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1 Presentació
Els clústers estan afrontant els dos grans reptes de l’economia occidental: 
la velocitat del canvi tecnològic i la globalització dels mercats. Per fer-ho 
necessiten aplicar polítiques d’innovació i d’internacionalització, i la seva 
força rau en el lideratge de la cooperació entre els seus membres i els 
diferents agents externs.

La cooperació empresarial permet la compartició d’oportunitats que 
faciliten la creació de projectes concrets i la millora individual del seu 
posicionament estratègic i xifra de negoci. Perquè això sigui possible els 
clústers han de ser capaços d’implantar unes regles de funcionament 
clares i transparents.

Aquesta és la filosofia en la que es basa el Clúster Digital, i sota la qual 
treballa de manera regular des de fa 7 anys. 

Aquest 2014, els eixos d’actuació del Clúster i el seu pla d’accions han 
anat alineats amb les necessitats detectades en el sector tecnològic i 
TIC català en els diferents informes realitzats per agents dels sectors. 
En concret, s’han reforçat les actuacions orientades a la potenciació 
de models col·laboratius público-privats, la prospecció de projectes 
inter-sectorials en àmbits d’especialització i tendències tecnològiques 
concretes i en l’evolució en els models de serveis i els canvis sobre com 
les empreses entenen les TIC.

Enguany, hem estat també reconeguts com a un dels primers 14 clústers  
del programa Catalonia Clústers impulsat per la Direcció general 
d’Indústria de la Generalitat de Catalunya. Aquest reconeixement ens 
permetrà potenciar les nostres activitats per oferir a tots els socis i al 
conjunt del sector noves oportunitats de creixement.

Xavier	Monzó
President del Clúster Digital
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S’han aconseguit 2 projectes col·laboratius entre empreses membres en la convocatòria AEI2014

• Projecte Efreight

• Projecte Plataforma conjunta retail

El Clúster Digital ha estat reconegut com un dels primers 14 clústers de la iniciativa Catalonia 
Clusters, impulsada per la Generalitat de Catalunya.

Treball amb altres sectors de la demanda (energia, retail, gourmet, beauty, mobilitat) amb la 
identificació de més de 60 reptes.

Projecte Luditran, un projecte entre empreses de diversos clústers, a partir d’un repte d’una  
demanda real.

Execució del projecte BeWiser amb 6 clústers TIC de referència a nivell europeu. França, Gran 
Bretanya, Alemanya, Estònia i Irlanda.

Participacio dels membres en diversos esdeveniments de referència del sector TIC.

El Clúster Digital ha renovat la certificació bronze label que atorga l’European Secretariat for Cluster 
Analysis (ESCA) dins el marc de l’European Cluster Excellence Initiative.

2 Destacats	2014



7

Signatura de l’acord amb el Clúster Edutech,  per potenciar la promoció i difusió de la societat de la 
informació i del coneixement del sector educatiu. 

Segons l’enquesta de satisfacció anual:

• Més d’un 40% d’empreses ha establert contactes amb la demanda  
 gràcies a les activitats del Clúster Digital

• Un 40% dels socis ha identificat noves oportunitats de negoci  
 per a la seva empresa.

• Un 74% de les activitats realitzades han estat basades en la generació  
 de negoci

El Clúster Digital el composen més de 50 empreses que representen una 
facturació agregada de més de 500M€ i més de 15.000 treballadors.

+50 +500M +15.000
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3 El	Clúster	Digital
3.1.	Què	és
El Clúster	Digital  és un espai de trobada, de col·laboració i de xarxa format per un grup d’empreses, 
entitats i grups de recerca amb un  nexe d’unió: Les TIC. 

L’objectiu és estimular la innovació i la recerca  a través de la promoció d’iteracions intensives, 
compartint eines, experiència i coneixement per promoure eficientment la transferència tecnològica, 
el networking i la disseminació d’informació entre els membres del clúster,  per a  la generació de 
valor i negoci.

Missió	del	Clúster	Digital
La missió del Clúster Digital és la de catalitzar els recursos del sector 
TIC català multiplicant les seves capacitats individuals i aprofitant les 
sinergies existents entre els agents, contribuir al desenvolupament de les 
empreses, augmentant la seva competitivitat i volum de negoci amb nous 
productes i serveis intensius en coneixement i alt valor afegit, així com 
posicionar el clúster i els seus membres com a referència d’innovació 
col·laborativa a nivell nacional i internacional.

