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REFLEXIÓ ESTRATÈGICA 
DEL SECTOR DE L’ARQUITECTURA 

A CATALUNYA

Proposta d’accions cooperatives 
entre el sector professional 

i el sector públic
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• Objectius, calendari i activitats realitzades

• Mapa i diagnòstic 

• Opcions estratègiques de futur

• Pla d’acció

• Properes passes
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Objectius del projecte

• Un mapa econòmic dels estudis i empreses del sector de 
l’arquitectura i la seva cadena de valor relacionada

• Una caracterització complerta d’aquest sector en termes 
quantitatius (empreses, facturació,...) i qualitatius

• Una caracterització completa en termes quantitatius i qualitatius.

• Disposar d’una segmentació estratègica del sector identificant les 
diferents formes de competir actuals i futures.

• Identificar àrees de treball que permetin  fer front als reptes 
estratègics i posar en marxa un pla d’acció amb projectes concrets. 

• Treballar en una dinàmica publico-privada amb els estudis 
d’arquitectura amb seu a Catalunya, per involucrar-los en un 
procés per millorar-ne la competitivitat.

03/02/2014



� Construir sobre la realitat que “existeix” i amb qui vol participar

� Metodologia orientada a com es competeix apostant per estratègies de futur 

� Definint accions pràctiques per implementar-les en el curt termini

� No és una associació clàssica que pretén fer lobby sinó projectes

03/02/2014

� Canvi diàleg amb el sector

� Coneixement estratègic del sector

� Personalitzar les eines de suport al 
sector

� Coordinar diferents agents i 
institucions

� Canvi diàleg amb Administració

� Reflexió sobre estratègies de futur

� Definició i posada en marxa 
d’accions conjuntes

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA ESTUDIS ARQUITECTES

4

Filosofia de Treball del Projecte



T E M P S

OPCIONS
ESTRATÈGIQUES I
VISIÓ DE FUTUR

SITUACIÓ ACTUAL
DEL SECTOR I

REPTES

6-7 Mesos 

PLA 
D’ACCIÓ
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Calendari i activitats realitzades

85

involucrades

85
Estudis, 

empreses 
i institucions 
involucrades

6-7
Mesos de Treball

43 entrevistes 
individualitzades

Presentació  
11/07/2013

60 estudis assistents

5 grups treball/

-Visibilitat arquitectura

5 grups treball/
40 estudis Participants

-Arquitectura Sanitària

-Urbanisme, Espai Públic i 
Paisatgisme

-Intervenció Patrimoni

-Internacionalització (OCDE / 
emergents)

-Visibilitat arquitectura

Presentació

Pla Acció
31/01/2014

03/02/2014

20142014

IMPLEMENTACIÓ 
PLA D’ACCIÓ

2014

� Grup d’Impuls

� Treball per 
especialitats

� Facilitador 



Treball realitzat

• Realització de 5 grups de treball amb estudis d’arqu itectura
- 12/11/2013: Arquitectura Hospitalària-Sanitària
- 12/11/2013: Urbanisme, Espai Públic i Paisatgisme
- 14/11/2013: Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
- 14/11/2013: 2 grups d’ Internacionalització: països OCDE per equipaments públics i en països emergents 
(client públic i privat)
- 04/12/2013: Visibilitat de l’Arquitectura Catalana

• 43 Entrevistes
RCR Arquitectes , Alonso Balaguer , Cadaval & Solà Morales , ETSAB,  Costa Calsamiglia , Baas
Arquitectes,  Ravetllat-Ribas , Mateo Arquitectura , ETSAV , Josep Camps -Olga Felip, Bosch Capdeferro , 
Estudi d’Arquitectura Toni Gironès , ecloud9 , BAU Barcelona, COAC , Dilmé & Fabré , L35 , Carme Pinós , 
GMG Plans i Projectes, OAB-Office of Architecture in Barcelona, Arquitectes per l’Arquitectura (AxA), 
Meritxell Inaraja , Escofet 1886, Boma Inpasa, Estudio Barozzi Veiga , Brullet-De Luna Arquitectes, Batlle i 
Roig – MMI, Octavio Mestre , Forgas Arquitectes, Jansana De la Villa De Paauw, Massip-Bosch, Martínez 
Lapeña, Eva Prats Ricardo Flores, BCA Blanch+Conca, 2GV Sensibilidad Patrimonial, Arriola-Fiol, PmMt
Patricio Martínez  Maximià Torruella, Archikubik, Arquitectura Ingeniería Salud (AIS), Jornet Llop Pastor, 
D’Aura Arquitectura, AAA Barcelona, Search&Drive.

• Anàlisi de Referències internacionals. 
Programa Internacionalització industries creatives als Països Baixos 2013-2016, Iniciatives de referència 
sobre visibilitat i posicionament (França, portals internacionals, ...), Museus d’arquitectura, etc.   

603/02/2014



Sistema de valor del sector
Normativa-Legislació (Administracions Públiques)

Col.legis 
Professionals

Associacions
Construcció

Universitats -
Escoles 

Arquitectura

Associacions
Arquitectura

Fabricants 
Materials 

Construcció

Fabricants 
eines per la 
construcció

Serveis lloguer 
maquinaria, grúes, 

etc.

Geòlegs, 
topògrafs,.

Software 
-Elaboració Projecte

- Direcció Obra

Control de qualitat, 
laboratoris i anàlisi 

de materials

Assegurances 
finançament

Serveis 
jurídics / 

fiscals

Proveïdors Promotor/
Mercat 
Final

Obra Pública

Edificis 
corporatius

Habitatge -
Residencial

Projecte Direcció i execució

Arquitecte 
Tècnic 

Empreses 
constructores

Instal·ladors

Coord. 
seguretat 

Rehabilitació

Empreses de Disseny 
i càlcul d’ Estructures
Empreses de Disseny 
i càlcul d’ Estructures

Publicacions 
especialitzades  en 

arquitectura

Altres Serveis
Excavacions, 
transports,...

M
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m
s 

d
e 
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C
o

n
st
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ió

Enginyeria d’instal.lacions

Consultoria, Serv. 
Comunicacíó 

Estudis -
Arquitectes

Empreses Especialistes 

fusteria,...

Empreses Especialistes 
en  façanes, il·luminació, eficiència 
energètica, cobertes, paviments, 

fusteria,...

