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7. Barcelona KEY, Knowledge Economy Yard 
 
 
MUNICIPIS 
Barcelona i Sant Adrià de Besòs 
 
 
TITULAR  
Vint institucions d’arreu del món aposten amb onze propostes pel projecte Barcelona KEY, que 
reforça la capital catalana com el pol de coneixement més important del sud d’Europa. 
 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

- 34.500 m
2
 de sòl amb un sostre total de 84.000 m

2
, distribuïts en 16.000 m

2
 de sòl 

públic (parcel·la campus) i 18.500 m
2
 de sòl privat (parcel·la port) 

- Termini d’execució: 5 novembre 2012 - maig 2014 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard) és un projecte liderat per la Generalitat de 
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs. L’objectiu és 
fomentar l’arribada a Catalunya de projectes d’inversió d’alt valor afegit de recerca, 
empresarials i de nova activitat acadèmica de primer nivell internacional per reforçar el rol de 
Barcelona i de Catalunya com a node econòmic i de coneixement. 
 
El Barcelona KEY té com a finalitat atraure empreses amb valor afegit, institucions de recerca, 
o bé institucions d’educació superior de reconegut prestigi internacional. 
 
Per a la creació de Barcelona KEY, s’ha reservat un espai urbà de 34.500 metres quadrats de 
sòl (84.000 metres quadrats de sostre) a Sant Adrià de Besòs, al límit nord de Barcelona, al 
costat del mar. Aquest terreny està distribuït en dues zones: una de 16.000 metres quadrats de 
sòl públic (parcel·la campus) i l’altra de 18.500 metres quadrats de sòl privat (parcel·la port). 
 
L’any 2013 es van seleccionar les onze propostes presentades per vint institucions d’arreu del 
món per instal·lar-se a Barcelona KEY. El nucli central de la futura ciutat de l’economia del 
coneixement el formen projectes relacionats amb l’enginyeria, en els tres àmbits al voltant dels 
quals gira Barcelona KEY: l’educació superior, la recerca i l’emprenedoria. També hi ha 
presència del sector biomèdic, la innovació social, el disseny i els negocis. 
 
Fins al febrer del 2014, les propostes seleccionades al Concurs Internacional d’Idees participen 
en el Concurs de Projectes, en el qual es concreta el desenvolupament de l’activitat i es 
defineixen les necessitats d’espai, els aspectes arquitectònics i urbans i les capacitats de 
creació d’ocupació del projecte. El Concurs de Projectes es resoldrà al maig del 2014. 
 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.barcelonakey.cat 
 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Miquel Barceló, director de Barcelona KEY 

http://www.barcelonakey.cat/

