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Agència per la 
Competivitat de 
l’Empresa (ACCIÓ)
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ACCIÓ és l’agència per la competitivitat de l’empresa de la Generalitat de Catalunya. Adscrita al 
Departament d’Empresa i Treball, és el referent públic per contribuir a la transformació de les empre-
ses catalanes. Compta amb una xarxa de 40 oficines arreu del món, 7 delegacions a Catalunya i 
col·labora amb institucions públiques i privades per fer avui l’empresa del demà.

Al 2021 la Xarxa d’Oficines Exteriors de Comerç i Inversions ha 
gestionat més de 2.200 projectes (rècord històric)

Més de 1.000 empreses assessorades per les delegacions 
territorials 

7 delegacions 
a Catalunya

+100
països d’àmbit d’actuació 

40 oficines 
arreu del món
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Un binomi guanyador

ACCIÓ treballa perquè l’empresa identifiqui els 
canvis al seu entorn, els aprofiti i es transformi, 
potenciant allò que la pugui fer diferent i més 
competitiva. Aquesta diferenciació es produeix 
fonamentalment a través del binomi clau per a la 
competitivitat empresarial: innovació + interna-
cionalització.

Objectius compartits

Ens mouen tres objectius: incrementar la pro-
ductivitat de l’empresa catalana, acompanyar-la 
en els seus reptes de transformació i posiciona-
ment global i, finalment, reforçar l’atractivitat de 
Catalunya com a destinació d’inversions d’alt 
valor afegit. Aquests objectius tenen un impacte 
positiu en el creixement de l’economia i la creació 
d’ocupació.

Què diuen de nosaltres?

ACCIÓ és un catalitzador clau per fer 
créixer el nostre negoci. Des dels inicis 
ens han ajudat amb assessorament finan-
cer, promoció i sobretot presentant-nos 
clients per fer créixer l’empresa.

Startup

ACCIÓ ens ha donat la confiança suficient 
per poder fer el salt i crear una filial a 
Colòmbia. L’experiència amb ells ens ha 
fet fàcil el que per a nosaltres era molt 
complex. No podem imaginar exportar a 
un país sense comptar amb ACCIÓ.

Pime
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Una de les claus del nostre creixement 
continuat és la voluntat d’estar molt a prop 
del nostre client i mantenir la competitivitat 
gràcies a un esforç d’innovació i adaptació 
constants. ACCIÓ segueix sent una eina 
clau que ens ajuda a impulsar i reforçar 
aquesta innovació en un entorn cada 
vegada més variable.

Multinacional catalana

Working with Catalonia Trade & In-
vestment has been very positive. They 
assessed us in the type of incentives we 
could get and matched them with our 
project.

Multinacional establerta a Catalunya
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Resultats globals 2021

+33.000 
clients atesos

10.900 
llocs de treball generats 
directament i indirectament

+19.000 
projectes acompanyats

+1.300 M€ 
d’inversió mobilitzada

+3.100 
sol·icituds d’ajuts presentades de 

+3.300 
empreses 

1.154
sol·icituds d’ajuts aprovades de

1.350
empreses 

55,6 M€ 
import d’ajut

488,7 M€ 
d’inversió 
mobilitzada a través 
dels ajuts

8,1
índex mitjà de satisfacció global 
d’ACCIÓ

+50,2
Índex de recomanació d’ACCIÓ 
(Net Promoter Score)

1 € 
de pressupost en ajuts

8,8 € 
d’inversió 
mobilitzada a través 
dels ajuts
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Reconeixements 2021

fDi European Cities and Regions of the Future 2022/2023

L’estratègia de captació d’inversió estrangera 
d’ACCIÓ ha estat reconeguda pel grup Financial 
Times com la millor en la categoria de “Grans re-
gions europees del futur 2022-2023”. L’estra-
tègia de Barcelona també ha estat reconeguda 
com la millor entre les ciutats europees. 

ACCIÓ, a través del programa Catalonia Expo-
nential, ha guanyat l’EXO Award dins de la cate-
goria Open Category com a exemple de bones 
pràctiques en la implementació de processos de 
transformació empresarial dins les organitza-
cions.

Exo Awards
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Impacte ACCIÓ 
2021

258,5 M€
mobilitzats d’inversió en R+D privada
a Catalunya 

1 €
invertit a les Oficines Exteriors 

29 €
en exportació

Impacte en R+D

1Darreres dades disponibles sobre R+D privada de Catalunya

Impacte de les Oficines Exteriors

38 €
en captació d’inversions

= 12 % 
del total de despesa en R+D privada de 
Catalunya1

=
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471,7 M€ d’exportacions a través de projectes gestionats per ACCIÓ

Les exportacions dels projectes gestionats per ACCIÓ han fomentat la 

creació de +1.430 llocs de treball a Catalunya

612 M€ d’inversió estrangera atreta a Catalunya. Rècord històric d’in-
versió atreta a Catalunya amb el suport d’ACCIÓ

221 € d’inversió atrets per cada euro de pressupost dedicat a 
captació d’inversions

134 llocs de treball creats o mantinguts per cada recurs humà 
de Catalonia Trade & Investment

Impacte d’ACCIÓ en Internacionalització 

Impacte d’ACCIÓ en captació d’Inversió 
Estrangera
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Programes prioritaris
i actuacions 
destacades
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A més d’apostar per la innovació i la internaciona-
lització, ACCIÓ, com a agència referent en el su-
port a la competitivitat empresarial a Catalunya, fa 
temps que promou el canvi tecnològic i l’eco-
nomia circular per transformar negocis i sectors 
de l’economia catalana.

El 2021 ha estat un any encara molt marcat pel 
context de canvi generat arran de la Covid-19. Un 
context que deixa clara la necessitat d’avançar-
nos per fer les empreses competitives a escala 
global. 

En aquesta línia, ACCIÓ ha treballat durant tot 
l’any per posar a disposició de les empreses pro-
grames, instruments i serveis per donar respos-
ta als nous reptes i acompanyar les empreses 
en aquest procés per contribuir a la seva compe-
titivitat.

A continuació es detallen alguns dels resultats 
més rellevants:

ProACCIÓ 4.0 

ProACCIÓ Green 

Catalonia Exponential 

International e-Trade 

Programa Startups 

Next Generation EU 

Programa de Noves Oportunitats de 
Negoci

Inversió estrangera

Oficina Tècnica de Barreres a la 
Internacionalització 

Programa Catalunya Clústers
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ProACCIÓ 
4.0

6 M€
en ajuts per a la transformació 
digital de les pimes
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Al 2021 s’ha tancat la primera etapa del 
ProACCIÓ 4.0, un programa destinat a acom-
panyar la petita i mitjana empresa catalana en el 
seu procés de transformació tecnològica, amb 
un especial èmfasi en la seva digitalització. 

Aquest programa consta de diverses actuacions, 
des de cursos de formació per a directius fins 
a l’acompanyament específic en la definició 
d’un pla de transformació digital. A més, incor-
pora ajuts directes per facilitar la diagnosi de les 
tecnologies necessàries i la seva implantació.

L’any 2021: 

El programa ProACCIÓ 4.0 ha estat reconegut 
per la Comissió Europea com a bona pràctica 
de política pública en l’acceleració de l’eco-
sistema innovador de Catalunya i la transfor-
mació de les pimes cap a la Indústria 4.0. 

