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Una de les característiques especials de Barcelona és el fet de disposar d’un entorn 

excepcional per tal d’afavorir les condicions ideals per al desenvolupament del 

coneixement i l’emprenedoria. L’economia del coneixement, del valor afegit, el saber 

compartir, dialogar, repensar i sumar sinèrgies. No es tracta de centrar-nos en cap 

sector en concret, es tracta d’entendre que és en aquest entorn on es donen les 

condicions bàsiques que potencien dues característiques essencials per al creixement 

econòmic del futur: tenir capacitat per a compartir coneixement i disposar de caràcter 

emprenedor. Si a més a més, a aquests dos elements li afegim la disposició d’un territori 

específic on s’ha de poder posar en pràctica totes les proves necessàries per al testeig i 

primeres fases dels nous desenvolupaments, productes i serveis, ja tenim un autèntic 

potencial a treballar, on conflueix, el nom de Barcelona i la seva qualitat de vida, amb un 

potencial formatiu d’alta qualitat, amb una vocació per a compartir coneixement, xarxes 

i experiències que finalment conformen un territori i una  estructura física que dona les 

màximes facilitats per a que no existeixi cap impediment per al naixement de noves 

idees, productes i serveis. 

Barcelona vol esdevenir la terra ideal per als emprenedors de tot el mon, aquest és el 

nostre objectiu. I aquest objectiu el vincularem amb el nostre teixit empresarial 

tradicional i amb totes les potencialitats que giren al voltant d’un posicionament 

excepcional com es el que es deriva de ser la capital mundial de les tecnologies mòbils. 

Una capitalitat que ens ofereix una oportunitat excepcional ja que es tracta d’un sector 

absolutament transversal a tota la resta, quina és l’activitat que no necessita o pot 

treure profit dels desenvolupaments mòbils? , per tant, ens permet posar el focus en 
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una tipologia d’activitat concreta i a la vegada impactar en el desenvolupament 

multisectorial del gran teixit de petites i mitjanes empreses que poden treure profit dels 

desenvolupaments tecnològics avançats. 

Barcelona ofereix un espai a l’entorn del 22@ per a ubicar-hi el desenvolupament 

industrial de la Mobile World Capital, lligada al Congrés anual. Aquesta capitalitat i 

desenvolupament industrial és de cabdal importància per tal d’assegurar que Barcelona 

es consolidi de facto en la capital Mundial del Mòbil, més enllà de congressos i les 

convencions. És on el creixement industrial i emprenedor agafarà força i podrem 

construir un nou sector amb un potencial de creixement com pocs existeixen avui al 

món. Aquest tren no es pot deixar passar i només depèn de nosaltres i la nostra 

capacitat de reacció. 

Capital mundial de les tecnologies mòbils combinat amb el millor territori i entorn per a 

l’activitat emprenedora, amb aquests ingredients i objectius, pot tenir rival Barcelona al 

món?, per part nostra no en donarem ni l’oportunitat. Així s’ha viscut als grups de 

treball del Barcelona creixement i així ho transmetem igualment avui en mesures i 

actuacions concretes. 

Es tracta doncs de complir també amb l’objectiu de ciutat que s’enfoca cap a donar 

suport a les pimes i autònoms, a construir una ciutat “Business Friendly” i a impulsar 

sectors d’alt valor afegit reforçant els sectors econòmics consolidats i establint 

Barcelona com a referent de qualitat. 

La missió de la proposta per a crear aquesta Zona Franca per a l’emprenedoria i 

empreses que desenvolupin productes i serveis relacionats amb el desenvolupament de 

les tecnologies mòbils i la seva aplicabilitat passa per a impulsar el desenvolupament i 

establiment de totes aquestes empreses a la ciutat de Barcelona i a l’entorn del Hub 

industrial del Mobile World Capital. 
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Barcelona s’ha de convertir també en una base global per a empreses que apliquin i 

desenvolupin tecnologia mòbil d’alt valor afegit i que ajudin a reorientar el nostre model 

productiu tot impulsant el creixement econòmic i la generació d’ocupació a la ciutat. Cal 

que la capitalitat del mòbil i l’esperit emprenedor arreli al nostre teixit econòmic i 

empresarial local convertint-se en motor de transformacions profundes del nostre patró 

de creixement. Actualment Barcelona està classificada com la sisena ciutat d’Europa per 

a fer-hi negocis i la primera en qualitat de vida segons els directius internacionals. 

Es tracta doncs, d’establir la Zona Franca per a emprenedors al districte del 22@, una 

Zona Franca que ofereixi incentius fiscals i d’altre tipus a les empreses amb projectes 

emprenedors i innovadors que desenvolupin o apliquin per als seus nous models de 

negoci l’ús de les tecnologies mòbils. Tot plegat s’espera que afavoreixi l’atracció de 

talent, de noves iniciatives, que projectin ocupació futura i un compromís de retorn a la 

ciutat. 

Els objectius específics pendents de reglamentar, són els que relacionem a continuació: 

Primer.- Oferir exempció total dels impostos i taxes municipals 

 i Segon.- Per a les activitats emprenedores que s’identifiquin com a susceptibles de 

rebre aquests avantatges (reglament a desenvolupar), Bonificació parcial de lloguers i 

quotes de la seguretat social durant un període de tres anys. S’hauran de complir els 

següents requisits mínims: Desenvolupar o aplicar en el seu model de negoci activitat 

relacionada amb les tecnologies mòbils, esser desenvolupaments creadors de nova 

ocupació directa o clarament mesurable de forma indirecta, acceptar i comprometre un 

retorn del 10% dels seus beneficis durant tres exercicis i quan aquests es produeixin. 

L’exempció d’impostos locals afectarà a totes les taxes municipals, la gestió de residus 

urbans, l’Impost de Construccions i Obres, les llicències d’activitat i l’Impost de Vehicles. 
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Les bonificacions per als lloguers dels espais seran de 6 Euros per metre quadrat. Els 

espais disponibles estaran pactats i conveniats amb les immobiliàries i propietaris 

privats a un preu de 16€ metre quadrat. 

La bonificació sobre les quotes de la seguretat social serà del 50% en els nous contractes 

indefinits. 

Altres beneficis estan relacionats amb l’activitat que es desenvoluparà al voltant del Hub 

industrial del Mobile Word Capital i tots els projectes col·laboratius que d’allà es 

desprenguin a través del que s’anomenarà els “Competence Centers”  que estan en fase 

de desenvolupament per part de la Fundació del Mobile World Capital. 

Les empreses de la Zona Franca per a Emprenedors tindran accés preferent durant el 

Congrés del Mobile facilitant al màxim l’exposició dels seus productes, serveis i 

desenvolupaments. 

Al mateix temps, el 22@ es convertirà en un global living lab, un autèntic laboratori urbà 

facilitant la prova i testeig de totes les aplicacions a nivell urbà. S’oferirà també tota la 

infraestructura tecnològica altament avançada per a les empreses. 

Es crearà un Board públic privat format per empresaris, inversors, administracions i la 

pròpia Fundació del MWC. Aquest consell, garantirà una correcta selecció de les 

empreses que formaran part de la Zona Franca per a Emprenedors. 

L’objectiu serà beneficiar a un total de 100 empreses emprenedores que al cap de tres 

anys puguin haver generat 2000 nous llocs de treball. 

 