Visió	del	Clúster	Digital
Ser un espai de referència a Catalunya en l’àmbit de les TIC per la 
seva capacitat per establir vincles de col·laboració i instruments de 
desenvolupament apropiats entre els agents TIC (empreses PIMES i 
grans, universitats, centres d’R+D+i) amb les administracions, amb altres 
sectors i la societat, en general, i per la seva capacitat per maximitzar 
l’aprofitament de recursos per a l’impuls i desenvolupament de projectes 
en R+D+I que busqui l’excel·lència en àmbits TIC prioritaris.

Principals	Objectius	del	Clúster	Digital
• Fomentar la cultura de la competitivitat i de la col·laboració.

• Generar projectes i incrementar el volum de capital tecnològic 
 i de negoci TIC dels membres.

Serveis	Clúster	TIC	per	als	seus	membres:



9

• Organitzar i difondre esdeveniments per a l’impuls del sector TIC.

• Identificar, canalitzar i difondre les oportunitats que existeixen  
 en el sector TIC.

• Establir interrelacions entre agents TIC i d’altres sectors  
 (Interrelació Oferta i demanda TIC).

• Impuls i creació de projectes col·laboratius.

• Realització de seminaris especialitzats.

• Creació d’espais de networking diferencials per  les empreses TIC.

• Facilitar la valorització tecnològica i nous models de negoci.

• Participació en projectes d’R+D+i propis.

• Facilitar la internacionalització.

Estratègia
Clúster

Objectius	estratègics	Clúster
i	línies	d’actuació

LE1
Generació	d’idees
i	de	coneixement

OE1
Competitivitat
i	excel·lència

Estimula
l’entorn

d’innovació

OE2
Posicionament	
a	nivell	internacional

LE2
Generació	

de	projectes

Estimular	
la	creació

col·laborativa
per	desenvolupar

nous	projectes

Finalitzar	projectes
en	àmbits	estratègics

amb	projecció	internacional

Estimular	
la	visibilitat	de	

projectes	i	la	seva
comercialització

al	mercat

LE3
Acceleració	
de	projectes

LE4
Visualització	i

representació	sector

Posicionar	
els	projectes	que	
s’estàn	realitzant	

en	el	marc	
del	clúster

LE5
Internacionalització

Posicionar	
els	projectes	que	
s’estàn	realitzant	

en	el	marc	del	
clúster	a	nivell	
internacional



10

3.2.	Estructura	organitzativa3.2.	Estructura	organitzativa

Gerent	Clúster	TIC

Consell	Assessor	Clúster	TIC	2014

Membres	del	Consell	Assessor

Activitat	bimensual

Gemma Batlle Barcelona Digital 

President: Xavier Monzó - ICA

Vicepresident: Victoriano Marín - ORACLE

Conseller: Santiago Sánchez - Openshopen

El consell està format per:

4 representants d’empreses grans

6 representants de pimes adherides

Director general de Barcelona Digital

Gerent del Clúster Digital

Representants de las entitats

Representant de les AA.PP

S’han realitzat, durant el 2014, 7 consells 
assessors
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L’entorn	d’innovació	oberta	del	Clúster	Digital	facilita	als	seus	membres:

• L’oportunitat per compartir, col·laborar i construir. 

• Aconseguir visibilitat i potenciar la imatge de marca dels membres,  
 tant a nivell nacional com internacional.

• L’actualització constant pel que fa a tendències tecnològiques.  
 Augmentar la potencialitat de les àrees d’R+D i també  
 les d’innovació pròpies.

• Concentrar en àmbits d’especialització i en sectors econòmics  
 amb elevat potencial.

• Oferir productes transversals i entrar a nous canals.    
 Agrupar empreses d’un mateix sector en clústers permet un millor  
 coneixement del consumidor i les tendències de mercat a curt,  
 mig i llarg termini.

• La detecció de noves oportunitats de negoci per al sector TIC,  
 identificant necessitats no ben cobertes en altres sectors d’activitat  
 (multisectorialitat – Cross Sector). 

• Millors condicions d’accés a recursos – experts en àrees:  
 científico-tecnològiques, i en consultoria experta: models de negoci,  
 IPR i estratègia de finançament

• L’accés a agents i decisors rellevants en diferents àmbits  
 de la societat, Administració pública, organitzacions de la U.E, etc.
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3.3.	Per	a	qui	treballa

El Clúster Digital treballa per als seus socis i per a les empreses catalanes del sector TIC.

Aquest sector, segons el darrer Baròmetre del sector Tecnològic a Catalunya (2012):

• Suposa més del 20% del nombre d’empreses i treballadors del conjunt d’Espanya, amb una  
 facturació propera als 12.000 milions d’euros al 2010.

• Té molta capacitat innovadora, amb recursos humans molt qualificats i empreses amb elevat  
 domini tecnològic.