El programa ha incorporat una metodologia 
de Diagnòstic avançat 4.0 que ofereix la 
possibilitat de traçar un pla de transforma-
ció digital de l’empresa en quatre fases: 
descripció, inspiració, visió i actuació 

+400
pimes catalanes digitalitzades

+70
professionals formats en tecnologies avançades
d’Indústria 4.0 

+260
proveïdors de tecnologies 4.0 acreditats

Programa reconegut com 
a bona pràctica de política 
pública

Cada fase consta d’eines i activitats per acom-
panyar a les empreses a fer realitat la transfor-
mació digital. 

Aquesta metodologia ha estat elaborada per ACCIÓ 
juntament amb un grup de treball format per em-
preses industrials, entitats com el Col·legi Oficial 
d’Enginyers Industrials de Catalunya, Eurecat i 
assessors acreditats en Indústria 4.0.
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ProACCIÓ 
Green

Posada en marxa d’un nou 
programa per combatre el 
canvi climàtic 
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Fer front al canvi climàtic és una altra de les 
necessitats on s’ha posat el focus al 2021. Amb 
aquest objectiu, el programa ProACCIÓ Green 
impulsa la innovació empresarial com una de 
les grans palanques de canvi per combatre el 
canvi climàtic. Ho fa situant la sostenibilitat com 
un dels eixos estratègics per garantir la competi-
tivitat de l’empresa.

El programa consta de: 

Ajuts directes per al desenvolu-
pament de projectes d’innovació 
i R+D relacionats amb els àmbits 
de l’energia o els residus

Jornades de sensibilització amb 
exemples de casos d’èxit en eco-
nomia circular 

Formació i assessorament 
específic

Aquestes actuacions tenen l’objectiu de garantir 
que les pimes catalanes duguin a terme proces-
sos de transformació tecnològica i disrupció 
en l’àmbit de l’emergència climàtica, aixecant 
així projectes tecnològics que contribueixin a la 
neutralitat climàtica. 

+1.300
empreses i entitats han estat impactades 
mitjançant les diferents sessions i activitats 
emmarcades en la iniciativa

El programa ProACCIÓ Green està alineat amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) i les polítiques impulsades per la Comissió 
Europea.
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Catalonia 
Exponential

1 M€ 
destinats a impulsar projectes 
empresarials disruptius
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Aquest any ha estat la primera vegada que s’ha 
apostat per posar en marxa una línia d’ajuts 
enfocada a projectes disruptius que generin un 
impacte positiu en la societat. 

Els ajuts han anat destinats al desenvolupa-
ment, evolució o prova pilot de noves iniciati-
ves que puguin representar un canvi de realitat 
del sector o la creació de noves indústries.

La disrupció ha vingut per quedar-se i, al 2021, 
ACCIÓ ha impulsat la primera convocatòria 
d’ajuts a la disrupció empresarial que ha comptat 
amb projectes que treballen en àmbits com la 
intel·ligència artificial, el blockchain o la robò-
tica.

S’han impulsat 70 projectes distribuïts en les 
següents línies:

28 
projectes de col·laboracions 
startups - empreses, orientats a 
validar el producte, servei o tecno-
logia fent proves pilot per obte-
nir un producte mínim viable i 
posar-lo a prova

21 
projectes d’evolució d’iniciatives 
disruptives, per experimentar, 
evolucionar i madurar una idea 
disruptiva existent fins a trobar el 
seu encaix al mercat

21 
projectes de noves iniciatives 
disruptives, dirigits a incentivar la 
capacitat emprenedora de l’em-
presa i la seva cultura d’expe-
rimentació perquè generi noves 
iniciatives disruptives a través de 
metodologies de transformació 
empresarial

Els ajuts a la disrupció empresarial s’emmarquen 
en la iniciativa Catalonia Exponential, engegada 
per ACCIÓ el gener de 2019 per acompanyar 
empreses i entitats en la necessitat de transfor-
mació davant dels canvis disruptius de l’entorn 
provocats principalment per tecnologies expo-
nencials, així com per reptes globals com el canvi 
climàtic.

Tots els projectes compten amb l’ús de tecnolo-
gies exponencials, com la intel·ligència artificial, 
l’Internet de les Coses (IoT), el big data, la 5G/
Connectivitat, el blockchain, el Cloud / Edge, la 
fabricació additiva (3D), la realitat virtual, la robòti-
ca, la fotònica, la quàntica o la ciberseguretat. 

El 75 % dels asisistents a l’Exponential 
Day #3 considera que l’acte els ajudarà a 
introduir canvis a la seva empresa

25 empreses disruptives 
participants a la segona edició del 
Catalonia Exponential Leaders 
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International
eTrade

Més d’1 M€
en ajuts a la internacionalització 
en línia
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El context de pandèmia ha accelerat la tendència 
a l’alça de l’e-commerce, de tal manera que gai-
rebé una quarta part de les empreses catalanes 
van introduir serveis de comerç electrònic al llarg 
del 2020.

Per impulsar la internacionalització en línia, ACCIÓ 
ha continuat treballant durant el 2021 mitjançant 
el programa International eTrade, que ofereix un 
acompanyament en l’elaboració de plans es-
tratègics i la introducció a marketplaces, així 
com línies d’ajuda específiques a la diagnosi i 
implementació. 

L’any 2021: 

+2.200
empreses participants al programa International 
eTrade

75 %
de les empreses participants al mòdul de 
capacitació consideren que el programa els ajuda 
a augmentar les vendes globals

Amb un màxim de 10.000 euros per projec-
te, aquests ajuts permeten impulsar plans de 
creixement digital, accions de màrqueting 
i campanyes publicitàries internacionals o 
finançar actius immaterials, com la compra de 
llicències de software per analitzar els seus com-
petidors digitals en mercats exteriors.

101
projectes aprovats de cupons

45
projectes aprovats d’implementació

+1,1 M€
d’inversió generada pels projectes 
d’implementació 

Prop de 450 assistents a la 28a edició 
de la Setmana de la Internacionalització, 
que va tenir entre els seus eixos el comerç 
electrònic i la digitalització.



24

Programa 
Startups

1,8 M€
destinats en ajuts per a les 
etapes inicials de les startups
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Catalunya és un hub d’startups consolidat. 
De fet, se situa com el 5è hub d’startups de la 
Unió Europea i el primer del Sud d’Europa. 

Amb l’objectiu de reforçar aquest posicionament, 
aixecar startups i projectes amb alt potencial de 
creixement i augmentar les connexions interna-
cionals de l’ecosistema, al 2021 s’ha intensificat 
l’acompanyament als projectes emprenedors 
mitjançant els ajuts Startup Capital d’ACCIÓ. 
Aquesta línia dona suport a les empreses emer-
gents en la fase de creació -la més crítica del 
seu creixement-, i les acosta als primers clients i 
rondes de finançament privat.

25 projectes
que han suposat 

3,6 M€
d’inversió mobilitzada mitjançant els ajuts 
Startup Capital

Les beneficiàries han estat startups amb menys 
de 18 mesos de vida, fundades per emprene-
dors i que, fins a la sol·licitud de l’ajut, no havien 
rebut un finançament previ superior als 250.000 
euros. La iniciativa contribueix a garantir la su-
pervivència dels projectes en les seves fases ini-
cials per tal que puguin validar la seva tecnologia.

