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CAPÍTOL 2 

 

LA NOVA ECONOMIA: REQUERIMENTS URBANS 

 
 
2.1 INTRODUCCIÓ 
 
Durant els últims anys les economies dels països més avançats s’han caracteritzat per 
un ràpid avenç de la indústria basada en les tecnologies de la informació i la 
comunicació (TIC) . Aquest procés de canvi estructural té com a principals forces 
motrius la globalització econòmica, la innovació tecnològica i el canvi en els patrons de 
consum de les llars [1]. Aquests tres elements, actuant conjuntament, impulsen i 
retroalimenten una nova realitat econòmica, posant les bases de les innovacions de 
procés i de producte que caracteritzen unes noves relacions de despesa i producció. 
En aquest sentit, es pot afirmar que la nova economia està exercint els seus efectes 
sobre l’oferta i la demanda del conjunt de l’economia. 
 
L’elevada partipació de les TIC sobre la producció a alguns sectors com l’automòbil, la 
indústria química o les finances, les noves formes de distribució i consum o els canvis 
en les relacions empresarials són diferents manifestacions de la nova economia. 
 
D’altra banda, la consolidació de la nova economia està generant importants canvis en 
el conjunt de l’entramat i les relacions socials. Les modificacions al mercat de treball, 
els efectes ideològics i culturals, els canvis institucionals i polítics i, en definitiva, les 
noves formes de relació de l’individu amb el seu entorn, defineixen els efectes 
d’aquesta nova economia sobre les seves bases sociològiques i institucionals. En 
definitiva, es tracta dels efectes que la nova economia està generant en l’anomenada 
societat de la informació. 
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Fig. 2.1 Esquema de la societat de la informació 

(Font: El·laboració pròpia a partir de [1]) 
 
 
 
2.2. CARACTERÍSTIQUES DEFINITÒRIES DE LA NOVA ECONOMIA 
 
Segons Manuel Castells [2], la nova economia es caracteritza fonamentalment per tres 
grans trets interrelacionats: 
 
Primerament, es tracta d’una economia centrada en el coneixement i en la informació 
com a bases de producció, de productivitat i de competitivitat, tant per les empreses 
com per les regions, ciutats i països. 
 
Generar fonts de productivitat es un tema essencial i, en aquest sentit, la nova 
economia permet preveure la possibilitat d’un salt històric en la relació entre forma 
d’activitat i generació de riquesa. 
 
En segon lloc, es tracta d’una economia global. Les activitats econòmiques dominants 
estan articulades globalment i funcionen com una unitat en temps real. 
Fonamentalment funcionen a l’entorn de dos sistemes de globalització econòmica: la 
globalització dels mercats financers interconnectats per mitjans electrònics i 
l’organització a nivell mundial de la producció i gestió de bens i serveis. 
 
La tercera característica, indispensablement lligada a les altres dos, és el fet de que es 
tracta d’una economia que funciona en xarxes, en xarxes descentralitzades dins de 
l’empresa, en xarxes entre empreses, i en xarxes entre les empreses i les seves xarxes 
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de petites i mitjanes empreses subsidiàries. És aquesta economia en xarxa la que 
permet una extraordinària flexibilitat i adaptabilitat. 
 
És, per tant, una economia informacional, és una economia global i és una economia 
organitzada en xarxa, i cap d’aquests factors pot funcionar sense l’altre. Per tant, no 
es tracta únicament d’una economia del coneixement, és tracta d’una economia més 
complexa que de forma general respon al terme de nova economia. 
 
 
 
 
2.3. SITUACIÓ ACTUAL DE L’ECONOMIA DEL CONEIXEMENT A 
BARCELONA 
 
 
La base productiva de la ciutat de Barcelona i també de l’entorn metropolità han 
experimentat una profunda transformació al llarg de l’última dècada, evolucionant des 
d’una economia industrial cap a una economia basada en el coneixement, on els 
processos i productes amb un elevat component tecnològic i densos en coneixement 
van guanyant pes en la base econòmica de la ciutat. 
 
Aquesta evolució respon a la voluntat de la ciutat d’integrar-se plenament en la nova 
revolució tecnològica i esdevenir una de les principals capitals tecnològiques d’Europa. 
Amb aquest mateix objectiu, l’Ajuntament de Barcelona va desenvolupar una visió 
estratègica sota el nom de “Barcelona, Ciutat del Coneixement”, fonamentada en la 
intensificació de les activitats I+D i en la construcció d’una nova centralitat en base al 
desenvolupament científic, tècnològic i cultural. 
 
 
2.3.1. EL PERFIL DE L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA I LA SEVA ECONOMIA 
 
La ciutat de Barcelona té una població 1.593.075 habitants (2005) en una superfície 
de 100,4 km2. Un anàlisi de Barcelona no pot ser entès sense la seva àrea 
d’influència, que s’acostuma a definir des del punt de vista funcional en dues corones: 
la primera, anomenada àrea metropolitana de Barcelona (AMB), comprèn la ciutat de 
Barcelona juntament amb 26 municipis en un àrea de 477 km2 i una població 
aproximada de 3 milions d’habitants. La segona, molt més extensa (10% del territori 
català, 3.235 km2), anomenada regió metropolitana de Barcelona (RMB), comprèn 163 
municipis i una població de 4,5 milions d’habitants (representant el 70% de la 
població catalana). 
 
La regió metropolitana de Barcelona es defineix com una metropolis polinuclear, ja 
que a més de Barcelona existeixen nombroses ciutats que constitueixen pols 
d’activitat importants en la regió (Mataró, Sabadell, Terrassa, etc.). Els municipis són 
independents els uns dels altres però funcionen de forma interrelacionada, 
especialment en aspectes econòmics.  
 
