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RESUM EXECUTIU

El projecte de l’Àmbit
mbit B30 neix en el marc d’una conjuntura econòmica
econòmica molt adversa en el
que és imprescindible prioritzar la viabilitat real dels projectes, per tal de fer una proposta
executable i no només un exercici teòric.
L’objectiu d’aquest projecte és definir
d
i desenvolupar una estratègia de col·laboració
conjunta sota el tribut comú de la manufactura avançada entre els diferents agents del
territori, empreses, centres de recerca, universitats, ajuntaments, organitzacions
empresarials, organitzacions sindicals i governs per, col·laborar i actuar de forma
col·lectiva per posicionar l’eix B30 com una de les regions industrials amb més potencial
innovador de Catalunya, Espanya i del Sud d’Europa.
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1. LA INDÚSTRIA MANUFACTURERA A EUROPA

La indústria a Europa abans de la crisi

La indústria manufacturera és una de les activitats econòmiques més importants d’Europa.
La xifra mitjana de negoci de la indústria manufacturera dels deu països més poblats
d’Europa va créixer durant el període 2003 – 2007 de 9.770 euros a 12.040 euros per
pe
habitant. Espanya es troba en la zona mitja amb xifres lleugerament superiors a la mitjana.
Països com Alemanya,
ya, França, Regne Unit, Itàlia i els Països Baixos encapçalen la llista
d’indústries manufactureres més proliferes. En termes de xifres absolutes
absolute són els països
amb major renta per càpita els que encapçalen el PIB per càpita generat per la indústria
manufacturera (exceptuant el cas de França).

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Eurostat. Anàlisis de les dades en milers d’euros per càpita, referenciats
a la població nacional de l’any 2003 i 2007 respectivament.

Durant el període 2003 – 2007, la indústria a Europa va créixer significativament en tots els
sectors i països, però a partir del 2008 passa d’una època de bonança i creixement,
creixeme a un
llarg període de crisi.

Menys empreses a casa nostra
Tot i la bonança econòmica, que va generar un increment de la xifra de negoci per càpita
de la indústria manufacturera d’Europa fins l’any
l’any 2007, cal tenir en compte el factor de la
deslocalització empresarial.

Un gran número d’empreses a partir de l’any 2005 van decidir abandonar Espanya per
traslladar les seves plantes de fabricació a països amb menors costos (sobretot laborals)
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de fabricació. Els nostres salaris eren llavors, més elevats que qualsevol zona emergent i
moltes de les activitats industrials es varen deixar de fer aquí. Segons l’estudi
Deslocalización: Otro rostro de la internacionalización Empresarial,
Empresarial, de la Fundació
Cajamar,, entre l’any 2000 i el 2007, es calcula que hi va haver uns 260 casos de
deslocalització, entre els quals, 136 a Catalunya, 26 a Madrid i 14 al País Basc. Parlant
amb diversos empresaris del territori ens posen de manifest que durant aquest període van
portar
rtar a terme estudis per tal de valorar la possibilitat de la deslocalització i aconseguir un
abaratiment dels costos. Tot i que no hem pogut parlar amb els directius de les empreses
que van marxar, els representants dels treballadors que van deixar sense feina algunes
d’aquestes empreses, han apostat des d’aquell moment per la transformació del territori en
un espai de “manufactura avançada”.
D’entre les activitat que es van deslocalitzar, trobem sobretot aquelles en les que
tradicionalment s’ha pensat que requerien més mà d’obra i menys investigació (indústria
tèxtil, cuir i calçat, motocicletes i bicicletes, mobles, electrònica de consum, pelleteria i
articles d’esport i joguines, etc.). Fabricar fora d’Espanya suposa haver de traslladar els
productes acabats
bats al nostre país. Tot i això, en el passat es mantenia la rendibilitat dels
productes, ja que es podien vendre més barats i hi havia més diners per invertir en
màrqueting.
La deslocalització de la industria manufacturera es va produir fonamentalment com un
element de defensa enfront de la competència de les nacions emergents, per a reduir
costos. Mentre que es retenien les funcions de major valor afegit a Espanya.
En conjunt el procés de deslocalització que es va produir durant la segona meitat de la
dècada
cada passada pretenia, a més a més de la reducció dels costos salarials i de producció,
trobar nous mercats emergents en els que col·locar la producció, com per exemple les
empreses d’electrònica de consum i d’automoció localitzades bàsicament a Catalunya.

Regressió en la xifra de negoci industrial europeu
Amb l’inici de la crisi financera dels Estats Units i posteriorment amb la pujada
desmesurada dels preus de les matèries primeres, es produeix en el món a partir del 2008
una crisi econòmica, fruit de la crisi financera provocada per l’expansió artificial del crèdit.
Aquesta successió de fets ha deixat tocats els mercats. La falta de liquiditat i la inseguretat
per a portar a terme projectes davant l’escassetat de crèdit, han determinat en els últims
anys una regressió en la xifra de negoci industrial europeu.
Empresaris del territori posen de manifest les dificultats per accedir a finançament, que és
la font que els permet invertir recursos en nous projectes empresarials de diversificació o
innovació del negoci. Per altre banda, de les que disposen de capacitats pròpies de
finançament, guanyat amb els esforços a l’empresa i seguint una estratègia de prudència,
tenen dificultats per identificar oportunitats d’èxit en les que apostar, ja que hi ha moltes
incerteses
erteses en l’entorn que dificulten la presa de decisions. Motiu pel qual, molts dels
projectes acaben morint o guardats en el calaix.
En la regressió de la xifra de negoci industrial europeu, també cal
cal tenir en compte altres
factors que s’apuntaven en el punt anterior, com la deslocalització de moltes empreses a
altres països i la desaparició de moltes d’altres que amb la crisi van fer fallida per la falta
de rendibilitat, va generar que el teixit empresarial espanyol reduís
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dràsticament
ent a partir de l’any 2006. (Segons l’INE, han desaparegut 33.000 empreses
industrials, i en molts casos no per processos de concentració).

La nova política industrial retorna la industria a Europa
Algunes empreses que anteriorment havien desplaçat la seva
va producció a altres països
actualment s’estan plantejant retornar la manufactura a Espanya i a la resta d’Europa. La
diferencia de costos s’ha retallat, de manera que actualment ja no surt rendible la
producció a països en vies de desenvolupament, i a més
més a més, controlar la qualitat a
grans distancies és complicat.
Per altre banda, el factor de proximitat als mercats és cada vegada més important, ja que
en moltes ocasions els costos en logística no compensen el desplaçament industrial. Tot i
que el procéss acaba de començar i encara són poques les companyies que s’han decidit a
tornar, està previst que augmenti en els pròxims anys i sigui significatiu a curt i mig termini.
Europa amb l’objectiu últim de recuperar el creixement sostenible, crear ocupació d’alt
d
valor i donar resposta als problemes de la societat, es planteja la recuperació de la
indústria manufacturera en el territori i per tant aconseguir que la part del PIB europeu
corresponent a la indústria passi del 15,6% actual al 20% l’any 2020. La Comissió
Co
proposa
una seguit de mesures (veure detall a l’apartat 9. Estratègia 2020 d’aquest document)
prioritàries amb la finalitat de fomentar la inversió en noves tecnologies, millorar l’entorn
empresarial, millorar l’accés als mercats i al finançament (especialment
(especialment en el cas de les
pimes), i en general satisfer les necessitats de la indústria.
Es preveu que les pimes siguin les primeres en retornar i aquelles empreses que no tinguin
un volum massa elevat d’inversió a l’estranger que hagin de rendibilitzar.
rendibilitzar. Per altre banda,
s’espera que empreses de sectors madurs i competitius, puguin planificar el retorn pensant
en inversions en innovacions importants de producte, procés de producció o model de
negoci, de manera que el nou negoci esdevingui econòmicament viable.
v
La indústria europea esta ben situada per assumir aquest paper, Europa és líder mundial
en nombrosos sectors estratègics com l’automoció, l’enginyeria, l’aeronàutica, l’espai, els
productes químics i farmacèutics, etc. La indústria a Europa segueix representant quatre
cinquenes parts de les exportacions europees i un 80% de la inversió en R+D del sector
privat prové de la indústria manufacturera. Si es recupera la confiança i les inversions,
també es recuperarà i tornarà a créixer la indústria a casa nostre.