Aquests ajuts permeten finançar despeses de 
personal, de sol·licitud o manteniment de pa-
tents, de material o equipament o a contractació 
de serveis, entre d’altres, donant suport en les 
fases inicials dels projectes, on el risc és molt 
elevat. 

Capdavanters en 
startups 

Al 2021: 

Al 2021, Catalunya comptava amb

1.900
startups, un 11 % més que l’any 
anterior

Totes elles donen feina a

19.300
persones

És un ecosistema en ebullició, en un any on han 
marcat un rècord històric amb 

1.479 M€
d’inversió

47 % startups
treballa amb tecnologies 
deep tech

L’esdeveniment ACCIÓ Startup Forum ha 
connectat inversors i startups en el marc del 
Tech Spirit Barcelona: a la sessió “Startups 
to Funding” s’han realitzat més de 500 
reunions entre emprenedors i els 60 
inversors més representatius de Catalunya
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Next 
Generation EU

La porta d’entrada al major 
finançament europeu de la 
història per a les empreses 
catalanes
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En el context post pandèmia, els fons Next Ge-
neration EU, dotats amb 750.000 milions d’eu-
ros per al període 2021-2026, són una enorme 
oportunitat de transformació social i econòmica. 
Per articular l’oportunitat que aquests ajuts re-
presenten per a les empreses catalanes, al 2021 
ACCIÓ ha creat l’Oficina Next Generation. 

Principals funcions de l’Oficina NGEU:

Informar de les convocatòries obertes 
(webinars, sessions...)

Identificar potencials projectes 
Acompanyar a convocatòries
Articular consorcis 

Aquesta iniciativa té l’objectiu de contribuir a la 
captació, per part de les empreses catalanes, de 
més del 20% dels fons Next Generation que 
es destinen a empreses de l’Estat espanyol. 
Per fer-ho possible, ACCIÓ realitza un rol de vi-
gilància i acompanyament a les empreses, per 
tal que puguin preparar-se i presentar-se a les 
diferents línies d’ajuts. 

Paral·lelament, per dur a terme l’assessorament 
en àmbits de competència estatal, s’ha obert una 
delegació a Madrid que treballa per acompanyar 
de manera constant les empreses catalanes en 
el procés de sol·licitud de les convocatòries dels 
Next Generation que es van publicant.

Des de l’obertura de l’oficina al novembre de 
2021

+1.700
peticions rebudes

+700
empreses catalanes han presentat propostes de 
projectes

Projectes emblemàtics 
liderats per ACCIÓ en el 
marc del Pla Next 
Generation Catalunya

Battery Hub

Mobilitat del futur: 
connectada, intel·ligent i 
autònoma

Urban Tech Hubs

Hidrogen Valley of 
Catalonia (H2ValleyCAT)

Carbon Recovery

Transformació digital i 
tecnològica de la 
indústria catalana
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Programa de Noves 
Oportunitats de 
Negoci

Més d’1 M€
en ajuts per transformar 
models de negoci i impulsar 
el valor compartit
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El món no s’atura i les empreses tampoc poden 
fer-ho. Per tal d’ajudar-les a redefinir o impulsar 
noves línies de negoci, al 2021 ACCIÓ ha im-
pulsat línies d’ajuts de fins a 30.000 euros per 
empresa destinats a companyies que iniciïn 
una activitat no habitual per a l’empresa, o 
bé que potenciïn una activitat ja existent que 
pugui constituir, en el futur, una línia de negoci 
important.

En total, al 2021:

Exemples de noves oportunitats de negoci: 

51
projectes aprovats

1,1M€
d’import total

1,6 M€
d’inversió mobilitzada

Diversificació sectorial

Integració amb canals de 
distribució

Creació d’una nova gamma 
de productes de major valor 
afegit

Accés a mercats d’altres 
sectors d’activitat

Amb aquesta actuació també es vol posar el focus 
en la capacitat de generar valor compartit, és a 
dir, d’incorporar en la nova estratègia empresa-
rial criteris socials i mediambientals més enllà dels 
estrictament vinculats a la rendibilitat econòmica, 
fent possible impactar positivament no només en 
els clients, sinó també en la societat.
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Inversió 
estrangera 

612 M€
d’inversió estrangera atrets el 2021, 
la xifra més alta de la sèrie històrica 
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Evolució i impacte del 
volum d’inversió

El volum d’inversió estrangera atret per ACCIÓ 
en els últims cinc anys (2017- 2021) ha superat 
els 

2.000 M€
un 31% més que el quinquenni anterior 
(2012-2016)

En aquests darrers cinc anys s’han creat 

27.444
llocs de treball gràcies a les inversions de 
multinacionals a Catalunya

Per cada euro de pressupost destinat a aquesta 
àrea el 2021 s’han atret 

221 €
d’inversió privada per part de companyies 
internacionals

El 75 %
de les empreses que han invertit a Catalunya el 
2021 asseguren que preveuen tornar a inver-
tir-hi en el futur

Alguns projectes 
destacats

Oficines exteriors com a 
via d’entrada

134
llocs de treball creats per cada treballador de 
Catalonia Trade & Investment

Les Oficines Exteriors d’ACCIÓ lideren la via 
d’entrada de projectes

25
projectes materialitzats

31 %
del total de projectes materialitzats

En un context encara afectat per la pandèmia, 
al 2021, Catalonia Trade & Investment -l’àrea 
d’ACCIÓ responsable de l’atracció i gestió d’in-
versions estrangeres de la Generalitat- ha captat 
82 projectes d’inversió estrangera (un 7% més 
en termes interanuals) que han suposat la crea-
ció de 3.211 llocs de treball (+37%) i el man-
teniment de 2.471 llocs addicionals (+116%). 
Aquesta xifra suposa un 28 % més que l’any 
anterior i la més alta de la sèrie històrica, que 
comença el 1985.
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Resum gràfic 

82
projectes materialitzats 

3.122
llocs de treball creats

2.471
llocs de treball addicionals 
mantinguts

Projectes d’inversió 
materialitzats

Principals inversors 
estrangers a Catalunya 
(en termes de nombre de 
projectes materialitzats amb el 
suport de Catalonia Trade & 
Investment)

Regne Unit
amb un 12 % del total de 
projectes

França
amb un 11 % del total de 
projectes

El 37 % 
dels projectes materialitzats han estat 
inversions d’empreses sense presència 
prèvia a Catalunya

Estats Units i 
Alemanya
amb un 16 % del total de 
projectes cadascun

Inversió tipus 
Greenfield
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Principals projectes per cadena de valor

Tecnologies de la informació i 
la comunicació TIC 

(27 %)

Manufactures 
(32 %)

R+D 
(12 %)

Principals projectes per sectors

TIC i la transformació digital 
i Automació i moto

(19 %)

Química i plàstics
(13 %)

Projectes d’inversió gestionats

574
projectes gestionats per Catalonia Trade & 
Investment

Indústria farmacèutica
(8 %)

525
projectes d’inversió oberts. Rècord històric pel 
que fa als projectes en cartera
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Oficina Tècnica de 
Barreres a la 
Internacionalització 

Suport per resoldre consultes o 
problemàtiques i tràmits 
d’importació i exportació, tant 
en origen com en destí
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1.894
consultes resoltes

565
empreses ateses

17
projectes empresarials gestionats

17
sessions tècniques amb 

2.070
empreses participants

30.417
consultes en línia generades a través del portal

Catalonia Trade Portal

Durant tot l’any, aquest servei s’ha complementat 
amb el Catalonia Trade Portal, plataforma digital 
que rastreja més de 800 fonts documentals 
d’arreu del món i que ofereix, de manera imme-
diata, més de 30 tipus de recursos informatius 
que faciliten els processos de negoci internacio-
nals.

