
#EconomiaBlavaBarcelona

Economia Blava a Barcelona

Impuls i promoció dels sectors blaus com un nou pol 
econòmic per a la ciutat



Barcelona, ciutat de mar

L’objectiu és convertir l’estratègia d’impuls de l’Economia
Blava com a eix vertebrador de tot el litoral i la seva
economia, amb vocació de ciutat i d’aglutinar actors.
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Mesura de Govern: Impuls Economia Blava 2021-2025



Hola hola hola 

Hola hola hola

#EconomiaBlavaBarcelona

#BarcelonaBlueEconomy

Mesura de govern

Impuls de l’Economia 

Blava a Barcelona

Acte de presentació

VIDEO mdG

Impuls i promoció dels sectors 

blaus com un nou pol 

econòmic per a la ciutat. 



Sectors establerts transversals 
Sectors 
emergents

Activitats 
portuàries

Transport i 
logística 
marítima

Construcció i 
manteniment 

naval

Pesca i 
bioeconomia

Turisme Tractament de 
l'aigua Esportiu

Energies 
renovables 

marines
Nàutic

Educació, 
formació i 
recerca

Cultura

Aquest sectors inclouen el sector del turisme en la seva cadena de valor.

Biotecnologia 
blava

12 Sectors econòmics blaus estratègics



Empreses

1.154

10%

51%

20%

10%

5%
4%

Activitats
portuàries

33%

Bioeconomia
32%

Transport 
marítim

30%

Construcció i 
reparació de 

vaixells
4%

Altres
1%

Facturación

3.826 
M€

Font: Dades internes de l'Ajuntament de Barcelona, 2019. A partir de dades SABI i Camerdata, 2019.Nota: es 
consideren exclusivament valors directes.

Ocupació

15.806

34%

18%

36%

4%
3% 5%

Cultura, educació, 
esport i coneixement
a l'àmbit marí

4,3%
PIB

1,5%
empreses

1,4%
ocupació

Economia Blava per a Barcelona
12 Sectors econòmics blaus estratègics



Zona Port de Barcelona

Zona Port Olímpic

Zona 
Port Fòrum

Entorno fluvial 
Llobregat

Entorno 
fluvial Besòs

Zona de Marina Port 
Vell- Barceloneta

El litoral de Barcelona i l’Economia Blava
16,6km, 2 rius, 4 ports i 3 districtes

Estratègia de ciutat

Economia Blava per a Barcelona
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Ecosistema dinàmic en consolidació

ÀMBIT EMPRESA CENTRES DE CONEIXEMENT

ADMINISTRACIONSÀMBIT CIUTADÀ
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Actius de l’Economia Blava a Barcelona

Ubicació geogràfica: 

• 16,67 km de litoral (9mll)

• 11 barris en 3 districtes

• Ubicada entre 2 rius

Activitat Cultural, de Divulgació,  d’Esport i 

Lleure: 

• Oferta de clubs nàutics

• Espais de coneixement i divulgació: 

Museu Marítim, Aquàrium, Museu Blau, 

etc.

Distribució alimentaria 

d’origen marí : 

• Mercabarna

• Confraria de Pescadors

Infraestructures:

• Port de Barcelona

• Port Vell

• Port Olímpic 

• Port Fòrum

Activitat econòmica: 

• 1.3000 actors econòmics

• 15.806 treballadors/es

• 3.826M€ de facturació 

Construcció i reparació de 

vaixells: 

• MB92 , un dels líders 

mundials 

Activitat portuària: 

• 10è port europeu en 

volum de contenidors

• 4,5 M de passatgers

Acceleradors : 

• Economia Sostenible & 

Digital & Biotech

• Emprenedoria i 

ecosistema d’innovació

• Cultura de mar -

Implicació ciutadana.

Activitat de recerca i educació : 

• ICM-CSIC referent en producció 

científica i recerca marítima al 

Mediterrani, UB, UPC, UAB.

• Formació especialitzada: UPC, etc.

Sector Nàutic: 

• 465M€

• 2.115 llocs de treball
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Missió
Desenvolupar el potencial de l’Economia Blava a
Barcelona, en especial afavorint les activitats que
tinguin com a eix d'innovació la sostenibilitat i la
tecnologia, perquè esdevinguin un vector de creació
d’ocupació, desenvolupament econòmic i social de la
ciutat i eix vertebrador del seu litoral.

Visió
Posicionar Barcelona, en el context mediterrani europeu i
en un període de deu anys, com una ciutat referent en
activitat econòmica i talent al voltant de l'Economia
Blava, afavorint un desenvolupament social i respectuós
amb el medi ambient, que acosti l'economia de la ciutat a
l'assoliment del Green Deal i als Objectius de
Desenvolupament Sostenible fixats a l'Agenda 2030.

Missió, Visió i Objectius principals

Objectius principals

Generar i reforçar l’activitat econòmica a la ciutat vinculada a l’Economia Blava, promovent la innovació i
la sostenibilitat ambiental.

Recolzar la integració de l’activitat econòmica blava al teixit social de la ciutat en totes les seves
dimensions (cultural, d’oci, esportiu, gastronòmic)

Promocionar i visibilitzar l’Economia Blava de la ciutat local i internacionalment

1

2
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Full de ruta: 8 eixos d’actuació 

8
eixos 

d’actuació 

2
projectes 
tractors

13
projectes 
destacats 

43
mesures

12
sectors 

econòmics

1. Hub d'Economia Blava: nou pol 

d’activitat econòmica

2. Ocupació i formació 

blava

3. Innovació i transferència 

en Economia Blava

4. Desenvolupament dels 

sectors de l'Economia Blava

5. Lligam de l’Economia Blava 

amb la ciutat i la ciutadania

6. Conservació i regeneració de 

l’ecosistema marí

7. Promoció local i internacional, 

relat i posicionament

8. Goverança publicoprivada

+35.000 m2
nous o transformats

+40,5 M€
de inversió pública

Per l’Economia Blava de Barcelona 2021-2025





Economia Blava i el sector pesquer 

...

Infraestructures 
i extracció

Comercialització: Producte

Comercialització: Envàs
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Economia Blava i el sector pesquer 

NOUS ESPAIS PÚBLICS DEL MOLL DE PESCADORS
Combinen l’activitat pesquera i l’ús ciutadà, obrint la zona com a nova 
àrea d’esbarjo i de passeig:

• Recuperació de la Torre del Rellotge

• Accés a la llotja per la subhasta de peix.

PROJECTES D’EDIFICACIÓ 
• Fàbrica de gel  
• Nova llotja de pescadors

NOVES ACTIVITATS A LA CONFRARIA DE PESCADORS 
Per dinamitzar la zona i posar en valor el peix de la Barceloneta:
• Mercat del peix al moll dels Pescadors
• Potenciar la venda online amb la posterior entrega del producte  

al client barceloní (especialment al sector de la restauració)



Economia Blava i el sector pesquer 

Producte de 
proximitat
(producte local) 
amb dos segells 

Procedent de la 
Mediterrània per a 

peix i marisc

Comprat 
directament a les 
llotges catalanes

27,38% 



Economia Blava i el sector pesquer 

Evitar envasos d'un sol ús (reutilització d'envasos)
Formació als paradistes (IMM) i disseminació



#EconomiaBlavaBarcelona

Economia Blava a Barcelona

Impuls i promoció dels sectors blaus com un nou pol 
econòmic per a la ciutat

Gràcies!


