
El sector 

TIC a 

Catalunya
Març 2020

Píndola sectorial



El sector TIC a Catalunya | Píndola Sectorial 2

El sector TIC a Catalunya: Píndola sectorial

ACCIÓ

Generalitat de Catalunya

Els continguts d’aquest document estan subjectes a una llicència Creative Commons. Si no se n’indica el contrari, se’n permet la 

reproducció, distribució i comunicació pública sempre que se’n citi l’autor, no se’n faci un ús comercial i no se’n distribue ixin 

obres derivades. Podeu consultar un resum dels termes de la llicència a:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

L'ús de les marques que apareixen en aquest document es limiten a un propòsit informatiu. Les marques que s’esmenten en 

aquest document són marques registrades de l'empresa, organització o entitat propietàries i no pertanyen a ACCIÓ. Aquesta és 

una representació parcial i il·lustrativa, és possible que hi hagi altres empreses, organitzacions o entitats que no s’han inclòs en 

l’estudi.

Realització

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva d’ACCIÓ

Col·laboració

Secretaria de Polítiques Digitals

Barcelona, març 2020

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


El sector TIC a Catalunya | Píndola Sectorial 3

1. Visió general del sector TIC

2. El sector TIC a Catalunya

3. Oportunitats de negoci per a les empreses



El sector TIC a Catalunya | Píndola Sectorial 4

1. Visió general del sector TIC
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Font: Informe Anual de La Societat en Xarxa (2019), per ONTSI (Observatori Nacional de les Telecomunicacions i la Societat de la Informació) i Comissió Europea.

3,8% de 

creixement

2018 2023

CAGR global del sector TIC

o La taxa de creixement anual

compost (CAGR) del sector TIC

global s’espera que sigui del 3,8%

entre el 2018 i el 2023.

Facturació global TIC (2018)

4.027 M$

El sector TIC a escala global 

Serveis de 
telecomunicacions

34%

Maquinari
25%

Programari
14%

Serveis TIC
18%

Serveis a les 
empreses 8%

Facturació global del sector TIC per segments 

(2017)

Amèrica del Nord
35%

Àsia-Pacífic
29%

Europa
24%

Amèrica 
Llatina

6%

Orient Mitjà i 
Àfrica, 6%

Facturació global del sector TIC per regions 

(2018)

oEls serveis de telecomunicacions

són el segment líder del sector TIC,

amb un 34% de la facturació total.

oAmèrica del Nord és la zona que

més factura i representa el 35% de

la facturació global.

La facturació global del sector TIC es va valorar en 4.027 M$ el 2018, un creixement del 4,3% en 

comparació amb el 2017.

Finlàndia, Suècia, Països Baixos i Dinamarca tenen les economies digitals més avançades de la UE, 

seguides pel Regne Unit, Luxemburg, Irlanda i Estònia. 
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2. El sector TIC a Catalunya
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1. UN ECOSISTEMA DE SUPORT AL SECTOR TIC 4. REGIÓ ALTAMENT CONNECTADA

2. SISTEMA D’INNOVACIÓ PUNTER 5. PRINCIPAL POL DE TALENT LOCAL I INTERNACIONAL

6. MWC I FIRES TECNOLÒGIQUES

Catalunya, amb una economia industrial i digital, és un centre tecnològic punter

o Catalunya acull nombrosos 

esdeveniments internacionals de

renom.

oMWC, és la principal fira del món de 

les indústries relacionades amb el 

telèfon mòbil.

Localització líder d’IED tecnològiques a 

Europa occidental, ja que és: 

o Barcelona, la 4a ciutat més preparada 

per al futur tecnològic (Index of Cities

Readiness, 2017).

o 1a millor ciutat tecnològica del món 

que no és una capital (Tech Cities, Savills

Index, 2019).

