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La logística, també coneguda com Supply Chain Management, inclou totes aquelles activitats
adreçades a una òptima gestió dels fluxos de materials i d’informació a fi d’aconseguir situar,
amb el menor cost possible per l’empresa, la quantitat necessària d’un producte al lloc i moment
requerits per la demanda. En aquest sentit, les activitats del sector logístic poden ser
classificades en els següents àmbits:
 Compres i aprovisionament: inclou aquelles activitats destinades a garantir que l’empresa
disposa d’un volum adequat, tant de matèries primeres, com de productes que poden ser
demandats pels clients. Alguns exemples: l’homologació i concertació de proveïdors, el control
dels estocs de primeres matèries necessàries per a la producció i la gestió dels
aprovisionaments
 Gestió logística, dipòsit, emmagatzematge i manipulació de mercaderies: engloba totes
aquelles activitats destinades a gestionar els estocs de productes ja elaborats, com ara el seu
emmagatzematge, la realització de controls de qualitat o bé la preparació de comandes.
 Operacions i producció: inclou totes aquelles activitats que tenen per finalitat assegurar una
correcta planificació de la producció de la companyia, tot promovent una major sincronització
dels processos i una major capacitat d’adaptació a les variacions de la demanda, per tal de
poder reduir els nivells d’estoc.
Per tal d’assegurar el correcte desenvolupament de totes les seves activitats, el sector logístic
requereix d’importants fluxos d’informació a fi de tenir, en tot moment, coneixement de les
demandes dels consumidors, del volum de productes en producció, en trànsit o bé que es troben
al magatzem, així com de l’evolució de les comandes que hagin de ser servides.

Tendències globals:
L’impacte econòmic del sector de la logística a l’economia global ha crescut durant l’any 2015 a
causa de la millora del comerç internacional (major intercanvi de mercaderies entre països), així
com de la creixent inversió en plataformes logístiques, infraestructures i transport. D’altra banda,
donat que la competència global és major que als darrers anys, les empreses aposten per millorar
la seva cadena logística, introduir noves tecnologies i adaptar-se a les noves necessitats dels
clients.
Pel que fa a la Unió Europea, aquesta és una de les majors regions exportadores i importadores
del món amb un elevat volum d’intercanvi de mercaderies. En aquest sentit, la contribució del
sector de la logística a l’economia europea suposà al voltant del 14% del PIB, així com 7 milions
de llocs de treball l’any 2014, segons dades de la Plataforma Europea de la Logística.

Ocupacions més demandades al sector de la Logística. Any 2015

3

La Unió Europea, conscient de la rellevància del sector, ha impulsat nous programes per tal de
contribuir a la seva millora i desenvolupament. D’una banda, el nou sistema de transport de
mercaderies, anomenat "autopistes del mar”, per unir els principals ports europeus amb els grans
centres de distribució per carretera i ferrocarril, per a l’any 2020. D’altra banda, el programa
“Smart,Green and Integrated Transport”, adreçat a promoure la innovació i la sostenibilitat al
sector, es posarà en marxa l’any 2016-2017.
Tendències a Espanya:
El sector logístic ha seguit guanyant importància a l’economia espanyola l’any 2015, gràcies al
desenvolupament de les cadenes de subministrament i a l’increment del comerç exterior de
mercaderies. Així mateix, respecte l’any anterior, el volum de negoci al sector ha incrementat un
4,5% durant el primer semestre de 2015. Pel que fa a l’ocupació, el sector ha ocupat 874.400
persones durant el tercer trimestre de l’any 2015, representant un increment de l’1,4% respecte el
mateix període del 2014. En aquest sentit, la contractació de gent jove al sector ha crescut un 3%
durant el primer trimestre de 2015 i es preveu un creixement del 5% segons dades de la Fundació
ICIL.
Des del Ministeri de Foment es segueix impulsant el Pla Estratègic de la Logística a través de la
“Unitat Logística”, fòrum de comunicació entre els agents implicats al sector. L’objectiu principal
és definir les estratègies de futur i incrementar la competitivitat i l’eficiència del sector. A més,
Espanya aposta per la creació de la Plataforma Logística del Sud d’Europa, a fi d’establir-se com
a entrada principal de les mercaderies cap a Europa.
Tendències a Catalunya:
El sector de la logística a Catalunya ha mostrat indicis de millora al llarg del 2015, seguint la
tendència de creixement sostingut de l’any anterior. Pel que fa a l’activitat logística, el transport
de mercaderies ha continuat creixent de la mateixa manera que s’ha incrementat la inversió en
nous parcs logístics per part d’empreses multinacionals. Malgrat que el nombre d’empreses es
reduí fins arribar a 26.746 l’any 2014. A més a més, el Govern català ha promogut la creació del
“Clúster del Transport Terrestre de Mercaderies de Catalunya” per millorar la competitivitat de les
empreses implicades en les activitats del transport per carretera, així com l’emmagatzematge.
Pel que fa a l’ocupació al sector, s’ha registrat un total de 173.100 ocupats durant el tercer
trimestre de 2015, un increment d’un 0,7% respecte el mateix període del 2014.
D’altra banda, el mercat logístic es preveu que podrà créixer al voltant d’un 4,5% al llarg dels
propers 5 anys. Així mateix, s’estima que els futurs reptes del sector a Catalunya passen per
potenciar l’especialització i la internacionalització. En aquest sentit, el sector és considerat com
estratègic per a la recuperació de l’activitat econòmica a Catalunya, tant per l’activitat que genera
com per l’impacte que té entorn a la resta de sectors productius. En aquest context cal fer
especial referència a la ciutat de Barcelona, la qual té un paper de gran rellevància donat que es
tracta d’un dels majors centres logístics del Sud d’Europa.
Indicadors del
sector de la
Logística
(1)
(2)
(3)

