Un espai d’innovació i tecnologia
al servei de les empreses i pimes
de la ciutat

El Parc Tecnològic de Barcelona
Activa disposa de més de 10.000 m2
d’infraestructures i serveis
per al creixement d’empreses
de l’àmbit de l’enginyeria i
el sector industrial

El Parc Tecnològic de Barcelona Activa és un espai
ubicat al districte de Nou Barris, gestionat per Barcelona
Activa i adreçat a empreses tecnològiques i industrials.
El seu objectiu és contribuir, de manera personalitzada
i permanent, al desenvolupament de la indústria
avançada mitjançant el

Centre d’Empreses Tecnològiques i el
Centre de Promoció Industrial.
A principis del 2015, el Centre d’Empreses Tecnològiques
del Parc té 50 empreses instal·lades, la majoria
d’elles d’enginyeria avançada, amb una facturació
agregada de més de 30 milions d’euros i més de
400 llocs de treball.

Centre d’Empreses Tecnològiques

Espais d’oficina
El Parc Tecnològic disposa d’espais d’oficina per a empreses,
a través de locals modulars i flexibles de 25 a 200 m2,
amb accés durant 24 h / 7 dies a la setmana
i la possibilitat d’utilitzar espais de treball de serveis avançats.

A qui es dirigeix el
Centre d’Empreses Tecnològiques?
• Pimes que siguin innovadores i aportin un valor diferencial en
el desenvolupament de l’àmbit de l’enginyeria i el sector industrial.
• ... que faci com a mínim divuit mesos que van iniciar
la seva activitat, que hagin iniciat les vendes i que no necessitin
més de 200 m2.
• ... que siguin de base tecnològica, preferentment empreses
industrials, enginyeries i amb producte propi.
• i que estiguin promogudes en més del 50% del capital social
per persones físiques que, alhora, majoritàriament
treballin a l’empresa.

Serveis comuns
Les empreses instal·lades gaudeixen d’una oferta de serveis que va
des dels serveis comuns de recepció, Wi-Fi, administració i seguretat;
espais per a conferències o reunions, com l’Auditori, amb capacitat
per a més de 200 professionals, i la sala Barcelona Innovació
per a videoconferències; fins a altres espais lúdics com l’office,
el nou Espai Gaming i altres zones de descans.

Serveis de formació, assessorament
i acompanyament empresarial
Les empreses poden accedir, també, a serveis d’alt valor afegit,
com els serveis que Barcelona Activa ofereix a les empreses des
de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) –tràmits municipals,
finançament, programes d’innovació, cerca de treballadors,
internacionalització i tràmits de comerç exterior, etc.–, així com serveis
d’assessorament especialitzat dels partners del Parc i dels centres
tecnològics i de recerca, actes i trobades empresarials
i accions de networking.

Mural amb tecnologia de
realitat augmentada elaborat
per Philip Stanton

Centre de Promoció Industrial
Makerspace
Es tracta del primer espai municipal per al suport al prototipatge
industrial a la ciutat de Barcelona.
Està vinculat als serveis, els programes i les activitats de l’àrea
d’innovació de l’OAE, perquè les pimes coneguin les noves
tecnologies de fabricació avançada i facin prototips de manera
eficient, orientant-los al mercat des del moment del disseny
del seu producte.
Taller mecànic
Per facilitar eines i maquinària per a la realització de prototips,
modificacions en producte i sèries curtes.
Taller digital
Per facilitar tecnologies digitals de realització de prototips.
Espai de treball col·laboratiu
Espai per allotjar projectes fets en equip.

Espai Tech
Espai d’exposició de projectes tecnològics desenvolupats per
empreses instal·lades al Centre d’Empreses Tecnològiques,
els partners del Parc i l’ecosistema industrial.
Es tracta d’una zona polivalent on realitzar exposicions, visites
i presentacions amb suports digitals i/o físics, que té l’objectiu
de fer visibles i tangibles les tecnologies desenvolupades al Parc
i a l’espai de prototipatge (Makerspace).

El seu punt de vista

Teresa Llibre
Directora i Founder
de Iurisdoc

«El parc ha estat
un espai estratègic,
que ens ha permès
compartir coneixement i establir
sinergies innovadores
amb altres empreses,
en un moment clau
del nostre desenvolupament empresarial.
Un centre de serveis
integrals, els de
Barcelona Activa,
que acompanyen
a l’emprenedor
en tots els vessants
del negoci.»

Miguel Vidal
i Pablo Hernández
Founders de TechIDEAS

«La nostra estada
al parc ens va brindar
un àmbit de treball
privilegiat, en el qual
no solament ha estat
agradable el mateix
treball, sinó que ens
ha permès entrar
en contacte amb
altres empreses que
es complementaven
amb la nostra.
En aquest entorn,
no només hem fet
negocis, sinó també
grans amistats.»

Joan Font

Joan Pinyol

Pep Moreno

Director General de
CT Solutions Group

CEO de Dexma

CEO de Vortex

«Vaig iniciar el meu
projecte de la mà
de Barcelona Activa
l’any 1991 i encara
avui estic col·laborant
estretament amb tot
el seu equip. A l’inici,
em va donar molt de
suport en l’àmbit
d’instal·lacions, serveis, ajuda del tutor i,
sobretot, acompanyament d’emprenedors.
He trobat un bon
company de viatge per
tenir un entorn de col·
laboració i participar
en un munt d’activitats interessants.»

«Gràcies a les
infraestructures
i serveis del parc,
Dexma ha pogut
focalitzar-se al 200%
en el seu creixement
empresarial.»

«Hi ha vegades que
continent i contingut
s’alineen, aquest
és el cas de Vortex
al parc. En cap altre
lloc de Barcelona
no haguéssim trobat
aquesta combinació
de tranquil·litat,
infraestructures,
oportunitats de
formació i ambient
emprenedor.»

Altres RECURSOS DE
BARCELONA ACTIVA AL SERVEI
DE LES EMPRESES
I PIMES DE LA CIUTAT
A l’Oficina d’Atenció a l’Empresa
(OAE), ubicada a l’edifici MediaTIC,
oferim un conjunt de serveis
i recursos de valor afegit
que responen a les necessitats
de les empreses locals i internacionals.
Edifici MediaTIC
Roc Boronat, 117
(entrada per Sancho d’Àvila).
08018 Barcelona (22@Barcelona)
Tel.: 933 209 600

bcn.cat/empresa
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- Constitució d’empreses
- Assessorament en finançament
		empresarial
- Cerca de treballadors
- Internacionalització i tràmits
		 de comerç exterior
- Transmissió empresarial
- Assessorament empresarial
- Innovació
- Localització i aterratge empresarial
- Informació i tràmits municipals
- Espai Barcelona
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Marie Curie,8-14
(Districte de Nou Barris) - 08042 Barcelona
Tel.: +34 93 291 77 77
Horari d’atenció al públic
De dilluns a divendres: de 8 a 20 h
Accés
Metro: L4 Llucmajor / L3 Canyelles
Bus: 11, 32, 47, 50 i 51
Bicing: a la porta del Parc
Ronda de Dalt, sortida 3 Guineueta / 4 Horta

bcn.cat/empresa/parc

Consulta al web
els altres equipaments
de Barcelona Activa

bcn.cat/
empresa

facebook.com/barcelonactiva
twitter.com/barcelonactiva

