
26. Innobaix, l'Agència d'Innovació i Coneixement del 
Baix Llobregat 
 
MUNICIPIS 
Municipis del Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat 
 
TITULAR 
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. 
 
DADES ECONÒMIQUES I TÈCNIQUES 

• Finançament de l'agència: quotes dels seus membres i subvencions públiques a 
projectes concrets. 

• Membres: el Consell Comarcal del Baix Llobregat, els 26 ajuntaments de la comarca, 
53 empreses privades, 3 universitats i centres de recerca i 6 associacions 

• Data de constitució: 3 novembre 2009 
 
DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
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 són la raó de ser de l'agència. Els sectors i 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. 
 
En el 2010 es posa en marxa la nova agència, amb un model de gestió eficient i amb una 
cultura de col·laboració publicoprivada coherent amb els objectius de l’agència. Així, 
s'estructura en cinc grans àrees de treball:  
 
- Innovació;  
- Noves externalitats;  
- Gestió de talent;  
- Comunicació i xarxa de treball;  
- Formació i ocupació. 
 
Les activitats desenvolupades per l'agència en el 2010 han estat encaminades a facilitar la 
interacció entre els membres d'Innobaix. Així, s'han establert les línies estratègiques dels 
diferents sectors econòmics on hi coincideixen diferents empreses i entitats, com també 
jornades de treball per potenciar la gestió de talent, conèixer les tendències d'innovació i 
generar xarxes de treball intern.  
 
Per al 2011 es preveu el desplegament dels projectes d'Innovació Oberta i Emprenedoria 
Corporativa, potenciar la interrelació entre els centres tecnològics i les empreses del territori, i 
potenciar la xarxa de talent. 
 



PÀGINA WEB 
www.innobaix.net i http://innobaix.blogspot.com/ 
 
RESPONSABLE DEL PROJECTE 
Lluís Bahamonde, president d’Innobaix i vicepresident de PIMEC 

http://innobaix.blogspot.com/