Contribució del sector al
PIB de Catalunya(1)

Població ocupada a
Catalunya(2)

Nombre d’empreses
a Catalunya(3)

4% (2014)

173.100 (3r trimestre 2015 )

26.746 (2014)

Dada extreta de l’Observatori de la logística de Catalunya.
Institut d’Estadística de Catalunya, IDESCAT
Institut d’Estadística de Catalunya, DESCAT
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Omnicanalitat: nova
estratègia pel
comerç electrònic

Cadenes de
subministrament
sostenibles i
logística inversa

El comerç electrònic e-Commerce ha suposat canvis als hàbits de compra
a tot al món i en conseqüència nous reptes per a les empreses logístiques.
En aquest context, l’omnicanalitat serà clau per a les empreses
logístiques donat que la tendència serà integrar tots els canals de venda
per tal d’oferir major flexibilitat i eficiència al client durant tot el procés
des de la compra fins al lliurament del producte final amb la finalitat
d’atorgar als clients una major llibertat durant el procés de compra. En
conjunt, les empreses podran optimitzar la cadena de subministrament i
estalviar en els costos d’emmagatzematge.
La importància de la sostenibilitat al sector continua sent un element clau
durant l’any 2015. En aquest sentit, s’han posat en marxa noves
iniciatives: millor gestió dels recursos, ús de materials biològics
innovadors així com operacions eco-eficients. Totes aquestes iniciatives
s'adrecen a reduir l’impacte ambiental, els costos generals dels
processos i millorar la satisfacció del client. Així mateix, les empreses
logístiques continuen impulsant la utilització de vehicles ecològics i
l’optimització de les seves rutes i xarxes de distribució, entre altres
iniciatives. A més, les institucions públiques aposten per la cooperació
global i la innovació per fomentar la sostenibilitat al sector.
D’altra banda, des del sector es continua impulsant el desenvolupament
de l’anomenada logística inversa, associada a totes aquelles accions que
busquen recuperar el valor dels materials que han estat utilitzats, per tal
de respectar el medi ambient. Inclou, doncs, la gestió de les devolucions,
la dels possibles residus, així com el reciclatge. En aquest sentit, la
logística inversa constitueix alhora una oportunitat per contribuir a la
conservació del medi ambient i oferir un millor servei al client.

Logística
col·laborativa

Professionalització

La col·laboració entre els proveïdors, els socis i els clients en el procés
logístic està adquirint, cada cop més, rellevància al sector durant l’any
2015. La logística col·laborativa es basa en l’intercanvi d’informació, en
xarxes compartides de treball i en l’automatització dels processos. Per
tant, la col·laboració en aquest nivell pot comportar millores en l’agilitat i
l’ eficiència així com minimitzar riscos i reduir costos.
En aquest context, les empreses estan apostant per col·laborar durant el
procés logístic, però conservant el control estratègic de cada una de les
mateixes.
El sector logístic segueix apostant per la professionalització dels
treballadors a causa dels nous avanços en la tecnologia aplicada a la
activitat logística i el transport així com a causa de les noves tendències
de col·laboració i integració a nivell global entre les empreses. A més, la
creixent internacionalització dels processos logístics està comportant la
creació de xarxes internacionals de col·laboració. Fet que comportarà,
que els professionals hagin d’estar preparats per comprendre el
funcionament del mercat global i conèixer les necessitats del client
internacional.