• Està excessivament fragmentat, amb elevat nombre d’empreses petites i mitjanes i amb un  
 nivell d’internacionalització millorable.

• Ha estat afectat per la crisi i pateix problemes de finançament, encara que les previsions  
 comencen a ser optimistes.

• Ha de millorar els nivells de recerca aplicada i d’innovació tecnològica. 

• Ha d’aprofitar l’efecte tractor de les universitats i dels centres de recerca. És necessari  
 alinear els incentius del sistema universitari, de recerca, de l’empresa i del sector públic per  
 aconseguir que els resultats del coneixement arribin al mercat

El sector tecnològic Català identifica com a Claus per al creixement futur:

• Internacionalitzar, fent front a la fragmentació mitjançant aliances que permetin competir  
 a nivell global.

• Potenciar models col·laboratius público-privats, del tipus Open Innovation, apostant  
 per l’R+D+i.

• Fomentar l’ecosistema d’emprenedors, capital risc, business angels, a fi de millorar l’accés  
 al finançament,

• Prioritzar en àmbits d’especialització on està ben posicionat com: mobile o smart cities,  
 i en sectors molt significatius per a l’economia del territori com el turisme, etc.

• Focalitzar en les tendències tecnològiques identificades com a més significatives, entre les  
 quals es troben les relacionades amb entorns mòbils i smart cities, energia, eficiència, smart  
 grids, la impressió 3D, la seguretat de la informació, el cloud computing o el big data.

• Treballar en les tendències en l’organització de l’entorn, com l’evolució en els models  
 de serveis i en els canvis sobre com les empreses entenen les TIC

Més de mig centenar empreses comparteixen, dins del Clúster  
         Digital, eines, experiència i coneixement per promoure eficientment  
       la creació de nous productes i serveis intensius en TIC.
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3.4.	Acords	i	col·laboracions

A	nivell	nacional A	nivell	internacional

Kid’s
Cluster

Clúster
Edutech

Clúster
Ecommerce	Tech

Clúster
Audiovisual

Clúster	
Railgrup

Clúster	TIC		de	França	
(Systematic)

Clúster	TIC	d’Alemanya
(Cyberforum)

Clúster	TIC
(Momentum)

Clúster	TIC	de	Regne	Unit	
(ITCork)

Clúster	TIC
de	Poloònia

Clúster	TIC
de	Mèxic

Clúster	TIC
de	Bogotà
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3.4.1.	Certificacions obtingudes

Bronze	label	
L’any 2014, el Clúster Digital ha renovat la certificació bronze label que atorga l’European Secretariat 
for Cluster Analysis (ESCA) dins el marc de l’European Cluster Excellence Initiative. 
The European Cluster Excellence Initiative (ECEI, www.clusterexcellence.eu), és un projecte cofinançat 
per la DG Enterprise and Industry de la Comissió Europea que desenvolupa els indicadors de qualitat 
que donen com a resultat un reconeixement internacional en la gestió dels clústers.
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Certificació	Clusters.cat		
Durant el 2014, el Clúster Digital ha obtingut també el reconeixement com un dels 14 primers clústers 
del programa Catalonia Clusters, impulsat per la Direcció General d’Indústria de la Generalitat de 
Catalunya amb els objectius de sistematitzar l’actuació de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de 
la Política de Clústers i contribuir a la racionalització del mapa de les associacions clústers existents 
a Catalunya.

Requeriments assolits pel Clúster Digital per ser reconegut com a Catalonia Cluster: 

• Institucionalització mitjançant una entitat sense ànim de lucre. 

• Junta directiva majoritàriament empresarial privada  (60%).

• Mínim 100 milions € associació clúster.

• Mínim 20 empreses sòcies.

• Bronze label de la CE.

• Pla estratègic a 4 anys.

• Cluster manager amb perfil adequat.

• Representativitat de la cadena de valor. 
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4 Els	associats

Facturació	agregada: +500 milions €

+15% de facturació 
del sector TIC català

Gran representativitat
de la cadena de valor TIC

Empleats: +5.000 empleats

12%	 Institució

2%		 Universitat

54%	 PIME	

32%		 Gran

36%	 Serveis

24%	 Software

13%	 Hardware

70%	 Sí

30%	 No

Tipus d’empresa R+D pròpiaTipologia d’empresa

+	de	50	empreses	membres	del	Clúster	Digital
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Beneficis	de	formar	part	del	Clúster

Participació en projectes col·laboratius

Integració i participació a plataformes col·laboratives 
i d’intercanvi entre oferta i demanda.

