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COM NEIX L’OFICINA DE CAPTACIÓ  
D’INVERSIONS I QUIN PAPER JUGA  
EN EL TERRITORI? 

• La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena té per 
objecte i finalitat la unió d’esforços i disponibilitats 
econòmiques dels set municipis que la conformen, amb un 
compromís clar cap a les polítiques de promoció econòmica i del 
territori. 

 

• Aquests muncipis comparteixen la voluntat i la necessitat de 
poder coordinar-se per portar a terme accions que: 
 

• Fomentin i impulsin la promoció del territori industrial;  

• Permetin el desenvolupament de noves activitats empresarials a la zona; 

• Promoguin i potenciïn la instal•lació de noves inversions;  

• Donin suport a la consolidació del teixit empresarial del territori. 



COM NEIX L’OFICINA DE CAPTACIÓ  
D’INVERSIONS I QUIN PAPER JUGA  
EN EL TERRITORI? 

• Per col•laborar íntimament i coordinar esforços de forma eficaç, 
es va crear al 2014 una Oficina de Captació d’Inversions 
Empresarials com a eina clau per atreure inversions i activitats 
productives sostenibles i temporalment estables.  

 

• Funcions de l’Oficina: 
 

• Detecció d’oportunitats d’inversió empresarial. 

• Orientació per a empreses estrangeres amb intenció d’establir-se. 

• Servei d’informació d’incentius a la inversió. 

• Servei de localització empresarial.  

• Acompanyament de projectes d’inversió de forma coordinada amb els 
Ajuntaments. 
 

 



MODEL DE GOVERNANÇA 

Promocions 
econòmiques dels 

municipis 

Clústers, 
associacions i 

entitats del territori 

Oficina de Captació 
d’Inversions  

Empreses privades 



PRINCIPALS ESTRATÈGIES   
I ACCIONS D’ATRACCIÓ  
EMPRESARIAL 

PRINCIPALS ESTRATÈGIES i ACCIONS: 
 

1. Participació en fires i missions  

     empresarials tant a nivell local,  

     nacional com internacional. 

• Promocionar els actius diferencials  

      del territori. 

• Captar les necessitats de les empreses  

      presents. 

 

 

 

 

 



PRINCIPALS ESTRATÈGIES I  
ACCIONS D’ATRACCIÓ  
EMPRESARIAL 

2. Signatura de convenis de col·laboració amb clústers, 
associacions i entitats per tal de treballar conjuntament i de 
forma coordinada per l’atracció de noves empreses i 
inversions a la Conca d’Òdena, acompanyant i donant suport a 
les empreses que volen créixer i les que es volen implantar de 
nou en el territori. 
 

 
 

 



PRINCIPALS ESTRATÈGIES I  
ACCIONS D’ATRACCIÓ  
EMPRESARIAL 

3. Participació com agent intermunicipal de la conversió de la 
Conca d’Òdena en camp de proves per al vehicle connectat i 
autònom. 

 

 
 

 



PRINCIPALS ESTRATÈGIES I  
ACCIONS D’ATRACCIÓ  
EMPRESARIAL 

4. Participació com a 
agent intermunicipal del 
desen- volupament del 
Pla Director Urbanístic 
del sector d’activitats 
econòmiques de la Conca 
d’Òdena.  

 
 

 



EINES DE SUPORT 

EINES DE SUPORT: 
 

1. Web Invest, blog i xarxes socials 
 

2. Geoportal dels PAE’s 
 

3.  Material promocional de l’Oficina 

 
 

 



PER QUÈ INVERTIR A LA  
CONCA D’ÒDENA? 

 
 

 
PER QUÈ INVERTIR A LA CONCA D’ÒDENA? 



INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 

Casos d’èxit = 
Número d’empreses implantades 

Número de peticions gestionades 

Tasa de retorn del pressupost executat = 

Valor inversions realitzades en el territori 

Valor del pressupost executat 

x 100 

x 100 

Tasa de creació de llocs de treball =  

Parats que troben feina en el període T 

Parats en el període T 

x 100 



www.investcentercatalonia.cat 

now@investcentercatalonia.cat 

93 805 04 09 / 609 02 20 14 
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PRECS I PREGUNTES? 


