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Telefónica a Espanya_
Algunes magnituds significatives

ACCESSOS TOTALS
ESPANYA            MUNDIAL

12%

41,5 Milions
D’EUROS D’INGRESSOS

ESPANYA            MUNDIAL

26%

12.939 Milions

LLOCS DE TREBALL DIRECTES
ESPANYA            MUNDIAL

30.611

26%

D’EUROS D’INVERSIÓ

1.719 Milions
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Amb la innovació_

El 79,5% de les llars disposa de 
FTTH.

El 98,4% de la població disposa 
de cobertura 4G.

The Thinx Lab juntament amb 
i2CAT i MWCapital Thinx, un labo-
ratori dirigit a startups i corpora-
cions que permet provar tecnolo-
gies 5G i que té com a objectiu 
convertir la ciutat en un dels prin-
cipals hubs d’innovació digital 
europeus en 5G.

Start4big, un projecte per atraure 
'start-ups', tant nacionals com 
internacionals, que desenvolupin 
solucions disruptives i resolguin 
diferents reptes plantejats amb 
l’objectiu de millorar l’experiència 
dels seus consumidors.

Centre d’Innovació a Barcelona, 
des del qual es lidera tota la recer-
ca i innovació disruptiva de Tele-
fónica.

5 Hubs d’Open Future a Catalun-
ya (dos a Barcelona, Tarragona, 
Terrassa i Cornellà) entre els que 
destaca el Wayra Hub de Barcelo-
na, un dels dos espais d’innovació 
més rellevants al nostre país.



Con la innovación_

Càtedres Telefónica a la Universi-
tat Politècnica de Catalunya-Uni-
versitat Pompeu Fabra de Cogni-
tive IoT; i a la Universitat de 
Barcelona-Universitat Rovira i 
Virgili de Smart City.



Amb els nostres clients_

punts de venda
172

accessos
7.147.224



Amb l’economia_

proveïdors 
locals

...281
facturats a 
un total de...

279,3



Amb l’ocupació_

dels treballadors 
directes de 
Telefónica a 
Espanya

11,44%
treballadors 
directes a Telefónica 
a Catalunya a més 
dels llocs de treball 
indirectes derivats

3.503
hores invertides 
en la formació 
dels nostres 
treballadors

89.524



Amb el desenvolupament de la tecnologia_

3.314.744
milions d’euros 
invertits en els 
darrers 5 anys

1.146,2
UUII (llars i locals 
comercials) passats 
a FTTH



Amb la comunitat_

ACTIVITATS
FUNDACIÓ TELEFÓNICA

PATROCINIS 
DESTACATS

 63 joves en Llançadores d’Ocupació i 
Emprenedoria Solidària (LEES) de la Fundació 
Telefónica a Tarragona, Sant Vicenç del Horts i 

Gavà (Barcelona)

61 participants en el programa “Conecta 
Empleo” Fundació Telefónica

  5 projectes de Catalunya presentats al 
programa Think Big

  671 treballadors actius al programa de 
voluntariat de la Fundació Telefónica

 Exposició “Terry O´Neill. El rostre de les 
llegendes”, a la Filmoteca Catalunya de 

Barcelona

Gran Teatre del Liceu

    Festival Internacional de Música Castell de 
Peralada 2018

Americana Film Fest

Sitges Film Festival – Festival Internacional de 
Cinema Fantàstic de Catalunya

Marató de TV3

Trobada empresarial al Pirineu

Nit de les Telecomunicacions

La Nit de l'empresari 2018

Diada de les Telecomunicacions



Elaborat per:
Direcció de Relacions Institucionals

Telefónica España
Volem fer el nostre món més humà 
connectant la vida de les persones