Contractació de serveis de millora competitiva
en condicions d’avantatge

Accés a fonts d’informació d’interès

Assistència i paricipació a jornades 
i congressos del sector

Més serveis, activitats i avantatges 
que s’actualitzen periòdicament
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5 Eixos	d’actuació

President:	
Xavier	Monzó	-	ICA

Eix d’innovació i producte

Gerent:	
Gemma	Batlle	-	Barcelona	Digital

Vicepresident: 
Victoriano	Martín	-	Oracle

Eix tracció grans empreses - pime

Conseller: 
Santiago	Sánchez	-	Openshopen

Eix intercluster

El programa d’activitats del Clúster Digital té com a base 3 eixos d’actuació, establerts amb la finalitat 
d’incrementar la visibilitat del sector TIC català i la generació de negoci en el mateix. Aquests eixos 
d’actuació estan liderats per la Direcció del Clúster Digital.

1.	 Eix	interclúster: la seva finalitat és fer del Clúster una eina de valor per als altres clústers  
 i sectors productius. També es focalitza en la internacionalització del Clúster.

2.	 Eix	de	tracció	gran	empresa-pime: Té com a objectiu vehicular la relació entre les grans  
 empreses i les pimes del clúster.

3.	 Eix	d’innovació	i	creació	de	producte: orientat a la creació de projectes d’innovació col·laborativa,   
 introduint noves metodologies i fonts de finançament.
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6 Activitats
Les activitats que organitza el Clúster Digital s’estructuren 3 línies: Networking, Producció  
i Posicionament, tal i com s’indica en el Pla estratègic vigent del Clúster Digital de Catalunya.  
El fil d’unió entre elles és la voluntat de potenciar des d’òptiques complementàries, la generació  
i desenvolupament d’un ambient i cultura col·laborativa i innovadora entre els membres i amb  
el seu entorn. 

L’objectiu de les activitats és activar el sector TIC i fomentar la recerca de 
solucions per als sectors estratègics, impulsant la generació de negoci.

NETWORKING
Generació d’idees
i coneixement

PRODUCCIÓ
Generació I accelereació 
de projectes: activació 
Sector TIC + solucions 
tecnològiques per sectors 
estratègics

POSICIONAMENT
Visualització i 
representació del sector 
TIC i internacionalització 
de les empreses i agents 
del sector TIC
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Taula	resum	de	l’estructura	del	Pla	d’Activitats	anual

Resum	d’indicadors	d’activitat	i	de	resultats	esperats

ACTIVITATS
NETWORKING

•		CAFÉ	TIC	AMB	...

•		CAFÉ	TIC	NOVES	REVOLUCIONS

•		CREACIÓ	XARXA	PARTNERS	CLÚSTER

ACTIVITATS
PRODUCCIO

•		ASSESSORAMENTS	INDIVIDUALS	PERSONALITZATS

•		COMITÉ	FINANÇAMENT	CURT	TERMINI

•		COMITÉ	FINANÇAMENT	MIG	TERMINI

ACTIVITATS
POSICIONAMENT

•		COMITÈ	CROSS-SECTOR

•		COMITÉ	NOVES	REVOLUCIONS	

•		COMITÉ	NOUS	MODELS	DE	NEGOCI

Café tic

Café tic noves revolucions

Xarxa partners

Comité tendències noves revolucions

Comité tendències noves revolucions

Comité cross sector

Comité nous models negoci digitals

Assessorament personalitzat

Comité finançament curt termini

Comité finançament mig termini (proj.ris3)

Butlletins interns 

Grup linkedin

Compte twitter

Compte slideshare

Manteniment web clúster

Notes de premsa (4) 

Esdeveniments bdigital - CTecno - Tercers

Nº participants (empreses)

Nº participants

Nº acords de col.laboració

Nº assistents Membres (sessió 2)

Nº assistents Membres (sessió 3)

Nº assistents Membres Cluster

Nº assistents Membres Cluster

Segons demanda

Nº assistents Membres Cluster

Nº assistents Membres Cluster

Nº membres a grups linkedin

Nº followers Twitter

Nº followers a SlideShare

Nº visites a web

Nº noticies publicades mitjans 3rs

Nº assistents Membres Cluster

Nº idees generades

Nº idees generades

Nº promotors/patrocinadors

Nº projectes identificats

Nº assitents públic general

Nº projectes identificats

Nº nous model negoci identificats

Nº de proj. per obtenir finançament

Nº de projectes RIS3 identificats

TAULA D’INDICADORS D’ACTIVITAT 2014

NÚM. QUANTIFICACIÓ	RESULTATS QUANTIFICACIÓ	RESULTATSNÚM. NÚM. FINALNÚM.