Catalunya és un centre neuràlgic científic

i tecnològic europeu gràcies a:

o Més de 1.500 d'startups i un 23%

treballen en TIC.

o Les empreses internacionals i locals

opten per invertir en R+D a Catalunya.

o Barcelona és una ciutat clau en la 

disponibilitat de científics i 

enginyers. Gran nombre d’ estudis 

especialitzats en TIC a les millors 

universitats.

o Barcelona-El Prat, 2n millor aeroport 

del món (50/60 milions de passatgers) 

(Skytrax World Airport Awards, 2019).

o Barcelona és la 5a ciutat del món amb 

millors connexions de mobilitat.

o 256 rutes connecten Barcelona amb 

més de 145 ciutats europees.

o 5a quant a creació d’ocupació.

o 7a regió en nombre de projectes.

El Financial Times ha reconegut per tercera 

vegada consecutiva Catalunya com la millor 

regió del sud d’Europa per invertir-hi.

3. EXCEL·LENT UBICACIÓ PER A LES INVERSIONS TECNOLÒGIQUES
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El sector TIC a Catalunya: xifres clau

16.339
EMPRESES

(2019)

114.300
EMPLEATS (4t 

trimestre, 2019)

€ 18.325 M
FACTURACIÓ

(2017)

oCatalunya ocupa una posició de 

lideratge a l’Estat espanyol ( 22,2% ).

oEl sector TIC aplega el 3,3% de la 

població ocupada a Catalunya, 

per sobre de la mitjana a l’Estat 

espanyol (2,8%).

oEl sector TIC ha crescut un 10%

el darrer any.

oEl nombre d’empreses TIC ha 

experimentat un creixement constant a 

Catalunya: un 3,7% el 2019, un 

creixement del 31,7% des del 2013.

Font : EIC (DGI-ACCIÓ) i Secretaria de Polítiques Digitals segons les dades de l’Idescat i l’INE
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Catalunya, economia amb un fort component TIC

Font: EIC (DGI-ACCIÓ)

Catalunya aglutina tots els actius que una empresa TIC pot necessitar.

Venedors de programari Venedors de maquinari

Comerç electrònic

Serveis i consultoria Telecomunicacions

Videojocs

Robòtica avançada

Simulació

Fabricació d'additius

Intel·ligència artificial

Simulació

Núvol

Big data

IoT

Ciberseguretat

Integració de sistemes 

Nota: es tracta d’una representació parcial de les empreses que treballen en l’àmbit TIC. 

http://www.gft.de/corporate/es/start.html
http://www.epson.co.jp/e/index.htm
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Ecosistema de suport per al sector TIC

Clústers TIC dins del programa de clústers de Catalunya ACCIÓ

Associacions TIC

Instal·lacions científiques i centres tecnològics

Universitats

Font: EIC (DGI-ACCIÓ)

Fires i congressos

Pendent 

d’inici 

TIC 
garraf

Altres Clústers
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Catalunya té el major nombre d’empreses innovadores d’Espanya 

(22%) (2017)

7,2% de despesa en R+D (2017)

1,52% del PIB dedicat a l’R+D (2017)

El 60% de les exportacions catalanes presenten nivells tecnològics 

alts i mitjans-alts (2018)

Catalunya lidera les sol·licituds de patents europees a Espanya 

(34%) (2018)

Recerca i innovació: identitat de la cultura empresarial catalana

Font: EIC (DGI-ACCIÓ)

HP té una 

presència 

important a 

Catalunya, on hi 

ha la seva seu 

3D mundial.

Roche utilitza 

Catalunya per 

centralitzar el 

desenvolupament 

de sistemes 

d’informació per a 

laboratoris i 

plataformes de 

programari per a 

Roche Diagnostics.

Volkswagen va 

obrir un centre 

d’innovació global a 

Barcelona per oferir 

solucions 

disruptives pel que 

fa a la mobilitat i 

les ciutats 

intel·ligents.

Nestlé ha 

instal·lat el seu 

Global Digital 

Hub a Barcelona

per 

desenvolupar 

tecnologies de 

comerç 

electrònic.

Amazon, motivada 

per la qualitat de 

vida i la xarxa 

universitària, ha 

establert el seu 

centre d’R+D centrat 

en la tecnologia de 

l’aprenentatge 

automàtic a 

Catalunya. 