Servei d’alertes de 
comerç internacional

Al 2021 s’ha posat en marxa un nou servei 
d’alertes, amb l’objectiu d’informar les empreses 
sobre les noves regulacions, els acords, les 
mesures proteccionistes i les normatives per 
fer negoci internacional que poden afectar les 
empreses, 

30
alertes de comerç internacionals 

Per tal d’acompanyar a les empreses i donar-los 
suport en aquells obstacles i dubtes que sor-
geixen a l’hora d’exportar i fer negocis a l’exte-
rior, l’Oficina Tècnica de Barreres a la Inter-
nacionalització esdevé una finestreta única de 
resolució ràpida de consultes (en 48 hores) 
i necessitats derivades del procés de negoci 
internacional.

Al 2021, destaquen els següents resultats:

S’han realitzat 
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Programa 
Catalunya Clústers

Més de 2 M€
en ajuts de reforç a la 
competitivitat
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25
clústers que reuneixen

2.300
membres i

69.000 M€
de facturació agregada

El Programa Catalunya Clústers reuneix totes 
les actuacions al voltant associacions d’empre-
ses i entitats agrupades entorn de diverses cade-
nes de valor. Actualment compta amb:

Durant el 2021, els ajuts a iniciatives de reforç de 
la competitivitat han permès portar a terme: 

21
projectes de consolidació d’estructures de 
clústers amb

1,1 M€
mobilitzats

47
projectes de desenvolupament i innovació amb

3,1 M€
mobilitzats

Un altre pilar del Programa Catalunya Clústers 
és la generació de valor compartit, que pretén 
conciliar la creació de valor econòmic empresarial 
amb la de valor per al benestar de la societat. 

Al 2021

10
sessions de sensibilització

+200
assistents

12
activitats en tres proves pilot 
per aplicar la metodologia 
B Corp

Al 2021 s’ha impulsat la creació del clúster 
TIC Turisme i del clúster de residus

El 86 % dels assistents a la 1a edició del 
Clusters Day, dedicat al valor compartit, 
tenen una visió més clara de la sostenibilitat 
corporativa
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La nostra oficina a Barcelona

934 767 206 
info.accio@gencat.cat 
Passeig de Gràcia, 129 
08008 Barcelona

Segueix-nos a les xarxes socials

@accio_cat 
@catalonia_TI

/acciocat 
/invest-in-catalonia

Delegacions territorials a Catalunya

Alt Penedès i Garraf 
Tel. 637 366 710  
altpenedesgarrafmaresme.accio@gencat.cat

Alt Pirineu i Aran  
Tel. 973 355 552  
altpirineuaran.accio@gencat.cat

Catalunya Central  
Tel. 936 930 209  
manresa.accio@gencat.cat 

Girona  
Tel. 872 975 991  
girona.accio@gencat.cat

Lleida  
Tel. 973 243 355  
lleida.accio@gencat.cat 

Tarragona  
Tel. 977 251 717  
tarragona.accio@gencat.cat

Terres de l’Ebre  
Tel. 977 495 400  
terresebre.accio@gencat.cat 
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	Figure
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	ACCIÓ ens ha donat la confiança suficient per poder fer el salt i crear una filial a Colòmbia. L’experiència amb ells ens ha fet fàcil el que per a nosaltres era molt complex. No podem imaginar exportar a un país sense comptar amb ACCIÓ.
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	Una de les claus del nostre creixement continuat és la voluntat d’estar molt a prop del nostre client i mantenir la competitivitat gràcies a un esforç d’innovació i adaptació constants. ACCIÓ segueix sent una eina clau que ens ajuda a impulsar i reforçar aquesta innovació en un entorn cada vegada més variable.
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	Working with Catalonia Trade & Investment has been very positive. They assessed us in the type of incentives we could get and matched them with our project.
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	L’estratègia de captació d’inversió estrangera d’ACCIÓ ha estat reconeguda pel grup Financial Times com la millor en la categoria de “Grans regions europees del futur 2022-2023”. L’estratègia de Barcelona també ha estat reconeguda com la millor entre les ciutats europees. 
	-
	-


	Figure
	Exo Awards
	Exo Awards
	Exo Awards


	Figure
	ACCIÓ, a través del programa Catalonia Exponential, ha guanyat l’EXO Award dins de la categoria Open Category com a exemple de bones pràctiques en la implementació de processos de transformació empresarial dins les organitzacions.
	ACCIÓ, a través del programa Catalonia Exponential, ha guanyat l’EXO Award dins de la categoria Open Category com a exemple de bones pràctiques en la implementació de processos de transformació empresarial dins les organitzacions.
	-
	-
	-


	Figure
	Figure
	Figure
	Impacte ACCIÓ 
	Impacte ACCIÓ 
	Impacte ACCIÓ 
	2021


	Impacte en R+D
	Impacte en R+D
	Impacte en R+D


	258,5 M€
	258,5 M€
	258,5 M€

	mobilitzats d’inversió en R+D privada
	a Catalunya 

	 
	 
	12 %

	del total de despesa en R+D privada de 
	Catalunya
	1


	=
	=
	=


	Impacte de les Oficines Exteriors
	Impacte de les Oficines Exteriors
	Impacte de les Oficines Exteriors


	29 €
	29 €
	29 €

	en exportació

	1 €
	1 €
	1 €

	invertit a les Oficines Exteriors 

	=
	=
	=


	38 €
	38 €
	38 €

	en captació d’inversions

	1
	1
	1
	Darreres dades disponibles sobre R+D privada de Catalunya


	Impacte d’ACCIÓ en Internacionalització 
	Impacte d’ACCIÓ en Internacionalització 
	Impacte d’ACCIÓ en Internacionalització 


	Figure
	d’exportacions a través de projectes gestionats per ACCIÓ
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	Les exportacions dels projectes gestionats per ACCIÓ han fomentat la creació de  llocs de treball a Catalunya
	Les exportacions dels projectes gestionats per ACCIÓ han fomentat la creació de  llocs de treball a Catalunya
	+1.430


	Impacte d’ACCIÓ en captació d’Inversió 
	Impacte d’ACCIÓ en captació d’Inversió 
	Impacte d’ACCIÓ en captació d’Inversió 

	Estrangera
	Estrangera


	Figure
	d’inversió estrangera atreta a Catalunya. Rècord històric d’inversió atreta a Catalunya amb el suport d’ACCIÓ
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	Figure
	A més d’apostar per la innovació i la internacionalització, ACCIÓ, com a agència referent en el suport a la competitivitat empresarial a Catalunya, fa temps que promou el canvi tecnològic i l’economia circular per transformar negocis i sectors de l’economia catalana.
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	El 2021 ha estat un any encara molt marcat pel context de canvi generat arran de la Covid-19. Un context que deixa clara la necessitat d’avançar-nos per fer les empreses competitives a escala global. 
	El 2021 ha estat un any encara molt marcat pel context de canvi generat arran de la Covid-19. Un context que deixa clara la necessitat d’avançar-nos per fer les empreses competitives a escala global. 