INDICADORS D’ÈXIT 2014 - Resultats esperats

NETWORKING

POSICIONAMENT

RODUCCIO

COMUNICACIO

2
1

150 membres

1

1

1

1

Segons demanda

1

1

11

11 posts

22 tweets

4 Presentacions

20 actualitzacions

4

5

30

15

10

15

15

15

22

15

15

50

150

30

500

10

60

3 a 6

2 a 4

4

1 a 3

50 a 100

1 a 3

3

7

6

5

10

740

800

5

60

50

15

4

10

50

17

5

5

25

10

550

5

4

4

2

5

3

7

6

8
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6.1.	Networking

Línia d’activitats de networking: Són activitats de networking, de formació i de dinamització dirigides 
a establir mecanismes de col·laboració entre els agents del Clúster Digital. Aquestes activitats estan 
pensades perquè les empreses treballin a través de xarxes que permetin el contacte entre aquests 
agents i entre aquests i altres sectors econòmics, en un entorn de col·laboració per a la generació 
de noves idees i de coneixement directe de les accions, tendències i reptes de futur i estratègics del 
sector TIC. 

1.	 CAFÉ TIC AMB ...

2.	 CAFÉ TIC NOVES REVOLUCIONS

3.	 CREACIÓ XARXA PARTNERS CLÚSTER

Cafè TIC amb... Cafè TIC noves revolucions Creació xarxa de partners clúster

Cafè Noves Revolucions
GOOGLE GLASS

Cafè Noves Revolucions
Impressió 3D

Cafè TIC Ministre TIC  
de Colombia 

Activitats	Clúster	Digital Activitats	de	Networking	(N)

Total assistència CTIC: > 11 persones

Total empreses participants: > 8 empreses

Reptes identificats: > 6 reptes

Total assistència CTIC: > 11 persones

Total empreses participants GT: > 11 empreses

Reptes identificats: > 4 reptes

Total assistència CTIC: > 42 persones

Total empreses participants GT: > 25 empreses

Reptes identificats: > 6 reptes

Cafè Noves Revolucions Comitè Noves Revolucions
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6.1.1. Creació de  la Xarxa de Partners del Clúster Digital

L’any 2014 s’ha iniciat la creació d’una xarxa de partners pròpia. Aquesta iniciativa no inclou únicament 
al sector TIC, sinó que s’ha plantejat d’abast multi-sectorial amb la intenció d’incrementar les 
possibilitats de fer negoci o de concretar projectes col·laboratius dels membres del Clúster Digital. 
Membres de tercers-tecnologia TIC.

La inclusió de nous partners a la xarxa facilitarà la identificació i localització de possibles clients, 
proveïdors i socis.

1.	 Acord	de	col·laboració	amb	Edutech: per sumar esforços  
 en el foment de la col·laboració, la generació de negoci i sinergies  
 entre el conjunt de totes les seves empreses i administracions.

2.	 Participació	en	esdeveniments	conjunts	amb	Ecommercetechbcn

3.	 Organització	de	l’IT	clusters	meeting	international en el marc  
 del MWC2014.

4.	 Matchmaking	event	amb	empreses	TIC	internacionals en el marc  
 del MWC2014.

5.	 Recepció	de	diverses	delegacions	internacionals interessades  
 en el sector TIC català i en l’estructura de clúster.

6.2.	Posicionament
Les	activitats	de	posicionament tenen com a objectiu el desenvolupament de reptes tecnològics 
d’alt interès a partir de la detecció de noves oportunitats de negoci i de la concreció de projectes 
col·laboratius que augmentin la competitivitat de les empreses demandants i ofertants de solucions 
tecnològiues.

Les	activitats	de	Posicionament	comprenen:

• COMITÈ CROSS SECTOR

• COMITÈ NOVES REVOLUCIONS

• COMITÈ NOUS MODELS DE NEGOCI

6.2.1.	COMITÈ CROSS SECTOR

Les activitats Cross-sector posen en contacte Oferta (sector TIC) i Demanda (sector empresarial 
escollit). Donen accés a networking privilegiat amb els sectors de demanda, s’identifiquen els reptes 
TIC del sector escollit, per tal de resoldre problemes o millorar solucions existents, es treballen els 
reptes triats i es presenten els resultats i solucions als participants del sector
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Els sectors de la demanda identificats i abordats durant el 2014 han estat el Retail, el Logístic i 
l’energètic.

El Clúster Digital ha realitzat les següents activitats:

• Desenvolupament d’un mapping inicial d’empreses TIC i d’empreses i agents del sector en 
qüestió per identificar els possibles participants i temes d’interès.

• Anàlisi de l’estat de l’art de solucions TIC aplicades a aquests sectors.  Detecció de gaps i 
identificació de reptes TIC del sector.