Hempel, l’empresa 

danesa 

especialitzada en el 

desenvolupament 

de pintures i 

revestiments, va 

obrir un centre 

d’R+D a Catalunya.

(Innovation Cities

Index, 2019)

Barcelona és la 

4a ciutat 

europea més 

innovadora

Amb el 0,1% de la població mundial,

Catalunya representa l’1% de la producció

científica mundial i el 2,6% de la producció

científica de la UE-28 (amb l’1,5% de la

població de la UE)

Química i 

plàsticsLogística Cosmètica

TICAutomoció
Alimentació 

i begudes

Catalunya: seu dels centres d’R+D de les empreses 
més punteres del món

Barcelona, 

segona ciutat 

europea i quarta a 

nivell mundial en 

inversions en R+D

2019 de KMPG
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Centre neuràlgic d’Europa per a la recerca i la tecnologia

Centres tecnològics amb acreditació TECNIO relacionats amb el sector TIC

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) segons TECNIO. Llocs web de centres tecnològics.

Parc de Recerca Biomèdica, líder del 

sud d’Europa en investigació biomèdica.

Instal·lació de proves d’automoció de 
l’IDIADA.

L’Institut de Ciències Fotòniques, 

una de les millors institucions de recerca del 

món.

Infraestructures científiques de primera línia

Coneguts grups de recerca aplicada i bàsica que donen suport a la transferència tecnològica i una completa 

xarxa de centres científics i tecnològics constitueixen la base del programa de recerca i innovació de Catalunya.

Altres centres o entitats tecnològiques relacionades amb el sector TIC

Sincrotró ALBA, 

l’accelerador de partícules més gran del sud 

d’Europa.

Mare Nostrum (BSC), tercer 

supercomputador del sud d’Europa.

La Comissió Europea ha decidit que un dels 

tres supercomputadors més potents del 

continent europeu estarà situat a Barcelona
(2019)
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3r pol preferit 

pels creadors 

d’startups.  

Startup Heatmap Europe, 

2019

1r pol 

d’startups del 

sud d’Europa. 

UE-Startups, 2018

Barcelona és el 5è
nucli tecnològic 

europeu per volum 

d’inversions.

Dealroom, 2019

A Catalunya hi ha més de 1.500 startups S’han identificat 343 startups TIC i Telecom

Principal hub de startups del sud d’Europa

Font: EIC (DGI-ACCIÓ) segons Barcelona i Catalunya Startup Hub, 2019

o 16.900 llocs de treball relacionats amb les startups

catalanes.

o Les TIC són la tecnologia que més inversors atrau (23%), 

seguides del big data (16%) i la computació en el núvol (13%) 

amb 549 inversions.

Nota: es tracta d’una representació parcial de les startups que treballen en l’àmbit tecnològic.
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Nota: S’han considerat inversions tecnològiques les produïdes en el sector TIC (programari,

serveis informàtics, comunicacions, màquines i equipament empresarial) i en activitats

tecnològiques d’altres sectors (infraestructura TIC i internet, R+D i centre de suport tècnic).

Font : EIC (DGI-ACCIÓ) segons fDi Markets, 2015-2019

IED tecnològica a Catalunya (2015-2019)

241
Projectes 

d’IED

2.346,2
Capital invertit 

(M€)

13.537
Llocs de 

treball creats
69,7% 2010-2014 38,2% 2010-2014 50,6% 2010-2014

200
Inversions del 

sector TIC

41
Inversions tecnològiques 

d’altres sectors

241
Projectes 

tecnològics

oEls 5 primers països per nombre de projectes a

Catalunya han invertit el 70% del total dels projectes i

el 76% del capital invertit.

Top 20 empreses que duen a terme més IED tecnològica a Catalunya (2015-2019).