Innovació 
/Assessoria

Fires / 
Congresos

Urbanisme i Planificació
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Nombre 
Empreses i 

Estudis

Ingressos 
d’explotació 

2011*
(Milions d’€)

Ingressos 
d’explotació 

ajustat a 2012**
(Milions d’€)

Ocupació
2011

Exporta-
cions
2012

(Milions 
d’€)

Societats mercantils 1.300 326 226 1.991

Autònoms 
destacats

(individuals o 
associats)

68 15 10 138

TOTAL 1.368 341 M. € 236 M. € 2.129 45 M. €

* Es considera la darrera xifra de  facturació disponible en cas que no consti la corresponent a 2011.

** La facturació de 2012,  236 M € correspon a societats mercantils i autònoms destacats. Les dades registrals de l’exercici 
2011,  s’han ajustat a partir de les entrevistes realitzades  o de la caiguda mitjana del mercat en el període 2012 en habitatge i 
edificació pública, segons Cambra Oficial Contractistes. Si s’afegeixen la resta d’autònoms col·legiats que exerceixen fora de 
societats mercantils, aquesta facturació s’estima que creixeria en un 15% addicional. .

Caracterització del sector

Font dades any 2011: 
Base de dades SABI (Registre 
Mercantil).

Font dades any 2012:
Entrevistes amb estudis arquitectura i 
Cambra Oficial Contractistes.

03/02/2014



Rang facturació Número d’estudis % facturació

> 8 M. € 2 10,46%

4- 8 M. € 4 7,96%

1,5-4 M. € 6 6,49%

0,8-1,5 M. € 23 10,42%

0,4-0,8 M. € 61 14,16%

0,2-0,4 M. € 138 16,22%

0,1-0,2 M. € 341 20,05%

903/02/2014

Caracterització del sector

TOP-100 : 117,5 M. € (50,16 % facturació, 7,3% empreses )

9

Font dades any 2011: 
Base de dades SABI (Registre Mercantil). 
Font dades any 2012:
Entrevistes amb estudis arquitectura i Cambra Oficial Contractistes.
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Pinearq-Albert Pineda, 
M. Corea, Casa  Solo, 

Duran Arquitectes
Estudi PSP, BBATS, 

Arq. Ing. Salud (AIS), 
P. Martínez – M. Torruella, 
Llongueras Clotet, Costa 

Calsamiglia, …

L35 Arquitectos, 
Capella, GAC 3000,

GCA, Idea Arquitectura
CC245, Soria i Quintana,...

Hernando Sauque
Palleja León

Pujol Arquitectura
Millet-Biosca

PCG Arquitectura
Soria i Quintana
Alonso-Balaguer
Forgas, RGA, ….

RQP
Benedicto
E. Donato
Petritxol 6

EXE Arquitectura
FF & FF Oficina
Conxita Balcells

Forgas, ….

Francesc Rifé
Retail Projects FDS

De Corner
Arquitectura 
Corporativa

Principia Design
Idea Arquitectura
ADD Bailo Rull,…

Sánchez Piulachs
Soldevila

……

Nook
CDB

Sandra Tarruella
Estudi Pàdua
Estudi Interio. 
Montesinos
Arquiliber

ADD Bailo Rull, …

BAU (Busquets), Jornet-Llop-Pastor
Serra Vives Cartagena, Narcís Tusell

Carracedo Sotoca, Bruno Remoué, AV62, GMG,
MMI (Batlle i Roig), Alday, Liquidambar

Jansana-De la Villa- De Pauw Martí Franch, Isabel 
Bennasar, Beth Galí, Arriola Fiol, BAG, Espinàs i 

Tarrasó,  Bach Arq., Baena  Casamor, E. Rodríguez, 
M. Ruisánchez, Land-Up,…

Rovira Beleta
….

Hospitalari-sanitari

Esportiu Educatiu Transports

Urbanisme, Espai Públic i Paisatgisme

Oci (C.Comercials, hotels,…) Retail

Accessibilitat

N. Salvadó, Forgas, RGA, … 

Toni Gironès, 
Santi Vives, D’Aura Arquitectura, 

2GV Sensibilidad Patrionial, 
Meritxell Inaraja, 

Bosch Cuspinera, E. Rodríguez,
Dilmé&Fabré, Mestura Arquitectes,

Eva Prats Ricardo Flores, Guitardt, Fuses 
Viader, CLMC, IANUA, Gelabert, Arribas., 

N. Salvadó, Forgas, RGA, … 

PCG Arquitectura
….

Fabré & Torras
…

Nadico Industrial 
Management,

Integral contract,
Cimex Proy. 
Logisticos,

Consulting Tèccnc i 
Arquitectònic,…

Cloud 9
Pich Aguilera
AE BGC2005

Guallart
Sabaté & Assoc.

…..

IndustrialInteriors

Centres 
Penitenciaris

Centres 
Penitenciaris

Aparcaments

Patrimoni Arquitectònic

Ef. Energètica

125 empreses 
amb certa especialització 

125 empreses 
amb certa especialització 

Especialitats arquitectòniques

Dilmé & Fabré
….

Teatres
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Especialitats destacades

Construcció Hospitalària 
(Salut)

Urbanisme, Espai Públic, 
Paisatgisme i Equipaments

Intervenció en el Patrimoni

Oci i Esport

Dades objectives de selecció 

• Estudis reconeguts i premiats internacionalment.
• Barcelona: un model d’espai públic de referència.
• Molta obra construïda els darrers anys en el mercat local.
• Existeix massa crítica, molts estudis han fet projectes per client públic. 
• Col.laboracions amb la cadena (fabricants d’elements urbans,...).

• 12 Estudis molt especialitzats en construcció hospitalària 
• Facturen ~ 9,5 M € (2012),  el 4% del sector de l’arquitectura
• Molt internacionalitzats. Exportacions ~ 6,4 M € (2012) 14% del valor de les 

exportacions totals del sector.
• Estudis amb presència permanent a d’altres països
• Presència de totes les baules del sistema de valor a nivell local

• Estudis molt especialitzats, amb domini d’un know-how molt específic 
(tècniques de rehabilitació,...) i diferenciador.

• De reduïda dimensió, d’àmbit local i amb molta obra realitzada.
• Re-utilització de Patrimoni com a subespecialització en creixement.
• Treball amb cadena de valor que té totes les baules a nivell local.

• Són empreses de les més grans del sector (especialistes en centres comercials,
hotels,...) i són de les més internacionalitzades, fins i tot amb estructura
permanent en d’altres països.

• Capacitat d’arrossegar la resta de la cadena: Treballen amb altres agents
(altres arquitectes, especialistes en elements de l’ edificació,....).

