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Les empreses associades a clústers a Catalunya 
tenen millors resultats i perspectives 

 

- Negoci: El 67% de les membres de clústers a Catalunya augmenten la 
facturació els últims sis mesos 

 

- Llocs de feina: El 44,6% de les firmes integrades a clústers catalans han 
creat llocs de treball el darrer semestre respecte el mateix període de 

l’any anterior, i el 37,9% preveu crear feina en els propers sis mesos 
 

- Inversions: El 57,8% duran a terme inversions a Catalunya i el 34,4% 
ho faran a fora 

 

- Percepció de situació pròpia: El 48% dels socis de clústers catalans es 
consideren en millor situació que els seus competidors, i el 46,8 % igual 

 

 
BARCELONA, 27 d’Abril.- 11 clústers catalans de diversos sectors d’activitat presenten 

el Baròmetre de primavera 2015, que recull les opinions de les empreses associades 
sobre l’evolució dels seus negocis, així com sobre les principals tendències del sector.  

 
L’informe ha estat realitzat a través de les respostes de 251 dels socis d’11 clústers 

catalans (Clúster Digital, Catalan Water Partnership, Clúster d’Eficiència Energètica de 
Catalunya, Clúster de Béns d’Equip, Clúster de productes infantils KID’S CLUSTER, 
Catalonia Gourmet, Foodservice Cluster, Cluster Moto, Cluster Aquiplus, Clúster de 

l’esport Indescat i clúster del vi Innovi) durant el mes de març. 
 

Segons el baròmetre, el 66,9% de les firmes associades que han respost l’enquesta han 
augmentat la seva facturació en els darrers sis mesos en comparació amb el mateix 

període de l’any anterior. De fet, el 35,9% han crescut més del 10%.  
 

A més, la previsió d’aquestes empreses és continuar creixent: el 76,1% d’elles assegura 
que preveu créixer en els propers sis mesos en comparació amb el mateix període de 
l’any anterior. 

 
Les empreses associades a clústers a Catalunya no només creixen, sinó que també creen 

llocs de treball: el 44,6% de les companyies afirma que han creat llocs de treball el 
darrer semestre, i el 37,9% preveu crear feina en el proper semestre. En la mateixa 

línia de seguir progressant, el 57,8% assegura que durà a terme algun tipus d’inversió a 
Catalunya, mentre que el 34,4% ho faran fora de Catalunya. 

 
D’altra banda, és destacable que la majoria d’empreses aposten per la innovació com a 
factor clau en l’èxit empresarial. Així, un 86,1% dels enquestats té previst innovar en 

algun dels seus productes, serveis o processos.  

http://www.clusterfoodservice.org/cluster-food-service/_agN5k4gvK3CCUMEEbF4nA_N3ufla-mo3bbiUwVPbi7sBa3E_yP0_ZiNKM-B75ZjGwx-zWbYhqfyHHqUU6EFSq62XlaBZ0xow
http://www.acuiplus.org/
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En general, els socis dels clústers catalans es consideren en una situació igual (46,8 %) o 

millor (48%) a la dels seus competidors. 
 

La primera edició del Baròmetre de clústers a Catalunya és una iniciativa d’onze clústers 
catalans que apleguen mig miler d’empreses a Catalunya, les quals donen feina a més 

de 100.000 treballadors i facturen més de 20.000 milions d’€. El Baròmetre vol recollir 
la situació de les empreses associades i seguir l’evolució dels negocis en el temps. Per 

això, la idea és realitzar un Baròmetre del sector cada sis mesos amb les diferents 
opinions de les companyies associades. El proper Baròmetre es presentarà cap al mes 
d’Octubre. 

 
Aquests clústers gaudeixen del suport de la Direcció General d’Indústria de la 

Generalitat de Catalunya per mitjà de la Unitat de Clústers d’ACCIÓ, que promou el 
seu desenvolupament i els ofereix recolzament amb el programa Catalonia Clústers, 

anàlisis estratègiques, activitats formatives i de networking i convocatòries d’ajuts. 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ I DETALLS DELS RESULTATS DE CADA CLÚSTER: 
Clúster Català de l’Aigua - Catalan 
Water Partnership 

Xavier Amores 
xavier.amores@cwp.cat 

Clúster Digital 
Gemma Batlle 

gbatlle@bdigital.org 
 

Clúster Gourmet de Catalunya – 
Catalonia Gourmet 

Marta Amorós 
gerent@cataloniagourmet.cat 

 

Clúster Moto 
Pep Palà 

gerencia@clustermoto.org 

Clúster d’Eficiència Energètica de 
Catalunya - CEEC 

Núria Cardellach 
ncardellach@clustereficiencia.cat 

 

Clúster de la indústria de l’esport - 
INDESCAT 

Xavi Esteve 
xesteve@indescat.org 

Fundació de Fabricants de Béns d’Equip - 

CEQUIP 
Judit Coll 

coll@cequip.net 
 

Clúster vitivinícola català - INNOVI 

Carlos Moreno Losada  
cmoreno@innovi.cat 

 

Clúster Aqüícola de Catalunya - AQUICAT 

Cristóbal Aguilera 
cristobal.aguilera@irta.cat 

 

Clúster de productes infantils – KID’S 

CLUSTER 
Antonio Naranjo 

anaranjo@kids-cluster.com 
 

Clúster Foodservice 
Eva Fité 

eva.fite@clusterfoodservice.org 

 

http://www.clusterfoodservice.org/cluster-food-service/_agN5k4gvK3CCUMEEbF4nA_N3ufla-mo3bbiUwVPbi7sBa3E_yP0_ZiNKM-B75ZjGwx-zWbYhqfyHHqUU6EFSq62XlaBZ0xow
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Detall de resultats: 
 

 251 socis de 11 clústers catalans enquestats en el baròmetre de primavera 2015 
han expressat, globalment, una evolució recent positiva tant en vendes com en 

creació de llocs de feina. 
 Les perspectives a curt termini també son positives en termes globals, i destaca la 

perspectiva de fer inversions, així com un elevat percentatge de companyies que 
tenen previst innovar en productes, serveis o processos. 

 Els socis dels clústers catalans es consideren en una situació igual o millor a la dels 
seus competidors. 
 

Dades primavera 2015 - Percentatges respecte el total de respostes obtingudes dels 
diferents clústers analitzats 

 
Evolució recent: 

Evolució de vendes als darrers sis mesos en comparació amb el mateix període de 
l'any anterior 

66,9% Han crescut 
I, en concret,  35,9% Han crescut més del 10% 

8,4% Han reduït vendes 

  Creació de feina als darrers sis mesos en comparació amb el mateix període de l'any 

anterior  
44,6% Han creat feina 

11,2% Han reduït llocs de treball 

   

Perspectives a curt termini: 

Evolució de vendes als propers sis mesos en comparació amb el mateix període de 

l'any anterior 
76,1% Creixeran 

2,8% Minvaran 

  Creació de feina als propers sis mesos en comparació amb el mateix període de l'any 

anterior  
37,9% Crearan llocs de treball 

4,8% Reduiran llocs de treball 

  Inversions a futur 
57,8% Farà inversions a Catalunya 
34,4% Farà inversions fora de Catalunya 

  Innovació de producte o servei 

86,1% Ho tenen previst 

  Valoració de la pròpia situació vers la competència 

48,0% Millor 
46,8% Igual 

5,2% Pitjor 

Enquesta complimentada per 251 socis de 11 clústers catalans el mes de març de 2015 
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