	En aquesta línia, ACCIÓ ha treballat durant tot l’any per posar a disposició de les empreses programes, instruments i serveis per donar resposta als nous reptes i acompanyar les empreses en aquest procés per contribuir a la seva competitivitat.
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	Al 2021 s’ha tancat la primera etapa del 
	Al 2021 s’ha tancat la primera etapa del 
	ProACCIÓ 4.0, un programa destinat a acompanyar la petita i mitjana empresa catalana en el seu procés de transformació tecnològica, amb un especial èmfasi en la seva digitalització. 
	-


	Figure
	El programa ha incorporat una metodologia de Diagnòstic avançat 4.0 que ofereix la possibilitat de traçar un pla de transformació digital de l’empresa en quatre fases: descripció, inspiració, visió i actuació 
	El programa ha incorporat una metodologia de Diagnòstic avançat 4.0 que ofereix la possibilitat de traçar un pla de transformació digital de l’empresa en quatre fases: descripció, inspiració, visió i actuació 
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	Aquest programa consta de diverses actuacions, des de cursos de formació per a directius fins a l’acompanyament específic en la definició d’un pla de transformació digital. A més, incorpora ajuts directes per facilitar la diagnosi de les tecnologies necessàries i la seva implantació.
	Aquest programa consta de diverses actuacions, des de cursos de formació per a directius fins a l’acompanyament específic en la definició d’un pla de transformació digital. A més, incorpora ajuts directes per facilitar la diagnosi de les tecnologies necessàries i la seva implantació.
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	Cada fase consta d’eines i activitats per acompanyar a les empreses a fer realitat la transformació digital. 
	Cada fase consta d’eines i activitats per acompanyar a les empreses a fer realitat la transformació digital. 
	-
	-

	Aquesta metodologia ha estat elaborada per ACCIÓ juntament amb un grup de treball format per empreses industrials, entitats com el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, Eurecat i assessors acreditats en Indústria 4.0.
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	d’Indústria 4.0 
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	proveïdors de tecnologies 4.0 acreditats

	Programa reconegut com 
	Programa reconegut com 
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	a bona pràctica de política 
	pública


	El programa ProACCIÓ 4.0 ha estat reconegut per la Comissió Europea com a bona pràctica de política pública en l’acceleració de l’ecosistema innovador de Catalunya i la transformació de les pimes cap a la Indústria 4.0. 
	El programa ProACCIÓ 4.0 ha estat reconegut per la Comissió Europea com a bona pràctica de política pública en l’acceleració de l’ecosistema innovador de Catalunya i la transformació de les pimes cap a la Indústria 4.0. 
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	Posada en marxa d’un nou 
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	canvi climàtic 


	Fer front al canvi climàtic és una altra de les necessitats on s’ha posat el focus al 2021. Amb aquest objectiu, el programa ProACCIÓ Green impulsa la innovació empresarial com una de les grans palanques de canvi per combatre el canvi climàtic. Ho fa situant la sostenibilitat com un dels eixos estratègics per garantir la competitivitat de l’empresa.
	Fer front al canvi climàtic és una altra de les necessitats on s’ha posat el focus al 2021. Amb aquest objectiu, el programa ProACCIÓ Green impulsa la innovació empresarial com una de les grans palanques de canvi per combatre el canvi climàtic. Ho fa situant la sostenibilitat com un dels eixos estratègics per garantir la competitivitat de l’empresa.
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	empreses i entitats han estat impactades 
	mitjançant les diferents sessions i activitats 
	emmarcades en la iniciativa

	El programa ProACCIÓ Green està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les polítiques impulsades per la Comissió Europea.
	El programa ProACCIÓ Green està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i les polítiques impulsades per la Comissió Europea.

	El programa consta de: 
	El programa consta de: 

	Ajuts directes per al desenvolupament de projectes d’innovació i R+D relacionats amb els àmbits de l’energia o els residus
	Ajuts directes per al desenvolupament de projectes d’innovació i R+D relacionats amb els àmbits de l’energia o els residus
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	Jornades de sensibilització amb exemples de casos d’èxit en economia circular 
	Jornades de sensibilització amb exemples de casos d’èxit en economia circular 
	-


	Formació i assessorament 
	Formació i assessorament 
	específic

	Aquestes actuacions tenen l’objectiu de garantir que les pimes catalanes duguin a terme processos de transformació tecnològica i disrupció en l’àmbit de l’emergència climàtica, aixecant així projectes tecnològics que contribueixin a la neutralitat climàtica. 
	Aquestes actuacions tenen l’objectiu de garantir que les pimes catalanes duguin a terme processos de transformació tecnològica i disrupció en l’àmbit de l’emergència climàtica, aixecant així projectes tecnològics que contribueixin a la neutralitat climàtica. 
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	La disrupció ha vingut per quedar-se i, al 2021, ACCIÓ ha impulsat la primera convocatòria d’ajuts a la disrupció empresarial que ha comptat amb projectes que treballen en àmbits com la intel·ligència artificial, el blockchain o la robòtica.
	La disrupció ha vingut per quedar-se i, al 2021, ACCIÓ ha impulsat la primera convocatòria d’ajuts a la disrupció empresarial que ha comptat amb projectes que treballen en àmbits com la intel·ligència artificial, el blockchain o la robòtica.
	-


	Tots els projectes compten amb l’ús de tecnologies exponencials, com la intel·ligència artificial, l’Internet de les Coses (IoT), el big data, la 5G/Connectivitat, el blockchain, el Cloud / Edge, la fabricació additiva (3D), la realitat virtual, la robòtica, la fotònica, la quàntica o la ciberseguretat. 
	Tots els projectes compten amb l’ús de tecnologies exponencials, com la intel·ligència artificial, l’Internet de les Coses (IoT), el big data, la 5G/Connectivitat, el blockchain, el Cloud / Edge, la fabricació additiva (3D), la realitat virtual, la robòtica, la fotònica, la quàntica o la ciberseguretat. 
	-
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	Aquest any ha estat la primera vegada que s’ha apostat per posar en marxa una línia d’ajuts enfocada a projectes disruptius que generin un impacte positiu en la societat. 
	Aquest any ha estat la primera vegada que s’ha apostat per posar en marxa una línia d’ajuts enfocada a projectes disruptius que generin un impacte positiu en la societat. 

