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Píndola tecnològica de semiconductors a Catalunya

1. Definició



5Definició

El semiconductor és un material que permet controlar corrents 
elèctrics de manera molt precisa.

El material està compost per un sol element, normalment silici, o 

del semiconductor.

Els materials semiconductors per fabricar xips estan dissenyats 
específicament per proporcionar als dispositius i circuits integrats 
la capacitat de processar, emmagatzemar i transmetre dades.

Amb materials semiconductors, es fabriquen dispositius o 
circuits electrònics per adquirir, processar, emmagatzemar 
i transmetre informació.



6Classificació

Un xip és un conjunt de circuits electrònics miniaturitzats format per dispositius actius i passius i les interconnexions entre ells, en 

capes sobre una oblia fina de material semiconductor, típicament silici.

Tipus de semiconductors més demandats

Lògica: funcionen en codis binaris (0 i 1) que serveixen com a 

blocs fonamentals o «cervells» de la informàtica com, per 

exemple, els microprocessadors, els microcontroladors o els 

productes de connectivitat.

Memòria:

servidors i smartphones, i hi ha una necessitat creixent en la 

mobilitat) i la NAND (en discs durs per a portàtils o targetes 

digitals).

Analògics: tradueixen senyals analògics com la veu en senyals 

semiconductors de radiofreqüència, que permeten els 

smartphones processar senyals de ràdio.
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Distribució de les vendes mundials de semiconductors per 
segment de producte del 2021 (M$ i % de creixement 
respecte el 2020)

Fonts: Stiftung Neue Verantwortung (2020) «The global semiconductor value chain» i SIA Factbook 2022



7Importància dels semiconductors a la indústria

Els xips semiconductors impacten en multitud de 
sectors, des de les comunicacions, els aparells 
elèctrics i electrònics, els vehicles, els robots i la 
maquinària industrial, fins a la medicina i 

La cadena de valor dels semiconductors i 

amenaçada i tensionada tant pels 
diferents equilibris geopolítics com pels 
efectes de la pandèmia.
Crear i apropar la cadena de valor ajudarà 
a enfortir i donar estabilitat a tot un seguit 

semiconductors per fabricar els seus 
productes.

escala global. Europa ha de convertir-se en un actor actiu i definir un 
model propi i estratègies que permetin dur a terme la transformació 
digital.

Els xips semiconductors són imprescindibles per 
a la transformació digital. El procés de 

necessari per incorporar mesures de control i 

manera accelerada a conseqüència de la 
pandèmia; a més, ha fet créixer la necessitat de 
semiconductors i xips de totes les gammes a 
nivell mundial.

El procés de fabricació de xips semiconductors 

recerca i la innovació de nous materials i 
processos per millorar les capacitats, les 
prestacions i els processos.
Presenta un elevat potencial de creixement i 
abasta diferents àrees de coneixement.

Font: elaboració pròpia
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10Segmentació del mercat dels semiconductors per regions

Mentre que la demanda mundial de semiconductors es destina principalment a comunicacions (33%) i computació
(29%), a Europa destaquen (37%) i la indústria (25%).

Segments de mercat dels xips semiconductors per regió
2019
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El mercat europeu presenta un potencial elevat en 
automoció i en indústria, on és líder mundial en innovació i 

es necessiten cada cop més semiconductors. 

semiconductors en les diferents regions del món, 

• A la Xina, destaquen les comunicacions, amb un 42%
del total, i la computació, amb un 25%.

• A Amèrica, els segments més importants són el de la 
computació, amb un 38%, i el de les comunicacions, 
amb un 31%. 

• La demanda per segments al Japó és més equilibrada 
que a la resta de regions; hi destaca el sector de 

(28%). 

• Àsia-Pacífic, sense comptar amb la Xina, el 
segment més important és el de la computació (34%) i 
el de les comunicacions (33%).

Les comunicacions (5G/6G/Open RAN) a Europa 
haurien de rebre un major èmfasi si es vol liderar i tenir 

la sobirania tecnològica en aquest àmbit.

