
 

 

Enginyers Industrials de Catalunya crea  

una comissió sobre Enginyeria de la Salut 

• El sector de la salut i les ciències de la vida a Catalunya genera 31.087 
milions cada any i representa el 7,2% del seu producte interior brut (PIB) 

• “L’Enginyeria de la Salut està present en empreses de l’àmbit farmacèutic, 
hospitalari, Biotec, Medical devices, startups, consultories, entre d’altres” 
va explicar Marc Pérez Pey, president de la Comissió i director regional de 
HARTMANN GROUP 

Barcelona, 26 de febrer de 2020.- Enginyers Industrials de Catalunya ha creat la 
Comissió de l’Enginyeria de la Salut que es constitueix com a plataforma 
d’intercanvi de coneixement i networking i amb l’objectiu de posicionar 
l’enginyeria com un dels principals pilars del futur del sector salut. El sector de la 
salut i les ciències de la vida a Catalunya genera 31.087 milions cada any i 
representa el 7,2% del seu producte interior brut (PIB). 

Catalunya compta amb un total de 1.060 empreses del sector salut, amb una 
forta capacitat exportadora, que han donat ocupació d’alta qualitat a 53.371 
persones i han facturat uns 17.802 milions d’euros. “L’Enginyeria de la Salut està 
present en empreses de l’àmbit farmacèutic, hospitalari, Biotec, Medical 
devices, startups, consultories, entre d’altres” va explicar Marc Pérez Pey, 
president de la Comissió d’Enginyeria de la Salut i director Regional a 
HARTMANN GROUP. En conjunt, més de 223.000 persones treballen en aquest 
sector, al voltant d’un 7% dels ocupats catalans.  

 “Venim d’un món on la salut estava dominada pels avenços en el camp de la 
biologia, actualment ho està per la robòtica i la genètica” va afirmar Ramon 
Maspons, Chief Innovation Officer a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuascat). Maspons també va afegir que “anem cap a una  medicina 
més predictiva, personalitzada, participativa – el pacient tindrà un rol més actiu- 
i cada cop més preventiva”. 

Segons dades de 2018, la indústria farmacèutica a Catalunya té instal·lades 76 
empreses amb una facturació de 7.420 milions d’euros, donant feina a 19.680 



 
persones. Pel que fa al sector Biotecnològic, a Catalunya hi ha 189 empreses 
amb una facturació agregada de 2.930 milions d’euros i més de 9.280 
treballadors.  
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