
SOM CIUTAT – SOM NOVA INDÚSTRIA – SOM QUALITAT DE VIDA

Ens veiem al cor de la Regió Metropolitana de Barcelona



Com a Alcaldessa d’Esplugues, voldria mostrar al món els actius clau de la nostra ciutat i
ajudar a les activitats econòmiques, als inversors i al talent a interessar-se en nosaltres.

Esplugues de Llobregat està ubicada a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, proporcionant
un equilibri adequat entre la disponibilitat dels terrenys industrials, l’entorn empresarial, el
coneixement i l’excel·lent xarxa de comunicació. Per altre banda, és una ciutat vibrant amb
un ambient hospitalari, un sistema educatiu sòlid i un ambient sa proporcionat pel Parc
Metropolità de Collserola.

Conjuntament amb l’equip de govern, hem estat treballant àrduament en establir un 
important sistema d'infraestructures i una base educativa per promoure un entorn ideal per 
als negocis i el talent. Esperem que les polítiques favorables per els inversors i els 
projectes estratègics de negocis en el que està involucrada la ciutat donin el seu fruit en un 
futur pròxim.

Fer és important, però fer i explicar és decisiu. Aquest catàleg és una petita mostra de 
l’estratègia que estem executant a Esplugues de Llobregat. Científics i investigadors, 
empreses de tot el món i estudiants universitaris, famílies joves i persones emprenedores, 
professionals i inversors altament qualificats... tots estan convidats a establir-se en el cor 
de l’Àrea Metropolitana més dinàmica del sud d’Europa.

Us convido a descobrir la ciutat i les oportunitats que podem oferir, i a preguntar-vos: Per què 
no Esplugues de Llobregat?

Gràcies per venir, ja sou benvinguts.

Benvinguda de l’Alcaldessa
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On està Esplugues?



A 10’ de l’Aeroport de Barcelona.
A 15’ de l’estació d’AVE.
A 20’ del Port de Barcelona.
A 20’ del cor de Barcelona.
A 15’ de la Fira de Barcelona.
Dins del Parc Metropolità de Collserola.

On som?



Per què venir a Esplugues?



NOVA INDÚSTRIA
Les grans empreses ja han triat 
Esplugues per treballar dins del 
nostre ecosistema industrial.

02QUALITAT DE VIDA
Una experiència fructífera per a vostè 

i la seva família a la ciutat on la 
cultura, l’educació, la inclusió social i 

la tolerància es troben.
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DISPONIBILITAT DE SÒL
Excel·lent oferta de terreny per a ús 
industrial. Establir-se al cor de l’àrea 

metropolitana més dinàmica d’Europa 
meridional.
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SOM INDÚSTRIA

+4.000M€ Facturació industrial.

+180 Empreses industrials.

+50 Grans empreses.

+3.000 Llocs de treball en el sector.

Què cal saber del nostre sector 
industrial?



9 Llars d’infants.

17 Centres d’ensenyament obligatori.

2 Centres Internacionals que segueixen            

el sistema Americà i Alemany.

1 Universitat.

10 Centres de formació professional.

Xarxa de centres educatius

CUIDANT DELS 
VOSTRES INFANTS

Esplugues és una ciutat pionera a 
Catalunya en l'oferta preescolar.



A Esplugues, el 77% dels joves tenen 
estudis superiors.

Busqueu treballadors professionals 
i competitius

PENSAMENT
INTEL·LIGENT I QUALIFICAT 



Esplugues es compromet amb la igualtat 
d'oportunitats per a tots els ciutadans. 
Implementem molts projectes i programes 
de cohesió. Voleu col·laborar?

Busqueu una ciutat on importa la 
inclusió social?

SOM TOLERANTS



Esplugues supera la ràtio d'àrees 
verdes establerta per l'Organització 
Mundial de la Salut (OMS).

PENSEM EN VERD
Un 15% de la zona d'Esplugues
es troba al Parc Metropolità de 
Collserola.

Ràtio

10
m2/1.000 habitants

Esplugues

28,07
m2/1.000 habitants <



Premi Ciutats Sostenibles

PENSAMENT SOSTENIBLE

Esplugues ha estat guardonada per la seva 
gestió intel·ligent de l'energia. La quantitat 
d’energia consumida per l’ajuntament és un 
32% inferior a la resta de municipis similars.



Modernisme i història
SOM CULTURA

Oferim als nostres ciutadans dos centres 
culturals, rutes a peu per 16 monuments 
històrics, la Casa-Museu de Xavier Corberó i 
els Museus d'Esplugues, que inclouen Can 
Tinturé i "La Rajoleta".

"La Rajoleta" ens presenta la història primerenca de 
la fàbrica de ceràmica "Pujol i Bausis”, un referent 
durant el període Modernista (Modernisme català).

@TurismeBaixLoobregat



SOM GASTRONOMIA
Esplugues es troba a la regió del Baix 
Llobregat, on creix el Parc Agrari. És una àrea 
econòmica especialitzada en producció 
agrícola, centre econòmic per a la producció 
de menjar fresc, de temporada i local.

Sota l’etiqueta "Producte Fresc del Parc 
Agrari" es promou l'agricultura de temporada 
local a mercats com el Mercat de Pagès 
d’Esplugues on agricultors i consumidors es 
reuneixen.

Podran provar-los als restaurants locals, 
barrejats amb la cuina tradicional i la 
moderna.



L’ajuntament a través del Servei de Promoció Econòmica, 
que coneix profundament la xarxa empresarial local, ofereix 

suport a l’inversor durant el procés d’implantació a 
Esplugues.