Font: ZVEI (2021) «Semiconductor Strategy for Germany and Europe»



11Els semiconductors i el objectius de desenvolupament sostenible

3. Salut i benestar
Els semiconductors i els xips son essencials per 
desenvolupar nous dispositius mèdics que ajudin 
a detectar i controlar malalties, així com en 

digital 
health.

7. Energia neta i assequible
La transició energètica suposa un 
desenvolupament de les energies renovables, 
però també implica connectar-les a les xarxes de 
distribució i digitalitzar-les, i és en aquest context 
on prenen importància els xips i els 
semiconductors.

8. Treball digne i creixement econòmic
El mercat dels semiconductors experimentarà un 
fort creixement en els propers anys, fet que 
suposa una oportunitat per a totes les indústries 

la creació de llocs de treball qualificats.

9. Indústria, innovació i infraestructures
Desenvolupament de noves estructures, 
arquitectures i topologies més eficients, 
amb menor consum energètic i per a noves 
aplicacions. Recerca sobre nous materials, 
més versatilitat i menor dependència.

11. Ciutats i comunitats sostenibles
El desenvolupament de semiconductors 
afavorirà la mobilitat sostenible i el 
desplegament de tecnologies que puguin 
fer les ciutats mes inclusives.

12. Consum i producció responsable
Apropament i enfortiment de la cadena de 
valor.
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13Cadena de valor 

Cada pas del procés de producció dels xips 
semiconductors (disseny, fabricació i muntatge) depèn 

inputs específics dels proveïdors. 

Els dissenyadors de xips (fabless) es basen en 
programari de disseny i propietat intel·lectual (blocs 

El procés de fabricació (foneries, fabs
de fabricació, productes químics i oblies de silici per 
produir xips.

La fase de muntatge (IDM o OSAT) requereix equips i 
productes químics.

La cadena de valor dels xips semiconductors es 
caracteritza per altes divisions del treball, nínxols de 
mercat altament concentrats i pressió per innovar i 
invertir constantment.

Actualment, cap país concentra tot el procés de 
producció al seu territori. La cadena és altament 
innovadora i eficient, però no resistent.



14Esquema del procés de producció

Els passos 1-4 es repeteixen centenars de vegades amb diferents productes químics 
per crear més capes, depenent de les característiques del circuit desitjades.

Oblies de silici.
Les oblies de silici 
comencen en blanc i 
pures en estat no 
conductor.

Oxidació i recobriment.
S'apliquen capes de 
materials aïllants i 
conductors sobre una oblia 
de silici. A continuació, 

capa uniforme de material 
sensible a la llum 
(fotoresina).

Litografia. Els patrons de circuits 
integrats especificats en el 
disseny es mapegen en una placa 
de vidre anomenada fotomàscara. 
S'aplica una llum ultraviolada (UV) 
per transferir els patrons al 
recobriment de material 
fotoresistent a la superfície de 

pot eliminar químicament.

Gravat.
Les capes no 
protegides per 
la fotoresina
s'eliminen i es 
netegen amb 
gasos o 
productes 
químics.

Dopatge. La placa 

que modifiquen les 
propietats de la nova capa 
afegint una quantitat 
coneguda d'impureses, 
com el bor i l'arsènic. El 
recuit posterior difondrà 
aquestes impureses per 
obtenir una densitat més 
uniforme.

Deposició 
de metall i 
gravat. Per 
a establir les 
connexions 
entre 
transistors.

Oblia completa.
Cada placa completa 
conté centenars de 
circuits integrats 
idèntics. Les plaques 
s'envien als 
processos de 
fabricació back-end
(muntatge, 
embalatge i proves).

Font: 
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16Mercat mundial de semiconductors

El 2021, els ingressos de la indústria mundial de semiconductors van ascendir a 583.500 M$, un augment del 25% respecte el
2020. que la indústria mundial dels semiconductors superi els 600.000 M$ el 2022.

El creixement estarà impulsat per la convergència 
tecnològica de la connectivitat i la intel·ligència artificial, 
que serà el nucli de les activitats de desenvolupament de 
productes a totes les verticals. 

IoT a les cases intel·ligents són tendències clau que 
impulsaran el creixement a mig i llarg termini del mercat.

