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1. Context
Com i quan neix el projecte. On s'emmarca.

2. Projecte
En què consisteix. Quins objectius té. Quina informació inclou.

3. Empreses
Com són les empreses del cercador. De quins sectors. On són. 

4. Negoci
Com contribueix a generar oportunitats. Com es vincula als serveis 
d’ACCIÓ. Com funcionen les altes.
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Catalunya: una economia potent, industrial i oberta

Font: EIC (DGI-ACCIÓ), basat en dades Idescat, INE, Eurosotat

Amb 7,6 milions 
d’habitants, l’1,5% de la 
població europea i en línia 
amb països com Suïssa o 
Àustria, Catalunya genera 
un PIB de 242.313 milions 
d’euros, similar al de 
Dinamarca i superior al de 
Finlàndia.

TRADE & INVEST

L’economia catalana és 
diversificada i industrial. La 
indústria representa el 21% del 
PIB, per sobre del 20%, que és el 
que marca la Comissió Europea 
per al 2020. Si tenim en compte 
els serveis i les activitats 
relacionades amb la indústria, 
aquest percentatge arriba al 50% 
del PIB.

L’economia catalana és oberta i 
exportadora. Les exportacions 
representen 71.624 milions d’euros 
anuals. El rati d’exportacions sobre el 
PIB és similar al de Dinamarca o 
Suècia i superior al de Portugal o 
Finlàndia. A més, Catalunya lidera 
l’atracció d’inversió estrangera en 
manufactura a Espanya el 2018.

Un motor econòmic 
d’Europa:

Una economia basada 
en la indústria:

Una indústria exportadora, 
competitiva i innovadora:
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Pacte Nacional per a la Indústria

El desenvolupament d’una eina de cerca de capacitats productives a Catalunya és 
una de les mesures del Pacte Nacional per a la Indústria, signat el 2017 pel Govern 
de la Generalitat i els agents socials. 

El Pacte Nacional per a la Indústria té com a objectiu impulsar la indústria com a 
eix central de l’economia catalana. Una de les mesures és impulsar les plataformes 
sectorials per als set àmbits de la RIS3CAT, amb l’objectiu de promoure la indústria 
catalana a escala internacional.
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Catalonia Industry Suppliers

Posa a l’abast de les empreses informació sobre productes i aplicacions d’empreses industrials, i ha de 
permetre que fabricants, distribuïdors, importadors i inversors internacionals trobin proveïdors i socis a 
Catalunya.

El Catalonia Industry Suppliers és una plataforma en línia per a promoure la 
indústria a Catalunya a escala internacional.
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Catalonia Industry Suppliers

Ofereix un relat integral de cadascun dels àmbits 
sectorials a Catalunya (RIS3CAT) amb les 
capacitats productives i les principals dades de 
cada sector. Des d’aquests espais, es poden 
descarregar documents i informes, conèixer casos 
d’èxit i accedir als diversos agents de l’ecosistema.

Ofereix la possibilitat de trobar en línia productes i 
aplicacions d’empreses industrials i en dona les 
dades de contacte. Això genera oportunitats de 
negoci, ja que permet que fabricants, distribuïdors, 
importadors i inversors, internacionals trobin 
proveïdors i socis a Catalunya.
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Cercador

El Catalonia Industry Suppliers posa a la 
disposició de les empreses una eina de 
cerca intel·ligent per a trobar productes i 
capacitats productives i localitzar les 
empreses que les ofereixen a Catalunya. 

Una cerca de producte ens permet 
accedir als resultats, filtrar per sector 
d’origen, per aplicacions d’aquest 
producte, per rang de facturació i 
ocupació de les empreses productores i 
buscar per localització.

És obert a les empreses productives i 
exportadores de Catalunya.
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Quines empreses hi ha incloses?

Industrials i amb centre productiu a Catalunya:

Empreses amb centre productiu a Catalunya i activitats industrials i de reparació i d'instal·lació de maquinària i equips. 
Empreses de sectors tecnològics, videojocs, audiovisual, telecomunicacions, etc. i de sectors fortament vinculats a la 
indústria, com ara enginyeries o centres de disseny.

No són 
microempreses:

Empreses que tenen més de 
10 treballadors o facturen 
més de 2 M€. 

Amb presència web 
internacional / enfocada 
a l’exportació:

És un factor important de cara a 
vendre internacionalment.

Tenen activitat 
exportadora:

Empreses, catalanes o estrangeres, 
identificades al cens d’empreses 
exportadores d’ACCIÓ.

Alguns requisits per a formar part del directori són tenir un centre productiu a 
Catalunya, la mida, l'activitat exportadora i tenir presència web internacional

Excloses

Empreses que només tenen a Catalunya HQ (sense planta, ni centre de disseny o recerca) o que són 
comercialitzadores o distribuïdores, constructores, públiques, consultores, financeres o de serveis personals.
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35 sectors 
d’activitat

3.066 
empreses 
incloses

125 
grups empresarials

identificats

Més de 32.200 
productes 

inventariats

Més de 250 
aplicacions 
informades

3.547
plantes productives

localitzades

Les magnituds del Catalonia Industry Suppliers
Més de 32.000 productes de més de 3.000 empreses classificades en 35 sectors  
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• Una breu descripció d’allò que fa l’empresa. 
• El/s sector/sectors al/s que pertany.
• El codi CNAE, que recull la seva activitat principal.

