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6
Promoure accions de 
reindustrialització i reactivació 
econòmica al territori metropolità. 

1
Desplegar un programa de suport a la projecció 
exterior de les activitats econòmiques i de les 
empreses del territori metropolità.

L’Agència Metropolitana 
de Desenvolupament 
Econòmic de Barcelona

2
Participar en la promoció de la marca 
Barcelona.

3
Establir un model metropolità de 
treball per a la captació d’inversions.

4
Promoure experiències i projectes 
metropolitans d’innovació 
econòmica i social.

55
Establir una plataforma per a la 
coordinació de projectes amb 
universitats, empreses, centres 
d’excel·lència i municipis.

Funcions

és un nou instrument de treball 
metropolità per a l'impuls de 
programes d'internacionalització 
i promoció d'inversions, 
el foment de la innovació 
i la reindustrialització i el suport 
als serveis locals de promoció 
econòmica dels 36 municipis 
de l’àrea metropolitana de 
Barcelona.
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11
Desenvolupar una nova aproximació 
metropolitana a la gestió de l’ocupació en 
el mercat de treball. 

12
Promoure la concertació amb els agents 
socioeconòmics amb compromís de polítiques 
actives de promoció econòmica i ocupació.

7
Desenvolupar accions de coordinació 
i suport per als serveis locals de 
promoció econòmica.

8
Desenvolupar accions de coordinació 
i suport per al comerç metropolità i 
la promoció del sector turístic.

99
Mantenir i millorar els sistemes web 
d’informació d’activitat econòmica a 
l’àrea metropolitana.

1010
Promoure l’economia cooperativa, social 
i solidària (ECSS).
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Internacionalització 
i promoció d’inversions



Impuls a la 
internacionalització 
de l’economia 
metropolitana

Objectius del projecte

Programes de l’Agència

Donar suport a la projecció exterior 
de les activitats econòmiques 
i de les empreses del territori 
metropolità, en col·laboració amb 
altres administracions i amb els 
sectors empresarials.

Programa Barcelona-Catalonia de 
projecció del teixit econòmic
Presència a les principals fires internacionals 
d’inversió, com MIPIM a Cannes, EXPO REAL a 
Munic o Meeting Point a Barcelona. Per fer-ho, s’ha 
formalitzat un Conveni amb l’Incasòl (Generalitat 
de Catalunya) i Barcelona Activa (Ajuntament de 
Barcelona). La participació de l’Agència pretén 
donar visibilitat als projectes d’inversió al territori 
metropolità a l’estand Barcelona-Catalonia.

1
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Taula de coordinació econòmica 
exterior
Participació a la Taula de coordinació econòmica 
internacional, que té per objectiu coordinar les 
estratègies de tots els actors públics en la 
promoció econòmica del territori i en la recerca 
d’oportunitats de suport a l’exportació. 

2
Programa de promoció 
d’exportacions d’empreses 
metropolitanes 
Participació directa en accions de recerca d’inversió 
estrangera, mitjançant rondes de negocis i 
contactes bilaterals amb agents inversors, amb 
presentació dels projectes municipals o 
d’empreses dels municipis metropolitans, i en 
coordinació amb altres actors públics o privats.

3
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Projecció de la marca 
metropolitana de 
Barcelona



Objectius del projecte
Establir un model de promoció de 
marca que permeti que el conjunt 
dels municipis metropolitans puguin 
compartir la marca Barcelona 
i que, al mateix temps, hi puguin 
incorporar les seves aportacions 
i necessitats.

Programes de l’Agència
Projecció metropolitana de la marca 
Barcelona
Establiment de protocols i d’espais de participació 
amb els municipis de l’àrea metropolitana de 
Barcelona, implicant-los activament en la proposta 
i projecció de la marca Barcelona, des de la visió 
metropolitana, i fent-los partícips dels beneficis 
que pot aportar amb relació a l’atracció d’activitat 
econòmica.

1
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Objectius del projecte
Promoure la informació i l’ajuda 
necessàries per facilitar la inversió 
a l’àrea metropolitana de Barcelona, 
tant la nova inversió com el 
manteniment o l’ampliació 
d’inversions d’empreses que ja hi 
estan ubicades, establint mecanismes 
proactius per situar aquest territori 
com una zona atractiva per invertir-hi, 
amb una bona coordinació entre els 
diferents agents públics i privats 
implicats en la captació i seguiment 
de les inversions. 