Tendències en l’evolució de l’economia mundial
L’estudi Prospectiva de la Indústria Catalana 2018, del Departament d’Innovació,
Universitat i Empresa de la Generalitat de Catalunya, posa en relleu diverses tendències
d’evolució de l’economia mundial que tindran un impacte en el futur de Catalunya, entre les
que destaquen:


El paper creixent dels països com la Xina i l’Índia pel que fa als intercanvis
comercials.
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L’envelliment demogràfic d’Europa.
d’Europa



L’emergència de recursos nous i rars (petroli, gas,
g
aigua, espai
pai i altres matèries
primeres) que provoquen tensions cada vegada més importants entre els territoris.
territoris



L’evolució de les expectatives dels particulars (modes de consum, preferències,
etc.)



Increment de les preocupacions mediambientals amb una conscienciació cada
vegada més elevada dels costos creixents del canvi climàtic.
climàtic



L’afirmació de la responsabilitat social de les empreses.
empreses



L’evolució del paper del consumidor que també forma part dels processos de
producció.



La prossecució de la globalització
globalit
dels sistemes de producció.

Cal tenir en compte totes aquestes tendències que han de permetre un canvi en el model
de producció i consum mundial i també a casa nostre.

El canvi de model industrial: la nova indústria
Un dels aspectes més rellevants en el canvi de model estructural que s’esdevé
darrerament a les economies avançades és el progressiu esvaïment de les fronteres entre
el sector industrial i el sector terciari.
terciari És per això̀ que una comprensió́ adequada de les
le
economies actuals obliga a un reajustament dels instruments analítics i,
i, particularment, a
una revisió́ de les fronteres tradicionals del que s’ha entès fins fa relativament poc com a
indústria.
Una proposta molt suggeridora és la que considera que el perímetre
perímetre del sector industrial
s’ha d’establir amb la inclusió́ dels serveis destinats a la producció́ , que són,
són en gran
manera, complementaris i interdependents amb les activitats manufactureres.
manufactureres D’acord amb
aquesta interpretació́ , es pot parlar d’un sector
sector integrat indústria manufacturera-serveis
manufacturera
destinats a la producció́ , també́ anomenat nova indústria,
indústria l'anàlisi
anàlisi del qual,
qual en termes de
dimensió́ i de dinàmica,, fa canviar moltes de les apreciacions fetes fins ara sobre el
fenomen de la pèrdua de pes específic
espec
de la indústria.
Més detalladament, i d’acord amb l’article 4.3 de la Llei de política industrial aprovada el 30
de juny del 2009 pel Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya,
Catalunya les
activitats industrials i de serveis a la producció́ resten
resten constituïdes per les activitats
següents:


Les activitats consistents en la transformació física,
física química o biològica de
substàncies o components en nous productes,
productes i les activitats que comportin
qualsevol modificació́ , renovació́ o reconstrucció́ substancial
bstancial d’articles i productes
acabats o semielaborats.



Les activitats de les indústries extractives i de producció i distribució d’energia i
aigua.
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Les activitats mediambientals i de tractament, eliminació, gestió i valorització de
residus.



Les activitats relacionades amb la distribució de béns i serveis a altres sectors de
l’economia.



Les activitats de venda, lloguer, manteniment i reparació de maquinària, equips i
material de transport i altres béns tangibles.



Les activitats de serveis empresarials
empresar
intensius en coneixement.



Les activitats de serveis operatius i de gestió d’instal·lacions productives.
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2. CATALUNYA COM A MOTOR ECONÒMIC DEL SUD
D’EUROPA

La posició de Catalunya entre les principals regions europees
Catalunya és un país que té una forta tradició en les activitats manufactureres.
manufacture
La seva
industrialització, que fou la punta de llança de la revolució industrial espanyola
nyola en el segle
XIX, no sorgí com a conseqüència d’una disponibilitat de recursos bàsics;
bàsics; ben al contrari,
es dugué a terme malgrat insuficiències importants en primeres matèries i inputs
energètics.
El factor que permeté superar aquesta deficiència fou l’esperit empresarial,
empresarial que impulsà
una gran quantitat de projectes industrials i va fer possible que Catalunya assolís
assol la posició́
hegemònica que encara manté en el conjunt de la indústria espanyola i esdevingués una
àrea d’industrialització europea.
La indústria ha jugat i juga un paper clau en la vertebració de l’economia
omia catalana i en la
generació d’efectes multiplicadors
multiplicadors cap endavant i cap enrere que han facilitat i faciliten el
desenvolupament de la resta d’activitats i el benestar de la societat.
Catalunya és, des de fa molts anys, un país industrial, i destaca com una de les una de les
regions europees més industrialitzades.
industrialitzades Dins del seu teixit industrial hi ha empreses de
primer nivell, tant per la seva quota de mercat com per llurs característiques innovadores o
pel seu grau d'internacionalització́
internacionalització́ .

Font: Méndez, R. i Molinero,
Mo
F. "Localización y estructura de las
as áreas industriales y urbanas”
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Per altre banda, Catalunya es troba en un emplaçament òptim, al centre de la zona més
potent econòmicament del sud d’Europa: una situació geogràfica estratègica, ideal per
entrar als mercats d’Europa, Amèrica Llatina, el nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, amb un teixit
productiu diversificat, connexions de primer nivell en les principals xarxes viàries,
aeroportuàries, portuàries, ferroviàries i de transport públic, amb una elevada
elevada concentració
de centres de recerca i de transferència tecnològica, universitats i infraestructures
científiques. Tot plegat, sumat a l’excel·lent qualitat de vida,
vida, converteixen Catalunya en
una de les zones més competitives del Sud d’Europa.
Una zona estratègicament situada, integrada dins la megaregió “Barcelona-Lió”,
“Barcelona
l’onzena
més important de les megaregions de més pes mundial, segons els estudis de consum
d’energia de Richard Florida, The Rise of the Megaregion.. Estudi en el que s’introdueixen
nous conceptes en la prospectiva global i les teories de creixement com són el de les
megaregions, analitzant quines són les de més pes mundial a partir de les emissions de
llum nocturna.