~ 90% participants 
a la iniciativa 



� Certa dimensió (>30 px)
� Feina comercial proactiva i 

planificada
� Gestió empresarial
� Més client privat
� Fires sectorials
� Rendibilitat com criteri
� Certa especialització
� Mercat internacional amb 

tendència filials pròpies
� Presència més de 3-5 països

� Petita dimensió volguda (1-2 
M €, 8-20 px max)

� Internacionals des de BCN 
(no filials)  50%-100% feina 
internac.

� Predominen referents 
històrics però algun jove 
estudi

� Socis locals en altres països 
no líders

� Més focus en client públic i 
concursos

� Bona Gestió empresarial
� Estratègia definida
� Vincle acadèmic local i 

internacional
� Revistes & conferències

� Petita dimensió ( ~1M €, 
5-15 px max)

� Focus en client públic
� Certa gestió empresarial
� Vincle acadèmic local 
� Prestigi local per qualitat 

arquitectònica 
� Inici internacionalització; 

presència 1 -2 països
� Cerca activa de socis 

locals
� Incipients casos de 

diversificació (objectes, 
prefabricació,…)

� Diferenciació per prestigi 
local i especialitat 
(menys)

� Petita dimensió (<1M €, 
2-10 px max)

� Mercat local català
� Client públic / privat
� Gestió empresarial poc 

activa
� Estratègia no explícita
� Concursos públics 

internac amb escàs rati 
èxit

� Pèrdua recursos 
humans

� Escasses connexions 
internacionals 

� Moviments locals de 
diversificació 

� Possibilitat treballar en 
model outsourcing

Estudi Local
Estudi Local amb 
possibilitats de 
diferenciar-se

Estudi 
Internacionalitzat 
amb diferenciació 

reconeguda 

Empresa Gran
Internacionalitzada 

client privat

Opcions estratègiques de futur

12

Diferenciació 
per autoria

Diferenciació 
per especialitat

03/02/2014
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Opcions estratègiques Estudis d’Arquitectura

03/02/2014

Número
Estudis

Facturació
2011

Facturació
2012 

ajustada

% sobre 
total
2011

% sobre total
2012

Variació
Facturació

Empresa internacionalitzada 9 49,1 40,7 14,35% 17,24% -17,11%

Estudis Internacionalitzats amb 
diferenciació

47 36,4 27,9 10,66% 11,79% -23,35%

Estudi local amb diferenciació 
(potencial)

22 17,2 12,4 5,04% 5,26% -27,91%

Estudis Locals 190 99,2 64,5 29,04% 27,28% -34,98%

Serveis professionals locals 
(volum)

75 36,0 23,4 10,54% 9,90% -35,00%

Resta serveis professionals locals 1.025 103,8 67,5 30,38% 28,54% -34,97%

TOTAL 1.368 341 236 100% 100%

en M. de €

Font dades any 2011: 
Base de dades SABI (Registre Mercantil). 
Font dades any 2012:
Entrevistes amb estudis arquitectura i Cambra Oficial Contractistes.



EMPRESES

ESTUDIS

SERVEIS 
PROFESSIONALS 
LOCALS

+ 
estratègia

- estratègia

Local Internacional

Estudi Local

Estudi Local amb 
possibilitats de 
diferenciar-se

Estudi 
Internacionalitzat 
amb diferenciació 

reconeguda 

Empresa Gran
Internacionalitzada 

client privat

1403/02/2014

Opcions estratègiques de futur

Diferenciació 
per autoria

Diferenciació 
per especialitat



Estratègies de futur possibles

1. Internacionalitzar-se dins mateix negoci :

� Concursos públics a UE

� Client privat (especialitat …)

2. Especialització per fer créixer la diferenciació 

3. Arquitectes proveïdors d’altres arquitectes (estructures, outsourcing)

4. Oferta integral de la cadena de valor (Projecte+ construcció)…

5. Ampliar àmbit de negoci local més enllà de construcció (nova)

� Gestors d’inversions internacionals a Espanya

� Rehabilitacions

� Eficiència energètica

� Prefabricacions / nous materials i  tècniques constructives 

03/02/2014 15



Estudi Local 
amb possibilitats 
de diferenciar-se

Estudi Internacionalitzat amb 
diferenciació reconeguda Empresa Gran

Internacionalitzada client 
privat

Factors claus d’èxit per opcions estratègiques de futur

16

Diferenciació 
per Autoria

Diferenciació per 
Especialitat

03/02/2014

• Coneixement especialitzat (ex. 
centres comercials, hotels, esportiu,   
corporatiu, hospitalari....).

• Identificació de projectes: amb 
Implantació en d’ altres països 
(oficines), fires, promotors, etc.

• Currículum: històric de projectes.

• Equip amb competències 
internacionals (RRHH de països on 
s’ha implantat estudi).

• Proximitat al client: a través d’oficines 
pròpies en país de destí.

• Comunicació i Màrqueting: presència 
en congressos, divulgació projectes i de 
l’estudi.

• Col.laboracions amb la cadena: 
especialistes elements edificació. 

• Gestió de projectes internacionals 
(Costos, RRHH, contractes,....)

• Autoria (prestigi Arq.).

• Identificació de 
projectes: concursos 
públics i domini dinàmica 
dels concursos.

• Currículum: històric de 
projectes realitzats.

• Equip competències 
internacionals (partners
locals, contractacions).

• Proximitat al client: 
partner local + 
desplaçaments.

• Comunicació i 
Màrqueting: divulgació 
obra arquitecte (llibres,...).

• Col.laboracions amb la 
cadena : proveïdors. 

• Project Management, legal

• Coneixement especialitzat
(hospitalari, espai públic, 
intervenció patrimoni,...)

• Identificació de projectes: 
concursos públics i domini 
dinàmica dels concursos.

• Currículum: històric de 
projectes (especialitat).

• Equip competències 
internacionals (partners
locals, contractacions, ...).

• Proximitat al client: partner
local + desplaçaments.

• Comunicació i 
Màrqueting: divulgació 
especialitat, publicacions.

• Col.laboracions amb la 
cadena : proveïdors.

• Project Management, legal

• Capacitat de diferenciar-se (més enllà 
de mercat local: autoria o especialitat).

• Identificació de projectes: concursos, 
partners locals on poder mostrar 
diferenciació.

• Currículum: acumular projectes fora del 
mercat local.

• Equip amb competències 
internacionals (equip propi o via 
col.laboracions).

• Proximitat al client: amb partner local.

• Comunicació i Màrqueting: publicació 
obra realitzada, visibilitat premis rebuts,..

• Col.laboracions amb la cadena: 
empreses que puguin ajudar a l’ estudi 
d’arquitectura a entrar en nous mercats.