Al voltant del 70% del creixement 
la 

mobilitat, la computació i 
emmagatzematge de dades, i les 
comunicacions (5G).Creixement anual 

estimat fins el 2030

+ 6-8%

Facturació de la indústria dels semiconductors (milers de M$)
2012-2021
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17Empreses líders en el mercat dels semiconductors al món

IDM (disseny, fabricació i assemblatge i prova)

Disseny Fabricació (fabs) Assemblatge i prova

Programari

Materials/productes químics

Equipaments

Presència a Catalunya Font: elaboració pròpia a partir Neue Verantwortung (2020), «The global semiconductor value chain», i del German 
Council on Foreign Relations (2021), « Capacity to Act in the Global Tech Race» 



18Principals empreses europees de semiconductors

Tot i la presència de nínxol, és requerirà un gran esforç perquè Europa es posi al dia en la fabricació
de semiconductors generació a gran escala a mitjà termini.

Europa compta amb empreses (tant europees com estrangeres) en alguns punts de la cadena de valor dels semiconductors:

• Fabricants i IDM
són la francoitaliana ST Microelectronics (28 nm NXP (140 nm), i les empreses establertes a Alemanya 
GlobalFoundries (22 nm), Bosch (65 nm), Infineon (90 nm), X-FAB (130 nm) i UMS (180 nm). Actualment, Europa no compta amb 

Intel, que ja compta amb una planta a Irlanda de 20 nm, 

• Fabless com ARM
gairebé a tots els telèfons intel·ligents del món.

• Proveïdors ASML és líder de nínxol, ja que ha desenvolupat el mètode més 

francesa SOITEC .

Fonts: German Council on Foreign Relations (2021) « Capacity to Act in the Global Tech
Race» i Stiftung Neue Verantwortung (2021) «The lack of semiconductor manufacturing in Europe»



19Inversió Estrangera Directa (IED) en semiconductors 

La IED a Europa està capitalitzada per la nord-americana Intel, que també concentra les inversions a la majoria de
països del món.

Principals països receptors de la IED en semiconductors i origen de la IED (en %) (2017-2021)

30.905

1. Corea del Sud (53%)
2. Taiwan-Xina (37%)
3. Països Baixos (5%)

7.821

1. Estats Units (100%)

5.231
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2. Suïssa (11%)
3. Xina (1%)

20.446
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2. EAU (5%)
3. Japó (3%)
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2.406
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28.866
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3. Hong Kong (13%)

14.004

1. Taiwan-Xina (51%)
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3. Israel (1%)

10.136

1. Estats Units (67%)
2. Àustria (19%)
3. Alemanya (6%)

8.521

1. EAU (51%)
2. Estats Units (21%)
3. Països Baixos (5%)



20Capital risc en startups de semiconductors

2021 ha estat un any rècord en capital risc en startups de semiconductors al món, amb 5.491 M$, gairebé el doble de la xifra 
de 2020, que aleshores també va ser rècord. Les startups xineses i nord-americanes lideren el rànquing.
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Font: ACCIÓ a partir de Crunchbase



21Patents en matèria de semiconductors

de les publicacions de patents relacionades amb semiconductors, amb un total de 779.004 en els darrers 5 anys,
demostra un interès constant en aquest camp, especialment als Estats Units.

Evolució del nombre de patents
2017 - primer trimestre del 2022
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Font: Lens.org
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23Països de referència

Taiwan-Xina és el líder mundial en la fabricació de semiconductors, amb una gran capacitat de fabricació i una completa cadena de 
subministrament industrial. El mercat mundial el dominen TSMC i UMC, que han rebut importants subvencions públiques. Els esforços 

der consolidar 
el seu domini mundial.

La indústria de semiconductors de Corea del Sud 
conglomerats industrials del país (chaebol). El maig del 2021, el govern va anunciar la K-Semiconductor Strategy per augmentar la inversió, 
els crèdits fiscals i els incentius per als fabricants nacionals de xips. Es preveu una inversió publicoprivada de 452.000 M$ fins el 2030, per 

al empresa.