Font: Florida, R. "The
The Rise of the Megaregion”

Per altre banda, Catalunya és el motor econòmic d’Espanya. Tot i que compte amb el 16%
del total d’habitants de l’Estat, encapçala l’activitat econòmica (20% del PIB), industrial
(25,5%) i comercial (17,5%) de l’estat. Les exportacions catalanes representen
represente el 30% del
total del país.
Més de 3.300 empreses estrangeres han escollit Catalunya com a ubicació per a
implantar-se i com a porta d’accés a Europa, tot establint-hi
hi des de les seves seus d’àmbit
supraregional, fins a centres de R+D, plataformes logístiques,
logístiques, oficines comercials o plantes
productives.
Sense oblidar que Barcelona, capital de Catalunya, està considerada la ciutat amb més
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bona qualitat de vida d’Europa pels treballadors i que se situa en el quart lloc del rànquing
de les millors 33 ciutats europees
uropees on ubicar un negoci.
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3. ALGUNS DELS REPTES ECONÒMICS DE CATALUNYA
Catalunya està situada geogràficament de forma privilegiada en l’arc mediterrani
occidental, amb unes condicions molt favorables per respondre als grans reptes actuals de
l’economia globalitzada. El desplaçament de l’activitat econòmica cap a latituds
meridionals, liderat pel creixement de països emergents, situa de nou el Mediterrani en el
centre de la relació comercial entre Europa i Àsia i el nord d’Àfrica. És en aquest context
on Catalunya, pel seu rerepaís industrial històric i fort i la seva posició en el cordó litoral
policèntric mediterrani, ha de poder jugar un paper determinant. Amb aquest escenari i
tenint en compte que l’activitat econòmica internacional a Europa continua produint-se
produint
principalment a través de l’eix bidireccional oest-est
oest est del nucli industrial centreeuropeu, es
pot començar a pensar que l’incipient, encara feble i unidireccional eix sud-nord,
sud
que
passa per Catalunya, té de forma lògica i natural una enorme potencialitat de creixement i
de reequilibri nord-sud.
D’entre els reptes econòmics actuals de Catalunya destaquen els cinc que es detallen a
continuació:

1. Tenir una gran multinacional del Top 100 d’empreses del món
Catalunya és coneguda arreu del món, entre més coses, per la ciutat de Barcelona, pel
Barça i per genialitats del passat i del present, com ara Ferran Adrià. Però a Catalunya, li
aniria molt bé de tenir una gran multinacional en la llista curta (‘top 100’) d’empreses del
món. En tenim
m candidats? Fa de mal dir. A Gas Natural no li han anat bé les aliances o
compres. La Caixa no s’ha internacionalitzat. Mango encara és lluny d’Inditex, tot i ser una
proposta molt potent mundialment. Potser una farmacèutica catalana pot tenir sort en una
patent i créixer molt, però no és gens fàcil. El paper d’empreses globals de referència
catalana no és gens negligible en qualsevol hipòtesi del futur del país. Tenir una empresa
global de referència no pot ser una política pública, però en canvi és un desafiament
de
de
país.

2. Crear plataformes flexibles de producció. Desplegament de plataformes obertes
de manufactura avançada
Una de les bases del creixement de Catalunya ha estat la inversió estrangera.
L’extraordinària visió dels primers anys de Jordi Pujol
Pujol atraient empreses japoneses va ser
decisiva als vuitanta, com després ho fou la inversió francesa i alemanya. Ara el model és
difícil de reproduir i potser caldria desplegar plataformes de manufactura diferents, més
competitives i flexibles, perquè si no
no hi ha implantacions d’empreses, almenys es fomentin
grans aliances estratègiques amb grups de referència. La Samsung que va marxar de
Catalunya fa pocs anys no té res a veure amb la Samsung d’avui. No es podrien fer ofertes
interessants per donar respostes
respostes competitives als seus mercats europeus o globals? Crec
que entre el creixement empresarial i la captació de multinacionals hi pot haver una tercera
via: crear plataformes flexibles de producció per a les empreses globals. Que els conflictes
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sindicals com
m el de Nissan es resolguessin raonablement ens hi ajudaria. Recordem-ho:
Recordem
la
manufactura torna als països d’origen. General Electric torna a obrir fàbrica als Estats
Units després de molt de temps. No podem perdre aquest tren.
3. Creació d’ocupació, no deslocalització de la mà d’obra
Sense manufactura no hi ha ocupació després de l’ensulsiada de la construcció.
Catalunya, per tradició, per estoc de coneixement i per l’existència d’un teixit empresarial
de base, ha de desplegar una estratègia de país envers la manufactura avançada. La
combinació de capacitat emprenedora, talent i robòtica ha de servir per competir
mundialment, fabricant des de Catalunya com ho fan moltes empreses. Empreses de molt
valor afegit però que no creïn ocupació no són suficients
suficients per a equilibrar socialment el
país. Ens calen fàbriques que combinin manufactura amb densitat de coneixement i siguin
connectades amb logístiques avançades. Cal una política d’incentius fiscals molt forta per
a la reinversió empresarial que crea ocupació.
ocupació. És estratègia en majúscules. Sense
manufactura no hi ocupació.

4. Apostar per la innovació orientada a resultats
Catalunya no té diners per ajudar les empreses pròpies a innovar. A més, com que no hi
ha ‘lobby’ de la innovació (contràriament a allò que
que passa amb la recerca), ningú no piula
gaire. La previsió és que dediqui a la innovació empresarial quaranta vegades menys que
països com ara Xile. Es tracta de magnituds molt grans que resten competitivitat a unes
empreses catalanes que s’han d’espavilar més que mai sense cap suport econòmic. Ja
que no es poden donar diners, si més no que es potenciï una eina de suport a l’acceleració
i l’escalabilitat de la innovació a les pimes catalanes realment eficient i significativa.
Actualment, aquest instrument no
no hi és. Potser unes cambres de comerç molt renovades i,
especialment, els nous centres tecnològics fusionats podrien ser aquesta palanca
d’innovació que esdevé imprescindible.

5. Captació de fons del programa Europa 2020
Un
n envit fonamental per a Catalunya
Catalun a partir d’enguany és preparar-se
se per ser una de les
regions d’Europa que obtingui més retorns del programa Europa 2020, que continua la
política de programes marc de suport a la recerca i la innovació.
Si Catalunya pogués repetir en aquest programa èxits
èxits semblants als que ha obtingut amb
el programa europeu de captació de talent ICREA, les nostres esperances serien més
sòlides. Els centres tecnològics LEITAT i ASCAMM han estat fins ara a l’avantguarda dels
programes europeus, i marquen un camí que caldria
caldria generalitzar. És clau per a no perdre
posició en els camins de futur que assenyala Europa. Ser respectats a Europa requereix
constar a la llista curta de líders en aquesta mena de programes.
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4. LA POSICIÓ COMPETITIVA DEL SECTOR INDUSTRIAL CATALÀ

DEBILITATS
Innovació

FORTALESES
Innovació

-

Baix esforç en R+D, més greu als serveis que a la indústria, tot i el
creixement dels darrers anys. Poca propensió innovadora.

-

-

Insuficient relació entre la universitat i la empresa.

Internacionalització

-

Poc pes dels sectors d’alt contingut tecnològic

-

Elevat grau d’obertura exterior amb increment de les exportacions.

-

Desenvolupament insuficient d'infraestructures tecnològiques.

-

Evolució creixent del nombre de multinacionals industrials catalanes.

-

Manca de coordinació de les polítiques d’innovació de les
administracions.

-

Presència acusada de capital estranger, el qual ha cobert sectors
que el capital local no podia ocupar, ha augmentat la producció i les
exportacions.

-

Dinamisme i bona posició en el mercat europeu dels productes
industrials catalans. Bona qualitat.
t.

-

Bon posicionament a l’àrea mediterrània.

Internacionalització
-

Tot i el progrés observat en els darrers anys, les multinacionals
catalanes són encara poques i en general de dimensió reduïda.

