DeltaBCN/BZ Barcelona Zona Innovació

(Àrea del Llobregat)
Tecnologia i Mobilitat

Sectors econòmics: aeroespacial, alimentació, biotecnologia, mobilitat, òptica i fotònica
Research
Infraestructures
Infrastructure
de Recerca
in the
a l’Àrea
Vallèsdel
Area
Llobregat
projecte

Infraestructura de Recerca

web

Parc Aeroespacial
i de la Mobilitat

Centre Tecnològic per a la Indústria Aeronàutica i de l'Espai (CTAE)

www.ctae.org
Parc Mediterrani
de la Tecnologia

Túnel de vent
Parc Mediterrani de
la Tecnologia

Escola Politècnica Superior de Castelldefels

www.epsc.upc.edu

Escola Superior d’Agricultura de Barcelona

www.esab.upc.edu

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)

www.icc.es

Institut de Geomàtica (IdeG)

www.ideg.es

Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)

www.icfo.es

Internet Interdispiclinary Institute (IN3) de la UOC

http://in3.uoc.edu

Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)

www.cttc.es

Centre Tècnic de la Fundació i2Cat

www.i2cat.net

Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)

www.cimne.upc.es

Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari
(CREDA-UPC-IRTA)

www.creda.es

Parc Aeroespacial
i de la Mobilitat

Parc de Negocis
de Viladecans

Centre Direccional
del Prat

C-32

Biopol

Estació
de Sants

Districte Econòmic
Gran Via l’Hospitalet

Estació
Fira

Parc Logístic
de la Zona Franca

Ciutat Aeroportuària

D 38

BZ Barcelona
Zona Innovació

Aeroport

Zona d’Activitats
Logístiques
Viladecans-Castelldefels

Projectes estratègics a l’Àrea del Llobregat
Parc de la Salut Biopol

Xarxa sòlida entre hospitals, universitats, centres
de recerca i empreses.

www.biopol.cat

Zona d’Activitats Logístiques (ZAL I i II)

Plataforma logística del Port de Barcelona.

www.zal.es

Parc Logístic de la zona Franca

Parc logístic i empresarial en règim de lloguer amb
oficines d’alta qualitat.

www.parclogistic.es

Remodelació de 50 hectàrees per activitats culturals, tecnològiques i alimentàries.

http://www.elconsorci.net/en/
Zona_Franca/BZ_Barcelona_
Zona_Innovacion/49

BZ Barcelona Zona Innovació

Centre Direccional del Prat

Remodelació de 150 hectàrees per usos residencials i d’activitat econòmica.

Districte Econòmic Gran Via-L’Hospitalet

Ampliació de la Fira de Barcelona, centre de negocis, ciutat de la justícia, i diferents centres comercials i hotelers.

Districte 38

Nova àrea de negocis amb oficines i serveis annexos.

Port

a 5 minuts de Barcelona

La zona del Delta del riu Llobregat concentra a 5 minuts de Barcelona tota una sèrie de serveis, infraestructures, empreses i
institucions que fan d’aquesta una ubicació excel·lent per a la implantació d’empreses.
Són ubicacions estratègiques amb connexió directa amb l’Aeroport Internacional del Prat i el port de Barcelona, molt a prop
de Fira de Barcelona i de la Zona Franca, una gran reserva de sòl per a la indústria del coneixement.
Port de Bcn: 1r port en creuers a la Mediterrània i 1r
port espanyol en tràfics internacionals.

Aeroport Internacional de Bcn: Millor aeroport d’Europa al 2009 en transports de càrrega.

Empreses del sector de la mobilitat, alimentari, aeroespacial o biotecnològic, principalment, amb la necessitat de col·laborar
amb universitats, centres tecnològics i centres de recerca, trobaran a DeltaBCN/BZ Barcelona Zona Innovació els equipaments empresarials, logístics, científics i tecnològics de primer ordre en les seves immediacions.
La Zona del Delta del Llobregat compta amb disponibilitat d’espai per a la implantació d’empreses en cuatre parcs empresarials:

www.consorcigvhospitalet.com
Àmbit total
(hectàrees)

Sostre d’activitat econòmica (m2)
Total *

Període 2009-2013 **

Parc de Negocis de Viladecans

55

245.000

25.200

Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

100

98.000

64.000

Parc Mediterrani de la Tecnologia

44

93.300

40.000

BZ Barcelona Zona Innovació

50

1.000.000

300.000

* m2 de sostre econòmic total previst per aquest parc empresarial (existent i futur).