Ocupacions més demandades al sector de la Logística. Any 2015

5

Noves tecnologies:
aposta per la
integració

Els avenços tecnològics són la tendència clau del sector ja que faciliten la
innovació i influeixen en la configuració de noves empreses, mercats i
cadenes de subministrament del sector logístic. Així mateix, es preveu que
en un futur pròxim la cadena logística estarà impulsada per la creixent
demanda i es basarà en la intel·ligència de dades, la integració de
processos i la interconnexió. En aquest sentit, les empreses estan
començant a incorporar nous avenços tecnològics com ara Cloud
Computing, la localització intel·ligent, el internet de les coses, entre
d’altres. Així mateix, el big data té un paper important donat que permet
obtenir dades a temps real i calcular riscos per tal d’augmentar la
flexibilitat en els processos i les operacions logístiques. D’aquesta manera,
les empreses podran accelerar el temps d’entrega de mercaderies i en
conseqüència, oferir un servei més ràpid i àgil als seus clients.
D’altra banda, les innovacions tècniques proporcionaran més informació a
tots aquells implicats en el procés logístic, ja siguin clients o empreses, tot
podent conèixer en quin moment del procés es troba la mercaderia. Un bon
exemple d’això són els contenidors o palets intel·ligents amb sensors. A
més, es preveu que la incorporació de tecnologia 3D al procés logístic
s’anirà incrementant al llarg dels propers anys. D’acord amb els experts del
sector, aquesta tecnologia permetrà flexibilitzar els processos, tot
treballant sota demanda per tal de reduir costos i temps i facilitarà a les
petites empreses poder distribuir localment.

Transport:
Intermodalitat

Les empreses del sector, cada cop més, tendeixen a combinar varies
modalitats de transport amb la finalitat d’estalviar costos i temps durant el
procés de trasllat de les mercaderies. Així doncs, adquireix una major
importància la intermodalitat al sector logístic basada en les combinacions
marítim-carretera i ferrocarril-marítim. Cal destacar el compromís de les
Administracions públiques, les quals estan invertint en noves plataformes i
infraestructures que facilitin aquesta modalitat de transport.
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La creixent activitat del sector, així com la necessitat de les empreses de millorar la seva
eficiència i competitivitat està comportant que es demandin professionals especialitzats en les
diferents activitats logístiques. Així mateix, donada la naturalesa d’aquestes activitats,
l’increment de la demanda ha tingut lloc tant pels professionals qualificats com per aquells amb
un menor nivell de qualificació. D’altra banda, a causa del caràcter transversal de la logística i el
seu impacte en altres sectors de l’economia, es preveu una diversificació de les ocupacions.
Tendència actual

Previsió de creixement





Anàlisi de l’ocupació al sector de la Logística

 Recuperació/Creixement;  Manteniment;  Decreixement

4.1. OCUPACIONS DE MAJOR QUALIFICACIÓ MÉS DEMANDADES

Ocupació

1

Tècnic/a
d’enginyeria
logística

Requisits valorats
(Formació, experiència i
competències)

Descripció
El/la tècnic d’enginyeria
logística és el/la professional
que intervé en el disseny, càlcul
i organització de la cadena
logística. Així doncs, dissenya
l'aplicació de nous processos
logístics, tecnologia i
infraestructures necessàries
per tal d’obtenir un flux òptim de
materials i d'informació al llarg
de tota la cadena de
subministrament.

•

•

•

2

Director/a
comercial

El/la directora/a comercial és
el/la professional responsable
de la definició comercial de la
empresa en col·laboració amb la
Direcció General. A més, realitza
un seguiment i supervisa als
equips, estableix els objectius
de venda, etc.

Ocupacions més demandades al sector de la Logística. Any 2015

•

Formació: és necessari
disposar d’una titulació
universitària de l’àmbit
de l’enginyeria
(industrial,
informàtica,etc).
Experiència: és
necessari disposar
d’experiència prèvia
mínima d’un any.
Formació: es requereix
disposar d’una titulació
universitària de l’àmbit
del món de l’empresa.
Experiència: és
necessari disposar
d'experiència prèvia
mínima de cinc anys en
la mateixa posició o bé
experiència prèvia en el
sector logístic.

Altres aspectes
destacats

Donat creixent ús
de sistemes i
programes per a la
gestió dels
processos logístics
és recomanable
disposar de
coneixements
específics sobre
aquests.
És necessari
disposar d’un nivell
elevat d’anglès,
valorant-se
coneixements
d’altres idiomes.

7

3

4

5

Requisits valorats
(Formació, experiència i
competències)

Ocupació

Descripció

•

Tècnic en
comerç exterior

El/la tècnic en comerç exterior
és el/la professional
responsable de realitzar
operacions de compra-venda,
gestionar les operacions de
logística, emmagatzematge i
distribució, així com garantir la
fiabilitat de les operacions
internacionals de les empreses.

•

Experiència: si es
disposa de la formació
de base, no es requereix
d'experiència prèvia.

•

Key Account
Manager (KAM)
de logística

El/la Key Account Manager és
el/la professional de referència
per a la gestió dels comptes
clau de la companyia i que
manté una relació molt propera
amb els clients i les seves
necessitats amb la finalitat de
detectar possibles solucions.

Formació: es requereix
disposar de formació
tècnica (enginyeries) o
bé lligada al món de
l’empresa.

•

Experiència: és
necessari disposar
d’experiència en la
gestió de clients.

•

Responsable
de logística
inversa

El/la responsable de logística
inversa és el/la professional que
s'encarrega d'organitzar i
gestionar el retorn del flux
logístic dels productes vers la
seva nova comercialització, o bé
el seu reciclatge, reutilització o
tractament residual.

Formació: és necessari
disposar d’una titulació
universitària superior
del camp de l’enginyeria
o del món de empresa.
Experiència: és adient
disposar d’experiència
prèvia mínima de dos
anys.

•

•
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Consultor/a de
logística

El/la consultor/a de logística és
un/a expert/a en sistemes
integrals de gestió per dur a
terme projectes logístics,
processos de reenginyeria o per
implementar les tecnologies de
la informació.
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Formació: es requereix
una formació específica
en comerç
internacional, ja sigui
d’àmbit universitari o bé
de cicle formatiu.

Formació: és
recomanable disposar
d’una titulació
universitària en l’àmbit
de l’enginyeria o del
món de l’empresa.
Experiència: és
necessari disposar
d’experiència prèvia de
cinc anys.

Altres aspectes
destacats

Es valora
considerablement
disposar
d’experiència
prèvia en el camp
d’activitat de
l’empresa client, a
fi de conèixer les
particularitats i
reptes principals
del sector en
qüestió.

És adient disposar
de competències
com l’orientació a
l'assoliment,
gestió del canvi,
planificació, treball
en equip, habilitats
de negociació

És recomanable
disposar de
coneixement de les
normatives i dels
requeriments
ambientals i
domini de les
tècniques de
reciclatge
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Ocupació

Requisits valorats
(Formació, experiència i
competències)

Descripció

•

7

8

Tècnic/a de
compres

Analista de
sistemes

El/la tècnic/a de compres és
el/la professional que
s’encarrega de gestionar les
compres i els aprovisionaments,
controlar els proveïdors i
negociar preus i condicions de
compra.

El/la analista de sistemes és
el/la professional s'encarrega
principalment d'identificar les
necessitats dels sistemes TIC
d'una empresa i d'elaborar un
projecte que ofereixi una solució
integrada. La designació de
sistemes és molt general, fent
referència tant a hardware com
a software o a dispositius de
comunicacions (xarxes,
servidors, etc.).

•

•

Formació: es requereix
disposar d’una titulació
universitària en
enginyeria informàtica o
telecomunicacions.

•

Experiència: és
necessari disposar
d’una experiència
prèvia de cinc anys

•

9

Director/a de
planificació
d’operacions

El/la director/a de planificació
d’operacions és el/la
professional que s’encarrega
d’administrar els recursos
necessaris per produir
productes i serveis de forma
eficient, precisa i fiable per tal
de satisfer amb qualitat els
requeriments de la demanda.
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Formació: és necessari
disposar d’una titulació
universitària
preferiblement tècnica
malgrat que aquest
perfil no respon a una
única qualificació
especialitzada.
Experiència: és
necessari disposar
d’experiència prèvia de
dos i tres anys en
compres o enginyeria
logística.