-

Exportacions massa concentrades a la UE, en poques empreses i
pocs sectors.

-

Dependència del capital estranger, amb centres de decisió for
fora del

B30 Advanced Manufacturing

Clar predomini del sector empresarial en la distribució de les
despeses en R+D.
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país.

Estructura empresarial

Estructura empresarial

-

Manca de cooperació i aliances estratègiques entre les empreses.

-

Indústria transformadora i diversificada.

-

Manca d’empreses globals de capital nacional amb dimensió
suficient per competir amb les grans multinacionals i que puguin
actuar com a tractores.

-

Estructura lleugera i flexible, atès el predomini de les pimes, cosa
que facilita l’adaptació al canvi.

-

Forta tradició industrial i emprenedora.

-

Creixement de la productivitat més baix que en els països més
avançats.

-

Forta tradició associacionista i gremial.

-

Alt nivell d’endeutament empresarial i marges econòmics
decreixents.

Localització i clústers
-

Indústria molt clusteritzada.

Model tradicional de competència en costos.

-

Economies d’aglomeració i d’urbanització en l’àmbit metropolità de
Barcelona.

-

Localització i clústers
-

Excessiva concentració de la indústria, amb problemes de congestió.

Entorn i factors de producció
-

Mancances en infraestructures (logístiques, de transport,
comunicacions, energètiques)

-

Falta d’enginyers, de treballadors especialitzats i de formació
professional propera
era a l’empresa. Manca coneixement d’anglès.

-

Dificultat d’accés al sistema de formació continuada, especialment

B30 Advanced Manufacturing

Entorn i factors de producció

-

Existència d’una important base de centres de generació i aplicació
de coneixement (universitats, escoles de negoci, etc.)
etc.
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les pimes.
-

Excessiva regulació legislativa, burocràcia, urbanística i
mediambiental.

-

Problemes d’accés al finançament.

AMENACES
Innovació
-

Innovació

Possible fuga de capital tecnològic i de capital humà si no trobem
l’entorn adequat pel seu desenvolupament.

Internacionalització
-

Tendència a incrementar les importacions dels països de baix cost.

-

Disminució de les inversions estrangeres.

-

Disminució del teixit empresarial autòcton a favor del capital
estranger.

Estructura empresarial
-

OPORTUNITATS

Tendència global a la deslocalització i a la subcontractació
productiva.

-

Transformació del model productiu cap a activitats d’alta qualificació,
amb més tecnologia i innovació.

-

Determinació de les administracions autonòmica, espanyola i
europea per potenciar la R+D+i, amb increment d’ajuts i les xarxes
de centres.

-

Naixement d’empreses de base tecnològica.

Internacionalització
-

Estructura empresarial
-

B30 Advanced Manufacturing

Desenvolupament d’àmplies àrees del planeta que esdevenen nous
mercats (Brasil,
asil, Xina, Índia, Rússia, etc.)

Nombre creixent d’empreses grans i mitjanes que, amb estratègies
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-

Marges econòmics decreixents.

-

Dificultats d’accés al finançament empresarial.

-

Feble estructura financera de les empreses (molt a curt termini).

-

Pèrdua de cultura emprenedora.

Localització i clústers
- Davallada de clústers de sectors madurs.

adequades, tenen potencial d’esdevenir jugadors de primer nivell.
-

Nombre creixent d’empreses que s’adapten correctament als canvis
de l’economia mundial.

-

Millora de la cooperació empresarial com a via per al creixement.

Localització i clústers
-

Potencial de Catalunya en sectors com la biotecnologia, les energies
renovables, l’aeroespacial, la nàutica, el medi ambient, etc.

-

Coordinació de les polítiques de clústers.

Entorn i factors de producció
-

Possible manca d’infraestructures de transport, de
telecomunicacions, energètiques o de sòl industrial, si no es fan les
inversions necessàries a curt termini.

-

Dependència exterior de l’aprovisionament energètic i increment del
preu del petroli.

-

Disminució dels fons europeus.

-

Regulació creixent en l’àmbit europeu (ex: REACH)

-

Competència d’altres comunitats autònomes (dúmping fiscal)

-

Alentiment de la demanda en alguns sectors clau per a l’economia

B30 Advanced Manufacturing

Entorn i factors de producció
-

Bon nivell de les universitats i dels centres de recerca catalans.

-

Existència de capitals disposats a invertir en projectes que els
resultin atractius.

-

Augment de la despesa en formació professional, formació contínua i
idiomes.

-

Voluntat de simplificació del marc normatiu i dels tràmits
administratius.
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5. LA IMPORTÀNCIA DE LA B30 A CATALUNYA

Activitat industrial, motor de l’economia de la B30
B

El teixit productiu del Vallès assoleix un pes considerable en el conjunt de Catalunya, i
destaca clarament com la primera concentració industrial del país.

B30 Advanced Manufacturing
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La capacitat
apacitat innovadora de l’àmbit B30
B

Segons l’estudi realitzat per l’Associació d’Empresaris ADEG del 2011, que mesura l'índex
l
de competitivitat de cadascuna de les comarques de Catalunya,
Catalunya el Vallès destaca per la
capacitat d'innovació́
innovació́ i de produir béns i serveis d’alt valor afegit i pel grau
gra de
desenvolupament dels serveis de suport (serveis financers, tecnologies de la informació́ i
serveis avançats).

B30 Advanced Manufacturing
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La transferència
cia del coneixement en l’àmbit B30
B
És cabdal per la supervivència econòmica d’un territori la importància de la transferència
del coneixement que es genera, i per tant vincular i mantenir una relació bilateral estreta
entre els agents del territori que hi participen, és a dir, empresa – universitat – centres de
recerca – etc.

Empreses
preses exportadores en l’àmbit B30
B
En un món cada cop més integrat econòmicament, un bon indicador per copsar el grau
d’obertura i de competitivitat d’un territori és la penetració dels seus productes en els
mercats exteriors, per a la qual cosa l’anàlisi de les exportacions esdevé fonamental.
fonamen

Els principals sectors d’exportació de Catalunya l’any 2011 van ser els productes químics,
que van representar un 25,8% del total, amb un increment interanual del 4,4%, i els béns
d’equip, que van suposar un 17,7% de tot el que es va vendre a l’estranger, un avenç del
4,3% respecte a l’any anterior. Tots els sectors, excepte els productes energètics i els béns
de consum duradors, van experimentar creixements positius. L’avenç més important va ser
el del sector de l’automòbil, que va créixer un 12,7%.
B30 Advanced Manufacturing
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Capacitat emprenedora i de creació d’empreses en l’àmbit B30
Per tal de poder competir amb altres territoris, amb competències clau molt semblants a
les que podem trobar en l’Àmbit B30, cal maximitzar el potencial de totes aquelles
empreses i agents
ts de que ja disposa al territori. Però a banda, també és molt important
ocupar part del territori disponible, per ta de créixer i ser més competitius.
Cal tenir en compte totes les vies de creixement, des del creixement de les empreses que
ja estan instaurades
urades en el territori, l’atracció d’empreses i l’emprenedoria.

Per altre banda, el territori compte amb moltes i diverses institucions que estan portant a
terme accions per a l’afavoriment de l’emprenedoria, la transferència del coneixement i
innovació,
ó, i la cooperació empresarial.

