
 
 

8. Barcelona KEY (Knowledge Economy Yard) 
 
MUNICIPIS 
Barcelona i Sant Adrià del Besòs 
 
TITULAR 
Barcelona KEY reforça la ciutat comtal com el pol de coneixement més important del sud 
d’Europa, i pretén l’arribada a Catalunya de projectes d’inversió internacional d’alt valor afegit. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

‐ Superfície de sòl: 34.500 m2  
o 16.000 m2 de sòl públic (parcel·la campus) 
o 18.500 m2 de sòl privat (parcel·la port) 

‐ Superfície de sostre: 84.000 m2 
‐ 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, en els àmbits de 
recerca, empresa i nova activitat acadèmica de primer nivell internacional, per reforçar el rol de 
Barcelona i de Catalunya com a node econòmic i de coneixement. 
Per a la creació de Barcelona KEY, s’ha reservat un espai urbà de 34.500 m2 de sòl (84.000 m2 

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 m2 de sòl públic (parcel·la campus) i l’altra de 
18.500 m2 de sòl privat (parcel·la port). 
 
L’any 2012 es van publicar les bases del Concurs Internacional d’Idees perquè les institucions 
o grups d’institucions candidates presentin les propostes.  
 
El maig del 2013 una comissió d’avaluació farà una selecció dels millors projectes. Es valorarà 
la dimensió internacional, com també les activitats de recerca, desenvolupament i transferència 
que integrin, entre altres aspectes. El Concurs Internacional d’Idees es resoldrà el juliol de 
2013. S’iniciarà aleshores el Concurs de Projectes, que es resoldrà el maig del 2014. 
 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA 
www.barcelonakey.cat 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Miquel Barceló, director del Barcelona KEY 
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