T’HO POSEM FÀCIL! 

La vostra
empresa

Esplugues 
de 

Llobregat

Servei de Promoció Econòmica



Què ens fa atractius?



CLÚSTER DE
CIÈNCIA & SALUT

El sector d’indústries de la salut i 
ciències de la vida està format per 
+100 empreses a Esplugues.

Esplugues impulsarà un 
clúster d’indústries de la salut 
i ciències de la vida per 
convertir-se en un factor clau 
en el creixement regional.



XARXA D’ALIMENTS I 
NUTRICIÓ
Esplugues acull una indústria 
tradicional i ben consolidada 
d’aliments i nutrició, allotjant 
algunes de les seus de les 
corporacions més importants a 
nivell mundial.



EDUCACIÓ SUPERIOR 
I PARC CIENTÍFIC
Esplugues es troba a prop de les 
principals universitats i institucions 
catalanes d'R+D (10’ a peu).

15 Centres de coneixement.
2 Parcs tecnològics.
+50.000 Universitaris al dia.
6.000 Estudiants de postgrau.
6.800 Investigadors.



CIUTAT FAVORABLE 
PER ALS NEGOCIS

Centre de Coworking. 

Infraestructura Informàtica.

Xarxa d’oportunitats.

Servei de Promoció Econòmica.

Suport financer a noves indústries.

Prestació especifica de lloguer.

Exempció d’impostos.

Pla de rehabilitació per a antics edificis 

industrials.

L’ecosistema que dóna suport a la 
vostra posada en marxa consisteix en:



LA BARONDA
CENTRE DE NEGOCIS

La Baronda: un lloc on s'explica la 
ciutat des del punt de vista econòmic a 
les empreses locals i als inversors 
internacionals.

Conegui la nostra instal·lació 
cívica de primera classe per 
aconseguir un major compromís.



Casos d’èxit



GLOBAL DIGITAL HUB 
DE NESTLÉ 

Actualment, Nestlé ha escollit la nostra ciutat 
com a lloc per expandir-se mitjançat la 
instal·lació de la seu de Global Digital Hub, 
que ofereix serveis de disseny, construcció, 
implantació i manteniment de plataformes 
digitals a tot el món.

Nestlé va traslladar-se a Esplugues 
l’any 1976.



SANT JOAN DE DÉU 
HOSPITAL INFANTIL DE 
BARCELONA
És una referència en pediatria, obstetrícia i 
ginecologia, i també en àrees d’alta 
especialització, com ara neurociències, 
neonatologia, oncologia i cardiocirurgia. 
Atén més de 120.000 emergències, 25.000 
ingressos i 200.000 revisions mèdiques 
anuals. Tot això, combinant l’ultima 
tecnologia amb una assistència 
personalitzada. 



La plataforma de SYNLAB 
establerta a Esplugues, principal 
laboratori de referència d’aquest 
grup multinacional. 

La plataforma establerta a Esplugues 
proporciona resultats analítics d’alt valor afegit 
per a centres especialitzats en genètica, 
biologia molecular, microbiologia, anatomia 
patològica i altres disciplines arreu del món.



La marca catalana representa 
un negoci de 48 milions 
d’euros que ha seduït 
celebritats de tot el món.

Etnia Barcelona té la seva seu a Esplugues 
on es dissenyen les seves ulleres. És una 
marca compromesa amb la cultura i el món 
de l’art a través de la col·laboració amb 
artistes de reconegut prestigi a tot el món.



Coca Cola Iberian Partners
trasllada les seves oficines a 
Esplugues.

La famosa empresa ha escollit Esplugues 
com a ubicació estratègica i té com a 
objectiu augmentar un 3% de la seva 
facturació fins als 2.920M€. La seva nova 
seu ocuparà 2.400 m2.



Sou benvinguts



TENIM ESPAI PER A VOSTÈ

45.000m2 de sòl industrial.

“Volem repensar els nostres polígons 
industrials i definir amb els nostres socis 
comercials les futures àrees d’activitat 

econòmiques de la ciutat”

Pilar Diaz

Característiques de disponibilitat
del nostre sòl

25,45ha de polígon industrial.



FINESTRELLES NORD
Finestrelles Nord es troba a la part més 

nord de la ciutat.

90.000m2 Superfície terciària
(3.500 m2 superfície hotelera)

Oportunitats econòmiques d’inversió:
10% Retail.
90% Activitats empresarials i hoteleres.

Disponibilitat immediata i a curt termini.



MONTESA
Tradicionalment un barri industrial on a curt 
termini es desenvoluparà el projecte ARE 
Montesa. Serà un dels projectes més 
ambiciosos i importants de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, que connectarà 
Cornellà, Esplugues i l’Hospitalet per una 
única avinguda.

Oportunitats econòmiques d’inversió:
+11.700m2 Sòl industrial (4.700 m2 + 
7.000 m2)
3.500m2 Activitats hoteleres i terciàries.

Residencial i d’equipaments.

Sòl per activitats econòmiques
Sòl per activitat comercials i hoteleres

Disponibilitat immediata i a curt termini.



EL GALL

El Gall és un barri que combina àrees 
industrials i residencials, totes dues 
perfectament definides.

155.800m2 Sòl industrial.
30.315m2 Sòl disponible.
(24.000m2 Naus industrials)

Disponibilitat immediata.

Altres naus industrials disponibles de 
100 a 3.000 m2.



Contacti amb nosaltres
Servei de Promoció Econòmica

Carrer la Riba, 36, Esplugues de Llobregat

(+34) 933 71 33 50

promocioeconomica@esplugues.cat@
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