• Management: assessorament legal, 
econòmic, etc.
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Identificació Mercats Projectes

Equip amb competències
internacionals

Proximitat client i Partner local suport

Currículum

Col.laboradors especializats

Expertesa en Concursos

Aspectes Legals

Management

Factors Claus d’Èxit: projectes per client públic

Avaluació rendibilitat del projecte

Comunicació i Màrqueting

03/02/2014
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Identificació Mercats Projectes

Equip amb competències
internacionals

Proximitat client i Partner local suport

Currículum

Col.laboradors especializats

Expertesa en Concursos

Aspectes Legals

Management

Factors Claus d’Èxit: projectes per client públic

Avaluació rendibilitat del projecte

Comunicació i Màrqueting

• Consorcis  i  Posar valor obra construïda 

• Estudis de mercats amb potencial (client públic actiu en licitar projectes)
• Sistemàtica d’identificació intel·ligent de concursos públics.
• Compartir expertise concursos públics 

• Contractació o establir col·laboracions amb perfils internacionals

• Accions per  tenir una xarxa de partners estable en països on volem 
treballar (consolidant vincles acadèmics, antics col·laboradors despatx,...)

• Compartir oficines d’estudis catalans ja implantats en d’altres països.

• Webs i catàlegs en anglès.
• Publicació dels propis projectes realitzats i divulgació.
• Participació congressos,...
• Organitzar esdeveniment per donar visibilitat internacional (per especialitats) 

• Directori d’especialitats en el procés constructiu

• Identificació serveis jurídics en origen / en destí.

• Habilitats directives / gerència professional 

• Difusió eines d’anàlisi cost-benefici
• Project Management

03/02/2014
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Factors Claus d’Èxit: projectes per client públic

Identificació Mercats Projectes

Equip amb competències
internacionals

Proximitat client i Partner local suport

Currículum

Col.laboradors especializats

Expertesa en Concursos

Aspectes Legals

Management

Avaluació rentabilitat del projecte

Comunicació i Màrqueting

Desenvolupament de 
nous mercats

Posicionament 
i Visibilitat

Innovació al llarg de la 
cadena de valor

Estratègia, gestió i 
cooperació empreses

Àrees de Treball

03/02/2014



Àrees de millora i Pla d’acció
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INNOVACIÓ I 
DIVERSIFICACIÓ CAP A 

ACTIVITATS NO 
CONSTRUCTIVES

ESTRATÈGIA I 
GESTIÓ 

EMPRESARIAL

DESENVOLUPAMENT 
D’ESPECIALITZACIONS 

AL LLARG DE LA 
CADENA DE VALOR 

POSICIONAMENT I 
VISIBILITAT 

INTERNACIONAL

DESENVOLUPAMENT  
DE NOUS MERCATS
INTERNACIONALS 

INNOVACIÓ EN 
PRODUCTES I 
PROCESSOS

CONSTRUCTIUS 

PROGRAMA DE 
DINAMITZACIÓ 

DEL SECTOR

03/02/2014
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Desenvolupament 
de nous mercats

Posicionament 
i Visibilitat

Innovació al llarg 
de la cadena de 

valor

Estratègia, gestió 
i cooperació 

empreses
Àrees 

de Treball

Pla d’ Acció
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Desenvolupament 
de nous mercats

Posicionament 
i Visibilitat

Innovació al llarg 
de la cadena de 

valor

Estratègia, gestió 
i cooperació 

empreses

SUPORT
INDIVIDUAL

Àrees 
de Treball

Pla d’ Acció
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Transversals

Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

Salut

Intervenció  
Patrimoni

Oci

G
R
U
P
A
L
S

Desenvolupament 
de nous mercats

Posicionament 
i Visibilitat

Innovació al llarg 
de la cadena de 

valor

Estratègia, gestió 
i cooperació 

empreses

SUPORT
INDIVIDUAL

Àrees 
de Treball

Pla d’ Acció
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
8- Crear Xarxes entre 
estudis junt gran empresa.
8b- Llei Arquitectura
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
8- Crear Xarxes entre 
estudis junt gran empresa.
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empreses

SUPORT
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Àrees 
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Pla d’ Acció

Acció

Descripció 

Calendari previst 

Participants 

Dissenyar una web de promoció del conjunt dels estudis 
d’arquitectura catalans amb capacitat de treballar a nivell 
internacional. 

Departament de Cultura / Estudis Arquitectura

Activitats - Anàlisis d’altres webs de referència (DutchDFA programme, 
Spanisharchitecture, World-Architects, etc.).

- Disseny conceptual i continguts de la web.  
- Recopilar noms d’estudis que volen formar-ne part.
- Realització i publicació.
- Gestors de continguts

2014

Web conjunta dels estudis d’arquitectura catalans 
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
8- Crear Xarxes entre 
estudis junt gran empresa.
8b- Llei Arquitectura

Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

9- Estudis de ciutats amb 
potencial per projectes públics: 
França, Benelux, Itàlia,.. i  
Polònia, Hongria, Croàcia, 
Romania,..

10- Workshops per cerca de 
Partners

11– Accions de Divulgació: 
Yearbooks, presència mitjans, 
Premis, Biennal Paisatge, etc.

12- Come & See (atracció 
delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
fabricants d’elements urbans)

-Col·laboracions (Equips / 
aliances) per accedir a 
concursos.
- Prescripcions Fabricants

Salut

Intervenció  
Patrimoni

Oci
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
8- Crear Xarxes entre 
estudis junt gran empresa.
8b- Llei Arquitectura

Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

9- Estudis de ciutats amb 
potencial per projectes públics: 
França, Benelux, Itàlia,.. i  
Polònia, Hongria, Croàcia, 
Romania,..

10- Workshops per cerca de 
Partners

11– Accions de Divulgació: 
Yearbooks, presència mitjans, 
Premis, Biennal Paisatge, etc.

12- Come & See (atracció 
delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
fabricants d’elements urbans)

-Col·laboracions (Equips / 
aliances) per accedir a 
concursos.
- Prescripcions Fabricants

Salut

Intervenció  
Patrimoni

Oci
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S
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de nous mercats

Posicionament 
i Visibilitat

Innovació al llarg 
de la cadena de 

valor
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i cooperació 

empreses

SUPORT
INDIVIDUAL

Àrees 
de Treball

Pla d’ Acció

Acció

Descripció 

Calendari previst 

Participants 

Disseny i realització de workshops tècnics per trobar 

espais de match-making entre estudis.