12

Captació i seguiment 
d’inversions
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Programes de l’Agència
Programa d’atracció i retenció 
d’inversions empresarials 
metropolitanes
Suport al creixement i a la inversió de les empreses 
metropolitanes, amb coordinació i participació dels 
municipis metropolitans. L’objectiu del programa és 
potenciar i enfortir la capacitat d’atracció d’inversió 
productiva, per tal que es consolidi el teixit empresa-
rial present als municipis que formen part de l’AMB.

Cercador de naus i solars 
industrials. Cercador d’oficines 
i locals comercials 
Desenvolupament i manteniment de sistemes 
d’informació geolocalitzats d’interès per a la captació 
d’inversions, en format web i app . El programa 
inclou l’agregació i l’actualització periòdica de dades 
sobre l’oferta immobiliària identificable de naus 
industrials, solars, oficines i locals disponibles al 
territori metropolità. Aquestes eines incorporen 
l’oferta dels principals portals immobiliaris i d’altres 
actors rellevants del sector. A més, permeten 
caracteritzar la demanda i disposar d’un panell de 
control sobre l’estat del mercat immobiliari on es 
poden realitzar consultes dinàmiques.

Programa d’identificació de 
recursos i d’actius metropolitans 
per a la inversió
Inventari de recursos i d’actius en l’àmbit de 
l’empresa i l’activitat econòmica existents a l’àrea 
metropolitana i susceptibles d’interès per a 
inversors internacionals i nacionals. L’Agència 
posarà al dia tots els projectes dels municipis 
metropolitans, identificant les iniciatives on té 
sentit incidir i també les prioritats. L’elaboració de 
l’inventari i el seu dossier informatiu es farà en 
concertació directa amb els municipis i amb els 
suport dels serveis d’urbanisme de l’AMB.

1

2
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Innovació 
i reindustrialització 



Innovació i 
assessorament 
tecnològic

Objectius del projecte
Aconseguir que l’àrea metropolitana 
de Barcelona esdevingui un territori 
capdavanter en projectes i 
iniciatives d’innovació econòmica, 
tecnològica i social, capacitant 
i donant suport als serveis locals 
per a la identificació i promoció 
d’experiències innovadores, 
a més de generar usos mixtos 
en els espaisi entorns inclusius 
i col·laboratius que afavoreixin 
la cohesió social.

Contribuir a la transició de les 
ciutats cap a l’economia del futur: 
coneixement, energia sostenible, 
eficiència energètica, transició 
digital, indústria 4.0, producció 
localitzada i circular.
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Programes de l’Agència
Programa Hub Talent Metròpolis 
Barcelona
Establiment d’una xarxa de centres d’innovació 
especialitzats i de referència de l’àrea metro-
politana que siguin espais de creativitat i innovació. 
Aquesta xarxa ha de posar en comú els diversos 
projectes que es fan al territori de l’AMB i ha de 
cercar sinergies de cooperació i col·laboració que 
ajudin a la reactivació econòmica. Hi participaran 
universitats, centres d’excel·lència, empreses, 
municipis metropolitans i agents econòmics i 
socials. Serà una plataforma metropolitana 
d’intercanvi de bones pràctiques d’innovació en el 
camp de la promoció econòmica i de la formació 
d’agents d’innovació.

1
Programa de capacitació 
emprenedora i assessorament en 
innovació tecnològica
Desplegament de mecanismes de suport econòmic 
per elaborar projectes innovadors que reforcin la 
capacitat emprenedora i la connexió innovadora 
amb reptes empresarials i territorials metropo-
litans, per fer aflorar el talent jove (Innobus 
metropolità, AMB-Lab FP, beques per a empre-
nedors). Establiment de col·laboracions estables 
amb entitats i agents que promouen l’empre-
nedoria i la innovació (convenis amb Citilab, 
Innobaix, IND+I…). 

2

Fons d’inversió 1a oportunitat
Definició i disseny d’un model de suport econòmic 
publicoprivat per generar un fons d’acompa-
nyament per a projectes innovadors que permeti 
elaborar prototips i proves pilot (edificació 
sostenible, eines tecnològiques, BusUp...).