	Els ajuts a la disrupció empresarial s’emmarquen en la iniciativa Catalonia Exponential, engegada per ACCIÓ el gener de 2019 per acompanyar empreses i entitats en la necessitat de transformació davant dels canvis disruptius de l’entorn provocats principalment per tecnologies exponencials, així com per reptes globals com el canvi climàtic.
	Els ajuts a la disrupció empresarial s’emmarquen en la iniciativa Catalonia Exponential, engegada per ACCIÓ el gener de 2019 per acompanyar empreses i entitats en la necessitat de transformació davant dels canvis disruptius de l’entorn provocats principalment per tecnologies exponencials, així com per reptes globals com el canvi climàtic.
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	Els ajuts han anat destinats al desenvolupament, evolució o prova pilot de noves iniciatives que puguin representar un canvi de realitat del sector o la creació de noves indústries.
	Els ajuts han anat destinats al desenvolupament, evolució o prova pilot de noves iniciatives que puguin representar un canvi de realitat del sector o la creació de noves indústries.
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	Figure
	S’han impulsat 70 projectes distribuïts en les següents línies:
	S’han impulsat 70 projectes distribuïts en les següents línies:

	El 75 % dels asisistents a l’Exponential Day #3 considera que l’acte els ajudarà a introduir canvis a la seva empresa
	El 75 % dels asisistents a l’Exponential Day #3 considera que l’acte els ajudarà a introduir canvis a la seva empresa

	21 
	21 
	21 

	projectes de noves iniciatives disruptives, dirigits a incentivar la capacitat emprenedora de l’empresa i la seva cultura d’experimentació perquè generi noves iniciatives disruptives a través de metodologies de transformació empresarial
	-
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	Figure
	25 empreses disruptives 
	25 empreses disruptives 
	participants a la segona edició del Catalonia Exponential Leaders 

	21 
	21 
	21 

	projectes d’evolució d’iniciatives disruptives, per experimentar, evolucionar i madurar una idea disruptiva existent fins a trobar el seu encaix al mercat

	28 
	28 
	28 

	projectes de col·laboracions startups - empreses, orientats a validar el producte, servei o tecnologia fent proves pilot per obtenir un producte mínim viable i posar-lo a prova
	-
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	Figure
	Més d’1 M€
	Més d’1 M€
	Més d’1 M€

	en ajuts a la internacionalització 
	en ajuts a la internacionalització 
	en línia


	El context de pandèmia ha accelerat la tendència a l’alça de l’e-commerce, de tal manera que gairebé una quarta part de les empreses catalanes van introduir serveis de comerç electrònic al llarg del 2020.
	El context de pandèmia ha accelerat la tendència a l’alça de l’e-commerce, de tal manera que gairebé una quarta part de les empreses catalanes van introduir serveis de comerç electrònic al llarg del 2020.
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	+2.200
	+2.200
	+2.200

	empreses participants al programa International eTrade

	75 %
	75 %
	75 %

	de les empreses participants al mòdul de 
	capacitació consideren que el programa els ajuda a augmentar les vendes globals

	Per impulsar la internacionalització en línia, ACCIÓ ha continuat treballant durant el 2021 mitjançant el programa International eTrade, que ofereix un acompanyament en l’elaboració de plans estratègics i la introducció a marketplaces, així com línies d’ajuda específiques a la diagnosi i implementació. 
	Per impulsar la internacionalització en línia, ACCIÓ ha continuat treballant durant el 2021 mitjançant el programa International eTrade, que ofereix un acompanyament en l’elaboració de plans estratègics i la introducció a marketplaces, així com línies d’ajuda específiques a la diagnosi i implementació. 
	-


	Figure
	Prop de 450 assistents a la 28a edició 
	Prop de 450 assistents a la 28a edició 
	de la Setmana de la Internacionalització, 
	que va tenir entre els seus eixos el comerç electrònic i la digitalització.

	L’any 2021: 
	L’any 2021: 

	101
	101
	101

	projectes aprovats de cupons
	45
	45

	projectes aprovats d’implementació
	+1,1 M€
	+1,1 M€

	d’inversió generada pels projectes 
	d’implementació 

	Amb un màxim de 10.000 euros per projecte, aquests ajuts permeten impulsar plans de creixement digital, accions de màrqueting i campanyes publicitàries internacionals o finançar actius immaterials, com la compra de llicències de software per analitzar els seus competidors digitals en mercats exteriors.
	Amb un màxim de 10.000 euros per projecte, aquests ajuts permeten impulsar plans de creixement digital, accions de màrqueting i campanyes publicitàries internacionals o finançar actius immaterials, com la compra de llicències de software per analitzar els seus competidors digitals en mercats exteriors.
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	Programa 
	Startups


	Figure
	1,8 M€
	1,8 M€
	1,8 M€

	destinats en ajuts per a les 
	destinats en ajuts per a les 
	etapes inicials de les startups


	Catalunya és un hub d’startups consolidat. De fet, se situa com el 5è hub d’startups de la Unió Europea i el primer del Sud d’Europa. 
	Catalunya és un hub d’startups consolidat. De fet, se situa com el 5è hub d’startups de la Unió Europea i el primer del Sud d’Europa. 

	Capdavanters en 
	Capdavanters en 
	Capdavanters en 

	startups 
	startups 


	Amb l’objectiu de reforçar aquest posicionament, aixecar startups i projectes amb alt potencial de creixement i augmentar les connexions internacionals de l’ecosistema, al 2021 s’ha intensificat l’acompanyament als projectes emprenedors mitjançant els ajuts Startup Capital d’ACCIÓ. Aquesta línia dona suport a les empreses emergents en la fase de creació -la més crítica del seu creixement-, i les acosta als primers clients i rondes de finançament privat.
	Amb l’objectiu de reforçar aquest posicionament, aixecar startups i projectes amb alt potencial de creixement i augmentar les connexions internacionals de l’ecosistema, al 2021 s’ha intensificat l’acompanyament als projectes emprenedors mitjançant els ajuts Startup Capital d’ACCIÓ. Aquesta línia dona suport a les empreses emergents en la fase de creació -la més crítica del seu creixement-, i les acosta als primers clients i rondes de finançament privat.
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	Al 2021, Catalunya comptava amb
	Al 2021, Catalunya comptava amb

	1.900
	1.900
	1.900

	startups, un 11 % més que l’any anterior

	Totes elles donen feina a
	Totes elles donen feina a

	Al 2021: 
	Al 2021: 

	19.300
	19.300
	19.300

	persones

	25 projectes
	25 projectes
	25 projectes

	que han suposat 

	És un ecosistema en ebullició, en un any on han marcat un rècord històric amb 
	És un ecosistema en ebullició, en un any on han marcat un rècord històric amb 

	3,6 M€
	3,6 M€
	3,6 M€

	d’inversió mobilitzada mitjançant els ajuts Startup Capital

	1.479 M€
	1.479 M€
	1.479 M€

	d’inversió

	Les beneficiàries han estat startups amb menys de 18 mesos de vida, fundades per emprenedors i que, fins a la sol·licitud de l’ajut, no havien rebut un finançament previ superior als 250.000 euros. La iniciativa contribueix a garantir la supervivència dels projectes en les seves fases inicials per tal que puguin validar la seva tecnologia.
	Les beneficiàries han estat startups amb menys de 18 mesos de vida, fundades per emprenedors i que, fins a la sol·licitud de l’ajut, no havien rebut un finançament previ superior als 250.000 euros. La iniciativa contribueix a garantir la supervivència dels projectes en les seves fases inicials per tal que puguin validar la seva tecnologia.
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	47 % startups
	47 % startups
	47 % startups

	treballa amb tecnologies 
	deep tech

	Aquests ajuts permeten finançar despeses de personal, de sol·licitud o manteniment de patents, de material o equipament o a contractació de serveis, entre d’altres, donant suport en les fases inicials dels projectes, on el risc és molt elevat. 
	Aquests ajuts permeten finançar despeses de personal, de sol·licitud o manteniment de patents, de material o equipament o a contractació de serveis, entre d’altres, donant suport en les fases inicials dels projectes, on el risc és molt elevat. 
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	Figure
	L’esdeveniment ACCIÓ Startup Forum ha connectat inversors i startups en el marc del Tech Spirit Barcelona: a la sessió “Startups to Funding” s’han realitzat més de 500 
	L’esdeveniment ACCIÓ Startup Forum ha connectat inversors i startups en el marc del Tech Spirit Barcelona: a la sessió “Startups to Funding” s’han realitzat més de 500 
	reunions entre emprenedors i els 60 
	inversors més representatius de Catalunya
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	Generation EU
	Generation EU