Disseny i realització de workshops tècnics per trobar 
altres arquitectes o perfils d’empreses que puguin actuar 
com a partners locals dels arquitectes catalans en la 
realització de projectes en les disciplines de l’Urbanisme, 
Espai Públic, Paisatgisme  i Equipaments Públics. Els 
Workshops que s’organitzin  poden incorporar també 
espais de match-making entre estudis.

Grup Treball 

Públic, etc.

Grup Treball 
Urbanisme, Espai 

Públic, etc.

Activitats 

- Selecció del país on fer el workshop.
- Disseny del format i continguts del workshop.
- Contactes amb associacions d'arquitectes del país de 

destí.
- Aprofitar els vincles acadèmics existents o la xarxa 

d’arquitectes catalans que donen classes a d’altres 
països.

- Cerca d’espònsors. 

2014

Organitzar workshops per cerca de partners en 
d’altres països 
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
8- Crear Xarxes entre 
estudis junt gran empresa.
8b- Llei Arquitectura

Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

9- Estudis de ciutats amb 
potencial per projectes públics: 
França, Benelux, Itàlia,.. i  
Polònia, Hongria, Croàcia, 
Romania,..

10- Workshops per cerca de 
Partners

11– Accions de Divulgació: 
Yearbooks, presència mitjans, 
Premis, Biennal Paisatge, etc.

12- Come & See (atracció 
delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
fabricants d’elements urbans)

-Col·laboracions (Equips / 
aliances) per accedir a 
concursos.
- Prescripcions Fabricants

Salut

Intervenció  
Patrimoni

Oci

G
R
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A
L
S

Desenvolupament 
de nous mercats

Posicionament 
i Visibilitat

Innovació al llarg 
de la cadena de 

valor

Estratègia, gestió 
i cooperació 

empreses

SUPORT
INDIVIDUAL

Àrees 
de Treball

Pla d’ Acció

Acció

Descripció 

Calendari previst Participants 

Organitzar la recepció de delegacions internacionals de potencials clients (Adm. 
Públiques d’altres països) i prescriptors (arquitectes d’altres països) per explicar 
la millora de la ciutat a través d’una bona gestió de l’espai públic, que 
contribueixi a millorar el posicionament dels estudis d’arquitectura especialitzats 
en les disciplines d’Urbanisme, Espai Públic, Paisatgisme i Equipament públics.

Grup Treball Urbanisme, 
Espai Públic,...

Grup Treball Urbanisme, 
Espai Públic,...

Activitats -Aprofitar delegacions que ja venen a Barcelona per explicar-los el model de ciutat des 
d’un punt de vista urbanístic i arquitectònic.
- Reunió de preparació per l’organització de visites de delegacions  internacionals que 
vinguin per conèixer el model d’espai  públic. 
- Selecció d’estudis i projectes a visitar.
- Recolzament institucional (Ajuntament de Barcelona i Departament de Cultura).

2014-15

Come and See Events – atracció de delegacions internacionals
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
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Públics
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França, Benelux, Itàlia,.. i  
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Romania,..
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11– Accions de Divulgació: 
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Premis, Biennal Paisatge, etc.

12- Come & See (atracció 
delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
fabricants d’elements urbans)

-Col·laboracions (Equips / 
aliances) per accedir a 
concursos.
- Prescripcions Fabricants

Salut

14- Estudis de mercat 5 països 
prioritzats: Algèria, Índia, Xina - -
Chengdú-, Turquia, Rússia.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

15- Catàleg de la cadena valor
16- Missions en destí (Algèria)
17- Organitzar congrés 
internacional Construcció Sanitària 
(itinerant) i Assistència Fires internc. 
(Nanjing,...)

18-Mapa d’agents cadena 
valor construcció sanitària.
19-Col·laboracions amb la 
cadena per oferir paquets de 
serveis conjunts i know-how
sanitari. (Dpt Salut)

-Col·laboracions / aliances 
amb altres  agents per 
accedir a nous mercats.

Intervenció  
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Oci
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Partners.

15- Catàleg de la cadena valor
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Acció

Descripció 

Calendari previst Participants 

Elaboració d’un mapa que contingui els agents que intervenen al llarg de la 
cadena de valor del sector de la construcció d’edificis sanitaris, com ara les 
consultories, les constructores, els fabricants d’equipaments mèdics, etc. 
amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de projectes col.laboratius.

Grup Treball 
arquitectura sanitària

Grup Treball 
arquitectura sanitària

Activitats - Identificació d’empreses que formen part del sistema de valor.
- Recopilar contactes entre els estudis d’arquitectura amb aquesta especialitat.
- Confeccionar el mapa d’agents.
- Presentació del mapa d’agents al conjunt d’empreses de la cadena

2014

Mapa d’agents de la cadena de valor del sector construcció sanitària
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
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concursos.
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Públic, Paisatgisme,
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Polònia, Hongria, Croàcia, 
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(itinerant) i Assistència Fires internc. 
(Nanjing,...)

18-Mapa d’agents cadena 
valor construcció sanitària.
19-Col·laboracions amb la 
cadena per oferir paquets de 
serveis conjunts i know-how
sanitari. (Dpt Salut)

-Col·laboracions / aliances 
amb altres  agents per 
accedir a nous mercats.

Intervenció  
Patrimoni

20- Estudis de mercat països 
prioritzats:Algèria, Marroc, Líbia; 
altres països d’Orient mitjà; 
Mèxic.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

21- Catàleg de la cadena valor
22- Accions posicionament  (premis, 
Conferències i workshops temàtics, 
espai en Congrés Arquitectura,..) > 
Missió Algèria 

23-Mapa agents cadena valor 
24Desenvolupar serveis 
conjunts Ex. plans Directors 
de Rehabilitació
25-Esponsors  mercat local  
(reutilitz patr., innov. pdte,..)

26- Màster especialització 
en intervenció Patrimoni.

-Col·laboracions amb altres 
agents per accedir a nous 
mercats.
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delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
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- Prescripcions Fabricants

Salut

14- Estudis de mercat 5 països 
prioritzats: Algèria, Índia, Xina - -
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altres països d’Orient mitjà; 
Mèxic.
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21- Catàleg de la cadena valor
22- Accions posicionament  (premis, 
Conferències i workshops temàtics, 
espai en Congrés Arquitectura,..) > 
Missió Algèria

23-Mapa agents cadena valor 
24Desenvolupar serveis 
conjunts Ex. plans Directors 
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25-Esponsors  mercat local  
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Acció

Descripció 

Calendari previst Participants 

Realització d’estudis de mercat en profunditat de països d’interès per fer-hi 
projectes i que han estat prioritzats (per l’existència de Plans de 
rehabilitació – cas d’Algèria -, per potencial de desenvolupament de 
projectes, etc.).  Aquests estudis faciliten que posteriorment es duguin a 
terme accions comercials més proactives i enfocades als mercats analitzats.

