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1. El sector TIC
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Definició del 

sector TIC

Font: OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)

Els productes del sector TIC han de satisfer la funció de

processament de la informació i comunicació, inclosa la

transmissió i la visualització; d’altra banda han d'utilitzar

el processament electrònic per detectar, mesurar i

registrar fenòmens físics o per controlar un procés físic.

Els serveis TIC són aquells que permeten el

processament de la informació i la comunicació amb

mitjans electrònics.

El sector de les Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (TIC) 

és una combinació d'indústries de 

fabricació i serveis que capturen, 

transmeten i presenten dades i 

informació de manera electrònica.
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Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a l ’Informe Anual del Sector de las TIC y de los Contenidos en España de l ’ONTSI,2018 i Comissió Europea,2018

El sector TIC a 

escala global

El sector TIC al món (2017)

3,4 bilions d’€
Facturació global TIC.

Creixement del 3,2%
del sector TIC a escala 

global, CAGR entre 2017 i 

2021.

Els Serveis de 

telecomunicacions 

són el segment líder del 

sector TIC, amb un 37%
de la facturació total.

Globalment, Amèrica del 

Nord ocupa el primer lloc 

pel que fa a facturació, que 

representa un 35% de la 

facturació global.

Facturació global del sector TIC, 

per regions (2017)

El sector TIC a Europa

L’Estat espanyol es troba entre les economies 

digitals més avançades de la Unió Europea, 

situada entre els primers 10 països i per davant de 

països com ara Alemanya o França.

Amèrica 
del Nord

35%

Àsia-Pacífic

29%

Europa

22%

Amèrica 
Llatina

8%

Orient Mitjà 
i Àfrica

6%

El sector TIC representa el 3,9% de l'economia 

europea. Genera el 15,7% de la despesa empresarial 

total en recerca i desenvolupament (R+D), i les 

inversions en TIC representen el 50% del creixement 

total de la productivitat europea.
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2. El sector TIC a Catalunya
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El sector TIC a Catalunya

Font: Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital

15.757
EMPRESES 
(2018)

106.400
EMPLEATS 
(4t trimestre, 2018)

16.667 M€ 
de FACTURACIÓ 
(2016)

oEl 96,8% de les empreses TIC pertany al sector 

serveis, i la resta al sector industrial.

oEl 91,8% de les empreses té menys de 10 empleats.

oCatalunya ocupa una posició de lideratge a l’Estat 

espanyol (22,3%).

oEl sector TIC aplega el 3,1% de la població 

ocupada a Catalunya, per sobre de la 

mitjana a l’Estat espanyol (2,7%).

oEl sector TIC ha crescut un 14% en el decurs 

dels darrers dos anys.

oLa xifra d'empreses TIC ha experimentat un creixement

del 27% des del 2013 (4,5% respecte l’any 2017).
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Catalunya, el hub tecnològic del Sud d’Europa: 
economia industrial, tecnològica i digital

Un mix idoni: creixement 
econòmic, ecosistema 
industrial i nucli TIC punter

Hub digital capdavanter

Centre neuràlgic d’Europa 
per a la recerca i la 
tecnologia

Barcelona, el motor emprenedor 
de Catalunya

Ecosistema de suport per al 
sector TIC

Pol de talent local i 
internacional

Excel·lent ubicació per a les 
inversions TIC i imant per a la 
inversió tecnològica

Catalunya aglutina tots els actius que una empresa TIC pot necessitar
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Un mix idoni: creixement econòmic, ecosistema 

industrial i nucli TIC punter

Principals 

actors TIC i 
altres empreses 

amb centres TIC 
a Catalunya

Nucli TIC 

punter

Nota: Aquestes marques s’util itzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i

no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema TIC a Catalunya; és possible que hi hagi altres

empreses que no s’han inclòsen l ’estudi .

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) a partir de l ’IDESCAT

Alimentació Química Automoció Energia Metal·lúrgia Farmacèutic

o El  creixement de Catalunya 

el 2018 va ser més alt que el 

de la mitjana espanyola 

(2,5%) i de la UE (1,9%).

Creixement econòmic (2017)

o La indústria representa un 21,4% del PIB català.

o La indústria i tots els serveis empresarials vinculats, representen el 50% 

del PIB català.

