
La política de clústers a Catalunya 

Joan Miquel Hernández Gascón 

 

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 

22 de maig de 2014 



2 

Què és un clúster? 

Un clúster és una eina per 

entendre un negoci i impulsar 

accions per millorar la 

competitivitat de les empreses 



Què és la política de clústers? 

Un conjunt d’iniciatives de política industrial i empresarial dirigides 

a reforçar la competitivitat de les empreses mitjançant: 

 

• El millor coneixement del seu negoci i dels seus reptes 

estratègics 

• L’enfocament pro-competitiu del diàleg entre empreses i 

administració 

• El canvi estratègic a nivell individual i col·lectiu  

• La cooperació empresarial 
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Perquè una política de clústers a Catalunya? 

 Teixit productiu català està molt 

clusteritzat (40% de la xifra de 

negoci concentrat en clústers) 

 Economia formada essencialment 

per PIMEs (99% de les empreses) 

 Economies d’escala en analitzar i 

actuar en grup d’empreses amb 

reptes estratègics similars  

 

 

 

Font: J.M. Hernández, J. Fontrodona, A. Pezzi,  

Mapa dels sistemes productius locals  

industrials a Catalunya, 2005. 
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Elements clau de la política de clústers a 

Catalunya 

• Es focalitza en el canvi estratègic (acompanyar les empreses en 

el procés de transformació econòmica i necessària adaptació als 

desafiaments del mercat global) 

• Es fonamenta en una metodologia original que combina l’anàlisi 

competitiva i el procés de dinamització 

• És d’impuls públic però considera imprescindible que tingui 

lideratge privat  

• Posa l’èmfasi en el diàleg continu entre administració, empreses i 

agents de l’entorn sobre la base de la millora de la competitivitat 

• Entén que el clúster és una eina al servei de la competitivitat de 

les empreses i mai un fi en si mateix 
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Procés d’una iniciativa de clúster 



Situació actual dels clústers a Catalunya 

El Departament d’Empresa i Ocupació treballa regularment amb unes 

25 organitzacions clúster que reuneixen més de 1.200 empreses 

amb una facturació agregada aproximada de 50.000 M€. 

 

 

 

 

 Aqüicultura  

 Càrnies  

 Gourmet  

 Nutrició i salut 

 Foodservice  

 Packaging 

 Vi 

 Moble 

 Domòtica 

 Il·luminació 

 TIC 

 Maquinaria agrícola 

 Materials avançats 

 Òptica i fotònica 

 Disseny 

 

 Béns d’equip 

 Eficiència energètica 

 Fotovoltaic  

 Aigua 

 Motocicletes 

 Automoció 

 Ferroviari 

 Tèxtil moda 

 Salut mental 

 Tecnologies de la salut 

 Biotecnologia 

 Productes infantils 

 Esport 

 Beauty  

 TIC educació 
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Proposta 
de valor 

Per a què serveix un clúster? 

Quin camí a recórrer?  
(plataforma per projectes) 

Què fer?  
(intel·ligència de mercat) 

Qui em pot aportar valor? 
 (networking) 



Exemples de projectes a nivell de clúster 
Projecte FITEX Hong Kong 

• Plataforma comercial de compra i venda conjunta als mercats 

asiàtics promoguda pel Clúster Tèxtil Moda, on actualment hi 

participen 7 empreses catalanes.  

 

 



Exemples de projectes a nivell de clúster 
Innovació a nivell inter-clúster en el sector alimentari 

• Projecte de col·laboració a nivell inter-clúster involucrant 13 

empreses dels clústers CATALAN WATER PARTNERSHIP 

(aigua) i INNOVAC (carn) per millorar l’eficiència en l’ús de 

l’aigua en el sector alimentari. 



Exemples de projectes a nivell de clúster 
Innovació i R+D conjunta a nivell clúster: CATdBTREN 

 
• Projecte d’R+D del clúster ferroviari Railgrup per reduir les 

vibracions provocades pels ferrocarrils a les ciutats. 

• Les proves han estat realitzades al metro de Barcelona i a les 

línies S1 i S2 dels Ferrocarrils de la Generalitat. 

• S’ha desenvolupat una eina de càlcul per minimitzar les 

vibracions que actualment està en fase de comercialització.  
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Exemples de projectes de col·laboració a nivell 

de clúster 

• Investigació de mercat realitzada i cofinançada per 29 empreses 

del KID’S CLUSTER.  



El nou programa CATALUNYA CLÚSTERS 
Requisits d'accés 

• Alineament amb la política de clústers de la Generalitat de Catalunya 

• Massa critica suficient en termes de dimensió de mercat (100M€ de 

facturació agregada), cadena de valor i número de socis (mínim 20 

empreses) 

• Representativitat a nivell del territori català  

• Personalitat jurídica pròpia sense afany de lucre i junta directiva 

integrada majoritàriament per empreses  

• Presència d’un pla estratègic i d’un gerent professional 

• Certificació d'excel·lència Bronze Label concedit per a la Comissió 

Europea 

 

 



El nou programa CATALUNYA CLÚSTERS 
Serveis que ofereix 

• Utilització de la nova marca associada al programa:  

 

 

• Orientació estratègica 

• Capacitació i formació dels gerents dels clústers 

• Tutoria i assessorament en matèria de cooperació internacional i 

d’innovació 

• Activitats de treball en xarxa a escala local i global  

 

 

 



Catalunya: un ecosistema de clústers únic al món 

Govern de la Generalitat treballant en 

clau clúster des de 1992 

Seu de la European Foundation  

for Cluster Excellence  

Seu mundial del TCI Network 

Altres agents: 

escoles de negoci, 

consultores especialitzades, etc. 

Altres iniciatives clúster  

a nivell local 

Més de 1.200 empreses formant 

part de 25 organitzacions clúster 