• Exercicis de selecció de tecnologies TIC consolidades però encara no explotades (ERP, etc.), 
de tecnologies emergents (GPS, Mobilitat, etc.), i de capacitats específiques (formació ad hoc). 

• Anàlisi de ROI específics per a aquest sector.

El Clúster Digital compta amb una metodologia pròpia contrastada, amb diversos anys d’experiència 
en la col·laboració i generació de reptes conjunts entre oferta TIC i demanda.

1.	 Participació	conjunta	en	el	projecte	Luditrain (Kids Cluster-  
 Railgrup-Clúster Digital): enfocat a una demanda concreta  
 d’innovació per part de FGC, la creació d’un espai lúdic i connectat.

2.	 Participació	en	els	Tech	Days de l’ATM i de Mobilitat sostenible

3.	 Participació	en	el	projecte	internacional	BeWiser,  
 amb altres clústers TIC.

4.	 Acord	de	col·laboració	amb	Systematic (Clúster TIC de França)

5.	 Col·laboracions	amb	entitats demanda com: BCL o Comertia.

6.	 Reptes	individuals	de	base	TIC fets arribar per empreses  
 o entitats demanda.

7.	 Participació	en	reptes	comuns amb: Clúster Gourmet, Clúster  
 beauty, Clúster d’eficiència energètica i  Clúster Railgrup.
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Accions	cross-sector	TIC	i	Logística

Cross Sector:

Comitè Cross Sector
TIC - Logística

Proyecto	4	E-Fregiht,	TIC	y	Logística:
Título: REAEI0019 Big data: innovación en procesos (línea C)

Es	presenta	a	la	línia	
de	la	convocatoria	AEI2014
Empreses:	portel	i	GPA

Activitats de generació de negocis intersectorials

Empreses oferta:Empreses demanda:

Objectiu	projecte	Plataforma	Efreight:
Integració en una única plataforma digital totes les transaccions associades a la càrrega aèria 
que es realitzen a l’aeroport de Barcelona. Aconseguir un sistema completament digital.

Cross Sector, TIC i logística:

Control d’accés a grans recintes
logístics (8 empreses)

1.	Millorar la planificació dels accessos al recinte. Previsió i 
distribució dels transportistes pels diferents accessos.

2.	Agilitzar el procés d’accés al recinte, recintes interns i àrees 
restringides

3.	Agilitzar l’entrega de mercaderies en terminals

4.	Millorar la seguretat i el control de transportistes i 
mercaderies

1.	Facilitar un espai que reculli la informació de tota la 
cadena de transport d’una expedició i  que els actors puguin 
tenir accés a l’estat en cada moment.

Punt d’entrega virtual
Borsa de càrrega multimodal

Traçabilitat online de la 
cadena logística (6 empreses)
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2
4

Reptes identificats TIC i LOGÍSTICA

Total assistència GT: > 71 persones

Total empreses participants GT: > 45 empreses

Reptes identificats: > 20Projectes iniciats

Oportunitats TIC
col·laboratives identificades

TIC i logística

Empreses	oferta:

Empreses	oferta:

Empreses	demanda:
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Accions	cross-sector	TIC	i	Retail

Cross Sector, TIC i Retail:

Big Data i geomarketing
(10 empreses)

1.	Augmentar la comptetitivitat del comerç local a través 
d’elements de geolocalització i Big Data.

2.	Capacitat de poder relaciona els clients offline i online 
mitjançant eines geoeficients de couponing.

1.	Facilitar un espai per augmentar la competitivitat del 
comerç local a través d’elements innovadors que incrementin 
despesa client i la seva fidelització

2.	Millorar l’experiència de compra dels consumidors, 
incrementant la percepció de valor addicional

Millora de l’experiència de compra.
Gestió del negoci.

Plataforma de MKT i vendes
conjunta (6 empreses)
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2
4

Reptes identificats TIC i RETAIL

Total assistència GT: > 112 persones

Total empreses participants GT: > 55 empreses

Reptes identificats: > 25Projectes iniciats

Oportunitats TIC
col·laboratives identificades

Activitats de generació de negocis intersectorials

Empreses	oferta: Empreses	oferta:

Comitè Cross Sector, TIC i Retail:

Inici nou grup de treball

Empreses
Clúster Digital
Comertia

Necessitats 
i reptes tecnològics

Tendències
i oportunitats TIC PROJECTE CONCRET

O SOLUCIÓ FINAL
1a	reunió:	interrelació

oferta	-	demanda
2a	reunió:	experts

sector	TICEmpreses
Sector objectiu

Cadena		
de		valor	digital

Cadena		
de		valor	digital

Cadena		
de		valor	retail

Cadena		
de		valor	digital

Cadena		
de		valor	retail

4 Reptes identificats

inici nou grup de treball

1. Big Data Analytics

2. Millora de l’experiència de compra

3. Gestió del negoci

4. Plataforma conjunta
Activitat realitzada
amb el suport de:
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Activitats	Clúster	Digital Activitats	de	Posicionament	(P)