** m2 sostre econòmic a desenvolupar en el període 2009-2013.

DeltaBCN/BZ Barcelona Zona Innovació (Àrea del Llobregat)
Tecnologia i Mobilitat
Sectors econòmics: aeroespacial, alimentació, biotecnologia, mobilitat, òptica i fotònica

Parc Aeroespacial i de la Mobilitat

El Parc Aeroespacial i de la Mobilitat promou activitats econòmiques especialitzades
en la indústria aeroespacial i de la mobilitat en general.

Sostre d’activitat econòmica (m2) període 2009-2013

Sostre d’activitat econòmica període 2009-2013
25.200 m2

Parc Mediterrani de la Tecnologia

El Parc Aeroespacial i de la Mobilitat comptarà amb tota una sèrie de centres de
recerca, serveis i infraestructures d’alt nivell, entre les quals destaca el Túnel de vent
per a assaig aerodinàmic, al servei de les empreses instal·lades al parc. www.ear.cat

Una àrea interessant per...
Desenvolupar activitats econòmiques i de recerca en
els sectors aeroespacial i de la mobilitat.

Edifici RDIT

10.000

Allotjaments universitaris

6.000

Nous centres docents

3.000

Nous centres
de recerca i desenvolupament

21.000

Total

40.000

El Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) és un parc científic i tecnològic en el
qual s’integren les Tecnologies de la informació i les comunicacions, l’Aeronàutica i
l’espai, l’Enginyeria biològica, biotecnologia i enginyeria agroalimentària, les Ciències
i tecnologies òptiques i fotòniques, les Tecnologies de la geoinformació, i els Mètodes numèrics en enginyeria. www.pmt.es

Una àrea interessant per...
L’establiment d’empreses que necessitin dels serveis
d’una universitat de primer nivell i els seus centres de
recerca.

Parc de Negocis de Viladecans
Sostre d’activitat econòmica període 2009-2013

El Parc de Negocis, situat a la ciutat de Viladecans, s’ha dissenyat en 3 fases que inclouran 98.000m2 d’oficines en 12 edificis.
www.viladecansbusinesspark.com

64.000 m2

Una àrea interessant per...

BZ Barcelona Zona Innovació
BZ Barcelona Zona Innovació se situa en un emplaçament immillorable: pròxim a l’aeroport internacional del
Prat, del port de Barcelona, de les principals xarxes
viàries i ferroviàries, de la futura estació intermodal del
Baix Llobregat i amb connexió al centre de Barcelona i
la seva àrea metropolitana gràcies a la futures línies 2 i
9 del metro.

BZ transforma 50 hectàrees de sòl industrial que, un cop renovades, generaran 1
milió de m2 per acollir entre 200 i 500 empreses dels sectors tecnològic, cultural i
alimentari, i crear prop de 20.000 nous llocs de treball. www.elconsorci.net

La ubicació d’empreses en un entorn de qualitat.

Una àrea interessant per...
La concentració d’activitats culturals, d’indústria alimentària i de tecnologia que, al estar en contacte amb
infraestructures de recerca, transferència de coneixement i activitats científiques i tècniques, acceleraran el
desenvolupament d’aquests sectors a Catalunya.

Aeroport de Barcelona

Fira de Barcelona

El Parc Aeroespacial i de la Mobilitat està ubicat estratègicament a 5 minuts de l’aeroport de Barcelona, 1r aeroport europeu en termes de
trànsit de mercaderies i 9è aeroport europeu en termes de trànsit de passatgers. La recent posada en marxa de la nova terminal T-1, al juny
del 2009, suposarà un increment substancial del nombre de passatgers en aquest aeroport: de 30 a 55 milions de passatgers. www.aena.es

En aquesta àrea s’ubica Fira de Barcelona, institució firal referent a Europa i la primera d’Espanya en superfície. Amb més de 80 salons sectorials en cartera, juga un paper estratègic com a plataforma de promoció econòmica i projecció internacional de les empreses.
www.fira.es

22@Barcelona

(Àrea del Besòs)
Innovació i Creativitat

Sectors econòmics: mitjans de comunicació, TIC, tecnologies mèdiques, energia, disseny
Research
ProjectesInfrastructure
estratègics i sectors
in the Vallès
a l’àrea
Area
del Besòs

Montcada i Reixac

projecte

Sector

Web

Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB)

Tecnologies mèdiques

www.prbb.org

Parc Barcelona Media

Mitjans de comunicació

www.parcbarcelonamedia.com

Centre d’Innovació Barcelona Media

Mitjans de comunicació

www.barcelonamedia.org

Barcelona Digital-Centre Tecnològic TIC

TIC

www.bdigital.org

Centre Tecnològic Leitat

TIC

www.leitat.org

Knowledge Innovation Market Bcn (KIMbcn)