Tot i que la quota mundial del Japó ha disminuït considerablement, segueix liderant el subministrament de matèries primeres, equips i 
r si sola el 5% de 
gen de gran 

Les capacitats actuals de la Xina
cional de 

Circuits Integrats (2014), el programa Made in China
150.000 M$ de finançament governamental a la indústria nacional de semiconductors de la Xina. 

Els semiconductors han esdevingut una àrea crítica als Estats Units
Act, que destinarà 52.700 M$ a la fabricació de semiconductors. 

Actualment, hi ha més de 700 empreses que participen en el procés de fabricació de semiconductors, fonamentalment localitzades a Califòrnia, 
Texas, Oregon i Nova York.

Font: Acces Partnership (2021) «Semiconductors Global Policy Review»



24Llei Europea de Xips

La Llei Europea de Xips reafirmarà la 
les aplicacions de xips semiconductors, i contribuirà a assolir la doble transició digital i 
ecològica.

La Llei Europea de Xips, presentada el febrer del 2022, proposa:

• Realitzar inversions en tecnologies de propera generació.

• Donar accés a eines de disseny i a línies pilot per crear prototips, 

• Aplicar procediments de certificació de xips fiables i eficients.

• Donar suport a les startups innovadores, les empreses en expansió 
i les pimes per accedir al finançament de capital.

•

microelectrònica.

• Desenvolupar eines per anticipar-se i respondre a les crisis i a 
-ne el 

subministrament.

• Crear associacions internacionals en matèria de semiconductors 
amb països afins. 

• Establir un marc més favorable per atraure inversors i establir 
instal·lacions de fabricació a Europa.

20% del mercat global el 2030, es destinaran 

Intel, aprofitant la Llei Europea de Xips, 
ha anunciat una inversió de 17.000
en una megafàbrica de semiconductors 

i la inversió en R+D, fabricació i serveis 
de foneria a Irlanda, Itàlia, Polònia i 
Espanya (majoritàriament, a Barcelona). 

Fonts: Comissió Europea i Intel



25PERTE de semiconductors

Fins el 2027

Desenvolupar les capacitats de disseny i de 

producció de la indústria de la 

microelectrònica i els semiconductors a 

12.250
Inversió pública

4 eixos

Capacitat 
científica

1.165

Estratègia 
de disseny

1.330

Potenciar el disseny de 

microprocessadors

Plantes de 
fabricació

9.350

Dotar de la capacitat de 

producció de semiconductors

Indústria 
TIC

400

Crear un fons de capital 

centrat en xips7 principis

1. Vocació a 

llarg termini
2. Priorització 3. Avanç 

per etapes

4. Lideratge

tècnic

5. Col·laboració  

publicoprivada

6. Caràcter 

integrat

7. Alineament de la 

Llei Europea de Xips



26

Píndola tecnològica de semiconductors a Catalunya

6. Semiconductors a 
Catalunya



27

701 llocs 
de treball

158,386 empreses

El 81,4% de les empreses 
són pimes.

El 66,3% facturen i 
el 37,2% més de 10

El 53,5% són exportadores.

El 25,6% tenen menys de 
10 anys.

El 8,1% són startups.

El 17,9% tenen dones als 
càrrecs directius.

Per segments*, el 37,2% de les empreses es dediquen al disseny, el 
19,8% als circuits electrònics, el 18,6% són empreses auxiliars dins la 
cadena de valor, el 14,1% són empreses dedicades a la distribució i el 
12,8% als materials. Altres segments menys rellevants són els EMS 
(5,8%), els equipaments (3,5%) i els fabs (3,5%).

* Font: ACCIÓ (darreres 
dades disponibles)



28Segmentació de la cadena de valor dels semiconductors a Catalunya (II)

Fabricació 
(fabs)*

Fabricants de 
circuits electrònics EMS Distribució

Usuari 
final

Materials/productes 
químics*

Equipaments*

Indústria 
auxiliar/enginyeries 

* Baules principals de la cadena de valor de semiconductors
Font: ACCIÓ

Disseny*

---Comercial---

---Quàntica---



29Impacte dels semiconductors a la indústria manufacturera catalana

El 42,3% de la indústria manufacturera catalana utilitza semiconductors
en els seus processos o productes.