Ecosistema industrial (2017)

Els 6 sectors principals 

de la indústria catalana 
(2016)

http://www.epson.co.jp/e/index.htm
http://www.epson.co.jp/e/index.htm
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Hub digital capdavanter

Barcelona 

és la 4a
ciutat del món 

més preparada

per al futur 

tecnològic

Barcelona és la

4a ciutat 

tecnològica 

del món 

PwC, 2017 Nesta, 2017

Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses a les quals pertanyen i no

són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i il·lustrativa de les empreses que formen part de l'ecosistema TIC a Catalunya; és possible que hi hagi altres empreses

que no s’han inclòsen l ’estudi .

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

Presència significativa d’empreses en sectors d’alta tecnologia

Impressió 3D
Internet de 

les cosesCiberseguretat

Massa crítica de tecnologies al servei de la indústria 4.0

Big data Robòtica 5G
Ciències 

quàntiques
Blockchain

Intel·ligència 

artificial

Ciutats 

intel·ligents

TECNOLOGIES ESTRATÈGIQUESINDÚSTRIA 4.0
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Centre neuràlgic d’Europa per a la recerca i la       

tecnologia

Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les empreses i organitzacions a

les quals pertanyen i no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i i l·lustrativa de les empreses i organitzacions que formen part de l'ecosistema TIC a

Catalunya; éspossible que hi hagi altresempresesi organitzacionsque no s’han inclòsen l ’estudi .

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a INE, European Patent Office (EPO), Web of Science,Eurostat, TECNIO, Pàginesweb delscentre tecnològics.

23,3%
DE LA DESPESA 
ESPANYOLA EN 

R+D

3,7%
DE LA PRODUCCIÓ 
CIENTÍFICA DE LA 

UE28

22,2%
DE LES EMPRESES 
INNOVADORES 

D’ESPANYA

37,6%
DE SOL·LICITUDS DE 
PATENTS A L’EPO A 

ESPANYA

Instal·lacions científiques i centres tecnològics especialitzats en tecnologies TIC

Empreses de renom a nivell mundial que han triat Catalunya per la seva inversió en R+D

Infraestructures científiques de primera línia

Sincrotró ALBA

L’accelerador de partícules 
més gran del sud d’Europa.

Barcelona Supercomputing centre

Un dels supercomputadors més potents 

d’Europa
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1r startup

hub del sud 

d’Europa

Més de 1.300 startups a Catalunya.

Un 26% dels treballadors són estrangers.

3 de cada 4 startups catalanes ha obtingut 

finançament d’inversors.

Les startups relacionades amb les tecnologies 

de la Indústria 4.0 són les més nombroses, 

seguides per les de Ciències de la vida, i 

per les de Mòbil & software.

Un 13% de les startups són Deep Tech.

3r startup

hub preferit 

pels fundadors

4a ciutat

europea per a

inversions de

capital en

startups

Atomico, 2017
Startup Heatmap

Europe, 2018

Les startups catalanes donen feina a 

13.820 persones. 

Barcelona, el motor emprenedor de Catalunya

EU-Startups, 
2017

Startups amb més inversió rebuda* (2017-2018)

Fashion & 

Design
Logistic Tech

Traveltech & 

Leisure

Fintech & 

Insurtech

Foodtech & 

Drinks

Productivity 

Tech

Biotech & 

Pharma

Fintech & 

Insurtech

Human Tech 

& Jobs
Healthtech

Security & 

Cybersecurity

Social 

network

Pier01 és un projecte de Barcelona Tech City per fomentar la

innovació i la col·laboració. És una gran instal·lació en la qual
conviuen diàriament al voltant de 1.000 persones de més de

100 empreses i startups.

*Ordenades per volum d’inversió. 

Nota: Aquestes marques s’util itzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques re gistrades de les empreses a les quals pertanyen i 

no són d’ACCIÓ.

Font: startupshub.catalonia.com(Barcelona & Catalonia Startup Hub)

http://startupshub.catalonia.com/
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Ecosistema de suport per al sector TIC

Barcelona, 

la 1a ciutat 

del món pel que 

fa a conferències

i congressos 

internacionals

el 2017

Nota: Aquestes marques s’util itzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les organitzacions a les

quals pertanyen i no són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i il·lustrativa de les organitzacions que formen part de l'ecosistema TIC a Catalunya; és

possible que hi hagi altresorganitzacionsque no s’han inclòsen l ’estudi.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

Gràcies al Mobile World Congress,

Barcelona és el punt de trobada mundial de

la revolució digital, on s’exhibeixen els

productes i serveis més nous i es debaten les

noves tendències.