Quines dades analitzem de cada empresa?

• Dades bàsiques de contacte (telèfon, adreça, web...).
• La localització de les seves plantes productives.

Activitat 
genèrica

Productes i 
aplicacions

Dades 
econòmiques

• Els productes que treballa (a partir de la web o catàleg).
• Els àmbits d’aplicació dels seus productes, ja siguin generals o bé aplicacions més 

específiques. S’han llistat i homogeneïtzat fins a 250 aplicacions.
• Un o diversos codis de producte, segons la CPA (Classificació de Productes per Activitat), 

per a poder relacionar empreses amb productes similars. 
• Productes/classificacions/terminologia específica per sector. 
• Paraules clau (sinònims, paraules relacionades...) útils per a establir relacions semàntiques 

dels productes.

• Mida de l’empresa: facturació, treballadors
• Exportacions i mercats d’exportació
• Certificats de qualitat, marques, etc.
• Relacions de grups d’empreses

Dades 
de localització

Per a facilitar les cerques, es descriu l’activitat de les empreses, es llisten i es 
classifiquen els productes i les seves aplicacions, i es donen dades de localització de les 
plantes productives.
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El 100% de les 
empreses 

són 
exportadores

El 19,2% de les 
empreses són 

filials d’empreses 
estrangeres a 

Catalunya

El 18,3% de les 
empreses 

tenen filials
a l’estranger

El 44,2% de les 
empreses facturen
entre 5M€ i 50M€

El 58,5% de les 
empreses tenen entre 
10 i 50 treballadors

La mitjana 
d’exportació és 
del 43,4% de la

facturació

L’11% de les 
empreses tenen 

més d’una planta 
productiva

El 19,9% de les 
plantes són al 

Vallès Occidental

3.066 empreses

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades de les 3.066 
empreses del Catalonia Industry Suppliers i altres censos 
empresarials

Perfil de les empreses del Catalonia Industry Suppliers
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Consulting, Professional & Human Resources
Financing and Insurance
Infrastructures and Construction
Other Services
Public Administration
R&D

Cultural and Experience-based Industries (181)

Food Industries (619)

Chemical, Energy and Resources Industries (750)

Industrial Systems, Smart Industry and 3D Printing (1.988)

Health, Well-being and Life Sciences Industries (294)

Sustainable Mobility and Smart Cities Industries (399)

Design Industries (550)

Agriculture
Food and Gourmet Products
Wine and Beverage (tobacco included)

Chemical and Plastics (except packaging)
Circular Economy
Energy and Resources
Raw Materials

Biotechnology 
Pharmaceutics
Health and Medical Equipment
Wellness and Beauty

Other Industries (270)

Automotive and Motorcycle
Other Transportation Industries
Logistics, Transport and E-commerce
Smart Cities

Fashion and Textile
Homewares and Furnishings
Other Consumer Goods

Digital Content and Media
Mobile and Videogames
Education, Training and Editorial Services
Sports
Tourism, Culture and Leisure

Electronics and Electricity
ICT and Digital Transformation
Machinery and Equipment (with components)
Metal and Metallurgy
Paper and Packaging (all materials)
Smart Industry and 3D Printing

En quins àmbits operen les empreses del Catalonia Industry Suppliers?
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Les 3.097 empreses del Catalonia Industry Suppliers tenen associades 3.580 plantes 
productives.

Plantes Empreses %

Una sola planta 2.761 89,20%

Dues plantes 255 8,20%

Tres plantes 53 1,70%

Quatre plantes 16 0,51%

Cinc plantes 4 0,13%

Sis plantes 1 0,04%

Set plantes 3 0,09%

Vuit o més plantes 4 0,13%

TOTAL 3.097 100,00%

L’11% de les empreses tenen 
identificades més d’una planta 
productiva a Catalunya.

262

2.743

399
176

Lleida

Tarragona
Barcelona

Girona

El 76,6% de les plantes són a les 
comarques de Barcelona, l’11,1% a Girona, 
el 7,3% a Tarragona i el 5,0% a Lleida.

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades de les 3.097 
empreses del Catalonia Industry Suppliers

3.580 plantes 
a Catalunya

Localització de les plantes productives
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Pharma ICT and Digital 
Transformation

Electronics and 
Electricity

Fashion and 
Textile

Automotive and 
Motorcycle

Paper and 
Packaging

Chemical and 
Plastics

Food and 
Gourmet Products

Wine and 
Beverage

Metal and 
Metallurgy

Machinery and 
equipment

A les comarques de Barcelona, 
la maquinària i els equips, i la 
química i els plàstics 
representen el 19,6% i el 
13,0% de les 
2.743 plantes productives 
identificades.