TIC

www.kimbcn.org

Edifici Media-TIC

Mitjans de comunicació i TIC

www.elconsorci.net

Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)

Energia

www.irec.cat

Projecte ITER “Fusion for Energy”

Energia

www.fusionforenergy.europa.eu

Disseny Hub Barcelona (DHUB)

Disseny

www.dhub-bcn.cat

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT)

TIC

www.cmt.es

Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC)

Mitjans de comunicació

www.cac.cat

Banc de Sang i Teixits

Tecnologies mèdiques

www.bancsang.net

Casa de les Llengües

Mitjans de comunicació

www.linguamon.cat

Barcelona Activa

Emprenedoria

www.barcelonactiva.cat

Spiralling Tower

Energia

www.btec.org

Edifici Triangle Ferroviari

Serveis avançats

www.barcelonasagrera.com

Cambra de Comerç de Barcelona

Serveis a empreses

www.cambrabcn.org

Palo Alto Barcelona

Disseny

www.paloaltobcn.org

Research Infrastructure in the Vallès Area

Santa Coloma
de Gramanet

Zona
Estació Sagrera

Barcelona

Edifici Triangle
Ferroviari

Estació AVE

Badalona

BARCELONA
ACTIVA
22@BARCELONA

Sant Adrà
del Besòs

pARCBARCELONA
MEDIA

Campus
Diagonal Besòs

BARCELONA
DIGITAL

Institut de Recerca en
Energia de Catalunya
Edifici ITER
Parc de Recerca
Biomèdica de Barcelona

Al centre de Barcelona, a 22@Barcelona, s’estan desenvolupant grans projectes de transformació urbana que esdevenen
referents no només en l’àmbit metropolità, sinó també en l’internacional. L’àrea compta amb infraestructures de serveis modernes i eficientment sostenibles i amb xarxes de telecomunicacions (fibra òptica, Wi-Fi), climatització centralitzada i recollida
pneumàtica selectiva de residus.
Dins de l’àrea del Besòs els projectes més innovadors a destacar són:

Àmbit total
(hectàrees)

Sostre d’activitat econòmica (m2)
Total *

Període 2009-2013 **

22@Barcelona

200

3.200.000

1.174.000

Campus Diagonal-Besòs

37

60.000

60.000

Zona de l’estació de la Sagrera

164

436.022

353.000

* m2 de sostre econòmic total previst per a aquest parc empresarial (existent i futur).

** m2 de sostre econòmic que es desenvoluparà en el període 2009-2013.

22@Barcelona

(Àrea del Besòs)
Innovació i Creativitat

Sectors econòmics: mitjans de comunicació, TIC, tecnologies mèdiques, energia, disseny

22@Barcelona, el districte de la innovació
Clústers urbans al 22@Barcelona:

22@Barcelona està creant un entorn divers i equilibrat on les empreses més innovadores conviuen amb centres d’investigació, de formació i de transferència de tecnologia, així com amb habitatges, equipaments i zones verdes. Està situat a 15 minuts
a peu del centre històric i només a 5 de les platges de Barcelona.

Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
Audiovisual i mitjans de comunicació
Tecnologies Mèdiques (TecMed)

Des de l’any 2001 ja s’hi han ubicat 1.502 noves empreses com Yahoo! R+D, Microsoft, Sanofi-Aventis, Schneider Electric o Indra, entre d’altres, que aporten més de
44.500 nous llocs de treball altament qualificats. www.22barcelona.com

Campus Diagonal-Besòs
En aquest espai destaca l’IREC, l’Institut de Recerca
en Energia de Catalunya, que compta amb la participació d’universitats, empreses i administracions
per impulsar la recerca avançada en eficiència energètica i energies renovables. També destaca l’edifici
ITER, que acollirà l’agència Fusion for Energy, que
col·labora en la construcció del reactor experimental.

El Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs concentra el clúster d’energia per a la
divulgació científica, la recerca i la innovació, i la transferència tecnològica en els
camps de l’energia, l’aigua i la mobilitat. Aquest campus està liderat i gestionat per
la Fundació b_TEC, amb la implicació de les administracions, les universitats i el
món empresarial. www.btec.org

Energia
Disseny

Una àrea interessant per...

Una àrea interessant per...

Potenciar la competitivitat i la capacitat innovadora de
l’activitat empresarial, científica i docent.