Localització estratègica idònia
L’àmbit B30 es situa al centre d’una de les megaregions europees amb més activitat
econòmica (Barce-Lyon)

Font: Estudi del consum d’energia de Richard Florida

B30 Advanced Manufacturing
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E9

AP7
(Corredor
Mediterrani)

Eix
transversal
B40
Barcelona
(port – aeroport)

Disponibilitat d’infraestructures estratègiques necessàries pel teixit productiu


Connectivitat amb els aeroports i ports catalans, fet que potencia el seu paper de
motor econòmic.



Proximitat amb el Port de Barcelona, com
com a porta d’entrada de les mercaderies del
Sud d’Europa. (Port més gran de contenidors de la Mediterrània).



Transport de mercaderies per ferrocarril i per carreteres de forma eficient i
connectades amb Europa.



Connectivitat
onnectivitat ferroviària de passatgers amb Europa



Infraestructures de telecomunicacions i distribució́ d'energia
d'energia que les empreses
necessiten per ser competitives.

B30 Advanced Manufacturing
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Societat sostenible
Per 14è any consecutiu, Barcelona segueix sent la primera ciutat d’Europa en qualitat de
vida per als seus treballadors.
treballadors Catalunya ofereix un clima estable, sol,
sol platja, esquí;
esplèndida oferta cultural i d’oci;
d’oci xarxa de 4.500 institucions d'educació́ ; sistema de salut
modern i accessible. Fàcil accessibilitat i mobilitat amb transport públic i amb sistema de
parcs naturals integrades amb les ciutats.

D’acord amb l’aposta manifestada en l’HORIZON 2020, és prioritari un ús eficient dels
recursos. Amb l’objectiu de preservar la biodiversitat i tendir cap a una economia ecològica
capaç de fer un ús eficient dels recursos naturals.

B30 Advanced Manufacturing
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6. LA B30 COM A CENTRE DIRECCIONAL DEL
CONEIXEMENT A CATALUNYA
La importància de l’economia del coneixement
La globalització ha convertit l’economia del coneixement en l’objectiu de la transformació
del teixit productiu de ciutats i regions. El talent, la creativitat i la innovació han esdevingut
els eixos fonamentals de la nova competitivitat. La captació i la mobilització
mobilització d’aquests
recursos constitueix un dels pilars importants dels que disposa l’àmbit B30, per a construir
un futur estable i sostenible al voltant de la industria manufacturera avançada.
La B30 com a centre direccional de coneixement del territori, permet l’assoliment de
diversos reptes:


Proveeix al territori de capital humà qualificat.



Actua com a agent dinamitzador de les activitats de R+D+i del territori i facilita la
creació d’un entorn innovador al voltant del teixit empresarial.



Facilita l’intercanvi
rcanvi de talent i de les experiències transversals en diferents cadenes
de valor, fet que provoca la creació de noves idees i oportunitats.



Proveeix l’àmbit B30 de factors d’atracció d’activitat econòmica.

En aquest context, l’àmbit B30 esdevé un node en una xarxa global connectada per fluxos
de transmissió de coneixement, de cultura i de talent. Un element diferenciador, és la
proximitat amb les empreses i consumidors del territori.

Alguns ens importants aglutinadors
aglutina
de coneixement de l’àmbit B30
Podem classificar alguns dels ens més importants aglutinadors de coneixement de l’àmbit
B30 en:


UNIVERSITATS i Escoles de Negoci



CENTRES DE RECERCA



CENTRES TECNOLÒGICS



INSTAL·LACIÓ CIENTÍFICA TÉCNICA SINGULAR (ICTS) - Sincrotró Alba
representa la major instal·lació
instal·lació científica realitzada a Espanya, reconeguda pel
Ministeri de Ciència i Innovació.



PARCS CIENTÍFICS I TECNOLÒGICS



HOSPITALS



CENTRES DE
CATALUNYA

R+D+i

DE

B30 Advanced Manufacturing
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MÉS
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Instal·lacions de projecció internacional com el Circuit de Catalunya.
Catalunya.

7. MANUFACTURA AVANÇADA A LA B30
Advanced manufacturing, nou paradigma del sector
L’Advanced Manufacturing és un paradigma que integra l'ús de tecnologies punta,
avançades i innovadores per a millorar productes i/o serveis.
Els Estats Units i Europa veuen l'advanced manufacturing com l'element competitiu per les
capacitats i recursos diferenciadors que han acumulat envers les noves economies,
principalment d'Àsia.
La Unió Europea (a través del programa Europe 2020 i l’Horizon
n 2020) integra com a un
dels seus pilars la reindustrialització des del paradigma de l''Advanced Manufacturing' i a
partir de les anomenades KET (Key Enable Technologies).
Les KETs són les tecnologies que més poden contribuir a millorar la competitivitat
industrial de la UE que són:






Nanotecnologia
Microelectrònica i nanoelectrònica
Fotònica
Materials avançats
Biotecnologia

Què és l’advanced manufacturing?
L’Advanced Manufacturing és d’aplicació a productes/serveis i processos.

B30 Advanced Manufacturing
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8. ALTRES POLS DE CONCENTRACIÓ INDUSTRIAL DE
CATALUNYA QUE DONEN VALOR AFEGIT A
L’ÀMBIT B30

Altres pols de concentració industrial
Al voltat de l’àmbit B30 podem trobar altes pols de concentració industrial que aporten
valor afegit al territori i permeten crear sinèrgies.
sinèrgie
Entre els pols de concentració industrial al voltat de l’àmbit B30 destaquen:





Eix Llobregat
Eix Maresme
22@
Eix E9

B30 Advanced Manufacturing
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Eix E9

TecnoCampus
InnoBaix

2
22@

EIX LLOBREGAT
L’Eix Llobregat, situat a la comarca del Baix Llobregat va des de Martorell - Castellbisbal i
Cornellà - Sant Boi – Esplugues. Són els dos pols del Baix Llobregat que aglutinen una de
les zones més industrialitzades d’Espanya, amb presència d’universitats i una àmplia
oferta de serveis per empreses.
Alguns aspectes a tenir en compte:






Xarxa d’infraestructures de transport
transpor i comunicacions molt bona.
Elevada disponibilitat de sòl per a ús industrial.
Creació d’Innobaix (Agència per la Innovació al Baix Llobregat). Agent creador de
sinergies entre els agents de la comarca (empreses, agents socials, centres
educatius, universitats, administracions).
administracions
Poca força en la transferència de coneixement.

EIX MARESME
L’Eix del Maresme es constitueix a partir de teixit empresarial consolidat en sectors
tradicionals, amb un impuls per la incorporació de la tecnologia i amb l’objectiu posat en
nous sectors d’alt valor afegit.
Factors a tenir en compte:





Especialització en sectors diferencials
diferencials a través del Tecnocampus: benestar i salut,
turisme i oci, audiovisuals, electrònica, e-wellness,
e wellness, telemedicina i smart textils
Pol tecnològic del sector de teixit tècnic amb el centre tecnològic CETEMMSA
(Mataró)
Recent creació d’instal·lacions d’última generació amb àmplia oferta d’espais
empresarials
Falta de connectivitat intracomarcal (Baix Maresme – Maresme Central – Alt
Maresme) i lleugerament allunyat d’altres pols innovadors.

B30 Advanced Manufacturing

- 28 -



Falta de posicionament per a la captació de Turisme de negocis.

