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La importància estratègica del disseny per a la com-
petitivitat i la innovació dels països, del seu teixit em-
presarial (indústria, serveis, comerç,..) i com a factor 
determinant per a la millora de la qualitat de vida de les 
persones, és ara, més que mai, un fet indiscutible.
 
Actualment Catalunya i Barcelona compten amb un 
sector disseny que gaudeix de reconeixement inter-
nacional –degut al talent dels professionals, l’oferta 
formativa, la tasca del teixit associatiu i les entitats de 
promoció...– un actiu que genera sinergies i beneficis 
de forma transversal en altres sectors estratègics del 
territori. 

En aquest context, i per tal d’enfortir el sector, és cab-
dal conèixer la seva situació real, especialment de les 
empreses i els professionals que el formen, descriure la 
seva cadena de valor i establir el seu pes en l’economia 
catalana. És important disposar de dades quantitatives 
i qualitatives sobre les empreses que ofereixen serveis 
de disseny professionals, el seu volum d’ingressos 
d’explotació, l’ocupació que es genera o el seu grau 
d’internacionalització. Fins ara, els estudis duts a terme 
no han tingut en compte la totalitat del sector disseny 
en l’àmbit creatiu. A aquest fet s’afegeix que una gran 
part de les empreses de serveis de disseny no estan 
registrades amb el mateix codi CNAE, la qual cosa di-
ficulta la tasca.

BCD Barcelona Centre de Disseny, amb el suport 
del Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, ha elaborat el “Mapeig del Sector del 
Disseny a Catalunya”, un estudi que ofereix dades 
sobre les empreses de Catalunya que ofereixen serveis 
de disseny a tercers com a activitat principal, registra-
des o no al CNAE 74.10, i dibuixa un retrat real del 
sector, la seva dimensió i problemàtiques, així com les 
oportunitats de creixement i consolidació. 

 

Els resultats d’aquest nou estudi serviran per identifi-
car estratègies que contribueixin a impulsar i millorar la 
visibilitat i la internacionalització del sector, per facilitar 
l’accés de les empreses a les principals línies de suport 
i de finançament, així com per consensuar accions de 
dinamització entre tots els agents, públics i privats.

Per dur a terme aquest estudi s’ha comptat amb la par-
ticipació de totes les associacions i col·legis professio-
nals de Catalunya, als quals agraïm la seva col·laboració: 
el Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, el 
Col·legi Oficial de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors 
de Catalunya, l’ADG FAD, l’ADI FAD, l’ARQUIN FAD, 
MODA FAD, el GIDI (Associació de Disseny a Girona) i 
l’ADP (Associació de Dissenyadors Professionals).

Mostra

308 empreses de serveis de disseny (de diverses disci-
plines) amb seu a Catalunya. 

Metodologia

L’estudi s’ha dut a terme mitjançant una anàlisi quan-
titativa, amb 308 enquestes (marge d’error: 5,35%) i 
una anàlisi qualitativa, que ha inclòs 30 entrevistes en 
profunditat i dues sessions grupals amb associacions i 
col·legis professionals. 
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1. Introducció



Les principals conclusions extretes de l’estudi sobre 
l’oferta de serveis de disseny a Catalunya són:

Pel que fa a les fortaleses, cal dir que el sector des-
taca per la seva capacitat d’adaptació a fluctuacions 
del mercat, la facilitat per aliar-se amb altres agents de 
l’àmbit del disseny, i l’actitud emprenedora i social per 
generar nous models de negoci.

Sobre les oportunitats, els enquestats posen de relleu 
que l’oferta de disseny local és competitiva en preu a 
nivell internacional; que la Marca Barcelona és un actiu 
força valorat pels clients estrangers; que hi ha una de-
manda creixent de disseny estratègic, multidisciplinari 
i/o holístic, i destaquen els “nous” sectors amb poten-
cial d’encaix amb el disseny, així com les noves tecno-
logies per a la generació de nous models de negoci.

De les propostes de millora suggerides per les em-
preses de serveis de disseny, es posa de manifest 
la necessitat de disposar d’una finestreta única per 
a l’oferta i la demanda a l’hora de sol·licitar línies de 
suport al sector disseny; de fomentar la col·laboració 
entre escoles i empreses de la demanda des de l’inici; 
la identificació de sectors industrials amb potencial de 
creixement i apropament als mateixos; la participació 
en accions agrupades internacionals com esdeveni-
ments disseny (festivals, design weeks) i missions em-
presarials; i fer pedagogia entre les start-ups de la im-
portància d’integrar perfils disseny en el seu equip des 
la concepció del projecte.  
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2. Resum executiu

A Catalunya hi ha un total de 3.783 em-
preses de serveis de disseny (inclou au-
tònoms).

Aquestes empreses facturen uns 950 mi-
lions d’euros, el que representa el 0,5% 
del PIB de Catalunya.

L’ocupació del sector de serveis de dis-
seny és de 15.775 treballadors, el 0,5% 
dels ocupats de l’economia catalana. 

El 92% de l’oferta de serveis de disseny 
es concentra a la província de Barce-
lona.