	Figure
	La porta d’entrada al major 
	La porta d’entrada al major 
	La porta d’entrada al major 
	finançament europeu de la 
	història per a les empreses 
	catalanes


	En el context post pandèmia, els fons Next Generation EU, dotats amb 750.000 milions d’euros per al període 2021-2026, són una enorme oportunitat de transformació social i econòmica. Per articular l’oportunitat que aquests ajuts representen per a les empreses catalanes, al 2021 ACCIÓ ha creat l’Oficina Next Generation. 
	En el context post pandèmia, els fons Next Generation EU, dotats amb 750.000 milions d’euros per al període 2021-2026, són una enorme oportunitat de transformació social i econòmica. Per articular l’oportunitat que aquests ajuts representen per a les empreses catalanes, al 2021 ACCIÓ ha creat l’Oficina Next Generation. 
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	Projectes emblemàtics 
	Projectes emblemàtics 
	Projectes emblemàtics 
	liderats per ACCIÓ en el 
	marc del Pla Next 

	Generation Catalunya
	Generation Catalunya


	Principals funcions de l’Oficina NGEU:
	Principals funcions de l’Oficina NGEU:

	Figure
	Informar de les convocatòries obertes (webinars, sessions...)
	Informar de les convocatòries obertes (webinars, sessions...)

	Battery Hub
	Battery Hub

	Figure
	Identificar potencials projectes 
	Identificar potencials projectes 
	Acompanyar a convocatòries
	Articular consorcis 

	Figure
	Figure
	Mobilitat del futur: 
	Mobilitat del futur: 
	connectada, intel·ligent i autònoma

	Aquesta iniciativa té l’objectiu de contribuir a la captació, per part de les empreses catalanes, de més del 20% dels fons Next Generation que es destinen a empreses de l’Estat espanyol. Per fer-ho possible, ACCIÓ realitza un rol de vigilància i acompanyament a les empreses, per tal que puguin preparar-se i presentar-se a les diferents línies d’ajuts. 
	Aquesta iniciativa té l’objectiu de contribuir a la captació, per part de les empreses catalanes, de més del 20% dels fons Next Generation que es destinen a empreses de l’Estat espanyol. Per fer-ho possible, ACCIÓ realitza un rol de vigilància i acompanyament a les empreses, per tal que puguin preparar-se i presentar-se a les diferents línies d’ajuts. 
	-


	Urban Tech Hubs
	Urban Tech Hubs

	Hidrogen Valley of 
	Hidrogen Valley of 
	Catalonia (H2ValleyCAT)

	Paral·lelament, per dur a terme l’assessorament en àmbits de competència estatal, s’ha obert una delegació a Madrid que treballa per acompanyar de manera constant les empreses catalanes en el procés de sol·licitud de les convocatòries dels Next Generation que es van publicant.
	Paral·lelament, per dur a terme l’assessorament en àmbits de competència estatal, s’ha obert una delegació a Madrid que treballa per acompanyar de manera constant les empreses catalanes en el procés de sol·licitud de les convocatòries dels Next Generation que es van publicant.

	Carbon Recovery
	Carbon Recovery

	Des de l’obertura de l’oficina al novembre de 2021
	Des de l’obertura de l’oficina al novembre de 2021

	Transformació digital i tecnològica de la 
	Transformació digital i tecnològica de la 
	indústria catalana

	+1.700
	+1.700
	+1.700

	peticions rebudes

	+700
	+700
	+700

	empreses catalanes han presentat propostes de projectes
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	Programa de Noves 
	Programa de Noves 
	Oportunitats de 

	Negoci
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	Més d’1 M€
	Més d’1 M€
	Més d’1 M€

	en ajuts per transformar 
	en ajuts per transformar 

	models de negoci i impulsar 
	models de negoci i impulsar 
	el valor compartit


	El món no s’atura i les empreses tampoc poden fer-ho. Per tal d’ajudar-les a redefinir o impulsar noves línies de negoci, al 2021 ACCIÓ ha impulsat línies d’ajuts de fins a 30.000 euros per empresa destinats a companyies que iniciïn una activitat no habitual per a l’empresa, o bé que potenciïn una activitat ja existent que pugui constituir, en el futur, una línia de negoci important.
	El món no s’atura i les empreses tampoc poden fer-ho. Per tal d’ajudar-les a redefinir o impulsar noves línies de negoci, al 2021 ACCIÓ ha impulsat línies d’ajuts de fins a 30.000 euros per empresa destinats a companyies que iniciïn una activitat no habitual per a l’empresa, o bé que potenciïn una activitat ja existent que pugui constituir, en el futur, una línia de negoci important.
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	Exemples de noves oportunitats de negoci: 
	Exemples de noves oportunitats de negoci: 

	Diversificació sectorial
	Diversificació sectorial

	Integració amb canals de 
	Integració amb canals de 
	distribució

	En total, al 2021:
	En total, al 2021:

	51
	51
	51

	projectes aprovats

	Creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit
	Creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit

	1,1M€
	1,1M€
	1,1M€

	d’import total

	Accés a mercats d’altres 
	Accés a mercats d’altres 
	sectors d’activitat

	1,6 M€
	1,6 M€
	1,6 M€

	d’inversió mobilitzada

	Amb aquesta actuació també es vol posar el focus en la capacitat de generar valor compartit, és a dir, d’incorporar en la nova estratègia empresarial criteris socials i mediambientals més enllà dels estrictament vinculats a la rendibilitat econòmica, fent possible impactar positivament no només en els clients, sinó també en la societat.
	Amb aquesta actuació també es vol posar el focus en la capacitat de generar valor compartit, és a dir, d’incorporar en la nova estratègia empresarial criteris socials i mediambientals més enllà dels estrictament vinculats a la rendibilitat econòmica, fent possible impactar positivament no només en els clients, sinó també en la societat.
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	Figure
	612 M€
	612 M€
	612 M€

	d’inversió estrangera atrets el 2021, 
	d’inversió estrangera atrets el 2021, 
	la xifra més alta de la sèrie històrica 


	En un context encara afectat per la pandèmia, al 2021, Catalonia Trade & Investment -l’àrea d’ACCIÓ responsable de l’atracció i gestió d’inversions estrangeres de la Generalitat- ha captat 82 projectes d’inversió estrangera (un 7% més en termes interanuals) que han suposat la creació de 3.211 llocs de treball (+37%) i el manteniment de 2.471 llocs addicionals (+116%). Aquesta xifra suposa un 28 % més que l’any anterior i la més alta de la sèrie històrica, que comença el 1985.
	En un context encara afectat per la pandèmia, al 2021, Catalonia Trade & Investment -l’àrea d’ACCIÓ responsable de l’atracció i gestió d’inversions estrangeres de la Generalitat- ha captat 82 projectes d’inversió estrangera (un 7% més en termes interanuals) que han suposat la creació de 3.211 llocs de treball (+37%) i el manteniment de 2.471 llocs addicionals (+116%). Aquesta xifra suposa un 28 % més que l’any anterior i la més alta de la sèrie històrica, que comença el 1985.
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	Alguns projectes 
	Alguns projectes 
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	destacats
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	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Evolució i impacte del 
	Evolució i impacte del 
	Evolució i impacte del 
	volum d’inversió


