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MESURA DE GOVERN 

CONSTITUCIÓ DE "BARCELONA AERONÁUTICA 1 DE L'ESPAI" 

L'EXPERIENCIA DE COOPERACIÓ PÚBLICO-PRIVADA PER A LA 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

Barcelona ha posat en marxa, com a instruments de promoció economica de la 
ciutat, un conjunt de plataformas de cooperació público-privadas que estan 
englobadas sota la marca paraigua "Barcelona", que els identifica i potencia. 

Són plataformas sectorials perqué es fonamenten en la promoció específica de 
determinats sectors economics i de l'activitat de la ciutat. Aquells sectors en 
els que la ciutat disposa d'un diferencial positiu en relació a altres ciutats i en 
els que la promoció exterior pot resultar particularment útil per a les empresas 
de l'area de Barcelona. 

Avui deu sectors empresarials s'agrupen sota la marca "Barcelona" 

• Barcelona Centre Logístic 

• Barcelona Centre Universitari 

• Barcelona Centre Financer Europeu 

• Barcelona Centre Medie 

• Barcelona New Projects 

• Fundació peral Desenvolupament de la Dieta Mediterrania 

• Barcelona Centre de Disseny 

• Barcelona Capital de I'Esport 

• Turisme de Barcelona 

• Fundació Forum Ambiental 



EL SECTOR AERONAUTIC 1 DE L'ESPAI A BARCELONA 

Sector aeronautic 

A principis de segle, la ciutat de Barcelona va ser escenari de la primera 
activitat que mostraria els inicis de l'aviació: les exhibicions aeries tripuladas. 
Al 1911, l'antiga esplanada de Can Tunis, als peus de la muntanya de Montjuic, 
va ser habilitada per poder realitzar una exhibició d'enlairament del primer avió 
tripulat a Espanya, un model Breguet de fabricació francesa. 

L'Ajuntament de Barcelona ha tingut, des deis orígens de l'aviació, una voluntat 
molt decidida en el desenvolupament d'aquest sector a la ciutat. Així, el 1919 
va crear la Ponencia Municipal d'Aviació que més tard es va transformar en 
Comissió Gestora de I'Aeroport -presidida per I'Aicalde- amb l'objectiu prioritari 
d'impulsar la creació d'un veritable aeroport nacional pera la ciutat. 

Més tard al barrí del Poble Nou es van ubicar els primers tallers de fabricació 
de motors d'avió i peces de recanvi. Dintre d'aquestes primares activitats 
industrials del nou sector, l'antiga Casa Elizalde encara és recordada per la 
qualitat deis seus productes, que durant els anys vint es van vendre a l'incipient 
mercat aeronautic que es desenvolupava a Espanya, immediatament després 
de la primera guerra mundial. Cal recordar també la inauguració al 1934 de 
l'aeroport de Sabadell. 

Un cap acabada la guerra civil, la indústria aeronautica espanyola va quedar 
molt disminu"ida a Catalunya, fins al punt de desaparéixer de Barcelona al ser 
centralitzades les activitats aeries a aeródroms militars propers a Madrid. 

Barcelona compta amb un deis aeroports més moderns d'Europa i amb un gran 
potencial de creixement un cop realitzades les obres d'ampliació projectades i 
que poden convertir el de Barcelona en una de les plataformas aeroportuarias 
principals en !'Europa mediterrania occidental. Aquesta ampliació pot permetre 
un gran desenvolupament d'activitats económiques relacionadas amb el 
transport aeri, fent que els llocs de treball generats a l'aeroport passin deis 
aproximadament 7.500 (500 ocupats per milió de passatgers} a 30.000, la qual 
cosa suposaria aproximar-nos a la miljana europea de 1.000 llocs de treball per 
milió de passatgers. 

T anmateix, a Espanya les activitats empresarials del sector aeronautic i de 
l'espai es concentren, principalment, a la capital de I'Estat Espanyol. A 
Barcelona, algunes de les principals empresas del sector, INDRA, GTD, SEMA 
GROUP i Nuevas Tecnologías Espaciales tenen presencia amb oficines i 
delegacions. A més, l'lnstitut Nacional de Técnica Aerospacial col·labora 
estretament en diversos projectes d'investigació amb les universitats catalanes 
agrupadas dins de l'lnstitut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC}, i en el 
projecte Arianne de !'Agencia Europea Aeroespacial. 

Barcelona també és seu d'associacions aeronautiques d'ambit nacional i local: 
I'Associació d'Amics de I'Aeronautica, I'Associació de Pilot Privats (AOPA}, el 



Pare Aeronautic de Catalunya, encarregat del primer museu aeri interactiu 
d'Espanya, la Federació Aeria Catalana i la Fundació AENA pera la formació 
de mecanics d'avions. 