•

Formació: és convenient
disposar d’una titulació
en enginyeria o de
l’àmbit de l’empresa,
així com formació
complementària en el
camp de la producció i
les operacions.
Experiència: és adient
disposar d’experiència
prèvia mínima de dos
anys.

Altres aspectes
destacats

És adient disposar
de capacitats com
pensament analític
i iniciativa.

Donat la
importància de la
tecnologia al
sector, és
recomanable
realitzar cursos
relacionats amb les
noves tecnologies.

Donat la creixent
incorporació de
sistemes
d’optimització
d’operacions, és
valora disposar de
coneixements de
SAP i CRM.
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4.2. OCUPACIONS DE MENOR QUALIFICACIÓ MÉS DEMANDADES

Ocupació

Requisits valorats
(Formació, experiència i
competències)

Descripció

•

1

Cap de
magatzem

El/la cap de magatzem és
el/la professional
responsable de la gestió
del magatzem i
l'optimització de l'espai.

•

•

2 Magatzemer/a

El/la magatzemer és el/la
professional que realitza
les funcions de
manutenció,
emmagatzematge i
previsió de comandes.

•

•

3 Carretoner/a

El/la carretoner/a és el/la
professional que realitza
les funcions de
manutenció,
emmagatzematge,
reposició i servei de
productes a les línies de
muntatge o bé al
magatzem.

Ocupacions més demandades al sector de la Logística. Any 2015

•

Formació: és
recomanable
complementar la
formació reglada amb
coneixements sobre
gestió de magatzems.
Experiència: és valorable
disposar d’experiència
prèvia entre 1 i 5 anys en
un lloc de feina
semblant.

Formació: les empreses
ofereixen als seus
treballadors formacions
sobre seguretat, noves
tècniques
d’emmagatzematge i
tecnologies.
Experiència: no és
necessària. Tanmateix,
de vegades demanen un
any d'experiència en un
lloc semblant i també en
la conducció de
carretons.
Formació: les empreses
ofereixen als seus
treballadors formació
sobre seguretat i
tècniques per a la gestió
del magatzem.
Experiència: no és
necessària, però es
requereix disposar del
carnet de conducció de
carretons.

Altres aspectes
destacats

Cal disposar de
competències en
orientació al client,
flexibilitat i gestió del
canvi així com
preocupació per
l’ordre i la qualitat.

És recomanable
disposar de
coneixements sobre el
sector en el qual es
desenvolupa la feina.

És adient disposar de
capacitats per dur a
terme el seguiment
dels processos i
tasques rutinàries
que composen
aquestes ocupacions.
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Noves oportunitats
•

El sector logístic està fomentant el reciclatge, la reutilització i la prefabricació de
productes, generant així un increment de l’activitat associada als processos de
recollida i processament dels productes, i obrint noves oportunitats en aquest
camp. S’estima que aquests processos encara tenen un elevat potencial
d’optimització i millora logística, així com de reducció de l’impacte en el medi
ambient.

•

L’actual context de competitivitat i globalització, les noves demandes dels
clients i la reducció dels cicles de vida dels productes fomenten que la gestió
logística sigui un element clau i diferenciador en les empreses.

•

El creixent desenvolupament del comerç electrònic ofereix importants
oportunitats en totes les activitats relacionades amb l’àmbit logístic ja que les
empreses han d’adaptar-se a les noves necessitats i preferències dels clients.

•

L’increment de les exportacions i la internacionalització de les empreses
requeriran una reorganització de l’activitat logística que faciliti la distribució
dels seus productes.