Accions	Cross-Sector	TIC	-	Energia

Comitè Cross Sector Comitè noves revolucions Comitè nous models de negoci

Empreses
Sector energia
CEECC

Necessitats 
i reptes tecnològics

Tendències
i oportunitats TIC PROJECTE CONCRET

O SOLUCIÓ FINAL CONCLUSIONS
INTERRELACIÓ

OFERTA - DEMANDA

Interrelació
oferta	-	demanda

Experts
sector	TIC

Empreses
Clúster digital

Inici nou grup de treball

Cadena		
de		valor	digital

Cadena		
de		valor	digital

Cadena		
de		valor	energia

Cadena		
de		valor	digital

Cadena		
de		valor	energia

Cadena		
de		valor	digital

Cadena		
de		valor	energia

Accions	cross-sector	TIC	i	Energia

Cross Sector, TIC i Energia:

1. CIBERSEGURETAT  
(6 empreses) 

2. Interoperabilitat  
3. Smartgrid
4. Telecontrol 

5. Smartbuilding
6. sensibilització
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2
6

Reptes identificats TIC i ENERGIA

Total assistència GT: > 56 persones

Total empreses participants GT: > 35 empreses

Reptes identificats: > 20Projectes iniciats

Oportunitats TIC
col·laboratives identificades

Activitats de generació de negocis intersectorials:

1.	Participació en programes del H2020 de seguretat:

·  Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust

·  Disaster-resilience: safeguarding and securing society,  
   including adapting to climate change

2.	Projecte de sensibilització sobre eficiència energètica i 
energies renovables a les escoles

Empreses	oferta: Empreses	oferta:

Activitat realitzada
amb el suport de:
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6.2.2.	Comité noves revolucions:
 
El comitè ha treballat en 2014 en trobar possibilitats de negoci per als membres vinculades a les noves 
revolucions “Do it yourself” que s’estan produint: impressió 3D, talladores làser computeritzades, 
FabLabs, Google glass, etc.

6.2.3. Comitè Nous models de negoci

Aquest comitè tracta d’identificar nous models de negoci digitals per atraure negoci i col·laborar 
amb empreses de sectors com els de les Apps i  els serveis SaaS, models freemium, i tenint en 
compte els temes de gestió de IPR (Drets de propietat intel·lectual i industrial), plataformes i tipus de 
Crowdfunding, etc. La demanda ha traslladat al Clúster Digital diversos reptes de base TIC que s’han 
distribuït entre el conjunt de socis amb capacitats per aportar-hi solucions.

6.3.	Producció

Les	activitats	de	producció	permeten a les empreses fer realitat projectes madurs a través de la 
recerca de fonts de finançament a curt i mitjà termini, en el suport a la preparació i presentació de 
projectes a diferents línies d’ajut i en l’estratègia i cerca de finançament en general.

1.	 Assessoraments individuals personalitzats

2.	 Comitè finançament a curt termini

3.	 Comitè finançament a mit termini

Participació	activa	del	Clúster	Digital	en	la	RIS3CAT.

Activitats	Clúster	Digital Activitats	de	Posicionament	(P)

Comitè Finançament Assessorament

PE1	ALIMENTARI

PE2	ENERGIA	QUÍMICA	I	RECURSOS

PE3	SISTEMES	INDUSTRIALS

PE4	INDÚTRIES	RELACIONADES	AMB	EL	DISSENY

PE5	MOBILITAT	SOSTENIBLE

PE6	SALUT	I	CIÈNCIES	DE	LA	VIDA

PE7	INDÚSTRIES	BASADES	EN	L’EXPERIÈNCIA
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Participació	Clúster

Digital	al	RIS3cat

Present	en	8	de	les

comunitats	presentades	

i	en	els	plans	industrials

ANÀLISI
ESTRATÈGIC

CONSULTORIA

SISTEMA	DE	GOVERNANÇA

COMISSIÓ	TÈCNICA	ACCIÓ	+	
DEPARTAMENTS+	ALTRES	

SISTEMA	DE
GOVERNANÇA

JULIOL	2014

ELABORACIÓ	DEL
PLA	D’ACTUACIONS
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6.3.1. Assessoraments individuals personalitzats

El Clúster Digital ha posat a disposició dels membres suport per a la preparació i presentació 
de projectes per al seu finançament amb càrrec a fons nacionals, comunitaris i d’organismes 
multilaterals. 

