DADES PARCBIT 2019

Des que fou inaugurat el 2002, el ParcBit no s’ha aturat de créixer. A més de convertir-se en el principal
nucli d’empreses innovadores i de base tecnològica de l’arxipèlag, el Parc s’ha anat consolidant fins
convertir-se en un factor determinant en l’economia balear i un referent de la tecnologia i la innovació a les
Illes.

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


Dades pròpies de la Fundació Bit: Qüestionari online que l’Observatori Balear de la Societat de la
Informació (OBSI) va passar a les empreses del Parc durant els mesos d’octubre, novembre i desem bre de 2019 (les dades de facturació en referència al 2018); i dades internes del nombre d’empreses
que s’allotgen al Parc (desembre 2019). Un total de 60 empreses van contestar el qüestionari.



Adquisició de les dades de facturació i nombre d’empleats a Axesor durant el 2019 (dades comercials 2018).

PERFIL DE LES EMPRESES
El desembre de 2019, al ParcBit s’hi localitzen 172 empreses, de les quals 26 estan estan en incubació a
l’espai EmprenBit. La incubadora d’empreses del Parc, que comprèn diferents modalitats, representa el
conjunt d’intrafraestructures i serveis de suport a emprenedors amb idees de negoci innovadores. Les
empreses incubades reben un servei d’orientació en la definició i validació dels seus models de negoci, així
com el llançament i consolidació dels seus projectes d’empresa i un espai de treballa abaix cost en un entorn
ideal per al naixement de start-ups com és el ParcBit. Respecte la resta d’empreses instal·lades al Parc, la
majoria es dediquen a serveis de TIC, entre les quals destaca el TIC-turisme, però també hi ha moltes
empreses que es dediquen a l’enginyeria i les telecomunicacions, la biotecnologia, la consultoria, i a la
indústria cultural i creativa, així com també s’hi concentren ens públics, organitzacions empresarials i
clústers.

172

171
152
137

2015

142

2016

2017

2018

2019

Gràfic 1. Evolució del nombre d'empreses instal·lades al ParcBit. 2015-2019.
Font: Dades Fundació Bit 2019.

En relació a la grandària de les empreses del Parc, la majoria (60,6%) tenen menys de 5 treballadors, mentre
un 8,3% de les empreses ocupa a més de 50 treballadors (Gràfic 2). Respecte el sector d’activitat, destaquen
les que ofereixen Serveis TIC, que representen el 42,5% del total d’empreses, el sector Turisme representa el
16,2% i el de Biotecnologia/ Salut el 9,6% (Gràfic 3).
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Gràfic 2. Grandària de les empreses segons el nombre de treballadors.
Font: Dades adquirides a Axesor 2019 i dades pròpies.
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Gràfic 3. Sector d'activitat de les empreses.
Font: Dades Fundació Bit 2019.

FACTURACIÓ
La facturació del total de les empreses del Parc creix any rere any i, al desembre del 2018, frega els 1.100M
d’euros (dades Axesor i dades pròpies Fundació Bit). Respecte els països on les empreses del Parc tenen
clients, destaquen en aquest ordre, Espanya, Mèxic, Regne Unit, Alemanya, França i els Estats Units (Gràfic
4). I pel fa a la facturació exterior, un 43,4% de les empreses enquestades han facturat a l’estranger durant el
2018.
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Gràfic 4. Facturació a l’estranger de les empreses.
Font: Dades Fundació Bit 2019.

PERFIL DELS TREBALLADORS
Les empreses del Parc ocupen, el desembre de 2019, més de 4.000 treballadors (un 21% més que l’any
anterior) i més del 60% tenen menys de 5 treballadors. La gerència o direcció de l’empresa recau, en un
80%, en un home i el 20% en una dona i la proporció entre homes i dones pel total de treballadors, és de 6
homes per cada 4 dones. L’edat dels treballadors es situa, sobretot, entre els 35 i els 44 anys, franja que
aglutina més del 40% dels treballadors. Les empreses del Parc ocupen, sobretot, personal amb estudis de
superiors, com es pot observar al gràfic 8. Mentre 6 de cada 10 tenen estudis de grau (enginyeries,
llicenciatures, diplomatures o graus), un 3,8% són doctorats. El perfil dels treballadors del ParcBit segueix
essent jove i, a la vegada, qualificat. Al gràfic 9 fa referència al nombre de teletreballadors que té actualment
el Parc i la xifra arriba al 42,7% que teletreballa almenys un dia a la setmana.
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Gràfic 5. Percentatge d'homes i dones que ocupen la gerència de l'empresa.
Font: Dades Fundació Bit 2019.
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Gràfic 6. Sexe dels treballadors.
Font: Dades Fundació Bit 2019.
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Gràfic 7. Edat del treballadors.
Font: Dades Fundació Bit 2019.
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Gràfic 8. Nivell d’estudis dels treballadors.
Font: Dades Fundació Bit 2019.
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Gràfic 9. Personal que teletreballa algun dia de la setmana.
Font: Dades Fundació Bit 2019.

SUGGERIMENTS DELS TREBALLADORS
Entre els comentaris i suggeriments dels treballadors destaquen els que es refereixen a la millora dels
aparcaments i a l’augment del transport públic, sobretot destaquen els comentaris que fan referència a
l’arribada del metro, però també a l’augment de freqüències del bus.
Altres propostes van dirigides a augmentar l’oferta de restauració i altres instal·lacions. Els costos
d’allotjament al Parc són considerats, per algunes empreses, com a massa elevats i també hi ha porpostes
vinculades al manteniment i augment d’esdeveniments per fomentar el networking i la comunitat ParcBit.

CONCLUSIONS
A partir de les dades extretes del qüestionari que s’ha passat a les empreses del Parc durant els mesos
d’octubre, novembre i desembre de 2019, 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:


Respecte el 2018, el nombre total d’empreses ubicades al Parc es manté estable.



S’incrementa el nombre de treballadors a les empreses del Parc, arribant a superar els 4.000.



Puja també la facturació total de les empreses allotjades superant, el desembre de 2018, els 1.100 milions d’euros, amb gran pes del sector TIC i Turisme.



Les empreses que s’ubiquen al Parc pertanyen, sobretot, al sector de Serveis TIC (42,5%), Turisme
(16,2%), i també tenen un pes important les empreses de Biotecnologia/ Salut (9,6%).



Actualment un 42,7% teletreballa almenys un dia a la setmana.



La gerència o direcció de l’empresa recau, en un 80%, en un home i el 20% en una dona i la
proporció entre homes i dones pel total de treballadors, és de 6 homes per cada 4 dones. L’edat dels
treballadors es situa, sobretot, entre els 35 i els 44 anys, franja que aglutina més del 40% dels
treballadors.



Mentre 6 de cada 10 treballadors tenen estudis de grau (enginyeries, llicenciatures, diplomatures o
graus), un 3,8% són doctorats.