Només un 5% d’empreses factura més 
d’un milió d’euros, mentre que el 56% 
factura menys de 100.000 euros.

El 45% de les empreses exporta els 
seus serveis.

Els primers 6 països destí de les expor-
tacions són França, Alemanya, Regne 
Unit, Itàlia, Estats Units i Xina.

La facturació mitja és de 251.235 €.

L’ocupació mitja és de 4,17 persones.



3.1. Especialitats de les empreses de serveis de 
disseny

A l’hora d’analitzar les especialitats, destaca per so-
bre de la resta la comunicació visual, servei que ofereix 
com a principal activitat un 59% de les empreses en-
questades. A continuació, i amb xifres similars, disseny 
d’espais / interiorisme (33%), disseny industrial / pro-
ducte (29%), audiovisual / multimèdia (23%) i consulto-
ria (19%), i tanca el tèxtil / moda amb un 2%. 

Una altra dada rellevant que es desprèn de l’estudi és 
que el 50’97 de les empreses ofereix només un servei 
de disseny, mentre que el 49’03% n’ofereix dos o més. 

3.2. Ubicació de les empreses de serveis de dis-
seny
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3. Anàlisi quantitativa
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3.3. Ocupació de les empreses de serveis en 
disseny

L’estudi reflecteix que la mitjana d’ocupació per empre-
sa és de 4,3 treballadors, dels quals 2’7 són dissenya-
dors. 

Destaca també que la mitjana d’ocupació de les 25 
empreses que facturen el 50% del total de la mostra 
és de 14,8 persones i d’aquests, prop de la meitat, 7,1  
tenen perfil de dissenyador.

Les empreses que tenen més personal contractat són 
de l’especialitat de consultoria i disseny industrial/pro-
ducte, i la que menys, tèxtil /moda. 

D’altra banda, d’aquest apartat cal destacar també que 
el 90% de les empreses han mantingut o augmentat la 
plantilla durant el 2014 respecte l’any anterior.
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2015 facturen el 14%. La resta de la facturació (48%) 
correspon a empreses creades abans de l’any 2000. 

Pel que fa a l’especialitat, les empreses que més factu-
ren de mitjana són de l’especialitat audiovisual, seguit 
per les de disseny d’espais. 

En darrer terme, de les dades facilitades per les em-
preses enquestades es dedueix que durant l’any 2014 
el 81% de les empreses ha augmentat o mantingut la 
seva facturació respecte el 2013.

3.4. Facturació de les empreses de serveis de 
disseny

A l’hora d’analitzar la facturació de les empreses de 
serveis de disseny, es constata que el 5% de les en-
questades facturen més d’1M€, i suposen el 40% de la 
facturació total. En aquest mateix sentit, l’11% de les 
empreses facturen prop del 60% del total.

D’altra banda, tal i com es mostra en el següent gràfic, 
el 56% de les empreses facturen menys de 100.000€, 
grup que suma el 9% de la facturació total.

Destaca també que les empreses que més facturen 
són les que acumulen una trajectòria més dilatada. Així, 
les empreses creades entre l’any 2000 i el 2007, factu-
ren el 38% del total, mentre que les del període 2007-
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3.5. Exportació de les empreses de serveis de dis-
seny

Pel que fa a l’exportació, l’estudi indica que fins al 45% 
de les empreses exporten els seus serveis a diferents 
mercats, i disseny industrial és l’especialitat que més 
activitat té a l’exterior, atès que una de cada dues em-
preses ofereixen els seus serveis a clients estrangers. 
D’altra banda, les empreses que menys exporten de 
mitjana són les que ofereixen serveis de comunicació 
visual, que no arriben al 15%.

Davant la pregunta sobre els països als quals les em-
preses catalanes exporten els seus serveis, França 
(27%) i Alemanya (25%) encapçalen el llistat, seguits 
de ben a prop per Regne Unit (22%), Itàlia i Estats Units 
(21%) i, a més distància, la Xina (16%).
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A banda de la necessària quantificació de l’oferta de 
serveis de disseny, el present estudi ha inclòs una anàli-
si qualitativa basada en la realització d’entrevistes en 
profunditat a una selecció de 30 empreses de serveis 
de disseny. A més, s’han organitzat dues sessions gru-
pals amb l’objectiu d’extreure informació i conclusions 
addicionals, i per identificar accions que reforcin la 
competitivitat del sector.

4.1. Debilitats del sector 4.2. Amenaces del sector
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4. Anàlisi qualitativa: DAFO

Internacionalització (idiomes, manca 
d’estratègia d’internacionalització, neces-
sitat de perfils comercials a nivell interna-
cional).

Dimensió limitada.

Desconeixement de línies de suport al 
sector (reticència al cofinançament).

Manquen links amb altres sectors. 
Visió massa endogàmica.

Limitada capacitat de gestió/organització.

Necessitat d’augmentar la seva visibilitat.

Perfil de clients petits o amb poca capaci-
tat d’inversió.

Manca de finançament (noves línies de 
negoci -contractació de personal, interna-
cionalització).