Barcelona va ser la primera ciutat d’Espanya on va tenir lloc la Revolució Industrial (a 
finals del període 1880-1890) i en les dècades posteriors va ser el motor del sector 
industrial a Espanya. Durant les dècades dels seixanta i setanta es va produir un 
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procés a desindustrialització que va transformar l’economia de la ciutat, orientant-la 
cap al sector dels serveis. 
 
D’aquesta manera, Barcelona és actualment una ciutat de serveis, essent el sector 
terciari el que més ocupació genera i el que més ha crescut en els darrers anys.  En 
l’actualitat, pràcticament el 81% dels llocs de treball corresponen al sector serveis [3]. 
 
Aquesta especialització terciària és especialment intensa al municipi de Barcelona 
que, de la mateixa manera que altres nuclis urbans europeus, cumpleix de servidor 
d’una àrea econòmica més amplia que constitueix la realitat econòmica de l’Àrea 
Metropolitana. A mida que ens allunyem  del nucli urbà l’especialització en serveis es 
menor i augmenta l’especialització en indústria. 
 
A la figura següent es mostra l’ocupació per sectors econòmics a Barcelona, Àrea 
Metropolitana, Regió Metropolitana i Catalunya (any 2005): 
 
 
 

Ocupació per sectors econòmics
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Fig. 2.2 Ocupació per sectors econòmics (Font: Elaboració pròpia a partir de [3]) 

 
 
 
 
A més, Barcelona mostra una concentració elevada per que fa a les activitats 
intensives en coneixement, que s’instal·len com a conseqüència dels avantatges 
competitius de la ciutat per generar i atraure aquestes activitats. Així, el 45,5% dels 
llocs de treball de la ciutat són de serveis serveis intensius en coneixement (340.000 
ocupats) així com activitats industrials amb un ús intensiu de tecnologia (55.000 
ocupats) [3]. 
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Fig. 2.3 Llocs de treball segons intensitat de coneixement 

(Font: El·laboració pròpia a partir de [3] ) 
 
 
 
L’especialització de Barcelona en activitats de la nova economia també es manifesta a 
través de l’evolució d’altres indicadors, com ara el nombre de llicències de l’Impost 
d’Activitats Econòmiques (IAE) així com de la superfície d’activitat declarada. 
 
Des de 1996, el nombre de llicències d’activitat relacionades amb les noves 
tecnologies, serveis a empreses i activitats culturals i d’oci han experimentat un fort 
augment. Quasi la meitat (47,2 %) de l’increment de llicències durant el període 1996 
– 2003 correspon a aquest conjunt d’activitats (taula 2.1). 
 
 

ACTIVITAT %
En valor absolut
(# de llicències)

Telecomunicacions 310,0 124
Radio i televisió 207,1 58
Serveis culturals 114,6 274
Suports d'audio, video i informàtica 92,9 144
Activitats de promoció econòmica i ferial 88,4 198
Edició de llibres, revistes, diaris i altres edicions 80,2 218
Fabricació de maquinària d'oficina i ordenadors 63,3 74
Asistència i serveis socials 55,3 289
Sanitat 52,3 604
Serveis a empreses i particulars 43,3 7.878
Educació i investigació 28,5 813
Fabricació de components electrònics i circuits 24,2 100
Resta d'activitats 6,5 12.060
Total d'activitats de la ciutat 12,4 22.834  

Taula 2.1 Creixement del nombre de llicències de l'IAE en el període 1996 – 2003 
(Font: El·laboració pròpia a partir de [3]) 
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2.3.2 LES NOVES ACTIVITATS PRODUCTIVES 
 
Les activitats relacionades amb la nova economia es caracteritzen per la utilització 
intensiva de les noves tecnologies, per ser denses en coneixement i generadores d’alt 
valor afegit, a més de no ser contaminants i desenvolupar-se en medis urbans 
centrals. 
 
El sector de les tecnologies de la informació i la comunicació és una part molt 
significativa d’aquestes activitats, però cal incloure manufactures i serveis avançats, 
centres d’investigació, etc. Així doncs, el sector de les TIC engloba un ventall molt 
ampli d’activitats productives i de serveis. Les principals són: els serveis avançats, els 
centres de saber i les TIC [4]. 
 
 
a) ELS SERVEIS AVANÇATS 
 
Dins el procés de terciarització del sector secundari, es produeix una progressiva 
externalització de serveis. Aquesta externalització es configura en dos grans grups: 
aquelles activitats marginals i poc qualificades que tenen poca relació amb l’activitat 
de l’empresa (neteja, vigilància, etc.) i les activitats d’alt nivell (o serveis avançats) d’un 
contingut tècnic elevat i molt especialitzat. 
 
La seva localització és típicament urbana, tant per la necessària proximitat als 
ambients reals de presa de decisions com per la seva necessitat de potents 
infraestructures, especialment de telecomunicacions i informàtica. 
 
 
A continuació es presenta una classificació dels serveis avançats més significatius [5]: 
 
• Processament de dades. 
 

- Procés i tractament de dades subministrades per client. 
- Procés complet de dades. 
- Serveis d’entrada de dades, enregistrament, lectura òptica, etc. 
- Gestió i utilització d’instal·lacions de procés de dades. 

 
• Activitats relacionades amb el correu electrònic. 
 
• Activitats relacionades amb bases de dades: 
 

- Creació de bases de dades. 
- Emmagatzematge de dades: elaboració d’un model de registre informàtic. 
- Serveis de consulta de les bases de dades. 

 
• Prestació de serveis de valor afegit (correu electrònic, bescanvi electrònic de dades, 

EDI transferència electrònica de fons (EFT) videoconferència). 
 
