El repte de re-economitzar
el centre de Barcelona
Resum executiu
La necessitat de re-economitzar el centre
El centre de Barcelona (barris de Sant Pere, Santa
Caterina, i la Ribera; Barceloneta; el Barri Gòtic; Raval; Poble Sec; Sant Antoni; Fort Pienc; la part baixa
de la Dreta de l’Eixample) corre el risc de perdre
rellevància urbana, convertint-se en una barreja
de zona turística amb alta concentració de visitants,
seu d’institucions i de part de l’administració, i zona
residencial amb grans reptes de desigualtat.
El Raval, objecte d’una profunda transformació fa
dues dècades, pateix greus problemes de seguretat i cohesió; el Casc Antic té cada cop més turistes i menys residents; la Barceloneta acusa una
alta tensió entre el truisme d’oci i el veïnat; i a la
Ribera Sant Pere, també transformat fa 20 anys,
hi conflueixen el potencial del Born amb els alts
reptes d’immigració i desigualtat. Per sota Gran
Via, l’Eixample dret, antic centre del comerç al
major, va perdent activitat econòmica, i el Poble
Sec, amb un Paral·lel pendent de reforma i posicionament, ha iniciat la seva ravalització.
A aquesta situació s’hi sumen els reptes del sector
del comerç i la restauració del centre, cada cop
més orientat al visitant on desapareixen els comerços emblemàtics i proliferen les propostes homogeneïtzades globals, algunes de baixa qualitat
donat el perfil del visitant a Barcelona.

L’activitat comercial al centre és rellevant -amb
Portal de l’Àngel com a via comercial més cara
d’Espanya-, però cada cop més monotemàtica
i homogènia internacionalment i amb uns eixos
comercials que, donada la manca dels Business
Improvement Districts (BID), no poden competir globalment ni a escala metropolitana, oferint
millors serveis als seus comerciants i clients. Així
mateix, espais clau per al centre com La Rambla,
porten anys pendents de la seva reorganització i,
mentre, estan sotmesos a un progressiu procés de
decadència. A més, altres vies clau com el Paral·lel
presenten un alt potencial i de nou es requereixen
els BID com a eina de gestió comercial i de promoció. Recuperada la connexió entre el Port i la ciutat,
s’apunta encara la zona portuària, i en especial el
Port Vell, com a espai amb alt potencial en clau
econòmica per la ciutat. L’obertura del Pier01 per
part de Barcelona Tech City hauria de marcar el
camí per a la recuperació d’espais portuaris en
desús que podrien convertir el Port de Barcelona
en un referent global en matèria d’emprenedoria.
L’activitat econòmica al centre de Barcelona ha
perdut diversitat, fet que posa en risc l’equilibri
del centre i n’accelera la tematització i la gentrificació. En els darrers 18 anys el centre de Barcelona ha perdut 720.000m2 d’oficines per transformar-los bé en hotels, bé en habitatge. Aquesta
situació posa en risc la recuperació de Ciutat Vella
que va iniciar-se als anys 80 del segle passat amb
Pasqual Maragall com alcalde i Joan Clos com a
regidor d’un districte que acumulava preocupants
índexs de pobresa, delinqüència i drogues.
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La creació de Foment de Ciutat Vella (empresa
mixta publicoprivada encarregada de la recuperació de Ciutat Vella i que després es va transformar en Procivesa, per acabar desapareixent);
l’esponjament del Raval i de Santa Caterina; la
peatonalització de Barna Centre; l’arribada de les
universitats, el Macba, la Filmoteca, o el CCCB a
Ciutat Vella; i les reformes dels mercats de la Barceloneta, Santa Caterina i Sant Antoni, entre d’altres actuacions, han caracteritzat unes reformes
al centre de Barcelona que es van convertir en
tot un referent d’èxit en la recuperació de centres
històrics com Oporto, Lisboa, Marsella o Gènova.
La iniciativa que aquí es proposa podria tornar a
situar Barcelona com a referent en recuperació
de centres històrics.
L’economia del coneixement (innovació, recerca,
emprenedoria) podria esdevenir el gran motor de
transformació de la zona del centre de Barcelona,
aportant activitat privada de nova generació, llocs
de treball de qualitat, ingressos i un potent impacte
econòmic en el teixit comercial i de restauració de la
zona. Tot i que el caràcter històric i patrimonial del
centre dificulta la reconversió d’edificis en nous usos
ciutadans i de l’economia del coneixement, el centre
de Barcelona compta amb sòl, equipaments i edificis singulars que es poden dedicar prioritàriament a
nous usos associats a l’economia del coneixement.
L’activitat associada a l’economia del coneixement està fortament necessitada d’un talent per
al qual treballar al centre d’una ciutat com Barcelona suposa un fort estímul i, per tant, representa
un actiu de competitivitat per l’atracció de nova
activitat econòmica per Barcelona.

