
PLA DE SUBCONTRACTACIÓ INDUSTRIAL  
CAMBRES DE COMERÇ CATALANES



Perquè el pla de subcontractació?
• A Catalunya el sector de la subcontractació consta de:

-8.500 pimes
-Ocupació per a més de 157.000 treballadors
-Genera 33.176 milions d’euros
-Genera un 27% d’ocupació
-Genera el 22% del negoci industrial
-Principalment capital nacional
-Inversió superior a la mitjana en R + D per a empreses industrials Catalanes

• 29 borses de subcontractació a Espanya, ubicades a les comunitats autònomes més
industrials.

• Les Cambres Catalanes compten amb més de 30 anys d’experiència en aquest camp.
• Especialitats sectorials: Energies renovables, Ferroviari, Mediques, Smart Mobility
• 4 trobades de compradors anuals amb més de 150 compradors.
• Gestió de mes de 400 oportunitats de negoci anualment



Quins son els nostres serveis?
La plataforma adecuada per:

Conèixer de forma directa les 
necessitats de fabricació d'un ampli 

col·lectiu de fabricants / contractistes

Contactar i iniciar relacionals 
comercials amb nous potencials clients

Aconseguir nous projectes / comandes

Reunir als seus clients en fòrums de 
trobada professional i d'alta qualitat

Testar i / o arribar a acords amb
empreses complementàries

Sondejar nous mercats i sectors

Promocionar la imatge de la seva
empresa a nivell nacional i 

internacional Preu: 400€ (+IVA) per any 



Pla de Subcontractació

Actuacions en 16 Fires europees

Països objectiu: França, Alemanya, Regne Unit, 
Finlàndia, Espanya 

Actuacions sectorials: tecnologies mèdiques, 
renovables i Smart mobility

Activitats de promoció comercial amb 
compradors europeus 

BARCELONA INDUSTRY WEEK
23-25 de Març
30 compradors 

SUBCONTRATACIÓN. BILBAO
26-28 d’Octubre
90 compradors



DiversifiCat: Tecnologies mèdiques, Smart 
Mobility, energies renovables.
• Programa adreçat a PIMES i start ups que vulguin abordar un procés de

reflexió estratègica de diversificació sectorial cap a sectors d’alt valor
afegit com les tecnologies mèdiques, Smart Mobility, o les energies
renovables.

• Programa integral a mida que es desenvolupa prenent com a punt de
partida el diagnòstic de situació de l'empresa i el seu potencial
tecnològic i comercial.

L'ampliació de la base de clients cap a altres sectors i noves àrees 
geogràfiques



Contacte

Josep Maria Gomes                                                 Alexia Vasquez
Cambra de Barcelona                                              Cambra de Girona   
jmgomes@cambrabcn.org avasquez@cambragirona.org

Jaume Ferrer                                                             Pilar Bellaubi
Cambra de Manresa                                                 Consell de Cambres
jferrer@cambramanresa.org pbellaubi@cambrescat.org
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