• Subministrament digital de bens i serveis digitalitzats. 
 
• Manteniment i reparació d’equips informàtics: prestació de serveis tècnics (línies 

directes, suport, manteniment, outsourcing, serveis post-venda). 
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• Altres serveis de telecomunicacions: totes aquelles activitats relacionades amb la 
telefonia mòbil, les comunicacions per satèl·lit i les seves aplicacions a d’altres 
sectors com el transport i la distribució. 

 
• Serveis per a la creació de noves empreses: 
 

- Avaluació de projectes. Estudis de vialitat. 
- Cursos sobre gestió d’empreses. 
- Assistència tècnics (adquisició de tecnologia, informació tècnica). 
- Assistència financera (ajudes per als nous empresaris “seed capital” o “pre-venture 

capital”). 
- Incubadores o “Bussiness Innovation Centres”. 
- Parcs científics o tecnològics. 
 

• Aquelles altres activitats terciàries basades en el coneixement i que millorin la 
competitivitat. En especial: 

 
- Àrea tecnològica: centres de demostració de noves tecnologies (TIC, CAD-CAM, 

robótica), bancs de dades d’informació tecnològica, laboratori d’assaigs, centres de 
normes tècniques, centres de disseny, assessorament tecnològic (auditoria 
tecnològica), transferència de tecnologia i recerca d’empreses estrangeres per 
establir aliances. 

 
- Àrea comercial: exportació, publicitat, marketing i recerca de distribuïdors a 

l’estranger. 
 
- Àrea financera:  

- Auditoria, compatibilitat, leassing, factoring. 
- Capital de risc. 
- Assessorament fiscal. 
 

- Àrea administrativa: serveis jurídics, telecomunicacions, serveis informàtics i 
serveis de traducció. 

 
- Àrea de personal: cursos de formació tècnica en general. 

 
 
b) ELS CENTRES DE SABER. 
 
Els centres de saber actuen com a receptors, processadors i difusors de coneixement. 
Destaquen: 
 
- Centres de formació superior (formació professional, acadèmies, …). 
 
- Universitats i centres de formació continuada. 
 
- Centres d’investigació (R+D, públics o privats). 
 
- Equipaments culturals (museus, biblioteques, …). 
 
- Associacions professionals. 



                                                                                         Capítol 2. La nova economia: requeriments urbans                
 

15  

 

 
- Centres d’informació, documentació i assessorament. 
 
- Editorials i empreses de creació audiovisual. 
 
- Empreses usuàries intensives de coneixement. 
 
- Activitats artístiques o de gestió cultural. 
 
 
c) LES ACTIVITATS RELACIONADES AMB LES TIC  
 
Aquestes activitats són bàsicament les generades per les indústries informàtiques i de 
telecomunicacions. 
 
La classificació d’aquestes activitats es mostra a continuació: 
 
• Fabricació d’ordinadors i altres equips informàtics: 
 
• Fabricació de consumibles informàtics. 
 
• Fabricació de sistemes de telecomunicacions (centrals telefòniques, sistemes de 

control de la xarxa, sistemes de comunicació mòbil, sistemes de comunicació via 
satèl·lit,…). 

 
• Fabricació d’equips i cables de telecomunicacions. 
 
• Fabricació de materials electrònics; fabricació d’equips i aparells de ràdio, televisió i 

comunicacions. 
 
• Reproducció de suports enregistrats. 
 
• Desenvolupament, producció, subministrament i documentació de programes 

informàtics. 
 

- Producció de software estàndard (sistemes operatius, programes d’aplicació). 
- Producció de software avançat: relacionat amb la gestió del coneixement, la 

explotació i  emmagatzematge de dades i les xarxes neurals. 
- Producció software específic per la xarxa (Intranet, Internet, Extranet), 

desenvolupament d’aplicacions de comerç electrònic, seguretat i certificació, 
serveis financers. 

- Producció de software específic i per a aplicacions concretes. 
 
• Producció de software de gestió, control i intel·ligència de xarxes de 

telecomunicacions. 
 
• Radiodifusió i telecomunicacions: 

- Activitats de ràdio: producció i/o difusió de programes. 
- Producció, distribució i/o emissió de programes de televisió. 
- Empreses de telecomunicacions per cable i radiofòniques. La transmissió de so, 

imatges, dades o altre informació per mitjà de cable i ones, per repetidor o via 
satèl·lit. 
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- La comunicació per mitjà de telèfons, telègrafs i tèlex. 
- La transmissió de programes de ràdio i televisió. 
- Els serveis de telefonia de valor afegit: audiotex, etc. 
- Manteniment de les xarxes. 
 

• Desenvolupament de la transmisió per cable. 
 
• Sector Internet: connexió a la xarxa, allotjament i desenvolupament de webs, 

publicitat a la xarxa, comerç electrònic i altres serveis relacionats amb la xarxa. 
 
• Sector multimèdia: televisió interactiva i off-line (Cd-Rom, DVD, trucatge de 

fotografia o pel·lícules, realitat virtual). 
 
• Sector editorial publicacions en paper (Edició de diaris, revistes). 
 
• Sector audiovisual 
 
 
 
2.3.3. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A BARCELONA 
 
La importància del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació dins 
l’economia ve donada pel fet que contribueix de forma significativa a la creació de 
riquesa i al seu desenvolupament econòmic. Això és degut a que, el desenvolupament 
de les TIC està canviant el model industrial per un altre on la generació, el 
processament i la transmissió de la informació es converteixen en les fonts 
fonamentals de la productivitat i esdevenen els actius més importants de les empreses 
i organitzacions. A l’apartat anterior es presenta una classificació detallada de les 
activitats del sector TIC. 
 