Aliança estratègica per posicionar Barcelona com a laboratori 

neutral on qualsevol agent pot dissenyar, desenvolupar i provar 
serveis o aplicacions implementades amb tecnologies 5G.

Clústers TIC acreditats per ACCIÓ

Fires i congressos relacionats amb les TIC

Clústers i associacions TIC

(ICCA, 2018)
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o En el mateix període (2014-2018), Catalunya també

va ser la 5a regió en termes de creació de llocs de

treball del sector a l’Europa occidental.

Nota: S’han tingut en compte elssegüentssectors: Software and IT Services, Communications i Business machines and equipment.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a fDi Markets, 2009-2018

Excel·lent ubicació per a les inversions TIC

o En comparació amb el quinquenni anterior (2009-

2013) Catalunya gairebé ha duplicat el volum

de projectes d’IED rebuts, de 85 a 167.

oLa IED catalana també millora en termes de

creació de llocs de treball, de 5.649 a 9.055, i

d’inversió de capital, de 848,3 M a 952 M

d’euros.

oEl pes català dins del sector a Espanya

augmenta tant pel que fa als projectes rebuts

com als llocs de treball creats i la inversió de

capital, tot consolidant així el lideratge català

en el sector espanyol de les TIC.

Evolució de la IED del sector TIC

Entre 2014 i 2018, Catalunya ha estat la primera destinació d’IED per a TIC a Espanya

167
projectes IED

952 M€
capital invertit

9.055
llocs de treball 
creats

42% 
delsprojectes d’IED 

d’Espanya

23,4%
del capital invertit a 

Espanya

44,7%
dels llocs de treball 

creats a Espanya

Dades del període 2014-2018. Inversions TIC. 
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TIC i transformació digital Ciències de la vida Electrònica i electricitat Alimentació i Begudes

Educació, consultoria i 

altres serveis

Turisme, cultura i oci

Sector financer i assegurances

Automoció i moto

Logística, e-commerce i distribució

Altres sectors

Química i plàstics

Imant per a la inversió tecnològica

Nota: inversió tecnològica a Catalunya, 2018. S’hi inclouen lesCompresi adquisicions, i lesinversions locals.

Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest

document són marquesregistradesde lesempreses a les qualspertanyen i no són d’ACCIÓ.

Font: Directori d’inversionsa Catalunya 2018 d’EIC (DGI-ACCIÓ)

Barcelona se situa com la 5a ciutat europea amb més atracció d'inversió estrangera del sector tecnològic, desprès 

de Londres, Berlín, París i Estocolm. (London & Partners and PitchBook)
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Àmplia oferta d’estudis relacionats amb el 
sector de les TIC

Pol de talent local i internacional

La Universitat Politècnica de Catalunya –BarcelonaTech

és una institució pública d’ensenyament superior i recerca, 

especialitzada en els àmbits de l’arquitectura, l’enginyeria, la 

ciència i la tecnologia.

Nota: Aquestes marques s’utilitzen només a efectes d’informació. Les marques que s’esmenten en aquest document són marques registrades de les organitzacions a les quals pertanyen i no

són d’ACCIÓ. Aquesta diapositiva és una representació parcial i i l·lustrativa de les organitzacions que formen part de l'ecosistema TIC a Catalunya; és possible que hi hagi altres

organitzacionsque no s’han inclòsen l ’estudi .

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) en base a UPC – BarcelonaTech i Secretaria d’Universitats

Barcelona, 4a
ciutat preferida 

del món per

treballar-hi. 
Boston Consulting

Group, 2018

Barcelona, 3a
millor ciutat 

d’Europa.
Resonance 

Consulting, 2018

IESE i ESADE:

Entre les 10 

primeres escoles de 

negocis a Europa. 
Financial Times, 2017

El sistema 

universitari 

català ocupa el 

3r lloc d’Europa. 
The Times

Barcelona és la 2a
ciutat europea en 

nombre de graduats 

en TIC.
Cultural and Creatives

Cities Monitor, 2017

o Catalunya, un dels millors llocs del món per viure-hi i treballar-hi. 

o Barcelona, pol d’atracció per a professionals i una ciutat clau pel que fa a disponibilitat de científics i enginyers.