Grup de Treball 
Intervenció Patrimoni

Activitats - Priorització d’un país d’entre els ja identificats (Algèria per l’any 2014).
- Estudi en profunditat del mercat: potencial, oportunitats, possibles 

clients, partners, etc. (pot incloure viatge de Business Development).
- Reunió de treball amb els estudis d’arquitectura per exposar 

conclusions.

2014

Estudis de mercat amb potencial per projectes d’intervenció en el 
patrimoni: Algèria, Marroc, Líbia, Mèxic, Orient Mitjà
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1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN
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Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

9- Estudis de ciutats amb 
potencial per projectes públics: 
França, Benelux, Itàlia,.. i  
Polònia, Hongria, Croàcia, 
Romania,..

10- Workshops per cerca de 
Partners

11– Accions de Divulgació: 
Yearbooks, presència mitjans, 
Premis, Biennal Paisatge, etc.

12- Come & See (atracció 
delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
fabricants d’elements urbans)

-Col·laboracions (Equips / 
aliances) per accedir a 
concursos.
- Prescripcions Fabricants

Salut

14- Estudis de mercat 5 països 
prioritzats: Algèria, Índia, Xina - -
Chengdú-, Turquia, Rússia.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

15- Catàleg de la cadena valor
16- Missions en destí (Algèria)
17- Organitzar congrés 
internacional Construcció Sanitària 
(itinerant) i Assistència Fires internc. 
(Nanjing,...)

18-Mapa d’agents cadena 
valor construcció sanitària.
19-Col·laboracions amb la 
cadena per oferir paquets de 
serveis conjunts i know-how
sanitari. (Dpt Salut)

-Col·laboracions / aliances 
amb altres  agents per 
accedir a nous mercats.

Intervenció  
Patrimoni

20- Estudis de mercat països 
prioritzats:Algèria, Marroc, Líbia; 
altres països d’Orient mitjà; 
Mèxic.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

21- Catàleg de la cadena valor
22- Accions posicionament  (premis, 
Conferències i workshops temàtics, 
espai en Congrés Arquitectura,..) > 
Missió Algèria 

23-Mapa agents cadena valor 
24Desenvolupar serveis 
conjunts Ex. plans Directors 
de Rehabilitació
25-Esponsors  mercat local  
(reutilitz patr., innov. pdte,..)

26- Màster especialització 
en intervenció Patrimoni.

-Col·laboracions amb altres 
agents per accedir a nous 
mercats.

Oci

27- Prospectiva potencial de 
mercat  (Latam i Orient Mitjà) i 
Esdeveniments en destí

28- Assistència  Fires (MIPIM Cannes) 29 - Col.laboracions amb la 
cadena (fabricants de 
materials, disseny façanes,..).

-Col·laboracions / aliances 
per accedir nous mercats.
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
8- Crear Xarxes entre 
estudis junt gran empresa.
8b- Llei Arquitectura

Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

9- Estudis de ciutats amb 
potencial per projectes públics: 
França, Benelux, Itàlia,.. i  
Polònia, Hongria, Croàcia, 
Romania,..

10- Workshops per cerca de 
Partners

11– Accions de Divulgació: 
Yearbooks, presència mitjans, 
Premis, Biennal Paisatge, etc.

12- Come & See (atracció 
delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
fabricants d’elements urbans)

-Col·laboracions (Equips / 
aliances) per accedir a 
concursos.
- Prescripcions Fabricants

Salut

14- Estudis de mercat 5 països 
prioritzats: Algèria, Índia, Xina - -
Chengdú-, Turquia, Rússia.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

15- Catàleg de la cadena valor
16- Missions en destí (Algèria)
17- Organitzar congrés 
internacional Construcció Sanitària 
(itinerant) i Assistència Fires internc. 
(Nanjing,...)

18-Mapa d’agents cadena 
valor construcció sanitària.
19-Col·laboracions amb la 
cadena per oferir paquets de 
serveis conjunts i know-how
sanitari. (Dpt Salut)

-Col·laboracions / aliances 
amb altres  agents per 
accedir a nous mercats.

Intervenció  
Patrimoni

20- Estudis de mercat països 
prioritzats:Algèria, Marroc, Líbia; 
altres països d’Orient mitjà; 
Mèxic.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

21- Catàleg de la cadena valor
22- Accions posicionament  (premis, 
Conferències i workshops temàtics, 
espai en Congrés Arquitectura,..) > 
Missió Algèria 

23-Mapa agents cadena valor 
24Desenvolupar serveis 
conjunts Ex. plans Directors 
de Rehabilitació
25-Esponsors  mercat local  
(reutilitz patr., innov. pdte,..)

26- Màster especialització 
en intervenció Patrimoni.

-Col·laboracions amb altres 
agents per accedir a nous 
mercats.

Oci

27- Prospectiva potencial de 
mercat  (Latam i Orient Mitjà) i 
Esdeveniments en destí

28- Assistència  Fires (MIPIM Cannes) 29 - Col.laboracions amb la 
cadena (fabricants de 
materials, disseny façanes,..).

-Col·laboracions / aliances 
per accedir nous mercats.
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Acció

Descripció 

Calendari previst Participants 

Presència dels estudis  d’arquitectura catalans en esdeveniments i fires  de 
referència (Mipim – Cannes,..) per la cerca de projectes  en àmbits com la 
construcció de centres comercials, turístics, esportius, etc. on predomina el 
client privat (promotors). 

Grup de Treball Oci

Activitats - Identificació dels esdeveniments internacionals d’interès. En grup de 
treball (Mipim, etc.)
- Preparació de la visita a les fires i presència en als esdeveniments.
- Pel cas d’exposar, també  promoure col.laboracions entre estudis per 
compartir espais  d’exposició i o bé per presentar una  oferta de serveis 
conjuntament.  

2014
(març)

Assistència a esdeveniments especialitzats de clients (Fires,...) 
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Transversals

Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

Salut

Intervenció  
Patrimoni

Oci

30- Plans d’internacionalització: 
accions comercials, implantació 
en altres països.

31- Màrqueting anglès (Webs de 
l’estudi, llibres amb projectes 
realitzats per l’estudi...)

32- Plans estratègics pels 
Estudis d’Arquitectura
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Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
8- Crear Xarxes entre 
estudis junt gran empresa.
8b- Llei Arquitectura

Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

9- Estudis de ciutats amb 
potencial per projectes públics: 
França, Benelux, Itàlia,.. i  
Polònia, Hongria, Croàcia, 
Romania,..

