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Invest in Catalonia

1. És l’organisme de la Generalitat que s’ocupa
de donar servei a les empreses inversores a
Catalunya

Qui som?

Catalunya

2. Té com a missió contribuir, amb la seva tasca,
a crear riquesa i ocupació estable i de qualitat.



Objectius

1.Atraure inversió productiva a Catalunya,
bàsicament d’empreses estrangeres (absents)

2.Fomentar la reinversió i l’expansió d’empreses
ubicades a Catalunya (presents)

• Com ho fem?
1.A través de programes de promoció internacional
2.Mitjançant una política estructurada d’aftercare



A qui ens adrecem?

A empreses internacionals

�que planegen la seva primera inversió o volen
expandir les seves activitats a Europaexpandir les seves activitats a Europa

� ja establertes a Catalunya amb plans d’expansió
o nous projectes d’inversió



Els nostres serveis

La vostra empresa està valorant la 
possibilitat d’invertir a Catalunya?

Teniu un projecte d’inversió 
empresarial a Catalunya?

Busqueu un emplaçament pel 
vostre projecte empresarial?

Informació
per a empreses estrangeres

Finestra única 
per a projectes d’inversió

Servei
de localització empresarial

Esteu buscant partners locals pel
vostre projecte? 

Partenariat global 

Expansió i desenvolupament
d’empreses establertes a Catalunya

Necessiteu conèixer les línies 
d’incentius disponibles?

Servei
d’assessorament d’incentius

La vostra empresa ja està 
implantada a Catalunya ?



Des de 1985

Invest in Catalonia ofereix experiència i confiança. 

Invest in Catalonia treballa des de 1985 per crear valor i oportunitats per la 
inversió estrangera. 

projectes d’inversió gestionats

4.100
empreses estrangeres a Catalunya

5.100

6a

projectes d’inversió gestionats

projectes d’inversió materialitzats

740

d’inversió dels projectes materialitzats

7.900 MEURO

50.800
llocs de treball creats o mantinguts

empreses estrangeres a Catalunya

invesrsió esrangera directa rebuda /any

3.900 MEURO

millor ciutat d’Europa on fer negocis: 
Barcelona 



Algunes empreses amb les que hem treballat

www.investincatalonia.com



Servei de localització empresarial

Xarxa de partners

• Municipis
• Incasòl
• Cimalsa
• Real State multinacionals• Real State multinacionals
• Immobiliàries locals
• Propietaris (particulars i empreses) 

OFERTA DE SÒL + INCENTIUS LOCALS + MICROENTORNO 



Atracció d’activitat econòmica als polígons

SEU 
R+D DISSENY MANUFACT LOGISTICA COMER

UNIVERSI
TATS I CT

FLOTAS I TTE

SEU 
SOCIAL

R+D DISSENY MANUFACT LOGISTICA COMER
CIAL

CONTACT 
CENTER

PACKAGING
SERVEI 
POST 
VENDA



ACCIÓ
Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

+34 934 767 206
Info.accio@gencat.cat

@ACC1O
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