En els últims anys, el sector de les TIC està creixent a un ritme molt elevat, sobretot si 
es compara amb altres índexs de creixement existents en altres sectors industrials 
convencionals. El creixement està liderat per les activitats de serveis TIC, mentre que 
el sector de manufactures TIC tendeix a perdre pes. 
 
Pel que fa a la composició del sector de les TIC a Barcelona, es poden distingir quatre 
grans grups (seguint la divisió proposada a l’estudi [6]): hardware, software, 
telecomunicacions i continguts. 
 
 

Total % Total %
Hardware 2.431 0,3 3.512 0,4 44,5
Software 8.357 1,2 15.288 1,8 82,9
Telecomunicacions 9.850 1,3 9.592 1,1 -2,6
Continguts 18.784 2,6 23.168 2,8 23,3
TOTAL 39.422 5,4 51.560 6,1 30,8

1997 2002
% Creixement

 
Taula 2.2 Composició del sector TIC a Barcelona 

(Font: [6] a partir de dades del departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona) 
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Com es pot observar a la taula anterior, les activitats relacionades amb els continguts 
representen la major part de l’ocupació durant el periode 1997-2002, passant d’un 
2,6% a un 2,8%. Entre aquestes destaquen l’animació d’imatges, l’edició de video i el 
disseny gràfic. 
 
El segon subsector en importància correspon al software (desenvolupament de 
programari). Aquest a estat el sector amb major creixement durant el periode indicat 
amb més d’un 80%. 
 
Cal remarcar que la importància dels continguts i el software en el conjunt del sector 
de les TIC està clarament relacionat amb la progressiva especialització de Barcelona 
en el sector serveis. 
 
Altres subsectors com el hardware són relativament poc importants a Barcelona (0,4% 
del total d’ocupació), encara que ha experimentat un important creixement en el 
periode estudiat. Finalment, el subsector de les telecomunicacions s’ha mantingut 
aproximadament constant en termes d’ocupació, amb una lleugera regressió en el seu 
pes relatiu. 
 
 

Barcelona RMB Catalunya
Hardware 0,4 0,6 0,4
Software 1,8 1,5 1,0
Telecomunicacions 1,1 0,6 0,5
Continguts 2,8 1,8 1,5
TOTAL 6,1 4,5 3,4  

Taula 2.3 Percentatge sobre l’ocupació total del sector TIC a Barcelona, AMB i Catalunya (2002) 
(Font: [6] a partir de dades del departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona) 

 
 
A la taula anterior es pot apreciar que le percentatge d’ocupació relacionat amb el 
hardware és lleugerament superior a la regió metropolitana de Barcelona, la qual cosa 
confirma el fet de que el sector industrial s’ha desplaçat fora del municipi de 
Barcelona. 
 
Considerant el nombre d’establiments i la seva mida en cada àrea, s’observa que 
comparativament Barcelona concentra la major part dels establiments del sector 
continguts i, conjuntament amb la RMB, la major part dels establiments 
corresponents al sector hardware i software. 
 
 

Hardware Software Telecomunicacions Continguts
Núm. Treballadors 3.512 15.288 9.592 23.168
Núm. Empreses 189 1.023 183 2.306
Mitja 18,6 14,9 52,4 10,0  

Taula 2.4 Llocs de treball i empreses al sector TIC de Barcelona (2002) 
(Font: [6] a partir de dades del departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona) 
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A la ciutat de Barcelona, la major part de les companyies del sector TIC tenen una 
mida petita o mitjana. Tret del subsector de les telecomunicacions, la resta de 
subsectors són empreses petites (menys de 20 treballadors).  
 
A més del seu pes econòmic i del seu dinamisme, el sector de les TIC es un gran 
generador de llocs de treball, la majoria d’ells qualificats. El percentatge de 
professionals relacionats amb les TIC a empreses catalanes està situat en un 3% 
(distribució: formació professional 29%, enginyers tècnics 28,2%, enginyers superiors 
(31,1%, altres formacions 11,7%) [6]. Més de la meitat d’aquests treballadors són 
informàtics (56,1%), un 15% experts en telecomunicacions, un 7% experts en 
electrònica. Encara que aquestes dades estan referides a Catalunya, es poden 
considerar vàlides per a Barcelona i la seva regió metropolitana ja que en aquesta 
regió es concentra la major part del sector de les TIC.  
 
Com s’ha comentat anteriorment, les activitats TIC presenten una gran concentració 
territorial a l’entorn de Barcelona, tant en nombre d’ocupats com de producció i 
exportacions. Així, l’any 2005 Barcelona i la resta de l’àrea metropolitana acogien 68% 
de l’ocupació TIC de Catalunya, superant el seu pes total  sobre l’ocupació de 
Catalunya (50%). 
 
Aquesta concentració és encara major en termes de producció, ja que el conjunt de 
l’àrea metropolitana concentra quasi el 81% del Valor Afegit Brut (VAB) TIC generat a 
Catalunya. 
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Fig. 2.4 Pes de l’ocupació i del valor afegit en TICs per àmbits de Catalunya (2004) 

(Font: El·laboració pròpia a partir de [3] ) 
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Des de 1991, les exportacions de manufactures TIC han incrementat notablement, a 
l’igual que la tasa de cobertura (percentatge de les importacions que cobreixen 
exportacions). En la província de Barcelona, aquesta tasa de cobertura ha passat del 
24% en 1991 al 69,1 % en 2003. A més, aquesta tasa era molt inferior a la del conjunt 
de manufactures l’any 1991 pero ha anat pujant fins igualar-la. 
 
