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BENVINGUTS A CliQIB

Després de més de 30 anys de treball associatiu, el sector de la indústria química balear va iniciar en 
2010 una nova marxa, de la mà de l’Institut d'Innovació dels Illes Balears (IDI), participant en un 
diagnòstic sectorial enfocat a la constitució d'un clúster de la innovació, orientat a reforçar les línies de
treball col·laboratiu al voltant dels eixos estratègics de la qualitat, la innovació, i la sostenibilitat 
ambiental.

Als inicis del 2013, es va fer realitat la constitució del "Clúster de la Indústria Química dels Illes Balears" 
(CliQIB), i es va signar el conveni amb el Parc Tecnològic situat a Palma de Mallorca (Parc Bit),
mitjançant el qual situem la nostra oficina tècnica en aquest entorn únic, proper a la Universitat de les
Illes Balears (UIB).

Amb el disseny i desenvolupament del nostre primer pla estratègic (2013-2015) vam pretendre 
acostar
el clúster a les empreses, dotar-lo de contingut i serveis que afavorissin la competitivitat sota el prisma
de la cooperació, informant, formant i enllaçant amb les polítiques de desenvolupament de la indústria
i la R+D+i de la Comunitat.

A CliQIB participen consultories, centres de coneixement, fabricadors i distribuïdors de productes i 
sistemes tecnològics d'aplicació i altres agents vinculats amb la nostra cadena de valor.
Treballem amb un enfocament basat en la promoció de la innovació i l'expansió internacional per
desenvolupar, conjuntament, solucions aplicables globalment.

CliQIB forma part de IB Clusters, l'associació de clústers innovadors de Illes Balears, i és reconegut a la
Unió Europea amb el Bronze Label de ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis), sobre la base
de l'excel·lència en la gestió (European Cluster Management Excellence).

 
“Benvinguts a CliQIB, benvinguts a un futur de turisme sostenible,

benvinguts a la higiene i la neteja del futur. (Towards a clean future)”

Joan M. Matas
Cluster Manager

Pilar Muntaner
Safety Adviser



La posidònia oceànica és el pulmó i font de vida del Mar Mediterrani  i un dels
seus exemplars a Balears és l'organisme més antic i gran del món amb

més de 8 km d'extensió i 100.000 anys d'edat.



Les Illes Balears es troben al cor d'aquest mar. S'han posicionat com a
líder de la indústria turística, avui altament internacionalitzada, present
en tots els continents i factor clau en el desenvolupament de noves 
destinacions turístiques.

La Indústria Química de Balears ha acompanyat aquest creixement 
proveint de productes i solucions higièniques, i apostant per la 
innovació i l'excel·lència a través del clúster CliQIB.

Des de Balears treballem promovent el coneixement, la generació 
d'iniciatives de les nostres empreses i entitats col·laboradores i la seva 
internacionalització amb el ferm propòsit de contribuir a consolidar i 
donar visibilitat a un sector amb un gran potencial de creixement i 
innovació.



CliQIB, UN CLÚSTER PROMOGUT
PEL SECTOR PRIVAT

MISSIÓ

OBJECTIUS

ENTORN

VISIÓ

CliQIB promou l'expansió i la generació de 
negoci de les seves empreses a través de 
l'intercanvi de coneixement, la innovació i el 
compliment de les normatives europees.

CliQIB pretén ser un referent a nivell 
nacional com a identificador de 
projectes en col·laboració per a la 
solució de problemes higiènics en 
turisme, tant per a empreses 
turístiques com per a centres de 
coneixement i entitats de suport a la
innovació.

Organitzar l'expansió de les empreses de 
clúster

Organitzar i incrementar la col·laboració 
entre empreses del clúster i el sector 
turístic i científic

Incrementar i consolidar la reputació de les
empreses del clúster de cara al client final

Contribuir al posicionament de Illes Balears
com a destinació turística de referència al 
món

Les empreses químiques del clúster 
han acompanyat al sector turístic 
balear en la prestació de serveis de 
qualitat.

CliQIB constitueix un element clau 
en la política dels clústers i en 
l'ecosistema d'innovació regional.



 ELS NOSTRES REPTES

EXPANSIÓ

CAPACITACIÓ

Explorar nous mercats i identificar 
oportunitats d'internacionalització de la 
mà de la indústria turística balear.

Transitar el camí de la venda de 
producte a la prestació de serveis 
higiènics integrals per a l'empresa 
turística.

INNOVACIÓ

Ser pioners en solucions tecnològiques
químiques gràcies a un entorn físic de 
proves i la recerca de nous models i 
processos més sostenibles per a la 
indústria turística.

SOSTENIBILITAT

Contribuir a la sostenibilitat del territori 
mitjançant l'aportació de productes i 
solucions mediambientalment 
responsables.



CliQIB està certificat com Cluster Management Excellence BRONZE Label 
per la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).

L'obtenció d'aquesta acreditació reconeix l'excel·lència en la gestió i la 
prestació dels seus serveis i posiciona a l'entitat en la participació de projectes 
i iniciatives europees.