Els sectors que més semiconductors utilitzen són:

ALTA EXPOSICIÓ

Productes informàtics i electrònics

Material de transport

Materials i equips elèctrics

EXPOSICIÓ MITJANA

Alimentació i begudes

Productes farmacèutics

Productes químics

Tèxtil, confecció, cuir i calçat

Maquinària

Els semiconductors són clau per al desenvolupament 
de la mobilitat del futur i la indústria 4.0 a Catalunya.

Nota: estimació realitzada a partir de les dades del VAB de Catalunya de 2019 de
Font: ACCIÓ



30Sistemes industrials relacionats

Robòtica 

147
empreses

milions 1.910
llocs de 
treball

251 empreses milions 3.188
llocs de 
treball

IoT

Mobilitat

352 empreses
milions

38.845
llocs de 
treball

TIC

19.148
empreses milions

175.949 
llocs de treballD

e
m

a
n
d
a

New 
Space

53
empreses

milions 379 
llocs de 
treball

Nano
Materials

107
empreses milions

779
llocs de 
treball

Química

1.053
empreses milions

37.824
llocs de 
treball

Fotònica

174 empreses
milions

9.434
llocs de 
treball

Aigua

505 empreses
milions

26.257
llocs de treball

Quàntica

S
u
p
o
rt

http://www.epson.co.jp/e/index.htm
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Universitats 
i centres 
formatius

Institucions i 
administració 
pública

Associacions
i clústers

Centres 
tecnològics 
i instituts 
de recerca

Font: ACCIÓ



32Investigadors a Catalunya

Més de 3.600 investigadors de 

l'àmbit de la nanotecnologia, la 

fotònica i la microelectrònica a 

Catalunya.



33Talent a Catalunya

Les universitats catalanes i els centres de formació professional ofereixen formació en semiconductors de manera transversal i 
es treballa en oferir un màster interuniversitari específic en semiconductors. 

Graus

Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

Enginyeria en Tecnologies Industrials

Enginyeria Electrònica de Telecomunicació

Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació

Enginyeria de Tecnologies i Serveis de 
Telecomunicació

Física

Química

Màsters

Enginyeria Electrònica

Enginyeria Física

Enginyeria Avançada de Materials

Electrònica de Potència

Nanociència i Nanotecnologia

Química de Materials

Formació professional

Electricitat i Electrònica

Desenvolupament de Productes Electrònics

Manteniment Electrònic

Operacions de Laboratori

Universitats catalanes que imparteixen formació en semiconductors

Font: elaboració pròpia
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importància estratègica i 
econòmica dels xips i els semiconductors, fet que ha obert oportunitats sense precedents, no exemptes de reptes.

Oportunitats

European Chips Act

Fons europeus, NGEU

Recerca i tecnologia

Reptes

Complexitat de la cadena de valor

Temps i capital

Innovació constant

Talent
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TEF és un fabricant de plaques electròniques (EMS) que ha fet 

MPS
potència i energia, i crearà 150 llocs de treball per convertir la seu 

TTI és un dels principals distribuïdors de components 
passius, connectors i electromecànics de tot el món. 

IMB-CNM desenvolupa materials i investiga aplicacions de 

IMASENIC està especialitzada en el desenvolupament de 

aplicacions i les tecnologies relacionades amb aquest camp.

El BSC és el centre nacional de supercomputació a Espanya. 
Ha arribat un acord de col·laboració amb INTEL per crear un 
laboratori pioner de disseny de microxips.
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Píndola tecnològica de semiconductors a Catalunya

Entrevistes realitzades



37Entrevistes a institucions

Volem agrair la disponibilitat i la facilitació de dades i informació per informe tecnològic de xips
semiconductors



Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Més informació sobre el sector, notícies i oportunitats:

Gràcies

https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-
coneixement/cercador/BancConeixement/eic-semiconductors-
catalunya

https://www.accio.gencat.cat/ca/sectors/energia-eficiencia/

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