Big data5G Ciències 

quàntiques
Internet de 

les coses
Ciberseguretat

UPC - Especialitats

Qualitat de vida
Altres institucions que ofereixen 

estudis sobre TIC

Barcelona és la 6a ciutat del món 
per viure-hi.

Mar, muntanya, gastronomia i un patrimoni 
cultural, artístic i arquitectònic únic al món.
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3. Oportunitats al sector TIC



El sector TIC a Catalunya | Píndola Sectorial 19

Oportunitats tecnològiques i empresarials a Catalunya

OPORTUNITATS TECNOLÒGIQUES ESTRATÈGIQUES

Impressió 3D

Catalunya, seu mundial 

d’HP en Impressió 3D.

Big data

Talent, centres d’R+D de renom internacional, un ecosistema 

innovador amb startups i empreses capdavanteres.

INDÚSTRIA 4.0
Catalunya combina a la perfecció un ecosistema industrial (21% del VAB) + 

tecnologia + Industry Labs.

Intel·ligència artificial i machine learning

Les principals empreses d’intel·ligència 

artif icial tenen centres de producció i 

recerca a Catalunya. 

Robòtica

Empreses de primer nivell i centres de 

recerca especialitzats fan de Catalunya 

un referent mundial en robòtica.

E-commerce

Un gran nombre d’empreses i enginyeries especialitzades en automoció, un 

creixent ecosistema TIC, infraestructures adients i un marc legal idoni per a 

proves de vehicles, incloses proves de conducció automàtica en entorn real.

Drons

Catalunya, amb un dels 10 aeroports de drons del món i amb una acceleradora 

especialitzada en startups del sector, està esdevenint una de les referències 

mundials en drons. 

Vehicle connectat i conducció autònoma

Connectivitat, una logística eficient i disponibilitat de talent fan de Catalunya un 

pol d’atracció d’empreses estrangeres que vulguin introduir-se al sud d’Europa

Ciutats intel·ligents

Barcelona, segona ciutat intel·ligent del món, després de Singapur. 
(Juniper Research, 2016)

MOBILITAT I CIUTATS INTEL·LIGENTS

5G

5GBarcelona farà de Barcelona i 

Catalunya un hub europeu per a 5G.

Blockchain

Catalunya s'està convertint en un punt d'aterratge per a la 

tecnologia blockchain gràcies a les seves universitats i 

enginyeries.

Materials intel·ligents i tecnologies d'avantguarda

Catalunya compta amb un clúster de materials avançats amb 

més de 30 membres, i amb 700 investigadors especialitzats en 

nanotecnologia i nous materials, els quals ubiquen l’economia 

catalana com a referent en aquest àmbit.

Videojocs
Importants adquisicions d’startups, 

enginyeries especialitzades en videojocs, 

dissenyadors gràfics i un entorn creatiu.

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) 

Ciències Quàntiques

L’ICFO és el centre d’investigació de 

referència en les ciències quàntiques. 

Actualment treballa en el desenvolupament 

de diverses tecnològiques d’aquest àmbit.

Més de 20 centres especialitzats 

en R+D aplicada a la IoT i 103 

empreses vinculades a la IoT.  

Internet de les coses (IoT) Ciberseguretat

El govern de Catalunya aposta fort en 

ciberseguretat, i crea organismes que 

permetin la plena implantació de la 

societat digital.
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Font: Mapa global d’internacionalització, 2018 d’EIC (DGI-ACCIÓ)

Oportunitats als mercats internacionals

El Gov ern canadenc preveu una inversió
de 2.100 M$ canadencs en R+D per als 

pròxims anys. Les inversions aniran 
destinades a implementar el 5G a les 

ciutats, a aplicacions per a ciutats 
intel·ligents, IoT i anàlisi quàntica.

CANADÀ

REGNE UNIT

XILE

Xile necessita fer un salt endavant en la 
digitalització de la seva economia, per 

f er-la més competitiva i posicionar-se dins 
de la regió. Les empreses catalanes que 

desenv olupen aquest tipus de solucions 
digitals poden testar-hi les seves solucions. 