•

La continua incorporació d’avenços tecnològics al procés logístic facilitarà la
configuració de nous mercats, empreses i cadenes de subministrament.
Els professionals del sector de la Logística

•

•

•

•

•

La formació especialitzada dirigida a professionals del sector s’està
incrementant en els països emergents a causa de la deslocalització dels
processos productius i d’innovació en aquestes regions.
L’auge de tendències com la logística inversa, la intermodalitat i les noves
tecnologies aplicades al sector està comportant l’aparició de noves ocupacions.
En aquest sentit, a curt termini es preveu que la demanda d’experts en transport
tindrà major importància al sector a causa de la creixent demanda per combinar
diversos sistemes de transport (intermodalitat) als processos de distribució.
Els professionals hauran d’adquirir nous coneixements i formació especialitzada
en habilitats tècniques, comercials i operatives.
Continua creixent la demanda de professionals capaços de dissenyar i
implementar solucions, amb visió global, adreçades a l’optimització de la funció
logística, moltes de les quals incorporen eines i sistemes tecnològics que
permeten integrar els diferents processos existents.
El mercat de la logística és cada cop més internacional, valorant-se molt que els
professionals disposin de coneixements d’altres idiomes com ara l’anglès.
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Alertes

•

L’actual oferta formativa, tant d’estudis superiors com de formació professional
encara no està prou adaptada a les noves tendències i necessitats de
contractació del mercat logístic. A més, s’ha detectat que els joves tenen un
escàs coneixement de les diverses possibilitats d’ocupació que ofereix el sector
logístic.

•

Les empreses han d'enfrontar-se a una excessiva regulació del sector en relació
a taxes i altres aspectes normatius, tant a nivell nacional com europeu. Això pot
comportar que algunes de les empreses no puguin complir amb tots els
requeriments establerts a causa de la seva manca de recursos i, en
conseqüència, puguin perdre competitivitat.

•

El teixit empresarial a Espanya i Catalunya es caracteritza per l’elevat nombre
d’empreses petites i mitjanes, moltes de les quals no disposen de capacitat per
dur a terme innovacions logístiques. A més, moltes d’aquestes empreses es
troben en fase de millora del procés productiu i d’adaptació del servei, tenint
encara una visió molt operativa de l’àmbit de la logística.

•

L’automatització progressiva d’alguns processos logístics podria acabar reduint,
a llarg termini, la demanda de posicions de menor qualificació.

•

La falta d’un complet desenvolupament de les infraestructures ferroviàries
comporta certa dependència del transport per carretera i, en conseqüència, un
increment dels costos de transport així com un major impacte mediambiental.
Fortaleses

•

Catalunya disposa d’una completa xarxa de plataformes logístiques,
infraestructures i empreses especialitzades. Així mateix, l'àrea de Barcelona
concentra bona part de les grans infraestructures (Port, Aeroport, centres
ferroviaris) i àrees logístiques. La regió catalana és considerada el primer centre
logístic del Sud d’Europa.

•

Donada la creixent importància del sector logístic com a factor diferenciador de
la competitivitat de moltes empreses, les administracions públiques estan
impulsant noves iniciatives i accions que afavoreixin la posició de les empreses
nacionals al mercat global.

•

La implicació i el compromís de les institucions públiques i privades per tal
d’establir un marc formatiu adaptat a les necessitats del sector. Un bon exemple
d’això és el nou grup de treball sobre formació en l’àmbit logístic i el transport a
Catalunya, així com la creació de nous cicles de formació professional vinculats
al sector.
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 Plataforma Europea de la Logística.
http://www.european-logistics-platform.eu/
 Observatori de la logística Catalunya
http://www.cimalsa.cat/observatori/observatori.htm
 Barcelona Centre Logístic de Catalunya
http://www.bcncl.es/
Fundación ICIL
http://www.icil.org/
Salón Internacional de la Logística y la Manutención (SIL)
http://www.silbcn.com
 European Logistics
http://www.logistics-alliance.eu/
 Logística y transporte
http://www.logisticaytransporte.es/

Vols ampliar la informació de les principals ocupacions del Sector?
Coneix el detall de les tasques que realitza cada professional, la formació necessària per a
treballar-hi, les competències clau associades i les ofertes de feina publicades als principals
portals de feina.
www.bcn.cat/treball > Mercat > Sectors econòmics
> Mercat > Cercador d’ocupacions
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Descobreix
tot el que
Barcelona
Activa
t’ofereix

Acompanyament durant
tot el procés de recerca
de feina
bcn.cat/treball

Suport per posar en marxa
la teva idea de negoci
bcn.cat/emprenedoria

Impuls a les empreses per
ser més competitives
bcn.cat/empresa

Formació tecnològica i
gratuïta per a les persones en
recerca de feina,
emprenedors, empreses...
bcn.cat/cibernarium
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