Programa de capacitació 
i acceleració empresarial 
Generació de circuits i metodologies d’acompa-
nyament especialitzat per a la capacitació i el creixe-
ment del teixit econòmic local i metropolità, 
facilitant que les empreses experimentin amb nous 
models de negoci més innovadors i sosteni-
bles i incorporant noves tendències i models 
empresarials i tecnològics (dades obertes, indústria 
4.0 i transició digital) per tal d’identificar oportuni-
tats i obrir possibilitats de col·laboració.

43
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Objectius del projecte
Promoure la reindustrialització al 
territori metropolità enfortint els 
sectors amb més potencial industrial 
i de valor afegit i apostant per sectors 
estratègics, punters, generadors 
d’ocupació i emprenedoria i creadors 
de sinergies al territori, tot en

18

Reindustrialització 
i impuls de l’activitat 
econòmica 
metropolitana



Programes de l’Agència
Pla de millora de polígons 
industrials i àrees d’activitat 
econòmica
Seguiment i monitoratge del Pla de millora de 
polígons industrials metropolitans i àrees d’activitat 
econòmica, per al suport a la modernització i 
transformació dels PAEs. Aquest programa impulsa, 
dins l’àmbit territorial de l’AMB, l’establiment d’una 
línia de subvenció per a ajuntaments, empreses i 
agrupacions d’empreses, vinculats o ubicats en un 
polígon industrial o àrea d’activitats econòmiques, 
per tal que duguin a terme obres de rehabilitació i 
millora que tinguin també un impacte dinamitzador 
en el teixit local empresarial. 

Programa per a la millora 
en la gestió dels PAEs 
Promoció del desenvolupament d’instruments i 
models de gestió als polígons, per avançar en 
sistemes de concertació publicoprivada; definició 
de l’estructura i l’escala de governança, les 
funcions i competències, el tipus de serveis 
(millores del polígon, foment de l’activitat, gestió 
unificada dels serveis), i delimitació dels 
subsistemes industrials en el territori metropolità.

Portal web dels PAEs metropolitans
Creació del web de polígons i àrees d’activitat 
econòmica de l’àrea metropolitana de Barcelona, 
amb tota la informació actualitzada dels polígons 
(activitats, infraestructures de serveis, 
infraestructures de mobilitat i connectivitat, 
geolocalització...), amb el seguiment de l’estat 
d’ocupació i activitat de cada un dels polígons 
mitjançant estudis periòdics, i la creació d’un 
catàleg de millores necessàries.

1

2

3

aplicació dels acords de la Taula 
de Reactivació Econòmica 
i Reindustrialització de l’AMB, amb 
especial atenció en el desplegament 
d’infraestructures als polígons 
d’activitat econòmica (PAE).
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Suport als serveis locals 
i impuls del mercat 
de treball



Coordinació 
i suport als serveis 
a l’empresa
i l’emprenedoria
22



Objectius del projecte
Desenvolupar un programa de 
coordinació i suport a l’empresa i 
l’emprenedoria, amb la col·laboració 
dels serveis locals de promoció 
econòmica per enfortir-los, intercanviar 
experiències i crear una xarxa de bones 
pràctiques que ajudi a consolidar les 
diferents iniciatives municipals. 

Facilitar la millor informació 
possible a les empreses pel que fa 
als serveis disponibles des de les 
administracions en temes de 
promoció econòmica i ajuts.

Programes de l’Agència
Cercador de serveis i prestadors 
de serveis per a empreses 
i emprenedoria
Identificació i actualització periòdica del conjunt 
de serveis existents en l’àmbit local per a l’empresa 
i l’emprenedoria, així com dels dispositius i agents 
privats que hi treballen, de manera que es pugui 
disposar d’un mapa metropolità que identifiqui les 
especificitats i especialitats territorials en l’oferta 
i prestació d’aquests serveis.

Programa de suport a les Oficines 
d’Atenció a les Empreses (OAEs)
Suport als ajuntaments en la creació i funcio-
nament de les Oficines d’Atenció a les Empreses 
(OAEs). Endegament d’un projecte col·lectiu de 
treball i suport per a la coordinació i especialització 
de serveis a partir d’un model de funcionament 
consensuat.