FRANÇA

El pla del Gov ern f rancès per promoure la digitalització afavoreix la inversió en empreses de fintech, paytech o insurtech. Els Jocs Olímpics 
de 2024 també generen oportunitats en el sector de les telecomunicacions. D’altra banda, es preveu un enorme creixement del sector de la 

realitat augmentada i virtual.

ALEMANYA

El sector TIC mostra un creixement 
interessant a Croàcia. Els consumidors i les 

empreses tenen la capacitat d'absorbir les 
nov es tecnologies molt ràpidament, i 

conv erteixen el país en un mercat de proves 
ideal per al desenvolupament i l'aplicació 

de noves tecnologies.

Les empreses catalanes proveïdores de 
solucions de programari, especialment 

basades en cloud i software as a service, 
que siguin innov adores trobaran 

oportunitats interessants en el mercat de 
maquinària industrial alemany, líder a 

Europa.
XINA

La Xina està desenvolupant tecnologies que permetin 
cobrir de f orma econòmica i ràpida l'àmplia zona rural. 

A més, es busca també tecnologies relacionades amb: 
l'Internet de les coses, la computació en el núvol, les 

aplicacions big data, l’e-commerce i la seguretat 
d'Internet. D’altra banda, també destaca el sector de 

la robòtica, que no para de créixer.

HONG KONG

El Gov ern de Hong Kong està posant en marxa 
div erses iniciatives per atreure startups i empreses 

innovadores. Destaquen programes d'incentius fiscals 
i projectes públics en àmbits com fintech, smart 

cities, robòtica o salut.

SINGAPUR

El Gov ern de Singapur té l'objectiu de convertir la 
ciutat-estat en la capital digital d'Àsia. El govern és un 

f ort comprador, amb més de 2.400 M$ en licitacions 
d'infraestructures TIC, serveis de dades i serveis 

digitals. Actualment, hi ha un interès especial en les 
àrees d'analítica de dades, ciberseguretat i 

sistemes de ciutats digitals.

KENYA

La sev a capital, Nairobi, és 
coneguda pels seus avenços en 

finances digitals, incubadores 
d'empreses i aplicacions. Les 

oportunitats en l'àmbit TIC es 
poden trobar en: aplicacions i 

serveis digitalsde valor afegit, 
ciberseguretat i sistemes 

ef icients antifrau, disseny, 
personalització i distribució de 

productes e-learning, així com en 
l’àmbit mobile & gaming. 

ISRAEL

El sector fintech creix 
ràpidament amb institucions 

f inanceres globals que han 
establert els seus centres d'R&D 

a Israel. Les empreses catalanes 
tenen l'oportunitat d'adquirir 

solucions fintech, cooperar amb 
empreses israelianes i trobar 

canals de distribució en els 
mercats d’Israel i la seva 

connexió amb els EUA.

ARGENTINA

Argentina promou l'ús de la tecnologia per a la 
modernització de l'Estat. Serveis digitals a tots 

els niv ells de l'Estat, connectivitat per a tots els 
ajuntaments, govern obert i gestió de resultats 

de la f unció pública són iniciatives que 
representen una oportunitat per a les empreses 

catalanes.

SUÏSSA

CROÀCIA

AMÈRICA EUROPA
ÀSIA -

PACÍFIC ÀFRICA

La tendència de construir habitatge 
intel·ligent és cada cop més recurrent i 

demandada al RU. A poc a poc, es van 
introduint en l’entorn residencial tecnologies 

innov adores i sistemes intel·ligents en les 
construccions i rehabilitacions, amb l’ajuda 

de la Internet de les coses. 

Les solucions de programari i 
d'integració de plataformes digitals 

són interessants en un mercat madur, 
d'un v olum petit, però que aporta 

l'av antatge de disposar de moltes unitats 
de compra autònomes (municipis, 

cantons i f ederació). 

ESTATS UNITS

Hi ha oportunitats interessants als EUA per a les 
empreses tecnològiques catalanes, sobretot en 

els sectors de les finances, la ciberseguretat, 
big data o l’Internet de les coses, que són 

sectors de gran creixement. Destaquen 
localitzacions com Florida i Massachusetts. 



Consulteu tot l'informe:

Més informació sobre el sector i notícies relacionades:

Passeig de Gràcia, 129

08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat

www.catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/sector_TIC_catalunya

http://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/tic/