Una nova oportunitat per al centre de Barcelona
Les dinàmiques de la nova activitat econòmica,
basades en el talent, prioritzen el centre de les
ciutats i la ubicació, i els espais d’oficina han
passat a ser estratègics per les empreses a l’hora
de captar talent. El mercat d’oficines ha viscut en
els darrers anys una transformació estructural molt
profunda, en el marc d’una transformació socioeconòmica molt més amplia que ha afectat de ple els
antics models i formes de treballar, viure i comprar.
En aquest sentit, els espais d’oficines han passat a ser
avui un espai estratègic en la lluita entre empreses
per atraure el millor talent, i un element fonamental
en el procés de decisió del talent emergent a l’hora
de decidir en quin projecte enfocar el seu desenvolupament professional.
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Barcelona pateix en aquests moments d’un dèficit de
metres quadrats al centre de la ciutat, tal com s’observa en el gráfic 1.
En la contractació d’oficines s’ha passat de prioritzar la descentralització cap a la perifèria de
les ciutats, on l’estalvi econòmic era l’eix de decisió, a models on el centre de les àrees metropolitanes passa a ser clau. Un dels elements clau
d’aquest canvi de paradigma ha estat la ubicació. Si
bé en un model anterior la variable econòmica va
tenir un pes fonamental i aquesta va empènyer processos de descentralització cap a la perifèria de les
ciutats, avui, els models de flexibilitat, de conciliació
i de convivència entre usos (retail, docent, residencial, oficines...) fan que les empreses estiguin lluitant
a tota Europa pels millors projectes al centre de les
ciutats, buscant maximitzar la satisfacció de les expectatives del seu talent.
En els darrers anys Barcelona ha transformat més
de 720.000m2 d’oficines per convertir-los en residencial i hoteler, sense oferta significativa d’oficines de qualitat al centre. Durant el cicle “olímpic”
de finals dels vuitanta, a principis dels noranta hi va
haver una gran concentració de desenvolupament
d’oficines a l’eix de la Diagonal, però des d’aleshores
no ha tornat a haver-hi cap moviment significatiu per
incrementar l’estoc de qualitat del centre de la ciutat per via de desenvolupament o rehabilitació. Més
aviat al contrari, ja que en moments determinats del
cicle, una quantitat molt important d’estoc obsolet
al centre de la ciutat s’ha transformat i canviat a ús
residencial i hoteler, fins a “destruir” més de set-cents
mil metres quadrats en dos períodes (2002-2007 i
2012-2019). El desenvolupament del 22@, sobretot, i
de la Plaça Europa, en certa manera han ajudat a
incrementar el nou estoc de qualitat en els darrers
15/20 anys, però la quantitat i la qualitat de l’estoc
d’oficines al centre de la ciutat ha anat disminuint
molt significativament. (Gràfic 2)
Barcelona té una escassa oferta de metres quadrats per oficines al centre de Barcelona, a més
d’escassa qualitat en termes de sostenibilitat i serveis. La primera derivada òbvia ha estat un canvi
molt significatiu en el percentatge de contractació
d’espai d’oficines, segons el qual s’ha traslladat el pes
-que fa uns anys era d’aproximadament el 80%- a
la zona del centre i el Centre Business District (CBD)
cap a les noves àrees de negoci i la perifèria. En els
últims cinc anys, el 68% de l’espai contractat s’ha registrat en aquestes zones. L’opció de contractar nous
espais d’oficines a Barcelona no passa pel CBD ni pel
centre, atès que l’oferta és pràcticament inexistent,

Gràfic 1. Taxa de disponibilitat d’oficines per zones
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Gràfic 2. Transformació d’oficines en hotels (m2)
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està atomitzada i la seva qualitat i característiques
tècniques es troben lluny de les noves necessitats i
nous requisits de la demanda.