Top 15 països per origen de les inversions

o Entre 2015 i 2019, Catalunya ha estat la primera destinació

tecnològica d’IED a Espanya, aglutinant:

o El 43,3% dels projectes d’IED

o El 33,6% del capital invertit.

o El 43,2% dels llocs de treball creats.
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Inversions estrangeres en àmbits tecnològics, 2019 
TIC

Indústria 4.0 i impressió 3D Videojocs

Finances i assegurances

Contingut digital Ciències de la vida

Altres sectorsE-commerce i distribució

1ª CIUTAT TECNOLÒGICA 

DEL MÓN QUE NO ÉS 

CAPITAL 

(Tech Cities, Savills Index, 2019)

BARCELONA, LA 4ª CIUTAT 

MÉS PREPARADA PER AL 

FUTUR TECNOLÒGIC

Index of Cities Readiness, 2017

Turisme i oci

Font: EIC (DGI – ACCIÓ)

Nota: Les empreses que es mostren en aquesta pàgina són les que han fet inversions tecnològiques

durant l’any 2019, ja siguin inversions productives o adquisicions d'empreses en un sector determinat. En

el cas d’adquisicions, el logo de l'empresa que adquireix es col·loca dins del sector de l'empresa adquirida.
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1.369 filials tecnològiques d'empreses estrangeres a Catalunya. Un increment del 21% respecte les empreses de 2018 (1.082). Més del 

50% de les filials d'empreses tecnològiques a Catalunya provenen de 4 països: EUA (242), Alemanya (192), França (151) i el Regne Unit 

(149). 

La meitat de les filials d’empreses tecnològiques a Catalunya són del sector TIC i transformació digital, seguit d’electrònica i electricitat i 

Continguts digitals i audiovisuals, amb un 19% i 16% respectivament. Entre aquests sectors aglutinen el 85% de les empreses

Distribució de les filials d’empreses estrangeres 

tecnològiques a Catalunya 2019

Empreses estrangeres d’àmbits tecnològics a Catalunya

Font: Directori de les filials d’empreses estrangeres a Catalunya (2019) elaborat per EIC (DGI-ACCIÓ) a partir de  d’ORBIS, 

Considerem les filials d’empreses estrangeres que pertanyen als sectors més tecnològics: Electrònica-Electricitat, TIC, Indústria 4.0, 

Biotecnologia, Salut i equipaments mèdics, Smart Cities, Continguts digitals i audiovisuals, Mobile i videogames, i R+D .

242

192

151 149

101

82

60 56

29 28

27922,2%

17,6%

13,9%13,7%

9,3%

7,5%

5,5% 5,1%

2,7% 2,6%

20,4%

0

50

100

150

200

250

300

0%

5%

10%

15%

20%

25%

TIC i 
transformació 

digital
50%

Electrònica i 
electricitat

19%

Continguts 
digitals i 

audiovisuals
16%

Salut i equipaments 
mèdics

8%

R+D
5%

Mobile & Gaming
1% Biotecnologia

1%

Distribució de les filials d’empreses estrangeres 

tecnològiques per sectors tecnològics 2019
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Font: Catalonia Trade & Investment

«Barcelona té un gran ecosistema 
d’startups i clients internacionals»

«El talent que surt tant de les universitats 
com de la tecnologia a Barcelona i al seu 

voltant és de primera qualitat»

«Barcelona és un planter per al 
desenvolupament internacional de 

videojocs i on es troba el millor talent 
que el sector mòbil pot oferir»

«Barcelona compta amb un gran 
conglomerat de multinacionals, a més de 

petites empreses locals que la 
converteixen en un ecosistema ric»

«Barcelona ofereix una ubicació 
estratègica i un nucli tecnològic 

rellevant»

«Barcelona ens dona accés a recursos 
qualificats, la capacitat d’atraure talent de tot 

el món, una activitat empresarial vibrant i 
bones infraestructures»: Jürgen Bon Hollen, 

president d’Universal Robots.

Empresa alemanya considerada la major 
companyia de fabricació industrial d’Europa

Empresa nord-americana que desenvolupa i 
publica jocs per a dispositius mòbils

Fabricant danès de braços de robòtica 
col·laborativa

Desenvolupador de jocs per a dispositius 
mòbils britànic

Empresa japonesa que desenvolupa i publica 
videojocs

Empresa noruega de marketplaces, líder de 
mercat en 16 països

Empreses líders comparteixen diferents raons per les quals 

realitzar inversions tecnològiques a Catalunya
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Centre de connexions internacionals 
La ubicació estratègica i l’àmplia xarxa d’infraestructures fan de Catalunya la porta d’entrada al sud 

d’Europa i el centre de distribució cap al Mediterrani.