10- Workshops per cerca de 
Partners

11– Accions de Divulgació: 
Yearbooks, presència mitjans, 
Premis, Biennal Paisatge, etc.

12- Come & See (atracció 
delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
fabricants d’elements urbans)

-Col·laboracions (Equips / 
aliances) per accedir a 
concursos.
- Prescripcions Fabricants

Salut

14- Estudis de mercat 5 països 
prioritzats: Algèria, Índia, Xina - -
Chengdú-, Turquia, Rússia.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

15- Catàleg de la cadena valor
16- Missions en destí (Algèria)
17- Organitzar congrés 
internacional Construcció Sanitària 
(itinerant) i Assistència Fires internc. 
(Nanjing,...)

18-Mapa d’agents cadena 
valor construcció sanitària.
19-Col·laboracions amb la 
cadena per oferir paquets de 
serveis conjunts i know-how
sanitari. (Dpt Salut)

-Col·laboracions / aliances 
amb altres  agents per 
accedir a nous mercats.

Intervenció  
Patrimoni

20- Estudis de mercat països 
prioritzats:Algèria, Marroc, Líbia; 
altres països d’Orient mitjà; 
Mèxic.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

21- Catàleg de la cadena valor
22- Accions posicionament  (premis, 
Conferències i workshops temàtics, 
espai en Congrés Arquitectura,..) > 
Missió Algèria 

23-Mapa agents cadena valor 
24Desenvolupar serveis 
conjunts Ex. plans Directors 
de Rehabilitació
25-Esponsors  mercat local  
(reutilitz patr., innov. pdte,..)

26- Màster especialització 
en intervenció Patrimoni.

-Col·laboracions amb altres 
agents per accedir a nous 
mercats.

Oci

27- Prospectiva potencial de 
mercat  (Latam i Orient Mitjà) i 
Esdeveniments en destí

28- Assistència  Fires (MIPIM Cannes) 29 - Col.laboracions amb la 
cadena (fabricants de 
materials, disseny façanes,..).

-Col·laboracions / aliances 
per accedir nous mercats.

30- Plans d’internacionalització: 
accions comercials, implantació 
en altres països.

31- Màrqueting anglès (Webs de 
l’estudi, llibres amb projectes 
realitzats per l’estudi...)

32- Plans estratègics pels 
Estudis d’Arquitectura
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Argumentari 
diferenciació

Països /
Ciutats

Clients
Objectiu

Web Marca Museu Delegac
ions 

rebudes

Exposici
ons

Confer
ències

Work-
shops

Temàtics

Congrés Assistèn
cia

Fires

Missions 
en destí

Arquitectura 
Catalana

(transversal)

- El relat de 
l’arquitectura 
-Visió de l’arquitecte 
(espanyol) / Formació
-Cost (vs. arquitectes 
OCDE)

Ciutats de 
prestigi en 
Arquitectura

Arquitectes 
/
Dept. 
Cultura / 
Públic

X X X X X
llibres

X

Urbanisme, 
Espai Públic i 
Paisatgisme,
Equipaments

-Experiència 
(currículum)
- Marca Barcelona 
(projectes fets).
-Qualitat de  solució 
arquitectònica

Espai Públic
UE -15  i
Emergents
+
Equip.
UE-15 (F, I, 
Benelux)
UE-ampliada
(Pol, Hong, 
Rum., Cro.)

Ajuntamen
ts, Governs 
Regionals,
Arquitectes 
(presciptor) X X X X X X

(destí )

X

Salut -Experiència (CV)
-Llocs on s’ha construït
-Coordinació cadena
-Agilitat en construcció
-Innovació

Algèria
China
(Chengdu)
India
Turquia
Rússia

Ministeris 
Sanitat / 
Governs 
regionals

X X X X
(destí)

X X

Intervenció 
Patrimoni

-Experiència (CV)
-Coordinació cadena
-Cost

Algèria
Magreb 
(Marroc, 
Libia,...)
Mèxic 
(privat)
Orient Mit.

-Ministeris 
de Cultura
-Governs 
regionals
-Ajuntam. 

-Privats

X X X X X X
(BCN)

X

Oci -Experiència (CV)
-Llocs on s’ha construït
-Coordinació cadena

Middle East
Àfrica,
Latam
(Col., ...)

Promotors 
privats

Cadenes 
hotels,...

X X
Mipim

X
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Priorització d’accions
Transversals:
• Portal de l’arquitectura catalana 
• Museu de l’arquitectura
• Llei de l‘Arquitectura

Urbanisme, Espai Públic, Paisatgisme i Equipaments públics:
• Estudis de ciutats amb potencial per projectes públics a França, Benelux, Itàlia, Polònia, Hongria, 

Croàcia i Romania
• Tallers  per identificar partners
• Accions de divulgació: anuaris, presència mitjans, premis, fires i trobades sectorials 

Salut:
• Estudis de mercat de 5 països prioritzats: Algèria, Índia, Xina, Turquia i Rússia.
• Mapa de tots els agents de la cadena de valor.

Intervenció Patrimoni:
• Estudis de mercat de països prioritzats: Algèria, Marroc, Líbia, altres països d’Orient mitjà i  Mèxic.
• Mapa de tots els agents de la  cadena valor 

Oci:
• Assistència a esdeveniments especialitzats de clients  

Suport individual a les empreses:
• Plans d’internacionalització: accions comercials, implantació en altres països.

03/02/2014



Facilitat Implantació

Benefici
Obtingut 
(participants, 
impacte,..)

Transversals:
3) Portal de l’arquitectura catalana 
5) Museu de l’arquitectura
8b) Llei de l‘Arquitectura

Urbanisme, Espai Públic, Paisatgisme i 
Equipaments públics:
9) Estudis de ciutats amb potencial per projectes 
públics a França, Benelux, Itàlia, Polònia, Hongria, 
Croàcia i Romania.
10)  Tallers  per identificar partners.
11) Accions de divulgació: anuaris, presència 
mitjans, premis, fires i trobades sectorials.

Salut:
14) Estudis de mercat de 5 països prioritzats: 
Algèria, Índia, Xina, Turquia i Rússia.
18)  Mapa de tots els agents de la cadena de valor.

Intervenció Patrimoni:
20)  Estudis de mercat de països prioritzats: Algèria, 
Marroc, Líbia, altres països d’Orient mitjà i  Mèxic.
23) Mapa de tots els agents de la  cadena valor. 

Oci:
28) Assistència a esdeveniments especialitzats de 
clients.  