Una aposta per una ciutat diversificada i menys
gentrificada
Facilitar l’activitat econòmica al centre de Barcelona garanteix una major diversificació econòmica, nou comerç, menor gentrificació i un model
de ciutat més sostenible. Re-economitzar el centre
de la ciutat ampliant els llocs de treball disponibles
i impulsar-hi nous projectes amb els edificis en desús o infrautilitzats als diferents barris pot tenir altres
efectes molt interessants: la diversificació econòmica
que ajuda a combatre la gentrificació i concentració
d’espais de treball d’oficines en unes poques zones
de la ciutat; i la renovació de l’oferta comercial, de
restauració i residencial de les zones beneficiades
amb l’arribada de treballadors i treballadores, un revulsiu pels barris d’acollida, pel seu comerç i els seus
equipaments entre d’altres. Igualment, en alguns casos, repensar l’ús no té per què respondre a espais
purament dedicats a les oficines al centre, però sí
a una possible reconversió de les instal·lacions de
cara a acollir-hi sales de reunions, auditoris, espais

polivalents i alternatius també adreçats a activitats
relacionades amb l’oci i el turisme.
Si s’estima la ràtio d’1 lloc de treball per 10 m2, els
milers de llocs de treball que es podrien localitzar al
centre de Barcelona tindrien un fort impacte positiu
en l’estructura econòmica, comercial, de restauració
i social del centre de Barcelona. Baixar al centre no
hauria de ser només una manera d’anar a comprar,
menjar o visitar sinó també per treballar i reunir-se.

Casos d’èxit internacionals
Aquesta és una realitat que ja té evidències i casos
d’èxit a moltes ciutats europees i que demostren la
convergència entre necessitat i viabilitat i la convivència i la unió entre públic i privat:
Battersea Power Station: central termoelèctrica
a Londres on el 2011 es va aprovar el projecte de
canvi d’ús per a la recuperació de l’edifici de l’estació i la creació d’un nou barri amb restaurants,
botigues i centres de congressos i reunions i, en
l’àmbit d’oficines, la nova seu europea d’Apple.
Halle Freyssinet - Station F: antiga estació de tren
de Paris i magatzem de l’SNCF convertida en el centre de startups tecnològiques més gran del món.
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Proposta

Creació d’un pla de dinamització del centre de la
ciutat amb mesures com:

1.

Identificació d’espais i edificis amb potencial
de transformació en usos de l’economia del
coneixement.
A títol d’exemple s’han identificat en col·laboració
amb Cushmann & Wakefield 18 edificis i solars -11
de titularitat pública o semipública i 9 de titularitat
privada- que en global signifiquen 243.300 m2. Es
tracta d’edificis que o bé estan en desús des de fa
anys (com és el cas dels antics Jutjats a Via Laietana,
el Palau del Cinema o el que havia de ser l’Hotel del
Palau); tenen usos que ja no estan justificats en el
centre de la ciutat (com és el cas de l’edifici de Correus); estan clarament infrautilitzats (com és el cas de
l’Estació de França); o són solars (com els dels antics
jutjats). En tots els casos poden ser un fort incentiu
per a la regeneració de la zona.
Els edificis de titularitat pública o semipública identificats com a exemple són: Estació de França; Banco
de España; Duanes; antics Jutjats de Lluís Companys;
antics Jutjats de Via Laietana, edifici Correus de Via
Laietana; Edifici Ona; edifici de l’antic Museu Martorell
i edifici dels Tres Dragons; i Foneria de Canons.
Edificis de titularitat privada són: Cinema Rex; Teatre
Principal; Palau del Cinema; Edifici Nuñez y Navarro
del carrer Jonqueres; Plaça Monumental; Edifici Metrònom; edifici annex al Palau de la Música; l’edifici de
les Tres Xemeneies i Palau Dalmases.

2.

Identificació de potencials usos, inversors i inquilins per als edificis i espais identificats.
En els darrers anys Barcelona ha vist ratificada
l’aposta que es va fer amb el canvi de segle per
l’anomenada economia del coneixement. La prova
és la implantació a Barcelona i a la seva àrea metropolitana de hubs digitals com el de Zurich, Nestlé, Roche, T-Systems, Sanofi, Colt, entre d’altres, junt
amb el naixement i expansió de noves startups com
Glovo, Wallapop, Travelperck, Typeform, o l’expansió
de Shared services com WebHelp, AutoDesk, o Com-
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putacenter. En aquest sentit, disposar d’oferta de m2
d’activitat econòmica també al centre de Barcelona
pot ser un nou estímul per al creixement econòmic
de la ciutat i per la creació o localització al centre de
nous llocs de treball. L’exemple del Pier01 promogut
per Barcelona Tech City és ideal per il·lustrar com
un edifici històric (Tinglados del Port), que després
d’una bona transformació va acollir durant anys
un edifici governamental, es transforma per acollir
10.000m2 per a noves empreses, inversors i centres
d’innovació de grans corporacions.

3.

Oficina d’agilització administrativa per a la
tramitació de canvis d’usos, llicències i altres
tràmits necessaris.
La clau de la proposta està en que des de l’Ajuntament es faciliti al màxim la transformació d’usos i
la rehabilitació d’edificis sencers a la zona centre.
Actualment, aconseguir la tramitació d’una llicència
d’un sòl amb un nou ús admès pot oscil·lar entre 9 i
12 mesos, un cop presentat el projecte. Mentre que
si es tracta d’un sòl d’equipaments que canvia a un
altre ús, el termini augmenta entre 1 i 3 anys i seria
necessària la Modificació Puntual del Pla General.
L’obertura d’una oficina dedicada a facilitar la
transformació en usos d’edificis únics al centre de
Barcelona i a agilitzar tots els tràmits associats (urbanisme, patrimoni, paisatge urbà, bombers, etc.)
pot facilitar i accelerar la recuperació d’activitat
econòmica a Barcelona. Si aquesta oficina, de forma proactiva, es posa en contacte amb els titulars
de l’inventari d’edificis en desús o infrautilitzats al
centre de Barcelona per agilitzar la seva transformació, el procés de desertització terciària del centre
de Barcelona es pot minorar.

Exemples d’edifics que es podrien transformar per revitalitzar el centre.
243.300 m² per a nova activitat econòmica.
1. Estació de França
2. Banco de España
3. Duanes

7

4. Antics Jutjats
de Lluís Companys
5. Antics Jutjats
de Via Laietana

14

6. Edifici de Correus
7. Edifici Ona*
8. Edifici de l’antic Museu
Martorell i edifici dels Tres
Dragons
2

13
12

4
16

15
18
5

9. Foneria de Canons
10. Cinema Rex

8

11. Teatre Principal

1

12. Palau del Cinema
6

10

13. Edifici Núñez y Navarro
14. Plaça Monumental

11

15. Edifici Metrònom

9
17

16. Edifici annex al
Palau de la Música

3

17. Tres Xemeneies del Paral·lel
18. Palau Dalmases

1

2

5

6

9

3

4

*
7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

*

Imatge virtual del projecte
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Edificis de titularitat pública o semipública
Els m² i la titularitat són segons Cadastre/Registre de la Propietat en el moment de fer la consulta

Estació de França
Avinguda del Marquès de
l’Argentera, 6 -20
08003
Superfície construïda: 53.195 m²
Titularitat: Adif
Qualificació i ús actual:
• 3 – 3/7 – 6 (Sistema Ferroviari/Equipamients/
Parcs i Jardins)
• Estació de tren
Usos permesos: Equipaments

Banco de España
Plaça Catalunya, 17
08002
Superfície construïda: 25.145 m²
Titularitat: Banco de España
Qualificació i ús actual:
• 7a: Equipaments docents. Centres docents,
públics o privats, i annexos esportius.
Actualment oficines
Usos permesos: Equipaments

Duanes
Passeig Josep Carner, 27
08038
Superfície construïda: 12.839 m2
Titularitat: Estat
Qualificació i ús actual:
• 7.1: Equipaments
Usos permesos: Equipaments
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Antics Jutjats
de Lluís Companys
Passeig Lluís Companys, 1-5
08003
Superfície del solar: 5.400 m²
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
Qualificació i ús actual:
• 7a: Equipaments administratius
Usos permesos: Equipaments

Antics Jutjats
de Via Laietana
Via Laietana, 8-10
08003
Superfície construïda: 20.180 m²
Titularitat: Ajuntament de Barcelona i Estat
Qualificació i ús actual:
• 7a(p) – HD/7(p) Equipaments inclosos en
catàleg de Patrimoni
Usos permesos: Habitatge dotacional.
Usos dotacionals i equipaments comunitaris
compatibles amb habitatge dotacional

Edifici de Correus
Plaça Antonio López, 1
08002
Superfície construïda: 21.129 m2
Titularitat: Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos
Qualificació i ús actual:
• 7a: Equipaments administratius
Usos permesos: Equipaments
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Edifici Ona
Plaça de les Glòries
Diagonal, 254
08013
Superfície aproximada: 30.000 m²
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
Qualificació i ús actual:
• 7b: Projecte d’oficines per a ús administratiu.
Actualment és un sòl
Usos permesos: Equipaments

Edifici de l’antic
Museu Martorell
i edifici dels Tres
Dragons
Passeig Picasso, 5 i 9
08003
Superfície construïda: 4.442 m2
Titularitat: Ajuntament de Barcelona
Qualificació i ús actual:
• 7(p): Equipament protegit
Usos permesos: Equipament protegit

Foneria de Canons
La Rambla, 2
08003
Superfície construïda: 3.311 m²
Titularitat: Generalitat de Catalunya
Qualificació i ús actual:
• 7a: Equipaments
Usos permesos: Equipaments
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Edificis de titularitat privada
Els m² i la titularitat són segons Cadastre/Registre de la Propietat en el moment de fer la consulta

Cinema Rex
Gran Via de les
Corts Catalanes, 463
08015
Superfície construïda: 626 m²
Titularitat: Grup Balañá
Qualificació i ús actual:
• 17/6: Zona de renovació urbana en
transformació d’ús a sistema de parc urbà
Usos permesos: Usos existents sense
deixar-los fora d’ordenació

Teatre Principal
La Rambla, 27 -29
08003
Superfície construïda: 10.697 m2
Titularitat: Grup Balañá
Qualificació i ús actual:
• 7a: Equipaments administratius
Usos permesos: Equipaments

Palau del Cinema
Via Laietana, 53
08013
Superfície construïda: 3.869 m²
Titularitat: Grup Balañá
Qualificació i ús actual:
• 12b: Nucli antic, conservació de centre
històric
Usos permesos: Residencial, retail, oficines

9

Edifici Núñez
y Navarro
Jonqueres, 2
08003
Superfície construïda: 10.506 m²
Titularitat: Núñez y Navarro
Qualificació i ús actual:
• 13a: Zona en densificació urbana intensiva.
Habitatge, residencial, comercial, sanitari,
recreatiu, esportiu, religiós y cultural, oficines,
industrial (art. 303 de las NU del PGM)
Usos permesos: Residencial, oficines

Plaça Monumental
Gran Via de les
Corts Catalanes, 749
08013
Superfície construïda: 11.620 m2
Titularitat: Grup Balañá
Qualificació i ús actual:
• 7a: Equipaments comunitaris
Usos permesos: Equipaments comunitaris

Edifici Metrònom
Fusina, 9
08003
Superfície construïda: 1.012 m²
Titularitat: Rafael Tous Giner
Qualificació i ús actual:
• 15b: Zona de conservació del centre històric
Usos permesos: Comercial, oficines,
industrial, sanitari, religiós i cultural, recreatiu,
hoteler, lúdic
Entresòl / pis: Habitatge, residencial oficines
sanitari, religiós i cultural. (Art. 128)
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Edifici annex al
Palau de la Música
Sant Pere Més Alt, 13 b - 15
08003
Superfície construïda: 2.007 m2
Titularitat: Olivia Hotels, S.L
Qualificació i ús actual:
• 7b 1(p) Equipament docent. Equipament de
nova creació de caràcter local de tipus docent
Usos permesos: Equipament docent

Tres Xemeneies
del Paral·lel
Paral·lel, 51-53
08013
Superfície construïda: 23.141 m²
Titularitat: SILDABAMA - Conren Tramway
Qualificació i ús actual:
• 4 – Sistema de serveis tècnics i administratius
FECSA
Usos permesos: Serveis tècnics i
administratius

Palau Dalmases
Montcada, 20
08003
Superfície construïda: 4.207 m²
Titularitat: Mariana Fontcuberta Juncadella
Qualificació i ús actual:
• 7 a 3 - 12c: Equipament cultural - Zona
casc antic medieval
Usos permesos: Equipaments
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Coordinadors
Barcelona Global
Pau Guardans i Cambó
Mateu Hernández

Cushman & Wakefield
Oriol Barrachina
Marta Esclapés
Eusebi Carles

Barcelona Global és una associació
privada, independent i sense ànim
de lucre, formada per 221 empreses,
centres de recerca, emprenedors,
escoles de negoci, universitats
i institucions culturals, i més de
770 professionals que volen fer de
Barcelona una de les millors ciutats
del món per al talent i l’activitat
econòmica.
L’associació també compta amb una
xarxa de 135 socis que viuen i treballen
fora d’Espanya, i un 20% de socis
internacionals que han escollit viure i
treballar a Barcelona.
Barcelona Global promou i lidera
projectes per atraure talent i negoci;
està compromesa amb iniciatives
que impulsen els seus socis i els dóna
suport perquè tinguin èxit, i mobilitza
als seus socis per identificar reptes i
projectes per a la ciutat en les àrees
d’Emprenedoria i Competitivitat,
Recerca i Coneixement, Cultura,
Turisme i Impacte Social.

Make it happen!
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Socis corporatius protectors

Socis corporatius
& Rosàs. Actio Project. Advanced Leisure Services. Advantage. Alma Hotels. Alta Life Sciences. Amat Immobiliaris. American School of Barcelona. Anticipa Real Estate. Apartur. APCE.
Arcano Partners. Asabys Partners. Atlàntida Viatges. Axxon. Barcelona Graduate School of Economics (BGSE). Barcelona Oberta. Barcelona SuperComputing Center (BSC-CNS).
Batlle i Roig Arquitectura. Bayer. BCA (Blanch + Conca Arquitectura). Benjamin Franklin International School. Bestiario. Bluecap. BNP PARIBAS Real Estate. BSM UPF Barcelona School
of Management. Casa Bonay. Catalonia Hotels & Resorts. Catenon. Cellnex Telecom. Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB). Centre for Genomic
Regulation (CRG). Computacenter. COMSA Corporación. Concert Studio. Cotton House Hotel. Cushman & Wakefield. Derby Hotels Collection. EADA. Edelman. EDM. Elisava. eMascaró.
EPSON. ESADE. EU Business School. Eurofragance. Europe Hotels Private Collection (EHPC). European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Evercom. Fairmont Rey Juan Carlos I.
Fieldfisher Jausas. Forcadell. Fundació Conservatori del Liceu. Fundación Real Club de Polo de Barcelona. Garrigues. Gómez-Acebo & Pombo. Gran Teatre del Liceu. Grant Thornton.
Grup Focus. Hotel Duquesa de Cardona. Hotel Miramar Barcelona. Hotel Pulitzer Barcelona. HP. Ibercaja Banco. IESE Business School. INLEA. Inmo Criteria Caixa. Institució Catalana
de Recerca i Estudis Avançats (iCrea). Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Institut Cerdà. Institut d’Estudis Espacials
de Catalunya (IEEC). Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRBB). Institut Químic de Sarrià (IQS). Institute of Bioengineering of Catalonia (IBEC). Institute of Photonic Sciences
(ICFO). ISDI. ISGlobal. Istituto Europeo di Design (IED). JLL. Kreab. L’Aquàrium de Barcelona. L35 Arquitectos. La Llave de Oro. La Pedrera-Casa Milà. Laie. Lavinia. Leitat Technological
Center. Live Nation. Llorente & Cuenca. Lluch Essence. Logicor España. Lucas Fox. M&B Abogados. Mandarin Oriental Barcelona. Mapei Spain. Mariana Port Vell. Marina Vela. Martínez
Comín. McCann Worldgroup. Meridia Capital Partners. Meridiana. Miliners. Miura Private Equity. MSA+A. MST Holding. Mucho. Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Nanonica.
Newlink Ignite Transformation. Nuvo Barcelona. Parc de Belloch. Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB). Pich-Aguilera Arquitectos. Pictet & Cie. Quadpack Group. R5R
Grup Immobiliari. Reial Club de Tennis Barcelona – 1899. Renta Corporación. Ribé Salat. Roca Junyent. Román. Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT Europe). Salas. Sant
Joan de Déu. Sant Pau Recinte Modernista. Santa Clara International School. Savills Aguirre Newman. Scoot. Social Point. Solvia Desarrollos Inmobiliarios. Summa Comunicació.
Talenta. Tarraco. Teatre Nacional de Catalunya. Tekman. The Barcelona EDITION . Toda & Nel·lo. Tokio Marine HCC. Torelló. Único Hotels. Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Urgo Medical. Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO). Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). Ventura Garcés López-Ibor. Vila Viniteca.
VITA Group. Wavip Group. World Trade Center Barcelona. Xedex. Zegrí + de Olivar Abogados.

I més de 770 professionals compromesos
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