procedència dels pacients

Barcelona 38 %

Resta de Catalunya 42 %

Resta d’Espanya 17 %

De l’estranger 3 %
Països: Andorra, l’Aràbia Saudita, Algèria, l’Argentina, Bèlgica, els Emirats
Àrabs, França, Itàlia, el Regne Unit, Rússia, Marroc, Portugal

Recursos hospitalaris a Barcelona Ciutat
(sector públic + sector privat)
Centres hospitalaris 55

Llits totals 9.266

Personal sanitari 17.733

Personal sanitari / llit 1,91

Activitat hospitalària a Barcelona Ciutat
i pes en relació a Catalunya
Altes Barcelona Catalunya BCN/CAT

Altes sector públic (CatSalut) 188.537 674.261 27,96%

% sector públic 52,58% 73,56%

Altes sector privat 170.056 242.382 70,16%

% sector privat 47,42% 26,44%

Total 358.593 916.643 39,12%

Indicadors globals d’Activitat Barcelona Catalunya BCN/CAT

Estades 2.805.584 9.234.328 30,38%

Consultes externes 3.073.686 10.347.503 29,70%

Urgències 1.353.910 4.409.308 30,70%

Índex d’ocupació 82,95% 84,14%

Atenció d’Aguts Barcelona Catalunya BCN/CAT

Llits 6.589 17.366 37,94%

Altes 348.637 874.008 39,89%

Estades 1.908.427 4.409.308 38,05%

Índex d’ocupació 79,35% 84,14%

Índex de rotació 52,91 50,33

Estada Mitjana 5,47 5,74

% Estada d’aguts / estades 68,02% 54,31

Atenció sociosanitària Barcelona Catalunya BCN/CAT

Llits 2.445 7.991 30,60%

Altes 8.095 29.809 27,16%

Estades 818.951 2.734.863 29,94%

Índex d’ocupació 91,77% 93,77%

Atenció hosp. psiquiàtrics Barcelona Catalunya BCN/CAT

Llits 232 4.712 4,92%

Altes 1.861 12.826 14,51%

Estades 78.206 1.484.161 5,27%

Índex d’ocupació 92,35% 86,29%

Font: Enquesta 2004 ESSRI Dep. de Salut, Generalitat de Catalunya, 2004

L’Assegurament sanitari privat a
Catalunya

Nombre de persones amb assegurança privada 1.687.713

Ingressos per primes d’assegurança privada 967 M€

Nombre de persones amb una pòlissa dental 243.057

Ingressos per primes dentals 12,04 M€

Total de persones amb doble cobertura 1.507.013

Percentatge de la població catalana que representa 21,54%

Percentatge de la població de Barcelona Ciutat 25,7%

Percentatge de persones assegurades 79,79%
a la demarcació de Barcelona en relació
al total de Catalunya

Percentatge de primes recaptades 80,97%
a la demarcació de Barcelona en relació
al total de Catalunya

Font: Memòria 2005 Entitats d`Assegurança lliure d’assistència sanitària. Dep. de Salut,
Generalitat de Catalunya

Indicadors econòmics del sector

Barcelona
Centre de Disseny

Sector: Disseny

Any de constitució: 1976

Règim jurídic: Fundació privada

President: Sr. Miquel Valls i Maseda,
president de la Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona

Web: www.bcd.es
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Barcelona ha estat sempre, i especialment els darrers 20
anys, un gran centre de creativitat i disseny. La seva rica
tradició en les diferents disciplines i un teixit dens i arrelat
de centres d’ensenyament, institucions, comerços, serveis
i indústria, li confereixen una identitat reconeguda
internacionalment.

L’excel·lent oferta d’empreses de serveis de disseny i
l’oportunitat que representa el disseny en l’economia del
coneixement, com a element diferenciador per a la
competitivitat, la innovació i la internacionalització de les
nostres empreses, conforma un sector estratègic per al
progrés econòmic i social del nostre país

1. Per què és un sector estratègic?

Visió

Posicionar el disseny com a element estratègic per a
l’excel·lència empresarial i com a factor clau d’innovació,
prosperitat i millora de la qualitat de vida de les
persones.

Missió

Fomentar un major coneixement del disseny i del seu
valor estratègic a empreses i ens públics, i enfortir les
relacions entre disseny i empresa en tots els àmbits.

Objectius

Els objectius de BCD es poden resumir en dues grans
àrees:

• la sensibilització de les empreses en l’ús i la correcta
gestió del disseny per a la millora de la seva
competitivitat

• la promoció internacional de Barcelona com a capital
del disseny

2. BCD, Barcelona Centre de Disseny

Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de
Barcelona; Ajuntament de Barcelona; Generalitat de
Catalunya; Ministerio de Indústria, Turismo y Comercio;

empreses; institucions; associacions i col·legis
professionals, entre d’altres.

3. Membres

BCD organitza diverses activitats per mostrar i difondre el valor del disseny:

4. Principals activitats

Fortaleses

• la bona percepció internacional de Barcelona com a
capital del disseny,

• la marca Barcelona Disseny,

• la tradició creativa,

• l’oferta en serveis de disseny en totes les disciplines.

Debilitats

• la manca d’una política pública del disseny a Catalunya,

• la baixa inversió pública en la promoció del disseny
(els països escandinaus, Holanda i el Regne Unit són
els que més inverteixen. Espanya està a la cua
d’Europa),

• l’encara baix reconeixement del disseny com a element
estratègic de l’economia, front a la ciència i la
tecnologia,

• el baix nivell d’exportació dels serveis de disseny.

Oportunitats

• creació d‘una política pública del disseny a Catalunya
que contempli els diferents àmbits: innovació,
empreses, societat, …

• consensuar els valors de la marca Barcelona Disseny
i un pla global d’accions específiques de promoció,

• aprofitar sinergies amb d’altres sectors estratègics
com ara Turisme de Barcelona, Barcelona Digital,
Barcelona Media, per tal de “vendre” i transmetre una
imatge única i coherent d’una ciutat creativa i amb un
fort “component disseny”,

• propiciar l’intercanvi d’experiències amb altres països
i ciutats capdavanteres en disseny,

• definir mesures per atreure/mantenir localitzacions de
departaments i/o oficines de disseny d’empreses
multinacionals, i afavorir pols creatius localitzats.

Amenaces
• la pèrdua de la bona percepció internacional de
Barcelona com a ciutat capdavantera en disseny, front
a d’altres ciutats com ara Berlín, etc.,

• la pèrdua de competitivitat per manca d’atenció al
disseny,

• la deslocalització de departaments de disseny de les
empreses amb seu a Catalunya, per acostar-los a la
producció,

• els costos dels serveis de disseny de països
emergents.

Informació i sensibilització

• Jornades empresarials

• Difusió de bones pràctiques i casos d’estudi

• Servei Infodisseny: premis, fires, ajuts, protecció del
disseny, etc.

• Programa ExID, Empreses per la Innovació i el
Disseny

Serveis a empreses i entitats

• Assessorament

• Encàrrecs i projectes específics

Promoció

• Barcelona Design Week, un esdeveniment anual de
caràcter empresarial i professional

• Premios Nacionales de Diseño, conjuntament amb
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

• Premi Cambra Gestió del Disseny, convocat
conjuntament amb la Cambra de Comerç de
Barcelona

• Exposicions

• Participació en projectes europeus en recerca,
promoció i gestió del disseny

Internacionalització

• Accions de promoció de Barcelona com a capital del
disseny

• Participació en esdeveniments internacionals

• Difusió d’informació a mitjans de comunicació d’arreu
del món

Anàlisi del sector

Fitxa descriptiva
de l’entitat
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El sector serveis de disseny compren aquelles empreses
(micro, petites o mitjanes) col·loquialment anomenades
“estudis”, que ofereixen serveis de disseny a d’altres
empreses (serveis a empreses), i els free-lance o
dissenyadors autònoms.

Per tal de quantificar l’oferta de serveis de disseny a
Catalunya i atesa la manca de dades existents, BCD ha
dut a terme dos estudis: l’oferta de serveis de disseny de
producte (2002) i l’oferta de serveis de disseny gràfic i de
comunicació (2004). Aquestes són les darreres dades de
què disposem:

Serveis de Disseny
(producte + gràfic i comunicació)
a Catalunya

Empreses 1.129

% sobre sector serveis 0,4 %

Ocupació estimada 5.600 persones

Mitjana per empresa 5 persones

Facturació estimada* 500 milions €

(*) Les dades de facturació són purament una estimació basada en les dades facilitades pels
propis estudis.

Impacte econòmic del disseny a Catalunya

En un article publicat pel Dr. Aleix Carrió a la revista Temes
de Disseny (Escola Elisava, 2005), es valora de manera
global l’impacte del sector disseny en termes de Valor Afegit
Brut (VAB), utilitzant com a referència un estudi del Design
Council (Regne Unit, 2000). L’autor especifica que la manca
d’informació directa de la realitat econòmica al nostre país
fa necessària l’aplicació de la informació existent a la Gran
Bretanya i que, per tant, presenta certs dubtes sobre la
seva solvència. Si més no, és una primera referència de
l’impacte del sector disseny al nostre país.

Ocupació espai disseny
a les empreses catalanes

93.345 persones

% sobre la població ocupada 3,43 %

VAB (valor afegit brut) 2.942 milions €

% sobre el VAB total de Catalunya 3,07 %

A partir de l’any 2008 serà més fàcil quantificar
econòmicament el sector disseny, ja que pel que fa a la
classificació CNAE (NACE), i a instàncies del BEDA (The
Bureau of European Design Associations, www.beda.org),
la Comissió Europea ha aprovat que el codi 74.10
representi les Activitats de disseny especialitzat, a partir
de gener 2008.

BEDA proposa també obrir tres sub-categories amb
l’objectiu d’obtenir una informació estadística el més fiable
possible, i comparable amb la resta de països europeus:

74.101 Disseny de producte / disseny industrial

74.102 Disseny gràfic / comunicació visual

74.103 Disseny d’interiors / disseny de l’espai

L’organisme competent de cada país (l’INE, en el nostre
cas) decidirà si obre o no les 3 sub-categories.

Com més països adoptin aquesta classificació, més fàcil
serà la comparativa en l’àmbit europeu i major el
reconeixement del rol del disseny en l’economia europea.

A partir del 2008

Indicadors econòmics del sector
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