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L’Oficina de Polígons  
d’Activitat Econòmica
És una unitat orientada al suport especialitzat a les empreses  
instal·lades als polígons d’activitat econòmica del Prat 
de Llobregat, creada per impulsar l’activitat econòmica i 
dinamitzar el mercat de treball del municipi.

Polígons
ZAL Prat
Pratenc
Plana el Galet
Estruch

Prat Nord
Urgoiti-Ponisch
Cal Saio
Ca l’Alaio 

Fondo d’en Peixo
Enkalene
Mas Mateu 
Mas Blau I

Mas Blau II
Ciutat Aeroportuària
Nucli Urbà
Parc Agrari

Objectius

El Prat està  situat al corredor 
econòmic del Delta, un eix 
situat entre la Plaça d’Euro-
pa de l’Hospitalet i el Parc 
Mediterrani de la Tecnolo-
gia-Campus UPC (Castell-
defels) que esdevé un pol 
estratègic de desenvolu-
pament metropolità. 

Una vintena d’empreses 
amb seu social al munici-
pi formen part de les 25 
empreses principals del 
seu sector.

El Prat compta amb 14 Polí-
gons d’Activitat Econò mica 
i  dues zones d’activitat 
econòmica diferenciades: 
el nucli urbà i el parc agrari.

El 50% del terme municipal del Prat està 
ocupat per sistemes d’infraestructu-
res estratègiques de mobilitat, moltes 
d’elles desplegades en el marc del Pla 
Delta i que han convertit la plataforma 
logística del delta en un dels principals 
centres logístics del sud d’Europa.   

Creixement d’empreses  
i atracció d’inversions:

          Potenciar i enfortir la capacitat de nova inversió 
productiva i generadora d’ocupació
          Servei de localització empresarial
           Consolidar les cadenes de valor de les empreses 
existents

Foment de l’ocupació de qualitat: 
          Gestió del talent
          Programes de millora de l’ocupabilitat
          Incentius a la contractació 
          Desenvolupament sostenible de l’ocupació

 Millora de la qualificació professional
          Formació al llarg de la vida
           Connexió entre els àmbits formatius i el mercat de treball
          Impuls a la FP Dual
          Adequació entre la oferta i la demanda formativa

Impuls a la igualtat 
d’oportunitats en el treball

          Equitat d’oportunitats d’accés
           Assessorament plans d’igualtat de gènere

Suport a la millora de la sostenibilitat 
           Impuls a la transició energètica 
           Sensibilització i foment de l’eficiència energètica  
i lluita contra el canvi climàtic

Promoció de la Responsabilitat 
Social Corporativa

          Xarxa d’empreses socialment responsables
          Contribució activa amb els objectius de 
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030
       Acompanyar al mesurament de l’impacte    Acompanyar al mesurament de l’impacte 
empresarialempresarial