Maresme

Anoia

Barcelonès

Vallès Oriental

Osona

Berguedà

Alt Penedès

Moianès

Bages

Baix Llobregat

Vallès Occidental

Garraf

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades de les 3.580 plantes del 
Catalonia Industry Suppliers
Nota: al mapa hi figuren les icones dels sectors amb més plantes 
productives a cada comarca. Cada planta pot estar assignada a 
més d’un sector.

Plantes productives a Barcelona

Barcelona

Principals 
sectors

Nombre de 
plantes

% sobre el total 
de la província

Machinery and Equipment 538 19,6%

Chemical and Plastics 356 13,0%

Metal and Metallurgy 280 10,2%

Paper and Packaging 242 8,8%

Automotive and Motorcycle 164 6,0%
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A les comarques de Girona, 
l’alimentació i la maquinària 
i equips representen 
respectivament el 23,8% i el 
16,5% de les 399 plantes 
identificades.

Chemical and 
Plastics

Food and Gourmet 
Products

Paper and 
Packaging

Metal and 
Metallurgy

Machinery and 
Equipment

Automotive and 
Motorcycle

Other Consumer 
Goods

Plantes productives a Girona

La Selva Baix Empordà

Gironès

Alt Empordà

Garrotxa

Pla de l’Estany

Ripollès

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades de les 3.580 plantes del 
Catalonia Industry Suppliers
Nota: al mapa hi figuren les icones dels sectors amb més plantes 
productives a cada comarca. Cada planta pot estar assignada a 
més d’un sector.

Girona

Principals 
sectors

Nombre de 
plantes

% sobre el total 
de la província

Food and Gourmet Products 95 23,8%

Machinery and Equipment 66 16,5%

Metal and Metallurgy 54 13,5%

Chemical and Plastics 53 13,3%

Paper and Packaging 40 10,0%
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Raw 
Materials

Paper and 
Packaging

Other 
Consumer Goods

Homewares and 
Furnishings

Chemical and 
PlasticsAgriculture Food and Gourmet 

Products
Wine and 
Beverage

Metal and 
Metallurgy

Machinery and 
equipment

A les comarques de Tarragona, 
l’alimentació i la química i els 
plàstics representen 
respectivament el 21,4% i el 
19,5% de les 262 plantes 
identificades.

Plantes productives a Tarragona

Montsià

Baix Ebre

Priorat

Baix Camp

Tarragonès

Baix Penedès

Alt Camp

Conca de Barberà

Ribera d’Ebre

Terra Alta

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades de les 3.580 plantes del 
Catalonia Industry Suppliers
Nota: al mapa hi figuren les icones dels sectors amb més plantes 
productives a cada comarca. Cada planta pot estar assignada a 
més d’un sector.

Tarragona

Principals 
sectors

Nombre de 
plantes

% sobre el total 
de la província

Food and Gourmet Products 56 21,4%

Chemical and Plastics 51 19,5%

Agriculture 38 14,5%

Machinery and Equipment 37 14,1%

Metal and Metallurgy 32 12,2%
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Chemical and 
PlasticsAgriculture Food and Gourmet 

Products
Wine and 
Beverage

Electronics and 
Electricity

Metal and 
Metallurgy

Machinery and 
equipment

Infraestructures 
and Construction

Circular 
Economy

Segrià Garrigues

Urgell

Alt Urgell

Pla d’Urgell

Pallars Sobirà

Segarra

Solsonès

Cerdanya

Noguera

Pallars Jussà

Alta Ribagorça

Vall d’Aran

A les comarques de Lleida, 
la maquinària i equips, i 
l’alimentació representen 
respectivament el 22,7% i el 
21,0% de les 176 plantes 
identificades

Plantes productives a Lleida

Font: EIC (ACCIÓ) a partir de les dades de les 3.580 plantes del 
Catalonia Industry Suppliers
Nota: al mapa hi figuren les icones dels sectors amb més plantes 
productives a cada comarca. Cada planta pot estar assignada a 
més d’un sector.

Lleida

Principals 
sectors

Nombre de 
plantes

% sobre el total 
de la província

Machinery and Equipment 40 22,7%

Food and Gourmet Products 37 21,0%

Metal and Metallurgy 25 14,2%

Agriculture 25 14,2%

Chemical and Plastics 19 10,8%
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Proporciona informació de 
productes, aplicacions i dades 
de contacte dels fabricants i els 
productors.

Ofereix la possibilitat de rebre 
ofertes de negoci i actua 

com a cercador de referència 
del servei de cerca de 
proveïdors d’ACCIÓ.

El Catalonia Industry Suppliers és una eina per a generar 
negoci a la indústria

Contribueix a  millorar la visibilitat 
internacional de les empreses 

industrials a Catalunya sense cap cost.

Està obert a l’alta de noves empreses 
productives i exportadores i a l’actualització 
permanent d’informació, ja sigui mitjançant 
la incorporació de nous sectors o a través de 
les peticions de les pròpies empreses.
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Donar-se d’alta
La sol·licitud d’alta al directori es pot fer en línia de manera senzilla.
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Catalonia Industry Suppliers

suppliers.catalonia.com

industry.suppliers@catalonia.com



abr.-20

Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona
www.accio.gencat.cat
www.catalonia.com
@accio_cat
@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/
http://www.catalonia.com/
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