SOM EXCEL·LENTS
BRONZE LABEL CLUSTER

 ELS NOSTRES SERVEIS



 ELS NOSTRES SERVEIS

INNOVACIÓ

EXPANSIÓ
OFICINA TÈCNICA 
I COMUNICACIÓ

FORMACIÓ
Generació de projectes innovadors 
per a la indústria química de les Illes 
Balears

Foment de l’emprenedoria al sector

Impuls a la investigació aplicada i 
transferència de tecnologia

Promoció d’iniciatives de capacitació 
orientades a potenciar la posada al 
mercat de solucions higièniques tant 
per a la indústria turística com als seus 
sectors connexos

Explorar nous mercats per 
internacionalitzar les solucions 
higièniques de les empreses del clúster

Participació en projectes de 
cooperació internacionals

Vigilància sobre la normativa específica 
i assistència tècnica per a la seva 
implantació

Comunicació dels assoliments 
sectorials per incrementar la seva 
visibilitat



SOLUCIONS PER AL TURISME

AIGUA

LOGÍSTICA INVESTIGACIÓ

HIGIENE



SOLUCIONS PER AL TURISME
Teixim xarxes de col·laboració per potenciar els eixos estratègics de CliQIB
promovent la generació constant de noves iniciatives. Oferim un futur més net a
través de sistemes d'innovació oberta amb la voluntat d'enfrontar junts la demanda
de solucions tecnològiques:

CLÚSTERS:

Beauty Clúster Barcelona

Turistec

Balears-T

Clúster Català de l’Aigua 

Bioib

ACADEMIA:

Centro Tecnològic de la Fundació per a la Formació i la Recerca

Centre Tecnològic LEITAT

Centre Tecnològic AINIA

Institut Català de Recerca de l’Aigua

FITRACE Grup de Recerca UIB

Col·legi oficial de Químics de les Illes Balears

ALTRES ENTITATS:

Fundació Bit

SIAM Soluciones Informáticas Ambientales

CEPSA

TIRME

Rambla Bussiness Solutions

Cambra de Comerç de Mallorca

LES NOSTRES XARXES



IB Clústers afronta tres desafiaments concrets:

Recolzar l'impuls de les polítiques d'industrialització de sectors econòmics 
estratègics que puguin liderar la transformació

Generació de projectes innovadors de base tecnològica o de coneixement, 
amb capacitat vertebradora, tractora i multisectorial

L'eficiència, la competitivitat i el posicionament de la regió a l'Europa de les 
Regions

1.

2.

3.

SOM IB CLÚSTERS

 LA INTEL·LIGÈNCIA COL·LECTIVA 
DELS CLÚSTERS D'INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS



SOM EL QUE FEIM

ESTUDI DEL FLUX DEL 
MATERIAL A MALLORCA
Estudi centrat a facilitar una visió dels cultius 
i residus de Mallorca, obtenint una imatge 
enfocada a avaluar les possibilitats del seu ús 
en la producció de detergents ecològics 
dins del projecte Glocal.
Glocal és un projecte d’Ecover coordinat 
per FORUM for the Future i realitzat en 
col·laboració dels clústers BIOIB I 
BALEARS.T.

DESINFECCIÓ D’AIGÜES
RECREATIVES
Estudi sobre les característiques 
fonamentals dels mètodes utilitzats per a la 
desinfecció d’aigües d’esbarjo.
Proposta liderada per CliQIB i 
desenvolupada amb el Departament de 
Química de la UIB.
Va comptar amb el suport d’una “Acció 
especial d’investigació del Govern de les 
Illes Balears”.

ESTUDI COST EFICÀCIA EN
DESINFECCIÓ
Treball per a determinar la relació cost/eficàcia 
d’alguns sistemes de desinfecció aplicables a 
piscines.
Aquest treball fou realitzat conjuntament amb el
Departament de Química i el Departament de 
Biologia i Microbiologia de la UIB.
Va comptar amb el suport d’una “Acció especial
d’investigació del Govern de les Illes Balears”.



“Només és possible avançar quan es mira lluny. Solament cal progressar 
quan es pensa en gran.”

José Ortega y Gasset



TREBALLANT EN AQUEST PROJECTES

BINDER

Estudi de viabilitat de les plantes d’electròlisi salina a 
Balears per a l’obtenció d’hipoclorit sòdic, clau per a la 
desinfecció d’aigües al sector turístic.
Ha rebut el suport d’una subvenció dins la línia C de 
projectes d’Innovació del Govern Balear.

SDS MOBILE

Solució tecnològica integral per al flux d’informació al 
llarg de tota la cadena de subministre.
El projecte consisteix en aconseguir que aquesta 
informació estigui a l’abast de l’usuari a través de la 
lectura dels codis QR. Ha rebut el suport d’una 
subvenció dins la línia C de projectes d’Innovació del
Govern Balear.



LOGICC

Estudi pilot per a l’aplicació de mobilitat elèctrica a la 
logística de productes químics a Balears amb zero 
petjada de carboni (innovació aplicada al canvi en 
processos).
Treball emmarcat dins les iniciatives de la línia B de 
projectes d’innovació del Govern Balear.