Activitat	d’acceleració	de	projectes
Dins les activitats d’acceleració de projectes es treballarà en els Gaps que s’han detectat i que 
dificulten arribar a finalitzar els projectes, concretament en identificar possibilitats de Finançament 
i Models de Negoci.

L’objectiu és  aconseguir negoci pels membres i que els resultats dels projectes arribin a mercat, 
mitjançant la identificació de possibilitats de finançament públic i privat per als projectes treballats.

6.3.2. Comitè finançament Curt Termini

El comitè ha treballat per esbrinar possibilitats de finançament a curt termini pels projectes generats 
en el sí del Clúster. 

Durant el 2014 s’han identificat com les més adequades per atendre les demandes, les següents 
opcions: 

• CDTI	innovació, (préstecs a la innovació amb bones condicions de finançament).

• Equity	Crowdfunding, (microfinançament específicament per a projectes d’innovació de base  
 tecnològica, s’escolliran els que es considerin més adequats per exemple entre: Injoinet. 
 com, Seedquick,  Comproyecto,  Vorticex, Bihoop, The Crowdangel, LemonFruits, MyNbest,  
 Projeggt, Megafounder, Goteo).

• Incentiu	fiscal	Patent	Box, (es tracta d’un incentiu fiscal que permet a les empreses minorar  
 en un 50% la base imposable generada per ingressos bruts, procedents de la cessió (d’ús o  
 d’explotació) d’actius intangibles creats per l’empresa). 

• Jornades amb les principals acceleradores de Barcelona.

6.3.3.	Comitè de finançament a mitjà termini

El comitè ha treballat en la identificació de projectes RIS3CAT (H2020), (Research and Innovation Smart 
Specialisation Strategy), a fi de seleccionar projectes d’interès per als membres. Les temàtiques i 
accions de les agendes integrades presentades a RIS3 per a cada zona, són les que poden rebre 
finançament dels fons del programa europeu Horitzó 2020 (període 2014-2020). 

La definició de “RIS3” suposa integrar agendes basades en el territori per a la transformació 
econòmica. Han de basar-se en els següents cinc elements importants:

1.	 Centren el suport de la política i de les inversions en prioritats nacionals/regionals clau,  
 reptes i necessitats per a un desenvolupament basat en el coneixement, incloent mesures  
 relacionades amb les TIC.

2.	 Es construeixen sobre la base de les fortaleses, avantatges competitius i potencial  
 per a l’excel·lència de cada regió/país.

3.	 Donen suport a la innovació tecnològica i basada en la pràctica i pretenen estimular  
 la inversió del sector privat.

4.	 Impliquen plenament als actors implicats (stakeholders) i promouen la innovació  
 i l’experimentació.

5.	 Estan basades en evidències i inclouen sistemes sòlids de control i avaluació.
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7 Accions	de	comunicació	
El Clúster Digital té com a línia bàsica de treball reforçar el seu posicionament com a agrupació referent TIC 
per a la competitivitat i la innovació en el sector.

L’any 2014 ha estat intens tant en l’execució d’activitats dirigides a millorar el posicionament del Clúster 
Digital i de les seves empreses a nivell internacional a través de l’organització d’actes propis de rellevància 
internacional, com mitjançant l’assistència a actes convocats per tercers amb l’objectiu de representar les 
empreses del clúster Digital.

Així mateix, s’ha reforçat la presència en els canals 2.0 i s’ha treballat en la creació d’una nova plataforma 
web, que es farà pública durant el 2015.

Les	accions	de	comunicació	han	contemplat:

1.	 Accions	executades	a	través	d’eines	de	comunicació	interna:	

• Intranet (Zyncro)

• Campanyes de mailing als membres associats.

• Comunicats informatius mensuals.”

2.	 Accions	executades	a	través	d’eines	de	comunicació	externa:	

• Pàgina web del Clúster Digital

• Xarxes socials:Twitter, Linkedin, Slide Share

• Mitjans online o offline generalistes i especialitzats. 

• Campanyes específiques d’email-màrqueting per promocionar i atreure noves empreses  
 al clúster.

• Participació en esdeveniments organitzats per BDigital i de tercers

El Clúster Digital compta ja amb més de 500  seguidors!
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8 Contacte
Gemma	Batlle
Gerent del Clúster Digital
gbatlle@bdigital.org

Edifici	Barcelona	Growth	Centre
C/Roc Boronat, 117. 08018. Barcelona
T. 93 553 45 40. Extensió 2001
www.clusterdigital.cat

Segueix-nos a Twitter! 
@Cluster_Digital
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