1

2
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Coordinació 
i impuls de noves 
activitats econòmiques 
locals

Programes de l’Agència
Programa metropolità de simbiosi 
industrial
El foment de l’economia verda es concreta 
inicialment en el Programa de simbiosi industrial i 
comprèn quatre serveis: 
– Creació de la Plataforma de recursos circulars, web 

que recull informació sobre professionals i bones 
pràctiques orientades a la promoció d’aquestes 
estratègies en el teixit industrial metropolità.

– Línia de subvencions als municipis metropolitans 
perquè puguin avaluar la potencialitat dels seus 
teixits industrials en la implementació d’estra-
tègies de simbiosi industrial.

– Oferiment de suport tècnic a municipis amb 
projectes operatius en aquest àmbit. 

– Taula d’Economia Circular, amb l’objectiu d’esde-
venir un fòrum de debat i d’intercanvi d’estratè-
gies de simbiosi i economia circular del territori 
metropolità.

1
Programa de promoció de 
l’economia cooperativa, social i 
solidària (ECSS)
Obertura d’una línia específica periòdica de 
finançament de projectes d’ECSS en col·laboració 
amb els municipis i els agents territorials 
encarregats d’identificar-los i promocionar-los. 
Enfortiment de la xarxa d’ECSS donant suport als 
espais relacionals per al foment d’aquest tipus 
d’activitats. Actualització i difusió del mapa 
d’experiències d’ECSS al territori metropolità i 
impuls d’accions de sensibilització a través de la 
celebració de jornades i d’altres activitats 
específiques.

2
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Objectius del projecte
Impulsar una nova línia de 
polítiques de desenvolupament, 
suport i coordinació de les activitats 
que els municipis vulguin dur a 
terme en l’àmbit de les noves 
economies, orientada a la 
revitalització de les economies 
arrelades al territori. Els programes 
han de contribuir a potenciar les 
pràctiques d’economia social, 
solidària i cooperativa, tant de base 
tradicional com tecnològica. 
S’hi inclouran les noves economies 
orientades a la promoció de 
l’economia verda i del sistema 
alimentari metropolità.

Pla d’acció del sistema alimentari 
metropolità
Impuls a la redacció del Pla d’acció del sistema 
alimentari metropolità, en col·laboració amb la 
resta de departaments de l’AMB, per establir les 
bases d’una política alimentària d’abast metropo-
lità que vetlli per l’accés a una alimentació 
saludable i assequible amb criteris d’equitat, 
conservació patrimonial i conservació ambiental. 
En aquest context, l’Agència desenvoluparà 
programes específics emmarcats en l’estratègia 
metropolitana i destinats al foment de la producció 
agroforestal metropolitana, el consum de proxi-
mitat i la competitivitat del sector agroalimentari 
del territori. 
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Impuls del mercat 
de treball metropolità

Objectius del projecte
Desenvolupar una nova aproximació, 
amb la plena participació dels serveis 
locals, en la gestió de l’ocupació en el 
mercat de treball buscant noves eines 
per adaptar els processos d’informació 
- orientació - prospecció - inserció a la 
realitat canviant de l’ocupació en el 
moment actual.
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Programes de l’Agència
Programa per a la promoció de 
projectes singulars dels plans 
socials d’ocupació
Impuls a projectes d’iniciativa municipal o 
plurimunicipal de caràcter innovador dirigits a 
facilitar la creació de noves oportunitats d’ocu-
pació, autoocupació i millora de la qualificació 
professional i que poden ser desenvolupats en 
cooperació publicoprivada. 

1
Programa de formació en nous 
perfils professionals
Desenvolupament d’un programa centrat en la 
prospecció i orientació de nous perfils professionals 
i en la seva inserció laboral per tal de millorar la 
qualitat i l’eficàcia de les polítiques locals 
d’ocupació. 
Estudi, amb perspectiva innovadora, de la relació 
d’interacció entre demanda i oferta de formació 
i d’ocupació en el mercat de treball metropolità; 
execució de programes que responguin a les 
necessitats del teixit productiu metropolità, amb 
plans concertats amb centres educatius i 
empreses.

3
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Observatori del mercat de treball 
metropolità
Elaboració d’informació periòdica amb indicadors 
sobre el mercat de treball dels municipis 
metropolitans. Col·laboració en el desenvolupa-
ment de dades metropolitanes sobre mercat de 
treball amb els diferents agents implicats i publi-
cació i difusió dels resultats en format obert.

2