EIX 22@
L’eix 22@, consolidat com el districte de la Innovació de Barcelona, és un espai que a
transformat 200 hectàrees de sòl industrial de Poblenou, en un districte que ofereix espais
moderns i dinàmics que fomenten la interacció i el fer xarxa entre tots els agents que si
ubiquen. Fet que genera una important atracció d’inversors amb un alt índex d’innovació.
Factors a tenir en compte:








200 hectàrees projectades per convertir teixit industrial en concentració d’activitat
intensiva en coneixement.
Aposta
ta política amb inversió de 180.000 milions d’euros en Pla d’Infraestructures
Creació de clústers específics per diferents sectors (TIC, media, mèdic, energia…)
Generació de sentiment de pertinença al voltat de la marca 22@ Barcelona.
Gran accessibilitat i connectivitat amb principals infraestructures de coneixement i
de transport de Barcelona.
No hi ha diferenciació de l’activitat industrial intensiva en coneixement.
Poca disponibilitat de sòl per a la ubicació d’activitat industrial avançada.

B30 Advanced Manufacturing
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9. L’ESTRATÈGIA 2020
Marc per a la definició de l’estratègia B30 Advanced Manufacturing
La definició de l’estratègia B30 Advanced Manufacturing, està alineada amb el marc
estratègic de la política industrial de l’entorn.

Font: Elaboració pròpia

Marc Europeu

L’any 2000, en un context molt diferent a l’actual,
l’actual es va aprovar l’anomenada Estratègia de
Lisboa amb la intenció́ de fer de la Unió́ Europea l’economia més competitiva del món i
assolir la plena ocupació́ abans de 2010. Una dècada després, la realitat
alitat s’ha imposat i
s’ha vist la necessitat de reformular-la.
reformular la. El resultat és l'estratègia Europa 2020.
L'Estratègia Europea 2020 planteja un seguit de reptes socioeconòmics a assolir pel
conjunt de la Unió́ Europea que són el full de ruta dels diferents programes marc i, per tant,
dels corresponents programes nacionals i operatius.
Europa 2020 proposa tres prioritats:


Creixement intel·ligent:

Desenvolupament d’una economia basada en la potenciació del coneixement i la
innovació.


Creixement sostenible:

Promoció d’una economia que faci un ús més eficaç dels recursos, que sigui més verda i
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competitiva.


Creixement integrador:

Foment d’una economia amb alt nivell d’ocupació que tingui cohesió econòmica, social i
territorial.

Els objectius de l’estratègia Europa 2020 són cinc:

Font: Programa Horizon 2020

Alguns reptes estratègics…
A partir dels indicadors que planteja assolir l'estratègia
l
europea 2020, s’ha elaborat una
estimació́ per a la comarca del Vallès Occidental en base al valor actual i l'horitzó́
l
(objectiu)
a aconseguir pel 2020. El repte estratègic corresponen a la distància
distància entre la situació́
actual i la desitjable.

Estimació del repte estratègic al Vallès Occidental segons els indicadors de
l’Estratègia Europea 2020

B30 Advanced Manufacturing
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Font: Pla Estratègic Vallès Avança 2008 – 2013 de COPEVO

El nostre repte en ocupació
Tenint en compte els reptes definits en l’Estratègia Europa 2020, pel que fa a ocupació
(75% ocupats de 20 a 64 anys), s’ha calculat el repte per a cadascun dels municipis que
conformen l’Àmbit B30.

OCUPACIÓ
75% de la població entre 20-64 anys

Badia del Vallès
Barberà del Vallès
Castellar del Vallès
Castellbisbal
Cerdanyola del Vallès
El Papiol
Granollers
Martorell
Mollet del Vallès
Montmeló
Montornès del Vallès
Palau-Solità i Plegamans
Parets del Vallès
Polinyà
Ripollet
Roca del Vallès
Rubí
Sabadell
Sant Cugat del Vallès
Sant Quirze del Vallès
Santa Perpètua de Mogoda
Terrassa
Vilanova del Vallès

Horitzó 2020
aplicat avui
6.304
15.975
11.069
5.864
28.247
1.918
28.717
13.208
25.202
4.191
7.821
6.930
9.011
4.051
17.974
4.961
36.188
96.568
39.571
9.206
12.328
101.647
2.367

Valor actual
784
16.672
6.627
8.800
22.439
10.462
24.882
10.462
11.852
3.566
4.707
11.722
7.306
5.844
7.118
4.263
20.987
58.782
47.216
10.019
14.070
56.643
1.320

Repte Estratègic
(disstància avui)
5.5
520 ocupats
442 ocupats
4.4
808 ocupats
5.8
3.8
835 ocupats
2.7
746 ocupats
13.3
350 ocupats
62
25 ocupats
3.1
114 ocupats
1.7
705 ocupats
10.8
856 ocupats
69
98 ocupats
15.2
201 ocupats
37.7
786 ocupats
45.0
004 ocupats
1.0
047 ocupats

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT de Desembre
Desem
2012.
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10.

ELS REPTES DE L’ÀMBIT B30

El gran repte:: La REINDUSTRIALITZACIÓ a partir de la Manufactura Avançada
El sud d’Europa presenta un gravíssim problema de desocupació liderat per Espanya. És
un fenomen vinculat a la destrucció del sector de la construcció, però que va molt més
enllà i ha esdevingut un veritable problema de posicionament al món, de la nostra
capacitat de competir.
L’aposta per la Manufactura Avançada persegueix la cerca altra cop d’empreses que
fabriquin i que des del paradigma de la producció localitzada tornin a oferir plataformes
d’ocupació que permetin l’equilibri social al que estàvem acostumats.
acos
Però és possible
ble reindustrialitzar el país?
El primer que ens hauríem de plantejar és no desertitzar-lo.
desertitzar lo. Tractar com espècies
protegides aquelles empreses que encara fabriquen i que donada l’actual conjuntura
pressupostària no trobaran les mateixes
mateixes ajudes que tindran les empeses d’altres països
amb les que competeixen. Per tant, ja que no se les pot ajudar el millor seria no molestarles seriosament.
En segon lloc, entendre que impulsar la manufactura avançada requereix un tipus
d’empresari o d’emprenedor
prenedor sofisticat i coratjós. No es tracta de retornar a les empreses
del segle XIX o de la major part del segle XX. Es tracta d’impulsar empreses que fabriquen
com a resultant d’una suma de talent, innovació sistematitzada
sistematitzada i capacitat d’estar (i
(
adaptar-se)
se) en molts mercats alhora. El que dona estabilitat a aquestes empreses és la
seva capacitat de canvi constant, de flexibilitat,
flexibil
d’innovació sistemàtica.
En tercer lloc abandonar l’esnobisme i tocar realitat. La febre de l’emprenedoria acabarà
en res sinó
ó entenem que el més important no és fer néixer empreses que acabin en
autoocupació sinó empreses que creixin,
creixin, fabriquin i donin ocupació. La febre de la
innovació per altra banda ha de deixar de ser un discurs i esdevenir una realitat. Queda
molt camí a fer
er per passar d’empreses que fan una mica d’innovació a empreses realment
innovadores.
En quart lloc, el nostre gran repte de reindustrialitzar el país es confon amb un repte
cultural. La nostra cultura social respecte de les empreses ha de canviar i dintre de les
empreses cal trobar mecanismes que realment involucrin a les persones i els confereixin
un nivell de compromís extraordinari sense el qual innovar sistemàticament
istemàticament és impossible.
Això vol dir empreses menys jeràrquiques, amb més talent i amb més transparència
respecte els propis treballadors. Vol dir també accionistes orientats al mig i llarg termini i
directius amb una gran capacitat d’exercir
d’exercir lideratges basats en l’exemple i la generositat.
També vol dir sindicats que llegeixin el món en el que estem, que segurament no és el
món en el que voldríem estar.
Només si operem aquests canvis, Europa, i el sud d’Europa en especial, tornarà a estar
es en

B30 Advanced Manufacturing

- 33 -

condicions de competir des d’una estructura econòmica que torni a generar ocupació. No
és fàcil però no és impossible.

