
 

7. Innobaix - Agència d’Innovació Industrial i Coneixement del 
Baix Llobregat 
 
MUNICIPI  
Comarca del Baix Llobregat 
 
TITULAR  
Innobaix ha estat l’instrument que ha permès posar en valor totes les accions basades en la 
concertació territorial, el treball en xarxa entre administracions, la col·laboració entre el món 
públic i el privat, i els agents econòmics i socials, i ha esdevingut una part de l’engranatge per 
impulsar la comarca cap a un nou model productiu. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

- Projectes generats: 8 projectes empresarials  
o Inversió prevista: 5 M € al Baix Llobregat 
o Ocupació prevista: més de 80 llocs de treball 
o Facturació prevista: 15 M € en 3 anys 

- Paral·lelament s’impulsa la innovació oberta i el talent per estimular la competitivitat, el 
networking i nous projectes empresarials 

 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
Innobaix representa una fita d'adhesions empresarials i constitueix un gran projecte conjunt per 
a la promoció del coneixement econòmic i industrial a tota la comarca. 
 
El Baix Llobregat ha estat tradicionalment un centre de producció industrial de primer ordre. En 
els darrers anys la comarca s'ha convertit en nucli principal de les xarxes i infraestructures de 
transport i logística de Catalunya. El gran repte d'Innobaix és fer evolucionar el Baix Llobregat 
cap a un model econòmic més basat en el coneixement, la innovació i l'emprenedoria 
empresarial. 
 
La participació del teixit empresarial de la comarca, juntament amb l'Administració pública i els 
centres de recerca, és la raó de ser de l'agència. Els sectors i les activitats econòmiques més 
presents a la comarca estan representats per empreses i gremis professionals membres 
d'Innobaix. D'aquesta manera, moltes de les activitats de l'agència condueixen a potenciar la 
innovació en aquests sectors. 
 
L’any 2010 s’ha posat en marxa l’agència, amb un model de gestió eficient i amb una cultura de 
col·laboració publicoprivada coherent amb els propis objectius. Així, s'estructura en cinc grans 
àrees de treball: 

‐ Innovació 
‐ Noves externalitats 
‐ Gestió de talent 
‐ Comunicació i xarxa de treball 
‐ Formació i ocupació 

 
Durant el 2011, Innobaix ha generat vuit projectes empresarials que invertiran 5 milions d’euros 
al Baix Llobregat. Aquests projectes esperen crear més de vuitanta llocs de treball i facturar 15 
milions d’euros en tres anys. Paral·lelament, s’impulsa la innovació oberta i el talent per 
estimular la competitivitat, el networking i nous projectes empresarials. 
 
En els plans per al 2012 es preveu una ampliació de l'activitat, la continuïtat amb les línies de 
treball iniciades i el suport a projectes d'alt impacte. 
 
PÀGINA WEB DE REFERÈNCIA  
www.innobaix.cat 
 
NOM DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROJECTE  
Luís Bahamonde Falcón, president d’Innobaix. 

 

http://www.innobaix.cat/