	El volum d’inversió estrangera atret per ACCIÓ en els últims cinc anys (2017- 2021) ha superat els 
	El volum d’inversió estrangera atret per ACCIÓ en els últims cinc anys (2017- 2021) ha superat els 
	2.000 M€
	2.000 M€

	un 31% més que el quinquenni anterior 
	(2012-2016)
	En aquests darrers cinc anys s’han creat 
	27.444
	27.444

	llocs de treball gràcies a les inversions de 
	multinacionals a Catalunya

	Oficines exteriors com a 
	Oficines exteriors com a 
	Oficines exteriors com a 
	via d’entrada


	Les Oficines Exteriors d’ACCIÓ lideren la via d’entrada de projectes
	Les Oficines Exteriors d’ACCIÓ lideren la via d’entrada de projectes

	25
	25
	25

	projectes materialitzats
	31 %
	31 %

	del total de projectes materialitzats

	Per cada euro de pressupost destinat a aquesta àrea el 2021 s’han atret 
	Per cada euro de pressupost destinat a aquesta àrea el 2021 s’han atret 
	221 €
	221 €

	d’inversió privada per part de companyies 
	internacionals

	134
	134
	134

	llocs de treball creats per cada treballador de Catalonia Trade & Investment

	El 
	El 
	75 %

	de les empreses que han invertit a Catalunya el 2021 asseguren que preveuen tornar a invertir-hi en el futur
	-
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	Resum gràfic 
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	Projectes d’inversió 
	Projectes d’inversió 
	Projectes d’inversió 

	materialitzats
	materialitzats


	Principals inversors 
	Principals inversors 
	Principals inversors 

	estrangers a Catalunya 
	estrangers a Catalunya 
	(en termes de nombre de 

	projectes materialitzats amb el 
	projectes materialitzats amb el 
	suport de Catalonia Trade & 

	Investment)
	Investment)


	82
	82
	82

	projectes materialitzats 
	3.122
	3.122

	llocs de treball creats
	2.471
	2.471

	llocs de treball addicionals 
	mantinguts

	Figure
	Estats Units i 
	Estats Units i 
	Estats Units i 
	Alemanya

	amb un 16 % del total de projectes cadascun
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	Regne Unit
	Regne Unit
	Regne Unit

	amb un 12 % del total de projectes
	França
	França

	amb un 11 % del total de projectes

	Inversió tipus 
	Inversió tipus 
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	Greenfield
	Greenfield


	El  
	El  
	37 %

	dels projectes materialitzats han estat inversions d’empreses sense presència prèvia a Catalunya
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	Principals projectes per cadena de valor
	Principals projectes per cadena de valor
	Principals projectes per cadena de valor


	Tecnologies de la informació i la comunicació TIC 
	Tecnologies de la informació i la comunicació TIC 
	(27 %)

	Manufactures 
	Manufactures 
	(32 %)

	R+D 
	R+D 
	(12 %)

	Principals projectes per sectors
	Principals projectes per sectors
	Principals projectes per sectors


	TIC i la transformació digital i Automació i moto
	TIC i la transformació digital i Automació i moto
	(19 %)

	Química i plàstics
	Química i plàstics
	(13 %)

	Indústria farmacèutica
	Indústria farmacèutica
	(8 %)

	Projectes d’inversió gestionats
	Projectes d’inversió gestionats
	Projectes d’inversió gestionats


	574
	574
	574

	projectes gestionats per Catalonia Trade & Investment

	525
	525
	525

	projectes d’inversió oberts. Rècord històric pel que fa als projectes en cartera
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	Oficina Tècnica de 
	Oficina Tècnica de 
	Oficina Tècnica de 
	Barreres a la 

	Internacionalització 
	Internacionalització 


	Figure
	Suport per resoldre consultes o 
	Suport per resoldre consultes o 
	Suport per resoldre consultes o 
	problemàtiques i tràmits 

	d’importació i exportació, tant 
	d’importació i exportació, tant 
	en origen com en destí


	Per tal d’acompanyar a les empreses i donar-los suport en aquells obstacles i dubtes que sorgeixen a l’hora d’exportar i fer negocis a l’exterior, l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització esdevé una finestreta única de resolució ràpida de consultes (en 48 hores) i necessitats derivades del procés de negoci internacional.
	Per tal d’acompanyar a les empreses i donar-los suport en aquells obstacles i dubtes que sorgeixen a l’hora d’exportar i fer negocis a l’exterior, l’Oficina Tècnica de Barreres a la Internacionalització esdevé una finestreta única de resolució ràpida de consultes (en 48 hores) i necessitats derivades del procés de negoci internacional.
	-
	-
	-


	Catalonia Trade Portal
	Catalonia Trade Portal
	Catalonia Trade Portal


	Durant tot l’any, aquest servei s’ha complementat amb el Catalonia Trade Portal, plataforma digital que rastreja més de 800 fonts documentals d’arreu del món i que ofereix, de manera immediata, més de 30 tipus de recursos informatius que faciliten els processos de negoci internacionals.
	Durant tot l’any, aquest servei s’ha complementat amb el Catalonia Trade Portal, plataforma digital que rastreja més de 800 fonts documentals d’arreu del món i que ofereix, de manera immediata, més de 30 tipus de recursos informatius que faciliten els processos de negoci internacionals.
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	Al 2021, destaquen els següents resultats:
	Al 2021, destaquen els següents resultats:

	1.894
	1.894
	1.894

	consultes resoltes
	565
	565

	empreses ateses
	17
	17

	projectes empresarials gestionats

	30.417
	30.417
	30.417

	consultes en línia generades a través del portal

	Servei d’alertes de 
	Servei d’alertes de 
	Servei d’alertes de 

	comerç internacional
	comerç internacional


	17
	17
	17

	sessions tècniques amb 
	2.070
	2.070

	empreses participants

	Al 2021 s’ha posat en marxa un nou servei d’alertes, amb l’objectiu d’informar les empreses sobre les noves regulacions, els acords, les mesures proteccionistes i les normatives per fer negoci internacional que poden afectar les empreses, 
	Al 2021 s’ha posat en marxa un nou servei d’alertes, amb l’objectiu d’informar les empreses sobre les noves regulacions, els acords, les mesures proteccionistes i les normatives per fer negoci internacional que poden afectar les empreses, 

	S’han realitzat 
	S’han realitzat 

	30
	30
	30

	alertes de comerç internacionals 
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	Catalunya Clústers
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	Figure
	Més de 2 M€
	Més de 2 M€
	Més de 2 M€

	en ajuts de reforç a la 
	en ajuts de reforç a la 

	competitivitat
	competitivitat


	El Programa Catalunya Clústers reuneix totes les actuacions al voltant associacions d’empreses i entitats agrupades entorn de diverses cadenes de valor. Actualment compta amb:
	El Programa Catalunya Clústers reuneix totes les actuacions al voltant associacions d’empreses i entitats agrupades entorn de diverses cadenes de valor. Actualment compta amb:
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