Disminució dels professionals que impar-
teixen docència.

Oferta > Demanda. Anar més enllà del 
mercat català.
 
En alguns casos els estudis estan en un 
nivell de subsistència.

L’oferta de serveis no s’adequa a la 
demanda. 

Baix reconeixement de la professió.

Poca sensibilització de la demanda. 
Demanda poc sofisticada. Disseny com a 
eina tàctica i no estratègica.

Eines tecnològiques que empoderen 
l’usuari. Rol del dissenyador?

Disminueix l’usuari de classe mitjana i 
s’aprima el teixit industrial de pimes.

Tardança de l’administració per pagar.

Manca d’adequació d’instruments espe-
cífics per al sector.

El disseny de Barcelona no es diferencia 
en quant a qualitat del disseny europeu 
de les grans ciutats.

Nova competència: grans empreses con-
sultores integren serveis de disseny.

Barcelona atrau però no consolida.



Capacitat d’adaptació a les fluctuacions 
del mercat.

Atracció de talent internacional a treballar 
a les empreses catalanes.

Capacitat d’aliar-se amb altres agents 
dins el sector. 

Actitud emprenedora i social per generar 
nous models de negoci.

Bona qualitat del talent local.

Teixit emprenedor creatiu de qualitat.

Concentració geogràfica.

Cultura creativa. Activitat creativa.

Disseny de Barcelona, reconegut com a 
excel·lent a nivell nacional.

4.3. Fortaleses del sector
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4.4. Oportunitats del sector

Competitius en preu a nivell internacional.

Marca Barcelona.

El mercat tendeix a demanar serveis de 
disseny estratègic, multidisciplinari i/o 
holístic.

El mercat del luxe. Es preveu un augment 
del 4% al 2015.

Disseny social i la consciència social.

Autoedició en el disseny de producte.

Augment de l’interès per part d’inversors 
en el sector creatiu.

Nova política industrial de Catalunya.

Missions internacionals i empreses que 
visiten la ciutat pel seu model o grans 
esdeveniments. 

“Nous” sectors amb potencial encaix 
amb el disseny.

Noves tecnologies. Nous models de 
negoci.

Perfils professionals ultraespecífics.

Nou posicionament de direcció de 
branding al nivell  de direcció general, per 
sobre de màrqueting.



BCD 17/12/15

Pel que fa a les propostes de millora a futur destaquen: 

Accés a finançament Promoció del sector

5. Propostes de millora

Finestreta única per a Oferta i Deman-
da en quant a línies de suport al sector 
Disseny.

Accés a assessorament en temes 
d’estratègia per a estudis de disseny.

Finançament de formació continuada dels 
equips de professionals.

Potenciar la imatge del dissenyador en 
mitjans no disseny B2B. 

Realitzar estudis que puguin quantificar 
que per cada € que inverteix en disseny 
una empresa, aquesta obté un ROI x.

Divulgació de casos d’èxit empresarials 
de la demanda que integra el disseny.

Fomentar la connexió entre oferta i de-
manda.

Identificació de sectors industrials amb 
potencial de creixement i apropament als 
mateixos. 

Creixent interès en accions agrupades 
internacionals com la participació en 
esdeveniments disseny (festivals, design 
weeks) i missions empresarials.

Inculcar ja a nivell d’startups la importàn-
cia d’integrar perfils disseny dins l’equip 
i/o integrar el disseny dins l’estratègia 
empresarial. 

Estudis sobre l’impacte del disseny en el 
compte de resultats de les empreses.

Potser caldria formar les empreses de la 
demanda en disseny.
 
Eines de foment de la contractació 
d’innovació mitjançant el disseny per part 
de les empreses consumidores de serveis 
de disseny (i.e. vouchers d’innovació i 
disseny).

Fomentar la col·laboració entre escoles i 
empreses de la demanda des de l’inici.

Capacitar dissenyadors per integrar-se 
dins l’empresa de la demanda.

Formació en disseny + postgrau business 
és una bona combinació.

Una formació generalista hauria d’estar 
completada amb una d’específica. Avui 
dia són coses inconnexes.

Coaching d’empreses que oferten serveis 
de disseny en matèria de gestió i estra-
tègia.

Formació i informació sobre casos d’èxit 
d’aliances entre agents del sector.

Aliances / nivell de col·laboració

Nous mercats

Sofisticació de la demanda

Talent / perfils professionals



BCD Barcelona Centre de Disseny és una entitat privada sense finalitat de lucre creada l’any 1973 com a primer i únic centre de pro-
moció i dinamització del disseny en l’àmbit empresarial. BCD aposta pel talent, la innovació i la internacionalització i organitza activitats que 
contribueixen a la valorització del disseny en el camp econòmic, social i cultural. BCD compta amb el Club d’Empreses BCD, format per 
més de 150 membres, i rep el suport d’entitats públiques i privades. 

Barcelona Centre de Disseny
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38

(Edifici Disseny Hub Barcelona) 

E08018 Barcelona

T. +34 932 182 822 

www.bcd.cat

Estudi elaborat per: Amb el suport de:


