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Objectius del Projecte a llarg termini
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Reforçar la competitivitat de les empreses que formen part del sector dels serveis
financers a Catalunya definint una visió de futur i un pla d’accions amb una dinàmica
públic-privada per executar-lo.

Mapeig i Caracterització del 
sector de Serveis 
Financers a Catalunya (per 
segments de negoci)

� Definir l’àmbit de treball
� Visió de cadena de valor mapejant

empreses, proveïdors especialitzats i
altres agents de l’entorn

� Definició dels segments estratègics de
negoci

� Primera identificació de potencials
oportunitats i properes passes



Objectius del Projecte a llarg termini

6

Priorització de Segments
Visió de futur 

Definició del pla d’accions 

Priorització de Segments
Visió de futur 

Definició del pla d’accions 

Model  de 
governança i posada 
en marxa d’accions

Model  de 
governança i posada 
en marxa d’accions

Reforçar la competitivitat de les empreses que formen part del sector dels serveis
financers a Catalunya definint una visió de futur i un pla d’accions amb una dinàmica
públic-privada per executar-lo.

Mapeig i Caracterització del 
sector de Serveis 
Financers a Catalunya (per 
segments de negoci)

� Definir l’àmbit de treball
� Visió de cadena de valor mapejant

empreses, proveïdors especialitzats i
altres agents de l’entorn

� Definició dels segments estratègics de
negoci

� Primera identificació de potencials
oportunitats i properes passes

� Treballar amb els segments de
negoci prioritzats, establint una visió
de futur que suposa apostar per
especialitzacions amb un avantatge
competitiu

� Identificar àrees de treball i elaborar
un pla d’accions que faciliti a les
empreses l’assoliment dels reptes
estratègics

� Proposar un esquema de
governança futur (lideratges
privats, rol sector públic,
regles treball,
finançament,..) per poder
executar els projectes del
pla d’accions



Objectius del Projecte a llarg termini
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Sofisticació de  
l'estratègia de les 

empreses

Millora de la qualitat de 
l’entorn per fer negocis

“AGENDA ESTRATÈGICA DE FUTUR”
“NOU DIÀLEG PÚBLIC PRIVAT”

Millorar les estratègies de les empreses i tenir un ecosistema o entorn que faciliti noves
estratègies més innovadores i rendibles

� Capital Humà i talent
� Ecosistema d’innovació
� Polítiques públiques

enfocades al sector
� Atracció d’inversions
� Posicionament de regió /

ciutat
� …

� Coneixement consumidors
� Accés a nous mercats /

internacionalització
� Projectes col·laboratius per

nous productes i serveis
� Col·laboracions al llarg de la

cadena
� …

COMPETITIVITATCOMPETITIVITAT



Procés del mapeig
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Entrevistes (30)

Mapping

Inputs

� Criteris per seleccionar i/o potenciar
segmentes específics i oportunitats
detectades

� Segmentació estratègica per mercats i
competència

� Llista amb totes les empreses
identificades

Registre Mercantil

Regist. Públics 
(BdE, CNMV, 

DGSP,.).

Altres fonts 
(Inverco, ICEA, 

ASCRI, Unespa...)

Estudis i 
publicacions

� Seu social Catalunya o activitat
significativa

� CNAE 641,643, 649, 65 i 66 + anàlisi
� Empreses amb dades recents
� Facturació > 0,5 M € (amb excepcions)

� Anàlisi individual de les empreses
� Anàlisi exemples internacionals

(Ginebra, Paris, Luxemburg,
Escòcia...)

� Anàlisi dels registres dels reguladors
� Entrevistes
� Fonts secundàries
� .....

Principals segments de negoci 
identificats

Outputs

Base de dades empresarial

Oportunitats per treballar

Procés



Exemples d’algunes places financeres amb iniciative s en marxa 
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Àmbit París Quebec-Montreal Escòcia / Edimburg Ginebra Luxemburg

Iniciativa Privada- Pública (1993) Públic-Privada (2010) Privada Privada (1991)
PPP Govern  més 
associació Profil
(14 agents) (2008)

Membres > 200 Membres
41 membres +

300 professionals
77 membres >100 143 Banks

100 Insurance,....

Cadena valor Completa Completa Completa Completa Completa

Governança Sí- equip propi
Board +members+

Equip de 5 
Sí, estructura Equip (5 px) Equip (11+5 px)

Focus
Especialització

� 4 Biz Networks (business, 
research, investors, 
regulatory)

� Fintech & Innovation (Pole)
� Marketplace 2020
� International promotion
� Sustainable finance
� RMB business hub

� Retirement management
� Derivatives market
� IT services applied to 

finance
� Financing chain for Québec 

businesses (VC, IPO)
� Development of responsible 

investment practices
� Entrepreneurship

� Banking
� Fund management
� Asset servicing-

(custody,..)
� Insurance, life assurance 

and pensions
� Professional services
� Business services 

� Commodity trade finance
� Private Wealth Manag.
� Institutional Wealth M.
� Fintech
� Education

� Depositary
� Fund Management
� Private Banking
� Fintech
� Green Climate finance
� Reminbi Business
� Microfinance

Web paris-europlace.net finance-montreal.com/en sfe.org.uk/ geneva-finance.ch/fr luxembourgforfinance.com

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Publicades a les respectives webs de cada organització, Maig 2017
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Reiterem els objectius d’aquest treball

1. Que les empreses del sector (tot i ser competidores) puguin
col·laborar en projectes estratègics (amb recolzament de les
institucions públiques) per enfortir el sector .

“Des de les institucions públiques no s’entén el sec tor com una indústria”

2. Què entenem per “enfortir el sector” ? creixement,
internacionalització, rendibilitat i ocupació de qualitat. Un sector
financer competitiu és clau per assegurar un millor ventall de
finançament per empreses i llars. No només parlem dels beneficis
que això pot tenir pel sector sinó pel conjunt de la societat .

“La competitivitat d’una regió es basa en la competi tivitat de les seves 
indústries, que al seu torn es veu millorada si una  indústria està immersa 
en una profunda xarxa” Michael Porter, Avantatge Competitiva de les Nacions
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Pes del sector financer en l’economia catalana

� Les activitats financeres a Catalunya generen un VAB (valor afegit brut) de
7.470 milions d’euros segons l’Idescat, el 3,6 % de l’economia catalana . El
pes d’aquestes activitats representava el 4,6 % el 2000, el 5,0 % el 2007, el
5,7 % el 2009, i l’any 2016 un 3,6 %. És a dir les activitats financeres han
perdut pes en l’estructura econòmica catalana.

� El pes de les activitats financeres a Espanya representen el 2016 un 3,9 % de
l’economia i també han perdut pes, però en menor mesura que a Catalunya:
el 2000 pesaven un 4,6% (igual que a Catalunya) i ara pesen 3,9 % (2
dècimes més que a Catalunya).

� El pes de les activitats financeres a Catalunya sobre el total estatal
representaven l’any 2000 un 18,8% del total estatal (el mateix percentatge
que el pes del PIB) i l’any 2016 representen un 18,1%, 9 dècimes inferior al
pes del PIB (que és del 19 %). És a dir, les activitats financeres i
d’assegurances a Catalunya tenen en el Estat un pes inferior a la seva
economia.
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INDÚSTRIA DE SUPORT O AUXILIAR

ASSET 
MANAGEMENT

ENTITATS 
FINANCERES

BANCA 
UNIVERSAL

MAPA DE LA CADENA DE VALOR DELS SERVEIS FINANCERS A  CATALUNYA

INTERMEDIACIÓ i 
SERVEIS

INVERSIÓ

EMPRESES

INSTITUCIONAL

CRÈDIT

INVERSOR
INSTITUCIONAL

INSTITUCIONS PÚBLIQUES REGULADORES / SUPERVISORES

CAPITAL RISC / PRIVATE EQUITY

ENTITATS i SISTEMES DE PAGAMENT

ASSEGURANCES VIDA-ESTALVI I PLANS DE 
PENSIONS

ASSEGURANCES I MÚTUES

GESTIÓ DE PATRIMONIS / BANCA PRIVADA / WEALTH 
MANAGEMENT

SECTOR PÚBLIC

FINANÇAMENT EMPRESARIAL (Deute)

PARTICULARS

EMPRESES

PARTICULARS

BANCA 
PRIVADA

Mercats 
(Borsa 

Barcelona, 
MEFF,..)
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CRÈDIT

INVERSOR
INSTITUCIONAL

INSTITUCIONS PUBLIQUES REGULADORES / SUPERVISORES

CAPITAL RISC / PRIVATE EQUITY

ENTITATS i SISTEMES DE PAGAMENT

ASSEGURANCES VIDA-ESTALVI I PLANS DE
PENSIONS

ASSEGURANCES I MÚTUES
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SECTOR PÚBLIC

FINANÇAMENT EMPRESARIAL (Deute)
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PRIVADA

Mercats 
(Borsa 

Barcelona, 
MEFF,..)

Insurtech

Fintech



FINANÇAMENT EMPRESARIAL (Deute)
• Finançament curt termini / Circulant. Crowlending
• Corporate Finance. Bons Corporatius. Project Finance
• Fons de deute. Direct Lending
• M&A. Investment Banking

INTERMEDIACIÓ i
SERVEIS
• Societats i agències

valors
• Dipòsit, custòdia, admció,

ASSEGURANCES VIDA-ESTALVI I PLANS DE PENSIONS
• Societats gestores.
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ENTITATS 
FINANCERES

BANCA UNIVERSAL

MAPA DE LA CADENA DE VALOR DELS SERVEIS FINANCERS A  CATALUNYA

EMPRESES

INSTITUCIONAL
INVERSOR

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONS PÚBLIQUES REGULADORES / SUPERVISORES ( Banc Espanya, BCE, CNMV, DGS, 
Dep Economia..)

ASSEGURANCES I MÚTUES

SECTOR PÚBLIC

PARTICULARS

EMPRESES

PARTICULARS

BANCA 
PRIVADA

Assessoria 
Fiscal i Legal

Software / Serveis 
TIC 

(ciberseguretat,)

Consultores i 
auditores

Assessorament 
financer 

Serveis Custodia i 
dipòsit

Agències de 
rating

Centres de Recerca i 
Business Schools

(BGSE, IESE, ESADE..)

Associacions 
empreses 

(BCF, IEAF, EFPA, 
Inverco Cat, 

UCEAC, ACG,...)

Coop. 
crèdit 

Start up’s

Fons de 
pensions

Banca 

Grans Patrimonis

B. 
Personal

Pimes

Gran Emp.

Agents i 
Corredories

Altres 
EFC

Operadors 
bancassegurances

Banca Particulars/ 
Retail

Asset management

Banca Privada / 
Wealth Manag.

Intermediació i 
dipositària

Capital Risc

Empreses Curt

Corporate Finance 
& Invest. banking

Family Offices

Gestió 
Divises

Agents
Banca

CAPITAL RISC / PRIVATE EQUITY
Societats gestores, SCR, Fons de Capital Risc
Family Office. Business Angels / acceleradores
Entitats Públiques (ICF, Acció, Enisa,...)
Crowfunding

ENTITATS i SISTEMES DE PAGAMENT
• Targetes crèdit, pagament mòbil, pagaments internet

GESTIÓ DE PATRIMONIS / BANCA PRIVADA /
WEALTH MANAGEMENT
• Banca Privada. Gestió Patrimonial (discrecional o no)
• EAFI’s i altres assessors independents

Mercats 
(Borsa 

Barcelona, 
MEFF,..)

EAFI

Entitats de Formació 
(IEF,..)

ICF

Holdings i 
Societats 

patrimonials

ASSET MANAGEMENT
• Societats gestores.
• Fons d’inversió / SICAVs
• Societats d’inversió col·lectiva
• Societats gestores d’entitats d’inversió

INVERSIÓ CRÈDIT



Els principals segments de negoci
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Venture Capital /
Private Equity

Venture Capital /
Private Equity

Banca UniversalBanca Universal

Asset 
Management

Asset 
Management

Assegurances i 
Mútues

Assegurances i 
Mútues

Serveis de SuportServeis de Suport

Corporate 
Finance

Corporate 
Finance

Wealth 
Management

Wealth 
Management

Intermediació 
mercats

Intermediació 
mercats

Crèdit 
Consum
Crèdit 

Consum

Crèdit 
Empresa

Crèdit 
Empresa

Sistemes 
Pagament
Sistemes 
Pagament Secció Crèdit

Coop Agràries
(*)

Secció Crèdit
Coop Agràries

(*)

(*) Les seccions de crèdit de les cooperatives agràries no són entitats financeres. Només donen servei als seus socis.



Els principals segments de negoci
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Venture Capital /
Private Equity

Venture Capital /
Private Equity

Banca UniversalBanca Universal

Asset 
Management

Asset 
Management

Assegurances i 
Mútues

Assegurances i 
Mútues

Serveis de SuportServeis de Suport

Corporate 
Finance

Corporate 
Finance

Wealth 
Management

Wealth 
Management

Intermediació 
mercats

Intermediació 
mercats

Crèdit 
Consum
Crèdit 

Consum

Crèdit 
Empresa

Crèdit 
Empresa

Sistemes 
Pagament
Sistemes 
Pagament Secció Crèdit

Coop Agràries
(*)

Secció Crèdit
Coop Agràries

(*)

55 Assegur. i Mútues
119 Corredories i agents

13 empreses

26 empreses

48 empreses
17 acelered.-incubad .

17 empreses 

22 empreses

37 empreses 

28 empreses

16 empreses

12 empreses

41 empreses

71 Cooperatives

(*) Les seccions de crèdit de les cooperatives agràries no són entitats financeres. Només donen servei als seus socis.



Els principals segments de negoci
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Venture Capital /
Private Equity

Venture Capital /
Private Equity

Banca UniversalBanca Universal

Asset 
Management

Asset 
Management

Assegurances i 
Mútues

Assegurances i 
Mútues

Serveis de SuportServeis de Suport

Corporate 
Finance

Corporate 
Finance

Wealth 
Management

Wealth 
Management

Intermediació 
mercats

Intermediació 
mercats

Crèdit 
Consum
Crèdit 

Consum

Crèdit 
Empresa

Crèdit 
Empresa

Sistemes 
Pagament
Sistemes 
Pagament Secció Crèdit

Coop Agràries
(*)

Secció Crèdit
Coop Agràries

(*)

55 Assegur. i Mútues
119 Corredories i agents

13 empreses

26 empreses

48 empreses
17 acelered.-incubad .

17 empreses 

22 empreses

37 empreses 

28 empreses

16 empreses

12 empreses

41 empreses

71 Cooperatives
450 Empreses

(*) Les seccions de crèdit de les cooperatives agràries no són entitats financeres. Només donen servei als seus socis.



Els principals segments de negoci
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Venture Capital /
Private Equity

Venture Capital /
Private Equity

Banca UniversalBanca Universal

Asset 
Management

Asset 
Management

Assegurances i 
Mútues

Assegurances i 
Mútues

Serveis de SuportServeis de Suport

Corporate 
Finance

Corporate 
Finance

Wealth 
Management

Wealth 
Management

Intermediació 
mercats

Intermediació 
mercats

Crèdit 
Consum
Crèdit 

Consum

Crèdit 
Empresa

Crèdit 
Empresa

Sistemes 
Pagament
Sistemes 
Pagament Secció Crèdit

Coop Agràries
(*)

Secció Crèdit
Coop Agràries

(*)

55 Assegurances i Mútues
119 Corredories i agents

21.500 treballadors

13 empreses
70.000 treballadors

26 empreses
750 treballadors

48 empreses
500 treballadors

17 empreses 
400 treballadors

22 empreses
275 treballadors

37 empreses 
1.000 treballadors

28 empreses
240 treballadors

16 empreses
260 treballadors

12 empreses
160 treballadors

41 empreses
3.300 

treballadors

71 Cooperatives

(*) Les seccions de crèdit de les cooperatives agràries no són entitats financeres. Només donen servei als seus socis.



Els principals segments de negoci
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Venture Capital /
Private Equity

Venture Capital /
Private Equity

Banca UniversalBanca Universal

Asset 
Management

Asset 
Management

Assegurances i 
Mútues

Assegurances i 
Mútues

Serveis de SuportServeis de Suport

Corporate 
Finance

Corporate 
Finance

Wealth 
Management

Wealth 
Management

Intermediació 
mercats

Intermediació 
mercats

Crèdit 
Consum
Crèdit 

Consum

Crèdit 
Empresa

Crèdit 
Empresa

Sistemes 
Pagament
Sistemes 
Pagament Secció Crèdit

Coop Agràries
(*)

Secció Crèdit
Coop Agràries

(*)

55 Assegurances i Mútues
119 Corredories i agents

21.500 treballadors

13 empreses
70.000 treballadors

26 empreses
750 treballadors

48 empreses
500 treballadors

17 empreses 
400 treballadors

22 empreses
275 treballadors

37 empreses 
1.000 treballadors

28 empreses
240 treballadors

16 empreses
260 treballadors

12 empreses
160 treballadors

41 empreses
3.300 

treballadors

71 Cooperatives
98.000 treballadors

(*) Les seccions de crèdit de les cooperatives agràries no són entitats financeres. Només donen servei als seus socis.



Els principals segments de negoci
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Venture Capital /
Private Equity

Venture Capital /
Private Equity

Banca UniversalBanca Universal

Asset 
Management

Asset 
Management

Assegurances i MútuesAssegurances i Mútues

Serveis de SuportServeis de Suport

Corporate 
Finance

Corporate 
Finance

Wealth 
Management

Wealth 
Management Intermediació 

mercats
Intermediació 

mercats

Crèdit 
Consum
Crèdit 

Consum

Crèdit 
Empresa

Crèdit 
Empresa

Sistemes 
Pagament
Sistemes 
Pagament

13 empreses

70.000 treballadors

750.000 M € Assets 
dins Balanç

26 empreses

108.700 M € AuM Bancs

750 treballadors

48 empreses
Actius 2.750 M €
500 treballadors

17 empreses 
400 treballadors

22 empreses
275 treballadors

37 empreses 
1.000 treballadors

28 empreses
240 treballadors
Actius 1.500 M €

16 empreses
260 treballadors
Actius 2.500 M €

12 empreses
160 treballadors

41 empreses
3.300 

treballadors

Secció Crèdit
Coop Agràries

(*)

Secció Crèdit
Coop Agràries

(*)
71 Cooperatives
578 M € Actius

12.000 M € AuM Gest. Ind

55 Assegur. i Mútues
28.291 M € Primes

74.500 M. € Actius 
asseguradores del bancs

5.100 M € Actius 
asseguradores Ind.

(*) Les seccions de crèdit de les cooperatives agràries no són entitats financeres. Només donen servei als seus socis.



Els principals segments de negoci
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Venture Capital /
Private Equity

Venture Capital /
Private Equity

Banca UniversalBanca Universal

Asset 
Management

Asset 
Management

Assegurances i 
Mútues

Assegurances i 
Mútues

Serveis de SuportServeis de Suport

Corporate 
Finance

Corporate 
Finance

Wealth 
Management

Wealth 
Management

Intermediació 
mercats

Intermediació 
mercats

Crèdit 
Consum
Crèdit 

Consum

Crèdit 
Empresa

Crèdit 
Empresa

Sistemes 
Pagament
Sistemes 
Pagament Secció Crèdit

Coop Agràries  
(*)

Secció Crèdit
Coop Agràries  

(*)

(*) Les seccions de crèdit de les cooperatives agràries no són entitats financeres. Només donen servei als seus socis.



Principals característiques del sector

� El segment de banca universal disposa d’actius en balanç per valor de 750.000M€ que
suposen un 78% del total d’actius del sector financer a Catalunya i compta amb el 73%
dels treballadors.

� La cadena de valor del sector assegurador i de les mútues te un volum de primes de
28.000 M. € i està formada per 174 empreses (el 38% del total), de les quals 119 son
corredors i agents (canal de distribució).

� Els segments de negoci relacionats amb la gestió d’actius (Asset Management)
representen 200.000 M €, un 21% del total d’actius del sector financer i s’identifiquen 26
empreses. Dels 200.000 M €, el 54% són actius de gestores de bancs, el 37%
d’asseguradores també bancaries, el 6% de gestores independents i el 3%
d’asseguradores independents.

� Els altres segments de negoci son petits en quant a nombre d'empreses i volum
d’actius però destaquen: Venture capital (48 empreses) i Corporate finance (22
empreses)

� Tots el segments apart del bancari i l’assegurador representen un volum de facturació
proper als 2,500 M € (comissions de gestió i d’operació).

� S’identifiquen unes 50 empreses Fintech en diferents segments de negoci amb una
facturació encara poc significativa (32 M €)
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EL SECTOR DELS SERVEIS FINANCERS A CATALUNYA
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98.000 
TREBALLADORS

450 EMPRESES

50 Fintech’s

48 Capital Risc i Private 
Equity

26 Asset Management

55 Asseguradores / Mútues

13 Bancs

28.000 M €
Primes  assegurances

2.750 M € en 
Fons de VC / PE

24

• 955.000 M € actius
totals

• 750.000 M € actius
bancs (en balanç)

• 200.000 M € AuM



78%

13%

8%

1%

Actius en balanç dels bancs
IIC / Fons inversió bancs i gestores independents
Asseguradores (plans pensions i assegurances estalvi)
Altres Actius (Capital risc, crèdit no bancari, SCC Agràries)

Principals indicadors

Mida sector financer sobre PIB Sector financer bancari i no bancari

Pes econòmic i financer sobre el de la 
zona euro 

Catalunya Espanya

2,1%

1,5%

10,4%

7,6%

PIB          Volum d’actius 
financers

PIB          Volum d’actius 
financers

428% 459%

619%

Catalunya     Espanya Zona Euro

78%

22%

74%

26%

45%

55%

Catalunya     Espanya Zona Euro
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El segment de negoci de la Banca Universal
Reptes de futur
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� Suposa un alt % en termes d’actius gestionats, de volum de crè dit i d’ocupació.

� El sector enfronta diversos reptes: innovació i digitalizació, competència d’altres segments,
creixents requeriments regiladors i un entorn de baixos tipus d'interès prolongat. També un procés
d’internacionalització creixent.

� Innovació i digitalització . Futurs clients (millenials) completament digitalitzats, cerquen major
visualització i interactivitat. Estratègia Omnicanalitat (reducció i transformació oficines). Ús del big
data amb finalitats comercials proactives. Noves tecnologies afecten a altres àrees (Blockchain ,
Robo-advisors ,..).

� Repte d’incorporar altres criteris al negoci (banca ètica, inversions sosteni bles....)

� Les FinTech han entrat amb força (50 empreses) però encara tenen poc volum. Es centren en la
part de retail, consum i sistemes de pagaments però també en crowdlending o funding. Necessitat de
relacionar-se amb l’ecosistema d’innovació. L’entrada de nous players aliens al negoci (Amazon,
Apple,...) pot ser un repte encara major. Repte d’incorporar noves tecnologies (big data, IA...)

� Creixents requeriments regulatoris . Complexitat i massa crítica pels petits-mitjans. Necessitat de
formació del capital humà degut a noves normatives. Els reguladors no estan ubicats localment.

La Banca Universal engloba diferents segments de negoci, des de banca retail fins banca
per empreses. S’identifiquen 13 bancs i cooperatives de crèdit.
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� També reptes d’innovació, digitalització - InsurTech com efecte de disrupció.
Ús del big data amb finalitats comercials proactives. Caldrà desenvolupar les
habilitats per usar-lo.

� Sector molt significatiu en nombre d’entitats: 191, de les quals 55 són
asseguradores (40 empreses i 15 mútues) i més de 115 agents i corredories.

� Volum de negoci molt concentrat en 5 grans grups. A la zona euro també és un
sector fortament concentrat en un nombre relativament petit de països.

� Relació estable amb agents i corredories . Propietat de la cartera de clients.

� Forta competència del bancs: gestió dels acords estratègics banca-
assegurances. Necessitat de massa crítica en la franja de empreses petites i
mitjanes

Compren diferents segments de negoci. S’inclouen els productes de risc (llar, cotxe, salut,
risc vida) i per altra banda els productes d’estalvi ( assegurances de vida estalvi i els plans
de pensions). És el segment amb més empreses donat l’alt nombre d’agents i corredors.

El segment de negoci de les Assegurances
Reptes de futur
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Dins el segment d’Asset Management se situen l’AM tant dels bancs com de gestores
independents que tenen productes propis (fons) i en fan la gestió. Té un component de gestió i
comercialització i és molt complementari amb el negoci de banca privada - Wealth Management,
que té un focus bàsicament comercial.

� 26 empreses (divisions grans bancs i gestores independents), amb uns actius sota gestió de 200.000
M€. Caixabank i Sabadell representen el 72% d’aquesta xifra.

� Sector amb fort creixement a nivell global (el sector de fons d’inversió va augmentar la seva part del
sector financer, des del 29% el 2008 fins al 39% a finals del 2015). Molts dels dipòsits bancaris
passen a fons per la baixa rendibilitat; també per creixement del wealth management.

� Creixent complexitat reguladora i exigències legals que porta a reducció de marges. MiFID II i la seva
(endarrerida) aplicació podria suposar forts canvis en els models de negoci. Augment de massa crítica
mínima per ser rendible, el que pot generar cert procés de concentració.

� Atracció i retenció del talent és factor clau . Alta competència entre localitzacions. Procés de
concentració a Madrid respecte Barcelona. S’alerta del risc del volum de gestió que hi ha a Barcelona.

� Sector que pot localitzar-se fora dels grans hubs financers: es poden fer polítiques actives d’atracció
de talent i desenvolupament d’una cadena de valor pròpia especialitzada.

� Possibles vectors de creixement : Una tendència europea de la gran banca ha estat a externalitzar la
gestió d’actius per guanyar eficiència. Les petites gestores necessiten massa crítica més alta; es
preveuen processos de concentració.

� Disrupcions tecnològiques com Robo-advisors i noves plataformes de distribució de productes
aprofitant tecnologia.

El segment de negoci del Asset Management i reptes de futur
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En funció de la maduresa del projecte cal diferenciar les etapes inicials (llavor, VC) de les
fases de desenvolupament i creixement (PE).Les empreses solen especialitzar-se en una
d’aquestes fases. S’identifiquen 48 empreses i 17 agents relacionats i un creixent nombre
d’operacions de gestores internacionals.

� Barcelona s’està convertint en hub de VC europeu . Entrades importants des del 2011 de co-
inversors internacionals. Catalunya ha captat el 71% del VC invertit a l’estat espanyol el 2015.

� En biotech (també video-gamming, e-commerce) comencen a realitzar-se transaccions
internacionals rellevants. Existeixen fortes sinergies amb sector tecnològic de Barcelona
(projectes Fintech)

� Segment que requereix conèixer bé el mercat i estar al costat dels projectes (empreses, directius,
context).

� Baixes rendibilitats de l’estalvi i la crisi immobiliària han atret creixents recursos a VC . Les
asseguradores/fons de pensió comencen a ser clients importants.

� Inversió en VC sobre % del PIB encara és més baixa que països UE/ anglosaxons. Empreses
tenen un focus locals amb excepcions internacionals (Ysios, Nauta..). Reticència en la cultura
empresarial de Catalunya de permetre l’entrada a tercers, predilecció pel deute bancari.

� Repte de desenvolupar un mercat alternatiu eficient i amb liquiditat (MAB). Enllaçar aquest
segment amb el de Corporate Finance & Investment Banking.

El segment de negoci del Venture Capital i Private Equity 
Reptes de futur



Les FinTech

� Formen part de molt diferents segments de negoci i per tant amb reptes associats a
cadascun.

� Model de negoci basat en comissions petites que requereix assolir volums
d'intermediació significatius per entrar en rendibilitat.

� Es requereixen entorns i eines que facilitin la innovació (regulació sand-box, iniciatives
open-data). Calen reguladors que facilitin la innovació i fixin regles del joc.

� Les estimacions de mercat els hi donen grans creixements sobretot en negocis relacionats
amb els particulars i amb els sistemes de pagament .

� Poden existir models de negoci de prestació de serveis a tercers (big data).

� Faciliten la creació d’un ecosistema d’innovació que pot ser molt útil per a tota la cadena de
jugadors establerts

� El 2016 s’han invertit uns 18.000 M USD en empreses Fintech al mon, sent Àsia el principal
mercat inversor. A Catalunya s’estima una capitalització de 700 M €.

S’identifiquen 50 Fintech en l’ecosistema català. Poden ser models de negoci on es presta
un servei de gestió o un servei de marca blanca a un entitat financera o poden ser models
de desintermediació optimitzant els processos i competint amb jugadors establerts.
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Les FinTech
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Banca a particulars i sistemes de pagaments és a on  els nous models de negoci basats 
en la tecnologia poden tenir més impacte



Ecosistema de les Fintech a Catalunya
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Diagnosi
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� Seu de dues grans entitats financeres i presència significativa d’altres bancs
(tot i no tenir la seu aquí). Altres entitat petites/mitjanes amb bons nivells de
solvència. Presència d’importants grups asseguradors locals i internacionals
(Zürich, Allianz...) amb operacions de valor afegit.

� Ecosistema favorable a la innovació tecnològica .

� Forta presència de les diferents etapes del finançament empresarial (capital
llavor, venture capital i private equity) amb creixents volums gestionats.

� Marca Barcelona (i cada vegada més Catalunya) com a palanca per atracció
activa d’empreses i de talent internacional.

� Excel·lents universitats , escoles de negoci i proveïdors en àmbits formatius.

� Demanda empresarial sofisticada . Atractiu mercat d’empreses mitjanes-grans.

� Seu d’associacions rellevants (EFPA,IEF,..) i diferents espais de trobada i
networking (BCF, UCEAC, INVERCO,...).

� Borsa pròpia .

FORTALESES



DEBILITATS

� Models de negocis encara poc internacionalitzats (amb algunes excepcions).

� Pèrdua de massa crítica en gestió local degut a la reorganització de les
caixes. Certa pèrdua de massa crítica també en alguns segments de mercat
(com AM), per efecte concentració a Madrid.

� Manca de seus de reguladors (efecte capitalitat). Empreses internacionals
tendeixen instal·lar-se al seu costat. Cal que els reguladors facilitin i
incentivin més els processos d’innovació.

� Manca un espai que inclogui tota la cadena valor i executi accions definides
conjuntament de manera proactiva que siguin de millora competitiva (projectes
d’innovació, internacionalització, atracció inversions, visibilitat internacional,..)

� Necessitat de fer apostes que donin focus i especialització .

� Possible manca d’instruments i incentius fiscals per fer atracció activa
d’empreses i professionals.

Diagnosi
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AMENACES

� Risc pèrdua de talent front altres ecosistemes en alguns segments (AM de
Madrid).

� Canvis regulatoris que provocaran canvis en models de negoc i (MiFID
II...). Necessitat de més massa crítica per fer front a creixents costos
normatius. Previsible procés de concentració en alguns segments (AM).

� Procés de commodititzacio d’alguns serveis (brokerage...).

� Arribada de nous jugadors grans al negoci (Amazon, Facebook, Apple..) i
de players internacionals fintech que poden desintermediar la cadena de
valor.

� Certa pèrdua de funcions del mercat propi (Borsa) dins estructura BME.

� Ciutats-places financeres molt actives (Montreal, Luxemburg, Edimburg,
Milà) que desenvolupen projectes activament, es posicionen i es fan visibles
internacionalment (davant canvis com el Brexit).

Diagnosi
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OPORTUNITATS

� Ser un dels pols referents en innovació tecnològica (fintech i
insurtech) a Europa, treballant conjuntament el sector banca i
assegurador.

� Desenvolupar un hub en Asset Management.

� Desenvolupament i captació activa d’empreses en certes especialitats
(asset management) i activitats de valor afegit (Big data, ...).

� Potenciar el desenvolupament de VC/PE cercant massa crítica , més
especialització i vincle amb fintech.

� Noves eines de finançament empresarial (direct lending,...)

� Espai per desenvolupar més oferta de Corporate Finance & Investment
banking en el mercat de empreses mitjanes-grans (middle market)

� Bon moment per polítiques actives d’atracció (Brexit, i altres canvis)

Diagnosi
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FORTALESES DEBILITATSDEBILITATS

OPORTUNITATS AMENACES

Diagnosi de situació

� Ser un dels pols referents en innovació tecnològica
(fintech i insurtech) a Europa

� Desenvolupar un hub en Asset Management .

� Desenvolupar especialitats valor afegit (big data...)

� Potenciar el desenvolupament de VC/PE (massa
crítica, més especialització i vincle amb fintech).

� Noves eines de finançament empresarial (direct
lending) i més oferta de Corporate Finance per middle
market.

� Bon moment per polítiques actives d’atracció (Brexit)

� Risc pèrdua de talent front altres places.

� Canvis regulatoris ���� canvis en models de negoci
(MiFID II...) i previsible procés de concentració.

� Procés de commodititzacio d’alguns serveis.

� Arribada de nous jugadors al negoci (Amazon,
Facebook, Apple..) i players internacionals fintech

� Certa pèrdua de funcions del mercat propi (Borsa).

� Places financeres molt actives (Montreal,
Luxemburg, Edimburg, Milà) que fan projectes i es
posicionen.

� Seu de dues grans entitats financeres i presència
significativa d’altres bancs

� Presència d’importants grups asseguradors

� Ecosistema favorable a la innovació tecnològica .

� Presència de les diferents etapes del finançament
empresarial (VC/PE...) amb volums creixents.

� Marca Barcelona i Catalunya.

� Excel·lents universitats i escoles de negoci.

� Demanda empresarial sofisticada .

� Seu d’associacions rellevants i espais de networking.

� Borsa pròpia .

� Models de negocis encara poc internacionalitzats .

� Pèrdua de massa crítica en alguns segments de
mercat per efecte concentració a Madrid i altres places.

� Manca de seus reguladors i marc regulador
innovador.

� Manca un espai que inclogui tota la cadena valor i
executi accions de millora competitiva.

� Necessitat de fer apostes que donin focus i
especialització .

� Possible manca d’instruments i incentius fiscals per fer
atracció activa d’empreses i professionals.



Agenda

� Objectius, metodologia i referències 
internacionals

� El sector dels serveis financers a Catalunya
� Oportunitats de futur i properes passes
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Accions transversals

Objectius del Projecte a llarg termini
Potencials àrees de treball
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Accions per segments de negoci

ASSET 
MANAGEMENT

CORPORATE FINANCE 
INVESTMENT BANKING 

ECOSISTEMA D’INNOVACIÓ / FINTECH

VENTURE CAPITAL 
PRIVATE EQUITY

ATRACCIÓ I FORMACIÓ DEL TALENT

.....

VISIBILITAT  i POSICIONAMENT INTERNACIONAL



Objectius del Projecte a llarg termini
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• Definir l’àmbit de treball.
• Visió de cadena de valor mapejant 

empreses, proveïdors especialitzats i 
altres agents d’entorn.

• Definició del segments estratègics 
de negoci. 

• Primera identificació de potencials 
oportunitats i properes passes

Priorització de Segments
Visió de futur 

Definició del pla d’accions 

Priorització de Segments
Visió de futur 

Definició del pla d’accions 

Model  de 
governança i posada 
en marxa d’accions

Model  de 
governança i posada 
en marxa d’accions

• Treballar amb els segments de 
negoci prioritzats, establint una 
visió de futur que suposa. 
apostar per especialitzacions 
amb un avantatge competitiu. 

• Identificar àrees de treball i 
elaborar un pla d’accions que 
faciliti a les empreses 
l’assoliment dels reptes 
estratègics.

• Proposar un esquema 
de governança futur 
(lideratges privats, rol 
sector públic, regles 
treball, finançament,..) 
per poder executar els 
projectes del pla 
d’accions.

Reforçar la competitivitat de les empreses que formen part del sector dels serveis financers
a Catalunya definint una visió de futur i un pla d’accions amb una dinàmica públic-
privada per executar-lo.

Mapeig i Caracterització del 
sector de Serveis 
Financers a Catalunya (per 
segments de negoci)



Conclusions

� Objectiu: impulsar la creació d’un cluster financer a Catal unya . És una iniciativa que
tindria un efecte multiplicador sobre l’economia: competitivitat de les empreses, captació de
talent, internacionalització, ocupació de qualitat, atracció d’inversions....

� El sector financer és estratègic per canalitzar crèdit cap a les empreses .

� En els darrers anys moltes ciutats/regions han apostat per reforçar els seus sectors financers
(Montreal, Luxemburg, Milà), amb resultats contrastats. Per tant, aquest projecte és una
oportunitat i també una obligació.

� Catalunya té una indústria del serveis financers potent i estructurada. És u n sector que
es troba en moments de grans canvis deguts a la irrupció de noves tecnologies i models
de negoci, creixent regulació, procés de concentració...

� Tenim una gran oportunitat de desenvolupar un ecosistema d’innovació financer
aprofitant l’entorn tecnològic i la marca BCN/Catalunya. S’identifiquen oportunitats
d’especialització i diferenciació : asset management, venture capital, corporate finance,
sistemes de pagaments...possible especialització en green/sustainable finances?

� Full de ruta : cooperació publico-privada, cooperació entre les empreses, polítiques públiques
orientades al sector financer... qualsevol iniciativa ha de ser fruit del consens.

� Cal una plataforma del sector financer com a indústria que lideri projectes transformadors
en termes d’innovació, internacionalització i gestió del talent.
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