DADES EMPRESES PARC BIT 2017

La Llei 2/1993, de 30 març, de la Presidència del Govern de les Illes Balears, determinava la
creació del que és avui el ParcBit, un parc industrial d’alta tecnologia, amb un concepte urbanístic
d’alta qualitat i amb l’objectiu d’impulsar la implantació d’un conjunt d’empreses pel
desenvolupament d’activitats relacionades amb la investigació, l’alta tecnologia i serveis avançats.

La base fonamental del ParcBit consisteix a crear un punt d'atracció del talent innovador mitjançant
la construcció de xarxes de transferència tecnològica, com també implantar el desenvolupament de
la Comunitat i adaptar-lo a les noves formes de negoci. La FundacióBit s'encarrega de la gestió de
les infraestructures i, al mateix temps, duu a terme altres projectes i accions orientats a impulsar la
innovació tecnològica i a promoure una economia basada en el coneixement.

El ParcBit s’inaugura el 2002 i, des de llavors, s’ha convertit en el principal nucli d’implantació
d’empreses de base tecnològica i alt valor afegit a les Illes Balears. Amb més de 2.800 treballadors
a l’actualitat i amb un creixement constant, el Parc s’ha consolidat com a factor determinant en
l’economia balear. Enguany, a més, s’han registrat les dades més positives en totes les variables des
de la seva inauguració.

Les dades que s'exposen a continuació s’han extret a través de diverses fonts:


Qüestionari online: l’OBSI va passar un qüestionari a les empreses del Parc durant els mesos
de maig i juny del 2017.



Adquisició de les dades de facturació i nombre d’empleats a Axesor durant el 2017.
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PERFIL DE LES EMPRESES

Durant el 2017, al Parc Bit s’hi han localitzat 148 empreses, de les quals 29 estan a l a incubadora.
La incubadora d'empreses és el conjunt d'infraestructures i serveis de suport a emprenedors amb
idees de negoci innovadores, on les empreses incubades reben un servei d’orientació en la definició
i validació dels seus models de negoci, així com en el llançament i consolidació dels seus projectes
d'empresa i un espai de treball a baix cost en un entorn ideal per al naixement de start-ups com és el
ParcBit. Dins la resta d’empreses instal·lades, la majoria dedicades a serveis TIC, també s’hi
localitzen ens públics, organitzacions empresarials, clústers i empreses que corresponen a serveis
auxiliars.

Gràfic 1. Evolució del nombre d’empreses instal·lades al ParcBit. 2015-2017.
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En relació a la grandària de les empreses del Parc, la majoria (64,4%) tenen menys de 10
treballadors, mentre un 7,6% ocupa a més de 50 treballadors.
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Gràfic 2. Grandària de les empreses segons nombre de treballadors (%). 2017.
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Respecte el sector d’activitat de les empreses, destaquen les que ofereixen serveis TIC, les de TIC
turisme, les del sector de la Biotecnologia i també les empreses que es dediquen a l’Enginyeria i les
Telecomunicacions. En percentatges menys significatius però també molt importants s’hi troben les
empreses que realitzen tasques relacionades amb la indústria cultural i creativa, la comercialització
de productes i serveis online o l’assessorament d’empreses.

Gràfic 3. Sector d’activitat de les empreses del Parc (%). 2017.
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Altres

Des de la incubadora d’empreses del ParcBit es treballa per convertir en empresa aquells projectes
que, durant el procés, tenen un bon recorregut. Els projectes que continuen es converteixen en
empreses incubades i la seva evolució, en quant al nombre, sol ser variable, oscil·lant entre els 50 ò
60 projectes, que es converteixen en una trentena d’empreses incubades. La resta d’empreses
instal·lades al Parc, fan referència a serveis auxiliars, ens públics i escoles, organismes empresarials
i les empreses de base innovadora. El nombre total d’empreses ha crescut un 17% durant els darrers
2 anys, i un 20% en els cas de les empreses no incubades.