La retenció de talent, la recerca i el desenvolupament,
i la transformació del coneixement en activitat econòmica.

22@BARCELONA EN XIFRES
ÀMBIT

198,26 ha
(115 illes
de l’Eixample)

POTENCIAL TOTAL DE SOSTRE:

4.000.000 m2

Activitats productives

3.200.000 m2

Altres usos
(equipaments, habitatge…)

800.000 m2

HABITATGE:

4.000 nous habitatges de protecció
oficial

INCREMENT
DE ZONES VERDES

114.000 m2 de sòl

NOUS EQUIPAMENTS

145.000 m2 de sòl

INCREMENT DE LLOCS
DE TREBALL

150.000 (previsió)

INVERSIÓ DEL PLA
D’INFRAESTRUCTURES

180 milions d’euros

Zona de l’estació de la Sagrera
L’edifici del Triangle Ferroviari (dissenyat per Frank O.
Ghery), ubicat als entorns de la Sagrera, destaca per
la seva singularitat, que li atorga la categoria d’icona
visual.

Sostre d’activitat econòmica
(m2) període 2009-2013
Edifici del Triangle Ferroviari

Estació de la Sagrera
Terciari-oficines
Hotels

Entorns Sagrera
Terciari-oficines
Hotels

Total

80.000

180.000
135.000
45.000

93.000
59.500
33.500

353.000

Una àrea interessant per a...
L’activitat comercial i de serveis avançats que aprofitin
la immillorable connectivitat i accessibilitat.

La remodelació d’una àmplia zona de la ciutat a l’entorn de la nova estació central intermodal del tren d’alta velocitat (AVE) concentra una important oferta de nous espais
de negocis. L’AVE connectarà amb la xarxa europea d’alta velocitat a partir de l’any
2012. www.barcelonasagrera.com

Parc de l‘Alba (Àrea del Vallès)
Ciència i Tecnologia
Sectors econòmics: biotecnologia, energia, farmàcia i salut, nanotecnologia, nous materials
Infraestructures de recerca a l’Àrea del Vallès

Sabadell

projecte

Infraestructura de Recerca

Web

Parc de la Salut – Parc Taulí

Centre per a la Innovació en Noves Tecnologies Aplicades a la
Medicina (CINTAM).

www.tauli.cat

Parc Tecnològic del Vallès

ASCAMM Centre tecnològic

www.ascamm.com

Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya (XPCAT)

www.xpcat.net

Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG)

http://cbateg.uab.cat

Centre de Visió per Computador (CVC)

www.cvc.uab.es

Centre Nacional de Microelectrònica (CSIC-CNM)

www.cnm.es

Consorcio para la Construcción, Equipamiento y Explotación del
Laboratorio de Luz de Sincrotrón (CELLS)

www.cells.es

Institut Català de Nanotecnologia (CIN2-ICN)

www.nanocat.org

Institut d'Anàlisi Econòmica (CSIC-IAE)

www.iae.csic.es

Institut de Biotecnologia i de Biomedicina (IBB)

http://ibb.uab.es/ibb

Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC-ICMAB)

www.icmab.es

Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA)

http://icta.uab.es

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)

www.iermb.uab.es

Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial (CSIC-IIIA)

www.iiia.csic.es

Parc Taulí

Sant Quirze
del Vallès

Rubí

Parc Empresarial
Can Sant Joan

Autopista E15/B30

Parc de Recerca UAB

Sant Cugat de Vallès

Parc
de Recerca UAB

Barberà
del Vallès

Badia

Estació intermodal
tren alta velocitat

Sincrotró
Alba

Autopista E15/B30
Parc de l’Alba
ESADE Creapolis

Parc Tecnològic
del Vallès
Montcada i Reixac

Cerdanyola del Vallès

L’àrea del Vallès, ubicada a l’oest de la regió metropolitana de Barcelona, acull una de les principals concentracions empresarials i d’infraestructures de coneixement del país.
Aquest punt neuràlgic de la innovació catalana està duent a terme actualment una important ampliació del sostre científic
i empresarial disponible a les seves àrees més estratègiques, amb l’objectiu de configurar un pol d’excel·lència científica i
tecnològica d’escala europea.
En un radi de 10 km i amb una excel·lent connectivitat local i internacional, l’àrea del Vallès reuneix:

Àmbit total
(hectàrees)

Sostre d’activitat econòmica (m2)
Total *

Període 2009-2013 **

Parc de l’Alba

340

1.320.000

520.000

EsadeCreapolis

2,5

39.800

39.800

1

93.700

5.770

Parc Tecnològic del Vallès

58,5

190.600

5600

Parc de Recerca UAB

230

120.000

54.000

Parc Empresarial Can Sant Joan

49,3

172.330

172.330

Parc de la Salut – Parc Taulí

* m2 de sostre econòmic total previst per a aquest parc empresarial (existent i futur).