Barcelona és 

la 5a ciutat del 

món amb millors 

connexions de 

mobilitat 

Tech Cities in 

Motion, 2019

256 rutes connecten 

Barcelona amb més de 145 

ciutats europees.
Vols directes 

a 12 ciutats 

dels Estats 

Units

Font : AENA 2019 (Aeroports Espanyols i Navegació Aèria), premis Skytrax World Airport Awards 2019, DGI-ACCIÓ

Nombre d’aeroports de destinació directa des de Barcelona 

2n millor aeroport 

del món 
(50/60 milions de 

passatgers)

Premis Skytrax World

Airport Awards, 2019

Aeroport internacional de Barcelona-

El Prat, amb gairebé 90 companyies 

aèries que volen a 219 destinacions 

de 64 països.

Barcelona i Tarragona, ports

internacionals connectats amb més de

825 ports de tot el món.

Nombre d’aeroports 

de destinació directa 

des de Barcelona 
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Àmplia oferta d’estudis relacionats amb el

sector TIC en universitats punteres com la UPC

Font: EIC (DGI – ACCIÓ) segons  UPC – BarcelonaTech i Secretaria d’Universitats

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.

IESE i ESADE:

entre les 15 

primeres escoles de 

negocis d’Europa. 
Financial Times, 2019

UPC: especialitats

Big data i anàlisi 

de dades
5G Ciències 

quàntiques
Internet de 

les coses
Ciberseguretat

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.

Barcelona, innovació i tecnologia

22@, el barri del futur a Barcelona.

Innovació, creativitat i tecnologia 

s’uneixen per a l’avenç en ciutats 

tecnològiques a Catalunya.

Altres institucions que ofereixen 

estudis sobre TIC

Barcelona és 
la 2a ciutat 

europea en nombre 

de graduats en TIC.
Cultural and Creatives

Cities Monitor 2017

El sistema 

universitari 

català ocupa el 
3r lloc a Europa
The Times, 2017

Barcelona, 5a

millor ciutat 

d’Europa.
Resonance

Consulting, 2019

Barcelona, 5a ciutat 

més atractiva per a 

experts digitals
Boston Consulting

Group, 2019
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Barcelona, punt de trobada de la revolució digital 

mundial

Font: EIC (DGI-ACCIÓ)

El MWC és l’esdeveniment relacionat amb els dispositius mòbils més gran del

món, reuneix les darreres novetats i la tecnologia d’avantguarda juntament amb

els vexperts actuals més influents.

Barcelona manté el MWC cada any des del 2006 i continuarà acollint el

principal esdeveniment mundial de les indústries relacionades amb els

dispositius mòbils fins al 2023 com a mínim.

Barcelona ha desenvolupat una estratègia de valor de ciutat al voltant de congressos i fires tecnològiques, 

dels quals el Mobile World Congress és el punt més visible, per dimensió i impacte global

Fires i congressos relacionats amb les TIC

Barcelona, la 1a ciutat

del món pel que fa a 

conferències i 

congressos i 

internacionals el 2017.

ICCA 2018
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3. Oportunitats de negoci per a les empreses
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Oportunitats internacionals per a empreses catalanes

AMÈRICA ÀFRICA EUROPA
ÀSIA-

PACÍFIC

ESTATS UNITS

XINA

HONG KONG

ISRAEL

SINGAPUR

TAIWAN

ÍNDIA

INDONÈSIA

ROMANIAFINLÀNDIA-SUÈCIA

REGNE UNIT

FRANÇAKENYA

SUD-ÀFRICA

Les institucions públiques, privades i multinacionals

tenen els seus centres d’innovació a Silicon Valley,

un motor que genera innovació i inspiració

disruptives per a totes aquelles empreses que

vulguin captar les darreres tendències en

tecnologia i innovació.