La pròpia innovació tornarà a repartir cartes en el món (les revolucions de la biotecnologia i
de la impressió 3D poden ser oportunitats)
oportunitats) i Europa hauria d’intentar no quedar tan mal
posicionada como ha quedat en el món que ha sortit de la revolució de les TIC.
Reindustrialitzar un país requereix positivitat. Mirar el futur, fit a fit, amb tota la seva
complexitat i trobar gent que actua, que pren decisions estratègiques i sap estar en un
món que canvia acceleradament. Gent que no es queixa, que no posa excuses per a tot.
El món no esperarà que ens reindustrialitzem,
reindustrialitzem, hem de ser nosaltres que l’hem d’atrapar i si
podem, liderar.

Discontinuitats.
scontinuitats. Algunes tendències que ens afecten
1. Índex d’Innovació.. Els territoris que avancen són aquells territoris en els que hi ha
un gran número d’empreses que tenen un alt índex de vitalitat. (% beneficis que
una empresa té en productes que fa 2 o 3 anys no tenia - Índex d’innovació)
2. Talent Emprenedor.
Emprenedor. Considerar que el desenvolupament d’un territori està
associat a la massa crítica de talent emprenedor.
3. Reverse innovation.
innovation. Tradicionalment els països de la OCDE han generat valor
afegit i els altres produïen.
roduïen. Els “altres” ara també innoven.
4. SOLOMO.. Les comunitats i mercats són mòbils. Social Local Movile.
5. MOOC (movement open online courses). Els nous models d’aprenentatge i
recerca. Oferir gratis els cursos en la xarxa + ciència oberta, connectant nous
no
àmbits de coneixement que fins ara no han estat connectats.
6. Canvi del paradigma demogràfic.
demogràfic. Salt en l’expectativa de vida de les persones.
7. Canvi del paradigma: clima – aigua – energia.. Canvi climàtic, aprofitament i
accés a l’aigua i a les noves formes d’energia
8. Ponderació econòmica del món.
món. Canvis en els pesos del mapa econòmic del
món. Més enllà dels BRICS.
9. Bio-enginyeria.. La importància de la Bio-enginyeria.
Bio
10. La impressió 3D.. Canvi en l’estructura de manufactura.
manufactura

Ortodòxies. Identificació d’oportunitats que hi poden surgir
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1. Relacions feixugues entre els diferents agents que intervenen en l’economia.
l’economia
Administració pública - Empresa - Universitat, a l’hora de compartir coneixement,
cooperació empresarial. Creença de que amb un competidor no s’hi
s’hi pot col·laborar,
però les empreses es necessiten. Hi ha barreres internes de cooperació amb altres
empreses. Col·laborem només si tenim una subvenció. La importància del secret
industrial.
2. La competència mal entesa. Podem crear riquesa amb l’entorn.
3. Coneixement
neixement mutu de l’entorn.
l’entorn. Hi ha poc coneixement d’entre uns i altres.
4. Municipalisme.. Hi ha moltes fronteres polítiques dins l’àmbit B30 i al seu entorn.
(municipis, comarques, diputacions, etc)
5. Producte + Servei.. Sense producte no hi ha servei?
6. Estratègies
es particulars.
particulars. Cada ens del territori a definit la seva estratègia particular
i no l’ha compartit. Iniciem un procés participatiu, però tots ens mirem localment.
7. Canvi de model de l’estructura de Catalunya.
Catalunya. Darrera l’altre banda del Tibidabo
hi ha la columna
mna vertebral del país, que no vol competir amb el cor, que és
Barcelona (La Barcelona dels JJOO). Podem col·laborar. La B30 és un territori
amb molts actors i diversos, però no tenim resolta la relació amb Barcelona. Ens
falta identitat com a lobby B-30.
B
8. La innovació ha de tenir una rendibilitat positiva a curt-mig/termini
curt mig/termini.
9. Innovació en el model de treball de l’Administració Pública.
Pública. Treball més lateral
(i no vertical). Innovar el model de gestió de l’Administració, de forma cooperativa i
buscant la maximització
ització de l’eficiència dels recursos.
10. Tendència a buscar una especialització territorial. Especialitzar
determinades etapes de la producció, però hem de ser multisectorials.

en

11. Si les coses funcionen, millor no tocar-les.
tocar
(Ex: si l’empresa no està saturada
saturad i
va fent, no canvia).
12. Les infraestructures del territori són deficitàries en alguns aspectes, no ens
permeten avançar?
13. Dificultats per internacionalitzar-nos.
internacionalitzar
Les empreses no han definit un portfoli de
serveis clar. Es relacionen de manera personal amb els clients.
14. Gestió del Talent. El talent necessita flexibilitat.
15. Esperem que les solucions vinguin de fora.
16. Fem servir sempre els mateixos esquemes financers. Canviar el model de
mercat financer. Però hi ha desconfiança amb els emprenedors.
17. Adversitat al canvi.
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18. Model de generació de projectes. Estructura de la governança
ernança de projectes,
seguint esquemes tradicionals. Reproduint la lògica institucional. (Fer-ho
(Fer
de
manera més oberta). Tot projecte ha d’estar planificat, i seguir el procés.
19. Sectorització d’àmbits de reunions.
20. Reciclatge en l’àmbit urbà i també en el territori. Adaptabilitat i usos
canviants en el temps.
21. No recórrer només a les grans empreses.
22. Llistem el que tenim bo. Però no el que tenim dolent, per canviar--ho.
23. Tardem molt a fer tràmits amb
a
l’Administració.
24. Major flexibilitat en el mercat laboral.

COMPETÈNCIES CLAU. Les fortaleces diferenciadores de l’Àmbit B30

1. Concentració coneixement i indústria
2. Diversitat. Molts sectors, i moltes coses al voltat de l’àmbit B30. Empreses de tots
els rams
ams possible. Més agroalimentari que a Lleida i més ocupació química que
Tarragona.
3. Dimensió que es pot manegar bé.
4. Capacitat de creixement.
5. Estem al costat del Tibidabo i al costat de Barcelona. La fàbrica de Barcelona.
6. Qualitat de vida per les empreses i les persones.
7. Índex de trànsit. Posicionament estratègic que permet la concentració d’un gran
nombre d’agents en un tram concret, i connectat amb Europa.
8. Esperit i coneixement acumulat industrial.

