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1. Objectius
i metodologia

■ Introducció
Aquest estudi és la continuació d’un treball anterior elaborat per GPA i l’Ajuntament de
Viladecans, «La viabilitat d’un parc aeronàutic al polígon de Ca l’Alemany», on es valora
la possibilitat de construir-hi un polígon per agrupar-hi físicament empreses d’un mateix
sector, en aquest cas l’aeronàutic, i s’analitza paral·lelament la creació d’un polígon per
a la indústria de la mobilitat. En aquest cas es tracta d’un parc de la mobilitat, que engloba
empreses del sector de l’automòbil, del ferrocarril i de la indústria aeronàutica amb un
comú denominador tecnològic fort, i que podria servir com a motor per incorporar-hi altres
sectors aeris.

■ Objectiu
L’objectiu d’aquest estudi és fer una anàlisi comparativa, bàsicament en l’àmbit espanyol,
de la localització geogràfica, la situació, les necessitats i les tendències de la indústria
aeronàutica.

■ Indústria aeronàutica i espacial
Breument, cal recordar que la indústria aeronàutica actualment parteix amb dues grans
empreses, Airbus i Boeing, com a actors principals, un gran consorci europeu, EADS, amb
tres centres neuràlgics a Alemanya, França i Espanya, i tres nuclis de producció a
Espanya, concentrats a Andalusia, Madrid i el País Basc.

■ EADS
És una companyia global líder en el sector aeroespacial i de defensa i la segona més gran
del món quant a facturació, 31.800 MEUR el 2004. EADS té més de 110.000 empleats
i és capdavanter de mercat en tecnologia de defensa, avions comercials, helicòpters, espai,
avions de transport militar i avions de combat, i en els serveis que se’n deriven. La família
de productes capdavanters inclou el fabricant d’avions comercials Airbus; Europter, el
fabricant d’helicòpters més important del món, i MBDA, la segona empresa més important
en el sector dels míssils. EADS és, a més, soci majoritari del consorci Eurofighter i
encapçala el programa de l’avió de transport militar A400M. EADS té 70 instal·lacions a
França, Alemanya, Espanya i el Regne Unit. Desenvolupa les activitats en tots els mercats
del món, incloent-hi els Estats Units i l’Àsia.1

1. Font: «Facts & Figures 2004» i «Acerca de EADS».<http://www.eads.net>.
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■ Indústria aeroespacial catalana
La indústria catalana representa aproximadament el 3 % de la indústria espanyola,2 està
agrupada principalment a l’Associació Barcelona Aeronàutica i de l’Espai (BAiE), disposa
d’empreses molt emblemàtiques en els sectors d’enginyeria i de construcció i no està
concentrada en cap parc tecnològic ni en cap polígon concret.

■ Metodologia
En l’elaboració de l’estudi s’han seguit les fases següents:
1. Entrevistes telefòniques i trobades personals amb empreses del sector
2. Informació dels parcs tecnològics a través dels webs
3. Contactes amb els directors de les cambres de comerç de Bilbao, Àlaba, Madrid
i Sevilla, amb la finalitat de conèixer els responsables dels parcs i preparar les
visites
4. Visita als parcs

2. Font: Informe anual 2004 AECMA (Associació Espanyola de Constructors de Material Aeroespacial).
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7. Conclusions

Escassa representació catalana en el panorama aeronàutic europeu
El sector aeronàutic és molt important en l’àmbit europeu. Espanya, que va assolir una
facturació de 3.309 MEUR el 2004, amb 26.207 persones ocupades, representa el 3-4 % del
sector a Europa. Catalunya, per la seva banda, participa en la quota espanyola amb el 3 %.46
Un element diferencial de la indústria catalana és l’absència d’una gran empresa, però a canvi
té un teixit industrial molt apte per assolir els estàndards de qualitat que exigeix el sector.
Les empreses que actualment constitueixen el sector a Catalunya han arribat a una
posició, en alguns casos notable, sense que hi hagi una gran empresa a la zona. Per això,
el Parc de Viladecans les podria aglutinar, actuar d’efecte crida per a empreses de
la mobilitat i sectors afins per incorporar-les al sector aeroespacial, com és el cas de la
iniciativa Ingenia, protegida per BAIE, que agrupa una sèrie d’empreses d’enginyeria per
treballar en projectes aeronàutics i constituir un clúster multiclient (a diferència dels
clústers monoclients d’Aerópolis i La Carpetania).
Tots els parcs tecnològics i empresarials analitzats formen part d’una política de promoció
industrial pública
Els parcs empresarials analitzats són una peça en l’estratègia pública de promoció
empresarial d’un sector considerat estratègic per les seves aportacions en tecnologia
avançada i llocs de treball qualificats. Es tradueix en la presència en els òrgans de gestió
dels parcs de representants de les conselleries d’indústria de la comunitat, en el suport
institucional per a la promoció de les empreses, en ajuts públics per a projectes d’innovació
i en una política de sòl industrial molt competitiva.
La indústria aeroespacial ha crescut i ha aconseguit unir l’impuls empresarial amb el suport
públic, que és necessari per apuntalar els projectes empresarials i per influir en les
decisions sobre els grans contractes.
Zona industrial + zona d’enginyeria i disseny + centre de tecnologia
Els parcs analitzats disposen d’una zona per a naus, un espai per a empreses d’enginyeria
i disseny i un centre de serveis on destaquen la recerca i la certificació. Aquests espais
determinen poderosament la programació urbanística dels parcs. En aquests moments,
la composició actual de les empreses del sector –majoritàriament integrades en
l’associació catalana BAIE–, l’agrupació d’interès econòmic Ingenia, la proximitat de la
UPC i la futura homologació per part d’empreses catalanes per a la certificació aeronàutica,
són els elements que permetran de precisar la programació. Aquests elements, juntament
amb un estudi de mercat sobre la indústria de la mobilitat, haurien de formar part d’un
estudi en profunditat que doni com a resultat les necessitats exactes que ha de cobrir
Ca l’Alemany.
46. Font: Informe anual 2004 AECMA (Associació Espanyola de Constructors de Material Aeroespacial).
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