Suport individual a les empreses:
30) Plans d’internacionalització: accions 
comercials, implantació en altres països.

Priorització d’accions

18

Accions prioritzades Altres accions

303

9
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20

23

28
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Àrees de millora i Pla d’acció 
Grup d’impuls

40

Patrimoni Arquitectònic

Empresarial (Privat) Administració Pública

Hospitalari-Sanitari

Urbanisme, Paisatgisme i Espai Públic

Grup impulsor organitzat per posar en marxa les accions
(Lideratge Empresarial – de 9 a 11 integrants)

Coordinador/DinamitzadorCoordinador/Dinamitzador
del Departament de Cultura

Recolzament institucional: COAC, AxA, Universitats/ Escoles Arquitectura,…

Grups treball per implantar
acció o projecte concret

Estudis / Empreses

Altres especialitats 

Organitzades  en 
grups de treball  
al voltant d’una  
especialitat 
(verticals)

Organitzades  en 
comissions de 
treball per posada 
en marxa 
d’accions.

40



03/02/2014 41

Transversals

1-Eina (intranet) de suport a 
l’accés a nous mercats (mapa de 
països amb potencial de 
projectes, detecció de 
concursos.
2 – Accions proactives  amb 
Ciutats amb convenis amb BCN

3-Web conjunta estudis 
arquitectura 
4 -Marca Arquitectura BCN
5 –Museu de l’arquitectura
6- Publicacions i divulgació: Llibres, 
articles, Exposicions. etc.

7a-Curs de gestió empresa
7b- Formació en Project 
Manag Internacional per 
facilitar mobilitat
8- Crear Xarxes entre 
estudis junt gran empresa.
8b- Llei Arquitectura

Urbanisme, Espai 
Públic, Paisatgisme,

Equipaments 
Públics

9- Estudis de ciutats amb 
potencial per projectes públics: 
França, Benelux, Itàlia,.. i  
Polònia, Hongria, Croàcia, 
Romania,..

10- Workshops per cerca de 
Partners

11– Accions de Divulgació: 
Yearbooks, presència mitjans, 
Premis, Biennal Paisatge, etc.

12- Come & See (atracció 
delegacions)

13- Grups de treball amb 
agents de la cadena (amb 
constructores, enginyeries, 
fabricants d’elements urbans)

-Col·laboracions (Equips / 
aliances) per accedir a 
concursos.
- Prescripcions Fabricants

Salut

14- Estudis de mercat 5 països 
prioritzats: Algèria, Índia, Xina -
- Chengdú-, Turquia, Rússia.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

15- Catàleg de la cadena valor
16- Missions en destí (Algèria)
17- Organitzar congrés 
internacional Construcció Sanitària 
(itinerant) i Assistència Fires internc. 
(Nanjing,...)

18-Mapa d’agents cadena 
valor construcció sanitària.
19-Col·laboracions amb la 
cadena per oferir paquets de 
serveis conjunts i know-how
sanitari. (Dpt Salut)

-Col·laboracions / aliances 
amb altres  agents per 
accedir a nous mercats.

Intervenció  
Patrimoni

20- Estudis de mercat països 
prioritzats:Algèria, Marroc, 
Líbia; altres països d’Orient 
mitjà; Mèxic.
Potencial del mercat i cerca de 
Partners.

21- Catàleg de la cadena valor
22- Accions posicionament  (premis, 
Conferències i workshops temàtics, 
espai en Congrés Arquitectura,..) > 
Missió Algèria 

23-Mapa agents cadena valor 
24Desenvolupar serveis 
conjunts Ex. plans Directors 
de Rehabilitació
25-Esponsors  mercat local  
(reutilitz patr., innov. pdte,..)

26- Màster especialització 
en intervenció Patrimoni.

-Col·laboracions amb altres 
agents per accedir a nous 
mercats.

Oci

27- Prospectiva potencial de 
mercat  (Latam i Orient Mitjà) i 
Esdeveniments en destí

28- Assistència  Fires (MIPIM Cannes) 29 - Col.laboracions amb la 
cadena (fabricants de 
materials, disseny façanes,..).

-Col·laboracions / aliances 
per accedir nous mercats.

30- Plans d’internacionalització: 
accions comercials, implantació 
en altres països.

31- Màrqueting anglès (Webs de 
l’estudi, llibres amb projectes 
realitzats per l’estudi...)

32- Plans estratègics pels 
Estudis d’Arquitectura
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Priorització d’accions
Transversals:
• Portal de l’arquitectura catalana 
• Museu de l’arquitectura
• Llei de l‘Arquitectura

Urbanisme, Espai Públic, Paisatgisme i Equipaments públics:
• Estudis de ciutats amb potencial per projectes públics a França, Benelux, Itàlia, Polònia, Hongria, 

Croàcia i Romania
• Tallers  per identificar partners
• Accions de divulgació: anuaris, presència mitjans, premis, fires i trobades sectorials 

Salut:
• Estudis de mercat de 5 països prioritzats: Algèria, Índia, Xina, Turquia i Rússia.
• Mapa de tots els agents de la cadena de valor.

Intervenció Patrimoni:
• Estudis de mercat de països prioritzats: Algèria, Marroc, Líbia, altres països d’Orient mitjà i  Mèxic.
• Mapa de tots els agents de la  cadena valor 

Oci:
• Assistència a esdeveniments especialitzats de clients  

Suport individual a les empreses:
• Plans d’internacionalització: accions comercials, implantació en altres països.

03/02/2014



Properes Passes

• Anàlisi resultats qüestionari de priorització d’accions (febrer 2014)

• Primera reunió del grup d’impuls (febrer 2014)

– Portal web per posicionament internacional.

– Procés i sistema de treball de la iniciativa.

• Reunió del grups de treball d’Espai Públic (març 2014)

– Selecció de ciutats en país prioritzat (segons enquesta) 

– Primer workshop per cerca de partners amb arquitectes d’altre país (maig 
2014)

• Reunió del grup de treball de salut (febrer 2014)

– Mapa sistema de valor sanitari per elaborar catàleg conjunt.

– Validació del país on es fa estudi de mercat.

• Reunió del grup de treball d’Intervenció en Patrimoni (març 2014)

– Mapa sistema de valor del Patrimoni (en execució) 

– Preparació estudi del mercat d’Algèria.

• Constituir del grup de treball d’Oci (març-abril 2014)

• Jornada de presentació d’eines de suport individual (internacionalització,...)

4303/02/2014
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lramis@cluster-development.com
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Cluster Development
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08006 Barcelona
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