Sector de l'espai 

Hi ha la creenca que la tecnología espacial, a causa del seu cost, és patrimoni 
exclusiu de les grans potencies económiques mundials. Aixó ha estat 
efectivament així durant molts anys, qual els criteris militars i estratégics 
justificaven inversió. L'acabament de la guerra freda va donar un tomb a 
aquesta situació i ha imposat criteris económics i de mercat al sector. Aquest 
fet s'ha tradurt en missions cada vegada més baratas, més senzilles i més 
eficients que han posat l'explotació de l'espai a l'abast deis pa"isos petits o de 
companyies privad es (petites o grans ). De fet, moltes universitats o cansareis 
d'universitats astan posant els propis satel·lits en órbita. La tendencia actual és 
deixar en mans deis estats la recerca basica (astronomía, estudi de la Terra 
coma sistema global, exploració planetaria ... ) i en mans de la incitava privada 
els producte susceptibles d'ésser comercialitzats (telecomunicacions, predicció 
meteorológica, sistemas de navega ció ... ). 

La conseqüencia d'aquesta irrupció del mercat en el món espacial és l'aparició 
d'un gran nombre d'aplicacions fins ara impensables i de gran valor afegit. Tot 
fa pensar que aquesta tendencia s'incrementara en el futur i que caldra estar 
preparat no només per assimilar les noves tecnologies, sinó per estar entre els 
grups capdavanters. A més a més, si Europa es consolida com una potencia 
mundial necessitara tenir una presencia torta a l'espai i no hi ha cap motiu pel 
qual el sistema científic, tecnologic i industrial catara no hi pugui participar. 

A Espanya, la indústria espacial gira majoritariament al voltant deis retoms en 
recerca d'investigació que !'Agencia Espacial Europea (ESA) fa a canvi de la 
contribució espanyola, uns 18.000 milions de pessetes anuals. La quota de 
mercat que té Catalunya és petita, deu estar als voltants deis mil milions de 
pessetes anuals que representa només un 4% i queda molt lluny de l'aportació 
industrial al PIB espanyol que fa Catalunya. Tanmateix, la liberalització 
progressiva i l'increment del valor economic del mercat espacial esta fent que 
els criteris estratégics i polítics pesin cada vegada menys i siguin substituns per 
criteris de rendibilitat i eficiencia, la qual cosa s'ha tradurt en un increment 
d'aquesta activitat a Catalunya i en unes perspectivas molt bones, 
especialment en el camp de les aplicacions de satél·lits. De tates manares 
encara s'esta molt lluny d'assolir les proporcions que Catalunya aporta al PIB 
espanyol en altres sectors. 

BARCELONA AERONÁUTICA 1 DE L'ESPAI 

En aquest context, I'Ajuntament de Barcelona ha decidit impulsar una nova 
plataforma de cooperació públic-privada per promoure les activitats i les 
empresas del sector aeronautic i espacial a l'area de Barcelona: "Barcelona 
Aeronautica i de I'Espai (B A i E}". 



BAiE té coma objectiu la promoció de Barcelona coma entorn competitiu pera 
la instaHació d'activitats relacionadas ambla indústria aeronautica i de l'espai. 
Des de la formació a la producció, passant per la investigació, distribució i 
emmagatzematge. En el marc de la promoció de la Societat del Coneixement 
aquest sector ha d'esdevenir emblematic i proactiu. 

1 aquesta promoció volem que sigui treballada i consensuada entre el sector 
públic i privat, entre les administracions, les empresas i institucions. Aquest 
model va ser un deis factors claus de l'éxit deis Jocs Olímpics i queja hem 
aplicat de forma exitosa en la promoció d'altres sectors estratégics. 

BAiE esta impulsada per I'Ajuntament de Barcelona i comptara amb la 
participació d'empreses i institucions públiques i privadas relacionadas amb 
l'aeronautica i l'espai: fabricants d'equipaments i fabricants de software, 
institucions de formació universitaria i de recerca i desenvolupament, 
associacions i institucions d'aviació a Catalunya, companyies aéries, operadors 
aeroportuaris, consultories, etc. 

Els objectius de BAiE són: 

1. Consolidar i potenciar la presencia del sector aeronautic i de l'espai a la 
Regió Metropolitana de Barcelona. 

2. Potenciar l'oferta formativa d'ambit universitari i post-universitari a la 
Regió Metropolitana de Barcelona en aquest camp. 

3. Potenciar l'oferta formativa no universitaria. 

4. Captar més activitats economiques relacionadas amb el sector 
aeronautic i de l'espai. 

5. Establir les relacions estrategiques que posicionin la Regió Metropolitana 
de Barcelona en el previsible creixement del sector aeronautic i la cursa 
de l'espai deis propers anys. 

6. Impulsar els intercanvis i les relacions amb entorns aeronautics i de 
l'espai en altres territoris, especialment amb l'area de Toulouse. 

La constitució formal de BAiE es produira a mitjans d'octubre. 

Barcelona, setembre de 2000 