Des de la vessant de la demanda, el grau de penetració de les tecnologies de la 
informació i la comunicació en Barcelona també s’ha incrementat al llarg dels darrers 
anys. El percentatge de llars amb ordenador ha passat del 45% en 1998 al 66,2% en 
2004 i actualment, la mitjana d’ordinadors per llar està al voltant de 1,4. La connexió 
a internet experimenta un creixement encara més notable, doncs més de la meitat de 
les llars tenen connexió (53,7%) davant del 10,8% de l’any 1998. Les connexions més 
freqüents són a través de la línia telefònica normal (el 42,3%) i per ADSL (39,5%). 
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Fig. 2.5 Evolució del percentatge de llars amb ordinador i connexió a internet 
(Font: [3] ) 

 
 
 
El desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions ha estat més lent 
del desitjable. Una de les raons ha estat el conflicte entre la infraestructura de fibra 
òptica i l’ADSL (Telefónica) originat quan l’administració pública va adoptar la 
determinació d’implantar el cable, amb l’objectiu de trencar d’aquesta manera el 
monopoli tradicional de la companyia Telefónica. Aquest conflicte polític va repercutir 
negativament en el desenvolupament de la infraestructura de telecomunicacions, amb 
implicacions per al sector de les TIC. Finalment, l’any 2000 es va arribar a un acord 
entre la Generalitat de Catalunya, el consorci Localret i Telefónica per establir una 
xarxa de banda ampla conjuntament mitjançant fibra òptica i ADSL. Des d’aquest 
acord, s’ha cobert el 95% del territori català. Al municipi de Barcelona, la cobertura és 
total, i l’existència de diferents operadors de telecomunicacions ofereix preus 
competitius. 
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2.3.3.1. COMPANYIES DEL SECTOR DE LES TIC A BARCELONA. 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, el sector de les TIC a Barcelona està dominat 
per petites i mitjanes empreses (principalment el subsector software). A continuació 
s’indiquen algunes de les empreses més representatives instal·lades a Barcelona: 
 
a) Empreses locals. 
 

- GTD, Ingenieria de Sistemas y de Software. La seva activitat principal està 
relacionada amb la concepció, desenvolupament, disseny i manteniment 
de tot tipus d’informació i sistemes de control en diferents sectors com ara 
l’espai, defensa, aeronàutica, indústria, ciència i telecomunicacions. Va 
ser creada en 1987 amb un 100% de capital privat català. L’any 2002 va 
obtenir uns beneficis de 36 milions de euros. 

 
- Adhoc Synectic Systems S.A. Empresa dedicada a l’enginyeria del software 

orientada a projectes. 
 
b) Multinacionals: CISCO Systems, Hewlett Packard, Sony, Samsung, etc. La majoria 

de les multinacionals del sector TIC instal·lades a Barcelona estan orientades al 
sector serveis i no tenen plantes de producció a la ciutat. 

 
c) Start-up. Aquesta tipologia d’empresa està en augment, especialment als 

subsectors del software i els continguts. Un exemple és Cadtech, companyia que va 
començar en la incubadora d’empreses de Barcelona Activa i ara te una localització 
independent en un parc tecnològic. 

 
d) Companyies de telecomunicacions. Fins fa relativament pocs anys el sistema de les 

telecomunicacions estava format exclusivament per Telefónica. Des de la 
liberalització del sector, altres companyies són presents a la ciutat com per 
exemple Auna, Retevisión o T-Systems. 
 
 

2.3.3.2. EDUCACIÓ LOCAL I INFRAESTRUCTURA DE RECERCA. 
 
En els últims anys, Barcelona ha incrementat l’abast dels seus recursos tant en 
educació local en TIC com en infraestructura de recerca. El nombre de graduats en 
branques relacionades amb les noves tecnologies ha crescut de forma constant, de la 
mateixa manera que la seva infraestructura per recerca científica. 
 
Actualment hi ha dues universitats que ofereixen estudis relacionats amb les TIC: la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i recentment, la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF). Tal i com es mostra en el gràfic següent, la UPC és la universitat que ha 
experimentat un major creixement en nombre de graduats. La universitat privada 
Ramón Llull (URL), que també ofereix estudis d’enginyeria, també ha incrementat 
notablement el nombre de graduats. 
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Fig. 2.6 Evolució dels graduats universitaris a Barcelona. 1994 – 2000. 

(Font: [6]) 
 
 
Catalunya va destinar l’any 2001 l’1,1% del PIB en I+D. Analitzant aquesta inversió 
per sectors, s’observa que la major part correspon al sector privat (66,8%), seguit de 
les universitats (24,8%) i de l’administració pública (7,8%). 
 
Cal indicar que aquesta inversió supera la mitjana de l’estat espanyol però està molt 
per sota dels nivells europeus. 
 
El sistema de ciència i tecnologia a Barcelona està format pel sistema universitari, 
centres de suport a la investigació, centres de transferència tecnològica i parcs 
tecnològics. Existeixen nombroses iniciatives promogudes per aquestes institucions 
malgrat no hi ha una estratègia unificada en la seva creació i planificació. 
 
Centres tecnològics. La regió metropolitana de Barcelona concentra la majoria dels 
centres tecnològics de Catalunya (més de 20). Aquests estan generalment vinculats a 
les universitats (principalment la UPC), a departaments específics de la Generalitat de 
Catalunya (Departament d’Indústria, CIDEM) o són fundacions privades creades per 
empreses de sectors com la construcció o associacions de professionals com l’Institut 
Català de Tecnologia. 
 
Parcs tecnològics. Hi ha 8 parcs tecnològics a la regió metropolitana de Barcelona, la 
majoria vinculades a universitats, altres creades mitjançant la participació de 
l’administració pública i el sector privat. La majoria d’ells estan en procés de creació i 
expansió. Alguns estan especialitzats en un àrea concret de la ciència, com per 
exemple el Parc de Recerca Biomèdica, mentre que altres són més generalistes, com el 
Parc Tecnològic del Vallès, on hi ha 50 companyies instal·lades relacionades amb les 
TIC. 
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2.3.3.3. ALTRES ACTORS IMPORTANTS EN EL SECTOR TIC. 
 
En aquest subcapítol es farà una descripció d’altres actors importants en el 
desenvolupament del sector de les TIC a Barcelona. Principalment es tracta de 
col·laboracions público – privades creades pel sector públic per estimular el 
creixement d’aquest sector. Les iniciatives específiques més importants s’indiquen a 
continuació: 
 
• Barcelona Activa. Agència de desenvolupament de l’Ajuntament de Barcelona que 

estimula la creació i desenvolupament d’empreses relacionades amb el sector de les 
TIC. 

 
• Localret. Consorci Local per al desenvolupament de les xarxes de telecomunicacions 

i les noves tecnologies en els municipis de Catalunya. Localret representa els 
interessos dels municipis davant de les administracions de la Unió Europea, de 
l'Estat i de la Generalitat de Catalunya en els processos d'aprovació de normativa 
sobre telecomunicacions que afectin les competències municipals en matèria 
urbanística, en la gestió dels espais públics i en l'àmbit fiscal. Cal destacar el paper 
de Localret com a interlocutor davant els operadors de telecomunicacions, en tot allò 
que afecta els municipis consorciats, pel que fa al desenvolupament de les xarxes i 
dels serveis de telecomunicacions. 

 
• 22@bcn,SA. Companyia privada creada per gestionar el desenvolupament del 

Projecte 22@. 
 
• Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM). Agència creada per 

promoure la inversió de companyies catalanes i estrangeres. Es tracta d’una agència 
pública finançada per govern de la Generalitat de Catalunya. 

 
• Societats de Capital Risk en el sector TIC. L’objectiu d’aquestes societats és la de 

estimular el desenvolupament de les empreses del sector TIC realitzant inversions 
amb risc elevat. Les més importants són de caràcter públic: universitats (INNOVA a 
la UPC), administracions públiques (INVERCAT, creada per CIDEM per estimular la 
creació de multinacionals catalanes). També Barcelona Emprèn, creada per 
l’Ajuntament de Barcelona per invertir en petites empreses que desenvolupin 
projectes innovadors a l’àrea de Barcelona. Degut a que es tracta d’iniciatives recents 
és difícil avaluar la seva eficiència. 

 
 
 
2.3.3.4. LOCALITZACIÓ DE LES TIC A BARCELONA. 
 
Respecte a la localització de les TICs a la ciutat de Barcelona, destaca la seva extensió 
al llarg de tot l’àmbit urbà, tot i que s’observa una major concentració en el triangle 
format entre la Diagonal, la Gran Via de les Corts Catalanes i Sants amb vèrtex a la 
Plaça de les Glòries i prolongacions cap a Sant Gervasi (via Balmes i Muntaner); la 
Sagrera (via Còrsega i València); el port (al llarg del Paral·lel) i en el Poblenou. Aquesta 
zona, que constitueix precisament l’àmbit d’estudi d’aquesta tesina, es consolidarà en 
els pròxims anys com la major concentració d’activitats basades en el coneixement, a 
mida que es vagi desenvolupant el Projecte 22@. Al llistat següent s’indiquen les 
empreses i institucions instal·lades al districte 22@ en data de setembre de 2005: 



                                                                                         Capítol 2. La nova economia: requeriments urbans                
 

23  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

(Font: pàgina web 22@bcn) 
 
(Superfície total contractada: 255.520 m2). 
 
 
2.4. REQUERIMENTS URBANS DE LES ACTIVITATS BASADES EN LA 
NOVA ECONOMIA 
 
La determinació dels requeriments d’entorn i d’estructura urbana de les activitats 
basades en la nova economia es pot realitzar a partir de l’estudi de les característiques 
de les diferents àrees arreu del món on s’han desenvolupat aquestes activitats. 
 
Un estudi complert de les experiències portades a terme en els últims anys és L’Estudi 
Ciutat Digital [7], realitzat per l’Institut Català de Tecnologia a finals de la dècada dels 
nouranta, amb la intenció de fixar les bases d’estudi per a la transformació de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (estadi inicial de planejament de la transformació del 
Poblenou). 
 
Es van estudiar 21 casos prenent com a criteri de selecció  l’obtenció d’una distribució 
el més representativa possible de les diferents regions mundials (donant especial 
importància a Europa), la importància del fenomen i l’existència d’una certa 
planificació o control sobre el mateix. 
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La relació completa dels casos estudiats és la següent: 
 
 

• Estats Units 
 

 Cyberdistric (Boston) 
 Digital Coast (Los Angeles) 
 Silicon Alley (New York) 
 Silicon City (Chicago) 
 WebPort (Portland) 

 
• Àsia 
 

 Bangalore (Índia) 
 Hyderabad (Índia) 
 Chennai (Índia) 
 Hsinchu (Taiwan) 
 Multimedia Super Corridor (Maläsia) 
 Media Valley (Corea) 
 Softopia (Japó) 
 

• Orient Mitjà 
 

 Atidim Park / Matam Park, Tel-Aviv / Haifa (Israel) 
 

• Europa 
 

 Baden-Wüerttemberg (Alemanya) 
 Oulu (Finlàndia) 
 Environment Park (Torí) 
 Hoxton (Londres) 
 Silicon Fen (Cambridge) 
 Silicon Glen (Glasgow-Edimburg) 
 Electrum i Kista Science Park (Estocolm) 
 Soft Center (Suècia) 

 
 
A continuació es descriuen els casos més significatius: 
 

- El Silicon Alley de Nova York, paradigma del dinamisme empresarial i 
immobiliari. Situat a prop del districte financer, va ser el bressol de la indústria 
de l’anomenat new media, empreses dedicades íntegrament a Internet, no tant 
en el vessant tecnològic com en el de disseny i continguts. Posteriorment va ser 
una de les principals víctimes de la crisi de les punt com. Tanmateix, continua 
sent-hi un lloc de referència obligada per a moltes empreses de la nova 
economia. 

 
- Les ciutats de Bangalore i Hyderabad, a l’Índia, especialitzades en software. 

Fonamenten la seva estratègia en una molt bona educació de base i en la 
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connexió amb empreses situades als Estats Units. També en la ferma voluntat 
del govern indi d’apostar per aquest sector econòmic. 

 
- La diversitat dels models europeus, des de Cambridge, al Regne Unit (una 

impressionant concentració de coneixement, i una molt bona relació 
universitat-empresa), fins a iniciatives molt més locals però no per aquesta raó 
menys potents o interessants (com la rehabilitació d’unes antigues casernes a 
Ludwisburg, prop d’Stuttgart, o el Soft-Park de Ronneby a Suècia). 

 
 
Si bé alguns dels casos estudiats estaven situats en polígons allunyats de nuclis 
urbanitzats, la major part eren en entorns netament urbans. La ubicació en polígons 
responia a circumstàncies molt concretes (i en algun cas al desig de construir una 
zona de major valor afegit enmig de la concentració industrial) o bé la pròpia inèrcia 
del model anterior. En canvi, els urbans, molts formats espontàniament, oferien un 
gran dinamisme i constituïen sovint una important aportació a l’economia de la seva 
ciutat. 
 
D’aquesta manera, l’estudi es mostra una gran diversitat en quant a les 
característiques d’aquestes zones i les seves circumstàncies contextuals, que les fan 
gairebé úniques i irreproduïbles. 
 
Malgrat això, és possible treure conclusions generals sobre la relació entre les ciutats i 
les TIC. Les més rellevants s’indiquen a continuació: 
 
 

- la qualitat de vida. Els treballadors de les noves tecnologies exigeixen un cert 
estàndard de vida, la qual cosa fa que s’incorporin més als nous complexos. 

 
- la situació relativa. En el cas de grans parcs dedicats en una gran proporció a 

la producció, la seva situació relativa es mesura a escala global. A l’Àsia el 
factor de localització està relacionat amb el preu de la mà d’obra. 

 
- les infraestructures. Es tracta d’un factor decisiu. Les de telecomunicacions 

perquè son la base de la producció del nou sector, però també d’altres com les 
comunicacions, climatització centralitzada i transport. 

 
 
Aquests condicionants són comuns, tant en la vessant de recerca, desenvolupament i 
producció de les TIC (software i hardware) com en el sector dels new media, més 
relacionat amb internet i la indústria multimèdia. 
 
El new media té unes característiques molt ben definides quant a necessitats d’entorn. 
En primer lloc, es desenvolupen espontàniament en un entorn urbà. Tant pel tipus de 
gent que hi treballa com per la necessària proximitat als centres de decisió. Es poden 
establir dos corrents segons el lloc on es desenvolupen: 
 

- aquells que s’han desenvolupat a importants centres de l’economia global (Nova 
York, Londres). 

 
- aquelles iniciatives portades a terme en ciutats petites. En aquests casos, 

l’activitat s’ha estimulat, produint-se posteriorment una dinàmica pròpia. 
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La necessitat d’infraestructures es fa més palesa en el new media, essent 
imprescindible una xarxa de telecomunicacions potent i bons accessos, sobretot amb 
transport públic. 
 
En els casos de centres urbans, la qualitat de vida és encara més important, degut a 
la major exigència dels professionals. A Nova York aquest era considerat un dels 
factors crítics, juntament amb el preu i la disponibilitat d’espais. 
 
Finalment, la necessitat de flexibilitat d’espais (és a dir, amb diverses possibilitats de 
dimensions, funcions i propietat) és una de les característiques més pròpies dels nous 
centres productius urbans. 
 
Cal esmentar que la possibilitat d’emmotllar la nova economia dins un entorn urbà ja 
consolidat es considera la possibilitat més interessant, a causa de la informació 
acumulada en la seva història urbanística i de producció. Aquesta constitueix 
justament la mancança més important de les megaciutats asiàtiques creades 
artificialment del no-res. 
 
 
 
2.4.1. EL POTENCIAL DE BARCELONA 
 
Barcelona és una de les majors metròpolis europees i el centre d’una extensa regió 
metropolitana de més de 217 municipis, en la qual resideixen 4,6 milions d’habitants. 
 
L'economia catalana mostra una trajectòria expansiva: registra el PIB més alt del 
conjunt de les comunitats autònomes (en termes absoluts), i la previsió de creixement 
és positiva. Mantenint la mateixa base de càlcul del PIB de Catalunya, el PIB per a la 
província de Barcelona o valor afegit brut (VAB) se situaria en una xifra aproximada de 
105.151 milions d’euros, la qual reflecteix el protagonisme de l’àrea econòmica de 
Barcelona en el conjunt de Catalunya i d’Espanya. 
 
A continuació es mostren els principals avantatges competitius [8] que fan de 
Barcelona una de les ciutats d’Europa amb un major potencial: 
 
 
a) estructura econòmica diversificada 
 
Paral·lelament al procés de trasllat de gran part del sector industrial a la conurbació 
metropolitana, la indústria que ha romàs a l'àrea central ha adquirit un alt valor 
afegit. Es tracta de noves activitats econòmiques de caràcter industrial en branques 
com els serveis mediambientals, les indústries culturals, les comunicacions, el 
transport aeri i d’altres amb gran potencial de creixement. Concretament, durant el 
període comprès entre els anys 2000 i 2004, Barcelona i l’àrea metropolitana han 
augmentat el contingut tecnològic alt i mitjà de l’ocupació industrial fins a un 11,2% i 
un 35,8%, respectivament. També dins el sector de serveis, especialment en aquells 
vinculats amb l’activitat turística, l’ocupació d’alt valor afegit ha crescut més d’un 
33%. 
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La regió metropolitana de Barcelona té una estructura policèntrica i econòmicament 
diversificada que facilita el rol de viver de noves idees, empreses i productes. Atretes 
per  les sinergies positives que genera aquest entorn de foment de la creativitat i 
capacitat emprenedora. Aproximadament la quarta part de les 50.000 empreses 
espanyoles amb més facturació es troba a l’àrea econòmica de Barcelona. 
 
L’evolució sectorial del nombre d’afiliats actius a la seguretat social ofereix una visió 
sintètica del procés de canvi de l’estructura productiva que viu l’economia 
metropolitana i, en especial, la de la ciutat central. El nombre d’ocupats en el sector 
terciari ha crescut a un ritme superior al 4% i ja ha superat el milió i mig d’afiliats. En 
especial, a la ciutat de Barcelona el sector terciari creix amb un caràcter clarament 
emprenedor, com ho demostra el fet que, en els darrers tres anys, creix amb la 
màxima intensitat el nombre d’afiliats autònoms, especialment en el subsector de les 
noves tecnologies, una estructura econòmica cada cop més terciaritzada.  
 
 
b) accessibilitat i connectabilitat 
 
La situació geoestratègica de Barcelona, en el centre de la regió euromediterrània, 
unida a una xarxa d’infraestructures moderna i completa que concentra a la metròpoli 
totes les modalitats de transport (marítim, aeri, ferroviari i per carretera), 
contribueixen molt positivament en el desenvolupament de Barcelona com a centre 
logístic de primer ordre. 
 
L’Aeroport de Barcelona se situa entre els 10 primers aeroports d'Europa quant a 
nombre de passatgers. A més a més, va ser el segon aeroport europeu pel que fa al 
creixement del nombre de passatgers durant l’any 2004. 
 
Precisament, l'espectacular ritme de creixement de passatgers internacionals no 
europeus ha potenciat durant els darrers anys l'oferta de vols directes 
intercontinentals amb ciutats com Xangai, Nova York, Filadèlfia, Atlanta, Buenos 
Aires, Natal i l’Havana, a l’espera que s’hi afegeixin noves destinacions. Amb 
l’ampliació de les instal·lacions i dels serveis actualment en curs, l’Aeroport de 
Barcelona preveu acollir 40 milions de passatgers per any. 
 
L’any 2004 el Port de Barcelona va ser el port espanyol que més va créixer en càrrega 
de contenidors, en competència amb Algesires. Aquest creixement es deu al paper 
estratègic que juga el port com a infraestructura d’entrada de les importacions de 
productes energètics i productes intermedis per a la indústria química, i es reflecteix 
en l’augment del trànsit amb els ports de l’àrea del Golf Pèrsic i de la Mediterrània 
oriental. 
 
Barcelona ja disposa de serveis ferroviaris d’alta velocitat que la connecten amb altres 
ciutats del litoral mediterrani; així mateix, ja hi ha en marxa un segon corredor d'alta 
velocitat per millorar la connectivitat de la capital catalana amb Europa. La 
construcció de la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona-França (la posada en marxa 
de la qual es preveu per a l’any 2008) multiplicarà la capacitat i l'eficiència de les 
connexions ferroviàries de Catalunya, que actualment transporten el 65% de 
mercaderies des de la resta d'Espanya i Portugal cap a Europa gràcies, especialment, 
a la connexió amb el port i l'aeroport de Barcelona. L'entrada en funcionament del 
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tren d'alta velocitat connectarà Barcelona amb París en 4 hores i Barcelona amb 
Madrid en 2 hores i 30 minuts. 
 
 
c) ciutat en xarxa 
 
Barcelona és un node internacional dins la zona de la Mediterrània que presenta una 
oferta de sistemes de telecomunicacions fonamentada en empreses de prestigi i que 
disposa de servei de fibra òptica en tot el territori urbà. 
 
 
d) oferta immobiliària competitiva per als negocis 
 
L'oferta immobiliària per a activitats industrials de Barcelona és una de les més 
importants de l'arc mediterrani, i compta amb més de 12 milions de metres quadrats. 
 
 
e) qualitat de vida elevada 
 
Barcelona és una ciutat dinàmica, moderna i diversa, on des de fa segles conviu un 
profund esperit emprenedor, comercial i competitiu amb l’art de saber viure i gaudir 
de l’expressivitat d’una cultura i d’una qualitat urbana exigent. En un entorn amb 
avantatges naturals extraordinaris, Barcelona manifesta una combinació d’identitat i 
cosmopolitisme que la diferencia d’altres ciutats d’arreu del món. 
 
En els darrers anys Barcelona ha consolidat la seva marca internacional gràcies a la 
qualitat de vida urbana de la qual es gaudeix a la ciutat i, també, gràcies a la 
internacionalització progressiva que ha anat guanyant. Tant es així, que el rànquing 
europeu 2004 fet públic per Cushman & Wakefield Healey & Baker (C&W H&B) la 
situa com la ciutat europea amb millor qualitat de vida, per sisè any consecutiu. 
 
 
 
 
 
 