TREBALLANT EN AQUEST PROJECTES

DESINFECCIÓ PER 
HIDRÒLISI AVANÇADA

L’aplicació de la tecnologia ecològica ABOT (Advanced 
Bi-polar Oxidation Technology) permet aconseguir una
desinfecció de l’aigua eliminant o reduint al mínim l’ús 
de productes químics i nocius per a la salut i el medi 
ambient.
Projecte realitzat en col·laboració amb l’empresa belga 
Hydrover.



NORMATIVA INTERNACIONAL
DE PISCINES I SPAS

TREBALLANT EN AQUEST PROJECTES

Regulacions de les piscines i del mercat de les piscines 
al sector turístic.
Projecte realitzat en col·laboració amb els nostres 
associats Biolinea Int i Preverisk Group, que ha 
comparat diferents estàndards d'un grup de països 
seleccionats.
Treball emmarcat en les iniciatives de la línia B de 
projectes d'innovació del Govern Balear.

ANÀLISI DE SISTEMES DE
FILTRACIÓ DE PISCINES I SPAS

Estudi pilot sobre la renovació d’aigües recreatives i 
sistemes de filtració. Estudi realitzat per Saniconsult 
Ibérica S.L.
Treball emmarcat dins les iniciatives de la línia B de 
projectes d’innovació del Govern Balear.



ASSESSORAMENT EN MATÈRIA D'HIGIENE

QIBEX
Projecte pilot que analitza la viabilitat que la innovació en coneixement 
aplicada als serveis (amb productes associats) es comercialitzi en mercats 
exteriors mitjançant una marca paraigües, i posicioni les nostres empreses 
com a solucionadors higiènics en turisme, realitzat en col·laboració 
d’Innobalears.
Treball emmarcat en les iniciatives de la línia B de projectes d'innovació del
Govern Balear.



EL FUTUR ÉS QIBEX

QIBEX GREEN

Planta d'electròlisi salina no contaminant que pretén 
garantir el subministrament de productes estratègics 
per al tractament i desinfecció de l'aigua potable a la 
regió.

QIBEX GLOBAL

Empresa de gestió higiènica d'establiments hotelers 
per a la comercialització exterior del coneixement de 
les empreses del clúster.



EL FUTUR ÉS QIBEX

QIBEX FÒRUM

Candidatura per organitzar a Mallorca la 8th International
Swimming Pool & Spa Conference i un esdeveniment 
associat per mostrar tecnologia innovadora al sector 
turístic

QIBEX LIVING LAB 

Espai per validar tecnologia innovadora i afavorir la 
transferència de tecnologia en piscines i spas



ENTITATS DEL CLÚSTER
COMPROMÍS I COL·LABORACIÓ MITJANÇANT LA 

TRIPLE HÈLIX EMPRESA-UNIVERSITAT-ADMINISTRACIÓ

FUTURQUIMIA

COMERCIAL DISTRIBUIDORA PUIG

INDUSTRIAS ARGUI

DETERGENTES BURGUERA DETERGENTES LA PALMERA

LEJÍAS C’AN VALERO

ECOQUIMIC BALEAR

AIGOCLOR
LEJÍAS OLIVES

DETERGENTES INSULARES DISTRIBUCIONES AGUILÓ

DISTRIBUCIONES EUOPEAS

BALEARS ECOMÓN

THINK COSMETICS

HIDROBALEAR LLADOPOL

COMERCIAL PEDROSA

REPRESENTACIONES
 SAN ANTONIO

ENOVAM PRO ENERGY

SALINAS DE LEVANTE

SERVMAR BALEAR

PREVERISK SERVICES GROUP

FUNDACIÓ BALEAR D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALERS
COL·LEGI OFICAL DE QUÍMICS DE LES ILLES BALEARS

TIRME

CENTRO TECNOLÓGICO DE LA FUNDACIÓ FFR

QUIMIOTEST

SANICONSULT IBÉRICA

DISARP BALEAR

ACUAFIX

BIOLENA INT.
ATA

TECNOLOGÍAS AMBINETALES

CASA GAILLARD

GISPERT DEPURACIÓN 
DE AGUAS

ROSA Mª JULIÀ FLAQUER 
Y OTROS

KELKO QUÍMICA



“Darrere una entitat hi ha professionals, aquests són els nostres”

Junta directiva



IB

CliQ

Superfície : 1.400.000 m2
109 empreses
Una incubadora d’empreses 
40 projectes de joves empresaris
Disposa de la Unitat d'Innovació per a la 
consolidació de les empreses de base tecnològica

PARC  BIT:
Parc d’Innovació tecnològica 
de les Illes Balears

UBICACIÓ



C/ Laura Bassi, 1, Local 9, 2 pis
Centre Empresarial Son Espanyol 

Parc Bit - 07121 Palma de Mallorca
T. 971 944 583

twitter: @clusterquimic
www.cliqib.org

Clúster de la Indústria Química
 de les Illes Balears