Sud-àfrica compta amb 4 bancs importants que

poden ser clients potencials d’empreses que venen

productes similars als bancs europeus. Programari,

aplicacions o productes tecnològics nous. A més, la

majoria dels bancs sud-africans són presents a

gran part dels països de l’Àfrica subsahariana.

El govern britànic aposta pel sector de la

construcció utilitzant tecnologies innovadores i

sistemes intel·ligents, com sensors per regular el

consum de calefacció o llum, sistemes de control

remot de dispositius i recollida de dades.

Amb una penetració digital de 460 milions d’usuaris

d’internet (636 milions el 2021) i amb un projecte

per connectar tots els pobles amb fibra òptica en el

marc de l’Indian Digital Plan, l’Índia està canviant

tots els seus processos a un ritme molt ràpid.

Hi ha institucions que han establert els seus

centres d’R+D i acceleradors a Israel. Els següents

subsectors: comerç i inversió, transaccions, dades

massives, cadena de blocs, tecnologies

reguladores, compliment del risc, pagaments

electrònics, antifrau i autenticació, préstecs,

assegurances.

El 2018, les inversions al sud-est asiàtic del sector

de les tecnologies financeres van experimentar un

creixement del 30% en relació amb l’any anterior i

es calcula que arribaran als 72.000 milions de

dòlars el 2022. Les inversions en tecnologia a la

zona són considerables: fins al 40% del total

d’acords.

El Govern de Singapur pretén convertir la ciutat-

estat en la capital digital d’Àsia. Google, Twitter i

Netflix tenen la seu asiàtica al país. El govern

també és un comprador fort, amb més de 2.400

milions en licitacions d’infraestructures TIC, dades i

serveis digitals.

El projecte Asia Silicon Valley utilitza els

avantatges industrials del sector TIC de Taiwan per

promoure la transformació industrial, actualitzar el

sector d’internet de les coses, crear innovació

basada en R+D i connectar-se amb la tecnologia

global. Aquest objectiu inclou el desenvolupament

de serveis i aplicacions d'internet de les coses.

El govern de Hong Kong es compromet a

promoure aquest sector facilitant l’accés a les

instal·lacions i els recursos a les empreses locals o

a les que arribin noves al territori amb programes

d’incentius fiscals, projectes públics, programes

coordinats per StartmeupHK.

La Xina desenvolupa tecnologies que permeten

cobrir la gran zona rural de manera econòmica i

ràpida. A més, també busca tecnologies

relacionades amb: internet de les coses,

computació en el núvol, big data, comerç electrònic

i internet i seguretat informàtica.

El sector informàtic de Romania és un dels que

registra un creixement més notable als mercats

centrals i de l’Europa de l’Est. El mercat de

programari dels serveis informàtics pot convertir-se

en un dels motors de l’economia en els propers

anys.

El COI va designar París com a ciutat

organitzadora dels Jocs Olímpics del 2024. Això

implica inversions importants en construccions,

però també en empreses tecnològiques. Del

pressupost total de 3.200 milions d’euros, 50 es

destinaran a un fons de suport a la innovació de

caire ecològic.

La regió nòrdica és una de les regions més

digitalitzades del món. Tots els països han establert

un pla d’acció que pretén afavorir el

desenvolupament de noves instal·lacions 5G,

eliminar els obstacles a l’expansió de la xarxa i

afavorir el desenvolupament del 5G en diferents

sectors.

Amb l’adopció de la tecnologia i la creació d’un

entorn favorable per a les empreses emergents

tecnològiques, Kenya s’ha convertit en un dels

països més innovadors del continent. Nairobi

també és coneguda com la Silicon Savannah pels

seus avenços en finances digitals, incubadores de

negocis i aplicacions

Font: mapa global d’internacionalització, 2019 d’EIC (DGI-ACCIÓ)



El sector TIC a Catalunya | Píndola Sectorial 29

Oportunitats tecnològiques i empresarials a Catalunya

Impressió 3D

Catalunya reivindica el seu espai entre els 

principals centres d’impressió 3D al món, als 

Estats Units, Europa o el Japó.