Gràfic 4. Evolució del nombre d’empreses incubades i no incubades. 2015-2017.
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El ParcBit s’inaugura l’any 2002, però de les empreses que s’hi ubiquen a dia d’avui la majoria
s’instal·len al Parc a partir del 2010. De les empreses que s’instal·len l’any en que s’inaugura el
Parc, en queden un 6%. Una de cada 5 empreses allotjades al Parc, s’hi va instal·lar la passada
dècada. El gruix, 4 de cada 10, el trobem entre l’any 2014 i l’any 2017, període en el que s’han
instal·lat un major nombre d’empreses.
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Gràfic 5. Percentatge d’empreses, segons any en què s’instal·len al ParcBit (%). 2002-2017.
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9 de cada 10 empreses del Parc hi tenen aquí la seu principal, mentre la resta hi tenen només una
delegació, oficina o filial.

Gràfic 6. Percentatge d’empreses ubicades al Parc, segons si hi tenen la seu o només una delegació,
filial o oficina (%).
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PERFIL DELS TREBALLADORS

Les empreses del Parc ocupen, el 2016, més de 2.800 treballadors (un 20% més que l’any anterior),
dels quals el 40,5% són dones i el 59,5% són homes. El 75% d’aquests treballadors té entre 25 i 44
anys; Així mateix, les empreses allotjades al Parc presenten una proporció significativa de personal
altament qualificat, ja que pràcticament 6 de cada 10 treballadors disposa d’estudis universitaris
(llicenciatures, diplomatures, enginyeries o graus). Per tant, el Parc té un perfil de treballadors joves
i, a la vegada, qualificats en la seva majoria.

Gràfic 6. Perfil dels treballadors del Parc, segons sexe (%). 2016.
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Gràfic 7. Perfil dels treballadors del Parc, segons edat (%). 2016.
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Gràfic 8. Perfil dels treballadors del Parc, segons nivell d’estudis (%). 2016.
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*Aquesta categoria inclou les persones diplomades, llicenciades, amb enginyeries i amb estudis de
grau.

CONCLUSIONS
A partir de les dades extretes del qüestionari que ha passat l’OBSI a les empreses del Parc durant els
mesos de maig i juny del 2017, i també a partir de l’adquisició, per part de la Fundació, de les dades
de facturació i nombre d’empleats, s’extreuen les següents dades:


A data d’octubre de 2017, al Parc Bit s’hi han localitzat 148 empreses, de les quals 29 estan
incubades, 10 són ens públics o escoles, 10 són organitzacions empresarials i clústers i 5
corresponen a serveis auxiliars.



El ParcBit s’inaugura l’any 2002, però de les empreses que s’hi ubiquen a dia d’avui la majoria s’instal·len al Parc a partir del 2010.



Respecte el 2015, el nombre total d’empreses ubicades al Parc s’ha incrementat gairebé en
un 16%, passant de 129 al 148 actual (octubre 2017). El nombre d’empreses no incubades
ha augmentat un 20% en els darrers 2 anys.



Respecte el nombre de treballadors, ha augmentat un 20% respecte el 2015.



El 2016 es va tancar l’any amb 143 empreses instal·lades i més de 2.800 treballadors.
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Les empreses que s’ubiquen al Parc pertanyen, sobretot, al sector de serveis TIC (36%), serveis TIC turisme (14%), Biotecnologia (10%) i Enginyeria i Telecomunicacions (10%).



El perfil dels treballadors, durant el 2016, és d’un 59.5% d’homes i un 40.5% de dones. Respecte l’edat, el 75% dels treballadors es situen entre els 25 i els 44 anys i pel que fa al nivell
d’estudis, el 57,4% tenen estudis universitaris (enginyeria, llicenciatura, diplomatura o
grau), i el 27% Batxillerat o FP.



Des que es va inaugurar el Parc, enguany s’han registrat les dades més positives en totes les
variables.
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