Competència clau de l’Àmbit B30 (diferencial): B30 - MANUFACTURA AVANÇADA.
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ÀREES D’OPORTUNITAT. Els reptes de l’Àmbit B30

1. Ser el pol de teixit empresarial en Manufactura Avançada del Sud d’Europa.
2. Definir una estratègia única a nivell global cap a la Manufactura Avançada,
buscant una estructura eficaç i creant cohesió entre els diferents agents. Partim
d’un espai amb importants índex de fragmentació en àmbits molt semblants.
3. Generació d’ocupació. Tornar a produir amb una densitat de coneixement
diferencial.
4. Tenir una marca pròpia. Crear idea força i crear ideologia. Crear marca, articular
desgavell amb una idea força. ADVANCED MANUFACTURING – B30. Crear
marca, emoció. Confiança – valor.
5. Acostar els agents del territori: Empreses – Administració - Universitat.
Articular relació
ció públic privat per crear un espai de relacions a nivell català.
6. Disposar de Noves unitats de negoci. Emprenedoria es difícil. Poden venir
d’empreses que ja existeixen. Emprenedoria corporativa, i te a veure amb la
universitat. Fiscalitat beneficia emprenedor
empre
i no productiva.
7. Posicionament territorial a nivell mundial.
8. Atracció de talent i empreses.
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11.
ALGUNS DELS PROJECTES IDENTIFICATS EN
L’ÀMBIT B30

1- Data Center - Parc de l'Alba
Creació d'un espai que actuï com a centre de dades de referència a nivell Europeu i per a
les empreses de l'àmbit B30. Oferint els serveis propis d'un centre de dades: Cloud
computing, Hosting i Colocation, entre d'altres. La proximitat d'aquest espai ha de millorar
la competitivitat de les empreses de l'àmbit B30.

2- Foment de la relació universitat – empresa – administració - ASCAMM + LEITAT
+ PRUAB
Crear un programa d'acostament universitat - administració - empresa. Acompanyament
de la manufactura cap al camí de l'advanced manufacturing, a través de la innovació.
Acostament dels recursos públics a les empreses (ex. Programa Europa 2020)

3- Emprenedoria corporativa – Ajuntament de Parets
Programa d'emprenedoria que ha de permetre el naixement d'empreses d’impacte a través
d'empreses del territori. Aquest programa esta orientat a empreses de diferents sectors
amb potencial innovador per tal d’impulsar projectes complementaris al negoci de cada
una de les empreses participants i generar nous projectes innovadors d’alt valor afegit.

4- Open Innovation – Unió de Polígons
Polí
Industrials de Catalunya
Crear una xarxa d'innovació oberta, que ha de permetre compartir reptes entre tots els
agents del territori i trobar solucions conjuntes que millorin la competitivitat de les
empreses de l’Àmbit B30.

gística – Ajuntament de Polinyà
5- Centre d'Innovació Logística
El Centre d’Innovació Logística sorgeix fruit d’un llarg procés de reflexió. Es vol posar en
marxa un nou equipament de serveis a empreses i viver d’empreses, que actuï com un pol
d’atracció d’empreses, especialitzat en l’àmbit
l’àmbit de la logística (entesa no com a
infraestructures o transport, sinó en tot l’ampli ventall de la cadena de subministrament
(supply chain))
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6- B30 Smart – Ajuntament de Sabadell + altres.
Identificar necessitats urbanes i socials de les ciutats de l’Àmbit B30, per a trobar solucions
competitives i que permetin el desenvolupament de solucions generalitzables a d'altres
ciutats.

7- Bioenginyeria – Hospital + empreses
Treball conjunt amb la indústria del medicament que ha de permetre la millora competitiva
compe
de la producció local en l’àmbit de la Bioenginyeria.

8- Nano B30 - Barcelona Nanotechnology Cluster
Vincular la R+D+i en l’àmbit de la nanotecnologia amb els reptes actuals de les empreses
de l’àmbit B30. La incorporació de les micro i nanotecnologies
nanotecnologies en les empreses industrials
de l’àmbit B30 ha de permetre la millora de la competitivitat en els principals sectors
d’activitat econòmica i promoure la diversificació del nostre teixit empresarial.

9- Biosensors – ICN2 (Institut Català de Nanotecnologia)
Nanotecn
Projecte de desenvolupament de dispositius amb diversos agents del territori (empreses,
hospitals i administracions)
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12.

ANNEX

APORTACIÓ DEL VALLÈS AL VALOR AFEGIT BRUT (VAB) DE LES BRANQUES DE
LA INDÚSTRIA CATALANA

FONT: EL VALLÈS, Motor productiu de Catalunya. – FEM Vallès
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DISTRIBUCIÓ DE L’OCUPACIÓ INDUSTRIAL
ESTABLIMENTS (Desembre 2010)

SEGONS LA DIMENSIÓ DELS

FONT: EL VALLÈS, Motor productiu de Catalunya. – FEM Vallès

ÍNDEX 2011 DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL – ADEG

La comarca del Barcelonès se situa per tercer any consecutiu com la comarca amb més
avantatges competitius de Catalunya, amb un índex de 65,2 sobre 100. És a dir, segons
els factors analitzats, el Barcelonès és la comarca de Catalunya amb una millor posició́
posici per
competir en el mercat global de béns i serveis d’alt valor afegit.
afegit La puntuació́ global que
obté́ el Barcelonès en l'índex
'índex indica que és, amb diferència, la comarca que ofereix millors
condicions a les empreses que hi operen. Els elements clau de la seva competitivitat se
situen en vàries dimensions,
dimensions en les quals presenta un clar lideratge. Aquestes són:
són la
qualificació́ dels recursos humans i els recursos per l'educació́
l educació́ i la formació́ professional,
professional
les infraestructures de transport i comunicacions, la innovació́ i desenvolupament
tecnològic, l'accés als mercats, el volum de mercat i la disponibilitat de serveis de suport a
l’activitat econòmica. En canvi, en d’altres aspectes presenta certs desavantatges respecte
a d’altres comarques. És el cas de la
l disponibilitat de sòl, on el Baix Llobregat,
Llobregat el Vallès
Occidental i el Vallès Oriental presenten una millor situació́ , o en l'àmbit de l’emprenedoria i
el dinamisme empresarial, on el Barcelonès presenta una menor presència
d’emprenedors/es i una evolució́
evolució́ menys favorable que d’altres comarques en l'ocupació́
l
i el
nombre d’empreses.
De la puntuació́ obtinguda en l'índex
l índex per les dues comarques que segueixen el Barcelonès
en la classificació́ es desprèn que aquestes rivalitzen en termes de competitivitat global i
que queden a força distància del següent grup.
grup Aquestes comarques són el Vallès
Occidental i el Baix Llobregat,
Llobregat amb una puntuació́ de 47,3 i 46,3 en l'índex
índex respectivament.
respectivament
Tot i obtenir una puntuació́ global similar,
similar presenten característiques força diferenciades.
diferenciades El
Baix Llobregat destaca pels seus avantatges en infraestructures de
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transport i disponibilitat de sòl,
sòl mentre el Vallès Occidental per la capacitat d'innovació́
d
i de
produir béns i serveis d’alt valor afegit i pel grau
grau de desenvolupament dels
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serveis de suport (serveis
serveis financers,
financers tecnologies de la informació́ i serveis avançats).
avançats
El tercer grup de comarques amb més avantatges competitius el formen el Gironès, el
Tarragonès i el Vallès Oriental. Cal destacar l'evolució́
l'evolució́ descendent registrada per les dues
comarques del Gironès i el Tarragonès,
Tarragonès que en l’anterior edició́ es trobaven a força
distància del Vallès Oriental,
Oriental que formava part del quart grup amb el Segrià̀ . En aquest
grup destaca la segona posició́ que presenta
presenta el Gironès en el capítol de la qualificació́ dels
recursos humans i serveis educatius i en el grau de desenvolupament dels serveis de
suport.

FONT: Estudi realitzat per l’Associació d’Empresaris ADEG del 2011, que mesura l'índex de competitivitat de
cadascuna de les comarques de Catalunya. (Índex
(
de Competitivitat Territorial 2011)
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