Big data i anàlisi de dades

Catalunya n’és un dels principals nuclis 

d’activitat a Europa. Centres de talent, 

d’R+D i un ecosistema innovador.

1. INDUSTRIA 4.0

Combinació perfecta: ecosistema industrial (21% del VAB) + tecnologia

Intel·ligència artificial i Machine 

Learning

Entorn de recerca potent amb infraestructures 

com el Centre de Supercomputació (Barcelona).

Robòtica

Els principals productors i centres de 

recerca en robòtica es troben a Catalunya i 

converteixen el lloc en un referent global.

Comerç electrònic

La connectivitat, la logística i 

el talent s’uneixen a 

Catalunya.

Simuladors

Els principals proveïdors mundials de 

programari de simulació tenen la seva seu 

a Catalunya.

Font: EIC (DGI-ACCIÓ). Més informació

Núvol

Catalunya és pionera en l’ús de la imatge 

digital al núvol per a la gestió de la 

informació mèdica.

A Catalunya hi ha 251 empreses d'Internet 

de les coses que obren la porta a la 4a 

revolució industrial.

Internet de les coses Ciberseguretat

A Catalunya hi ha 356 empreses amb 

6.000 treballadors i una facturació de 

810 M€.

Integració de sistemes 

La implementació de programes Industry 4.0 

crearà oportunitats per al desenvolupament 

de la integració de sistemes

Realitat augmentada

Les empreses catalanes desenvolupen 

aplicacions de realitat virtual amb gran impacte 

en àmbits de desenvolupament, salut i socials.

Ciències biològiques

5 de les 5 principals 

empreses farmacèutiques 

espanyoles són catalanes.

Greentech
Catalunya aposta pels 

objectius de 

desenvolupament sostenible 

i la millora de les tecnologies 

verdes.

4. SECTORS AMB ALTA INTENSITAT TECNOLÒGICA

2. TECNOLOGIES FACILITADORES CLAU

5G

Catalunya es converteix en el primer 

laboratori obert 5G d’Europa.

Blockchain

Un ecosistema tecnològic creixent a 

Catalunya, que ha duplicat la seva mida en 

un any

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.

Infraestructura òptima per a proves de 

vehicles, proves de conducció automatitzada 

en entorns reals.

Vehicle elèctric

Vehicle connectat i autònom

3. MOBILITAT DEL FUTUR

Drons

Catalunya acull un dels deu únics aeroports 

de drons del món. Catalunya s’està 

convertint en un referent mundial.

Una indústria de l’automoció sòlida, centres 

especialitzats de recerca i iniciatives públiques 

fan de Catalunya la millor ubicació per a la 

mobilitat elèctrica.

La mobilitat com a servei

Barcelona lidera la iniciativa europea 

«Mobilitat per espais urbans més vius» a 

Espanya. 

Ciutats intel·ligents

Barcelona, segona ciutat 

intel·ligent del món, 

després de Singapur. 

(Juniper Research, 2016).

Enginyers especialitzats, 

dissenyadors gràfics i 

entorn creatiu.

Economia Silver

L’economia Silver a 

Catalunya es pot beneficiar 

de nous avenços 

tecnològics.

Videojocs

Empreses ubicades a Catalunya com 

Celestia Aerospace, Satellogic i Aistech 

tenen una presència mundial en aquest 

sector. 

Nou espai

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/?q=&cat_tipus=f3971cf3-d94f-11e7-9472-005056924a59&cat_tipus=fa0d5188-d94f-11e7-9472-005056924a59
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Consulteu tot l'informe:

Més informació sobre el sector i notícies relacionades:

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/sector_TIC_catalunya

Consulteu l'informe complet aquí:

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

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

http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-

coneixement/cercador/BancConeixement/sector_TIC_catalunya

Per sol·licitar l’informe tecnològic complet, ens podeu enviar un 

correu electrònic a irodriguez@catalonia.com

mailto:irodriguez@catalonià.com

