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Prioritat del Govern 
en la captació 

estrangera: 

reforçar la 
competitivitat i la 
solidesa de 
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Creixement 5,8% PIB 

(5,2% zona Euro)

Rècord històric 

amb un 

augment del 21,5%

(17,1% zona Euro)

2021, bons resultats en 
un context complex 
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Rècord històric 
amb suport del Govern

82 projectes
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82
materialitzats

(▲7% projectes i ▲28% volum 
respecte 2020)

al dia

3.122 llocs de treball creats

(▲37% respecte 2020)

67% de la nova ocupació és 
tecnològica

2.471 llocs de treball 
mantinguts

(▲116% respecte 2020)
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Per cada euro de 
pressupost públic 

dedicat a la captació 

Per cada euro destinat 

retornen 
estrangera

Per cada professional de 
la unitat de Catalonia 

Trade & Investment es 
creen o mantenen 134 

llocs de treball



7Els inversors confien 
en Catalunya 
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TIC i de 
transformació 

digital

La indústria concentra 
el 66% del volum 

406 
del total (611,9 

Sectors destacats:

Automoció i 
moto Química

20% 20% 13% 

*percentatge per volum de projectes
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Inversions 
provinents de 22 
països diferents

Principals països inversors

EUA, 16%

Alemanya, 16%

Regne Unit, 12%

França, 11%

Japó, 9%

Xina, 6%

Resta, 31%
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37% dels projectes 

sense establiment previ a 
Catalunya (greenfield)

22% són empreses que ja hi 
eren i amplien inversions 

22% noves inversions 
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Els partners estratègics 
de CT&I han apropat el 
13% dels projectes 
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Projectes 
destacats

Catalunya = Talent + qualitat de vida + localització estratègica
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Més de 
en cartera

El 75% de les empreses que 
han invertit el 2021 amb el 

preveuen tornar a invertir a 
Catalunya
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Estratègia

Priorització de països 
(països amb més capacitat 
inversora, industrial i 
tecnològica)

Priorització de sectors

SalutMobilitat del 
futur

TIC i transformació 
digital

Química Nova 
alimentació

Indústria Tecnologia Sostenibilitat

3 grans vectors
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Enfocats 
especialment a 
projectes greenfield
i a ampliacions i 
reinversions

establertes a 
Catalunya 

Headquarters

Ampliacions i reinversions 
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aftercare
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Enfocats a 
inversions amb 
major impacte, 
generació de llocs 
de treball de 
qualitat i que 
complementin gaps 
en cadenes de valor 
sectorials

Greenfield

Digital Innovation Hubs innovació i R+D)

Projectes industrials (Indústria 4.0 i manufactura 
avançada)
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ACCIÓ - Catalonia 
Trade & Investment 
treballa tot el procés 

estrangera

Promoció de Catalunya com a destinació per 
invertir (Oficines Exteriors com a gran actiu)

fins la 
seva efectiva implantació

Aftercare

Col·laboració públicoprivada (partners estratègics)
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Passeig de Gràcia, 129
08008 Barcelona

accio.gencat.cat
catalonia.com

@accio_cat

@catalonia_ti

Gràcies!

http://www.accio.gencat.cat/
http://catalonia.com/

