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Objectiu 8: Progrés i desenvolupament

8

Proporció de persones ocupades en serveis intensius en  
coneixement de tecnologia capdavantera

Resultat: 
5,8% de persones ocupades 
en serveis intensius en coneixement 
de tecnologia capdavantera

Expressa la proporció de persones ocupades (assalariats i autònoms) en activitats de serveis de coneixe-
ment en tecnologia punta al final del quart trimestre de cada any.
Inclou les activitats CNAE09 següents: cinema, vídeo i música (59), ràdio i televisió (60), telecomunicacions 
(61), serveis de tecnologies de la informació (62), serveis d’informació (63) i recerca i desenvolupament (72).

Fórmula: 
Nombre de persones afiliades a la Seguretat Social en el sector dels serveis 
de tecnologia capdavantera / Nombre total de persones afiliades

Unitat:
%

Periodicitat: 
Anual 

Font: 
Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament de Barcelona a partir de dades del Departament d’Estadística.

Valors de referència:
Valor Unió Europea:
Eurostat / EU-Labour Force Survey.

Rellevància internacional:
Indicador EUROSTAT en l’àmbit de les estadístiques d’estructura dels negocis.
Font: EU Labour Force Survey (LFS).

Indicador 8.1. 
Innovació
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Figura 1. Distribució de les persones afiliades a la Seguretat 
Social en les activitats de STC, 2015.

Figura 2. Variació interanual del nombre de persones afilia-
des a la Seguretat Social en STC i del conjunt de l’economia de 
Barcelona, 2014-2015.

Resultat

El nombre de persones afiliades a la Segure-
tat Social (assalariades i autònomes) ocupades 
en activitats en l’àmbit dels serveis de tecnologia 
capdavantera (STC) és de 57.841 el quart trimes-
tre del 2015, que constitueix el 5,8% del total de 
la ciutat. Entre aquestes persones, 52.549 són as-
salariades i 5.292 són treballadores autònomes. 

L’activitat que més llocs de treball concentra 
és la dels serveis de tecnologia de la informació 
(amb un 58,2% dels llocs de treball dels STC), se-
guida dels serveis de recerca i desenvolupament 
(16,2%) (figura 1).

Variació interanual

El nombre de persones afiliades a la Segu-
retat Social ocupades en sectors de serveis de 
tecnologia capdavantera ha augmentat signifi-
cativament durant el 2015 (+11,9%), passant de 
51.694 a 57.841 persones. 

Dins aquesta evolució interanual global cal 
diferenciar la dinàmica de creixement segons 
el subsector. D’una banda, augmenten molt 
notablement els llocs de treball dels serveis 
d’informació (+17,9%), els serveis de tecnolo-
gies de la informació (un +17,0%) i la ràdio i te-
levisió (+11,5%), mentre que l’ocupació creix de 
forma més moderada a les telecomunicacions 
(+5,3%), el cinema i vídeo (2,5%) i la recerca i el 
desenvolupament (+1,5%).

D’altra banda, cal assenyalar que l’augment 
clar del nombre total d’afiliats als serveis inten-
sius en coneixement i tecnologia capdavante-
ra –a un ritme força superior al del conjunt de 

l’economia de la ciutat (+11,9% i +3,5%, res-
pectivament)– fa que el pes relatiu d’aquests 
sectors ja se situï en el 5,8% de l’ocupació de 
Barcelona, quatre dècimes per sobre del va-
lor del quart trimestre del 2014.
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Tendència 

La proporció d’ocupats en serveis de tecnolo-
gia capdavantera manté una tendència d’augment 
des de l’any 2008, i dobla pràcticament el valor de 
la UE-28 per al 2015 (2,9%). El nombre de persones 
afiliades a aquest sector assoleix, l’any 2015, el 

Figura 3. Tendència de la proporció de persones afiliades a la Seguretat Social en sectors de serveis 
 de tecnologia capdavantera, 2008-2015.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proporció persones afiliades SS
ocupades en STC 4,38% 4,62% 4,84% 4,90% 4,93% 5,03% 5,39% 5,83%

Nombre persones afiliades SS
ocupades en STC 45.458 46.059 47.836 47.312 46.108 47.085 51.694 57.881
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Proporció UE-28: 2,9% (2015)

valor màxim de tota la sèrie temporal, presen-
tant el creixement interanual més pronunciat 
de tot el període analitzat.
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Reptes i oportunitats

En un context d’evolució ràpida de la tecno-
logia de la informació i les dinàmiques urbanes, 
Barcelona vol esdevenir una ciutat oberta, equi-
tativa, circular, democràtica, i un referent en 
política tecnològica per un clar lideratge públic i 
ciutadà, anant més enllà de la construcció d’una 
smart city. En aquesta línia, l’Ajuntament de la 
ciutat ha elaborat el pla “Barcelona, ciutat digi-
tal 2017-2020, transició cap a la sobirania tecno-
lògica”, que preveu avançar en tres grans línies 
d’actuació: modernitzar l’Administració i fer una 
transformació digital perquè estigui a l’altura 
dels reptes tecnològics actuals i sigui més efi-
cient i eficaç; diversificar l’economia digital i fer 
que més PIME i persones emprenedores puguin 
accedir a la contractació pública i oferir solu-
cions innovadores, i afavorir l’educació digital de 
la ciutadania, així com facilitar una democràcia 
activa i participativa i promoure la sobirania digi-
tal en contribuir a la democràcia urbana, en afa-
vorir l’obertura i el control públic de les dades, i 
en vetllar pels drets i les llibertats digitals de la 
ciutadania.

Paral·lelament, l’emprenedoria tecnològica 
s’ha convertit en un nou pol d’activitat a la ciu-
tat. Segons el European Digital City Index 2016, 
Barcelona es posiciona com la novena ciutat 
europea en el suport a l’emprenedoria digital, 
d’entre les 60 ciutats principals del continent. La 
Ciutat Comtal té més de 12.500 empreses tecno-
lògiques, que s’han creat en molt poc temps, ja 
que el 50% de les empreses no existien fa cinc 
anys. Aquest ecosistema viu de la capacitat per 
atreure talent, que es nodreix d’iniciatives com 
el 4YFN, una plataforma de negocis per a la co-
munitat d’empreses emergents tecnològiques, 
impulsada pel Mobile World Capital Barcelona 
(MWCB); Barcelona Startup Week, que té com 

Per saber-ne més

A Barcelona: Mesura de govern: Transició 
cap a la sobirania tecnològica. “Pla Barcelo-
na ciutat digital”. Ajuntament de Barcelona, 
2016

Web de la Mobile World Capital

a objectiu fomentar la interacció entre la po-
blació emprenedora de la ciutat i promoure el 
treball en xarxa, o el Pier01, de Barcelona Tech 
City (2016), un programa pioner d’acceleració 
d’empreses emprenedores digitals en fase de 
creixement per preparar-les per a la interna-
cionalització, així com per atreure talent.

http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiadigital/uploads/Pla_Ciutat_Digital_MdGovern.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiadigital/uploads/Pla_Ciutat_Digital_MdGovern.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/estrategiadigital/uploads/Pla_Ciutat_Digital_MdGovern.pdf
http://mobileworldcapital.com/ca/