** m2 de sostre econòmic que es desenvoluparà en el període 2009-2013.

Parc de l‘Alba

(Àrea del Vallès)
Ciència i Tecnologia
Sectors econòmics: biotecnologia, energia, farmàcia i salut, nanotecnologia, nous materials

Parc de l’Alba
Sostre d’activitat econòmica període 2009-2013
520.000 m2

El Parc de l’Alba és una de les aportacions més rellevants de Catalunya al mapa de
la innovació europea i un dels principals motors de la competitivitat i la projecció
internacional de l’economia catalana.
El Sincrotró Alba, la infraestructura de recerca avançada més important del sud-oest
d’Europa, ofereix serveis d’investigació de primer nivell a comunitats científiques,
acadèmiques i industrials d’arreu del món en sectors estratègics, com: les ciències
i tecnologies de la vida, la salut, el medi ambient, l’energia, el disseny de noves molècules i materials, la microelectrònica o la nanotecnologia. www.parcdelalba.cat

La transformació impulsada permetrà concentrar
40.000 llocs de treball d’alt valor afegit, 3.500 nous habitatges públics i privats i 180 hectàrees d’ecosistemes
naturals i parcs urbans, a més d’una gran estació intermodal, que li conferirà una excel·lent connectivitat.

Parc de la Salut – Parc Taulí
Sostre d’activitat econòmica període 2009-2013

Concebut per a la recerca i la innovació en l’àmbit de la medicina i la salut, el Parc
de la Salut – Parc Taulí desenvolupa activitats d’innovació en biomedicina, docència
i serveis de valor afegit. www.tauli.cat

5.770 m2

Una àrea interessant per...
Promoure activitats de recerca i innovació en els sectors de la medicina i la salut.

Parc Tecnològic del Vallès
Sostre d’activitat econòmica període 2009-2013

Concebut per acollir empreses i institucions que treballen en el camp de les noves tecnologies i que necessiten una ubicació de qualitat amb una variada gamma
d’infraestructures i serveis. www.ptv.es

5.600 m2

Una àrea interessant per...
Generar coneixements, aplicacions i serveis pioners
a nivell mundial mitjançant una potent plataforma de
recerca i producció avançada.

Una àrea interessant per...
Empreses de base tecnològica que vulguin desenvolupar les seves activitats en un entorn de qualitat.

Parc de Recerca UAB
Sostre d’activitat econòmica període 2009-2013
54.000 m2

El Parc de Recerca de la UAB és un parc transversal i multisectorial i està ubicat
al Campus d’una de les universitats més importants d’Espanya en el camp de la
recerca: la Universitat Autònoma de Barcelona. El Parc concentra 4.000 científics
distribuïts en 150 grups de recerca i 30 centres de recerca especialitzats.
El Parc focalitza la seva recerca en sis clústers científics: ciències dels materials i
energia, tecnologies de la informació i comunicació, biomedicina i biotecnologia, salut animal i tecnologia alimentària, ciències mediambientals i canvi climàtic, i ciències
socials i humanitats. http://parc.uab.cat

Una àrea interessant per...
Esade Creapolis
Sostre d’activitat econòmica període 2009-2013

Parc creat per l’escola de negocis ESADE per desenvolupar idees empresarials de
manera rendible, on les empreses residents multi-sector interactuen entre elles amb
la missió d’accelerar la seva innovació. www.esadecreapolis.com

Col·laborar en recerca puntera, amb el suport d’un
equip humà dedicat a la transferència de coneixements i infraestructures específics per a empreses
(Espai Eureka).

39.800 m2

Una àrea interessant per...
Identificar noves oportunitats de negoci i desenvolupar idees empresarials.

Parc Empresarial Can Sant Joan
Sostre d’activitat econòmica període 2009-2013
172.330 m2

Una àrea interessant per...
L’establiment d’empreses que vulguin ubicar-se en un
entorn amb una arrelada presència empresarial i bona
connexió a l’autopista E15/B30.

Un clar exponent de la presència empresarial en aquesta àrea la trobem al Parc Empresarial Can Sant Joan, al terme municipal de Sant Cugat del Vallès, dintre del qual es
troben ubicades multinacionals de primer ordre realitzant tasques intensives en innovació i coneixement. www.incasol.cat

