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Atraure noves empreses que creïn ocupació, retenir-les i ajudar-les a créixer.

Millorar les possibilitats d’ocupació de les persones, proporcionant-los

informació, formació, orientació i assessorament.

Oferir un servei públic de qualitat, eficient i facilitador tant per al teixit productiu

com per la ciutadania.

Contribuir a crear riquesa, oportunitats i feina de qualitat per afavorir el progrés

de les persones i fer de Terrassa una ciutat pròspera i socialment justa.

Crear ocupació de qualitat i estable, oferir oportunitats d’inversió i de creixement

per a les empreses, donar ales a l’economia social i solidària, potenciar el comerç i

convertir la sostenibilitat en un requisit imprescindible i en una oportunitat

econòmica.

Impulsar i potenciar el posicionament de la ciutat a nivell nacional internacional i

projectar-la al món com una ciutat dinàmica, atractiva i innovadora, a través dels

àmbits identificats amb les estratègies de marca de ciutat i d’internacionalització:

Audiovisual, Salut, Cultura i Patrimoni, Hoquei/Esports i Universitat. 

Els serveis que la integren treballen de manera coordinada, potenciant els

recursos patrimonials, les activitats i els esdeveniments que es duen a terme al

llarg de l’any.
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Oficina Atenció a l'Empresa

Servei de Comerç

Servei de Consum

Servei de Legalització Activitats

Servei d'Emprenedoria i Economia

Social

Servei Promoció Industrial

Servei d'orientació

Servei de Formació

Professionalitzadora

Servei d'Intermediació amb les

empreses

1.Servei d'Activitats Econòmiques

2. Servei d'Ocupació i Formació 

(Foment de Terrassa, SA)

3. Servei d'Innovació

4. Servei de Cultura

5. Servei d'Esports

6. Servei d'Universitats

7. Servei de Turisme

8. Servei de Projecció de la ciutat

9. Projectes Audiovisuals

10. Parc Audiovisual de Catalunya, SA

11. Serveis de Gestió Econòmica

12. Serveis de Planificació i avaluació

de Programes

Serveis
Àrea:
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L'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) és

l'espai de referencia per a totes aquelles

persones emprenedores, professionals i

empresàries que necessiten fer consultes,

rebre assessorament i fer tràmits

relacionats amb la seva actual o futura

empresa.

OAE
Servei d'Activitats Econòmiques

L'oficina està adherida a la Finestreta Única Empresarial (FUE) de la Generalitat,

per això facilita l'accès a la Cerca Guiada de tràmits del Canal Empresa, una eina

per conèixer tots els tràmits necessaris per desenvolupar la vostra activitat,

independentment de  l'Administració competent.

Facilita l'accés i oferim assistència a la tramitació municipal. 

Disposa d'un ampli catàleg de tràmits electrònics.

Ofereix suport en tot el procés per a la constitució de la vostra empresa (Punt

PAE)

Dona accés al programa per la transmissió empresarial (REEMPRESA)

Concerta cites prèvies  de tramitació, informatives i/o d'assessorament i per

mantenir entrevistes d'assessorament amb els serveis tècnics municipals

relacionats amb l'empresa i l'emprenedoria.
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L'objectiu del servei de comerç és dinamitzar el comerç i reforçar la
competitivitat de les empreses del sector comercial, especialment els eixos
comercials i el comerç de proximitat, continuant en la millora del marc de
relacions entre l'administració local, les entitats de comerç, gremis i altres
institucions

Millorar de les infraestructures urbanes que facilitin l'activitat comercial:
urbanisme comercial, mobilitat, etc

Potenciar el model comercial de la ciutat, continuant amb la tasca
desenvolupada i definint àrees d'alta intensitat comercial (BIP), i donar-ho a
conèixer arreu amb accions de dinamització coordinades amb el conjunt
d'agents del territori. 

Projectar Terrassa com a capital comercial dins del nostre model comercial,
treballar per redefinir el paper dels mercats municipals com a elements amb
capacitat d'atracció i de promoció de nous usos i serveis

Promocionar les fires comercials i els mercats no sedentaris com a elements de
dinamització de l'activitat econòmica, de capitalitat comercial i d'atracció de
més visitants

COMERÇ

Servei d'Activitats Econòmiques
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El Servei de Consum presta serveis d'informació, orientació i assessorament

sobre temes de consum a la ciutadania i a les empreses.

Ofereix informació general de consum, el control de mercat, la seguretat dels

productes i serveis, per reclamar i/o denunciar, per rebre formació ... així com

accedir als tràmits disponibles a la Seu Electrònica.

Assessora sobre els drets i deures que tenen les persones consumidores, perqupe

exerceixin un consum responsable, moderat i informat.

El Servei de Consum, ubicat a l'edifici de Foment de Terrassa, compta també

amb els punts de primera atenció amb les Oficines d'Atenció Ciutadana i a

l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE).

També oferexi servei de mediació davant la Junta Arbitral de consum.

Consum
Servei d'Activitats Econòmiques

2020 Àrea de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat



Ajudar a la implantació de les tecnologies i 4.0 a les empreses mitjançant la

realització de fulls de ruta a mida.

Identificar el grau d'implementació a de la Indústria 4.0 a Terrassa

Potenciar la creació de noves empreses dins de la I 4.0

Detecció de nous perfils professionals.

Gestió i manteniment dels polígons industrials

Consolidació empresarial a través de la formació i la consultoria.

Impuls a l'economia circular.

Al Servei de Promoció Industrial treballem per donar suport a la indústria seguint

el full de ruta del Pla de Desenvolupament Industrial a través de:

PROMOCIÓ INDUSTRIAL

Servei d'Activitats Econòmiques
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Autoliquidació de la taxa de les activitats i instal·lacions
Autorització pels establiments que realitzen pràctiques de tatuatge,
micropigmentació i pírcing
Declaració responsable per a l'obertura d'una activitat
Declaració responsable en matèria de salut alimentària
Declaració responsable d'alta d'habitatge d'ús turístic
Comunicació prèvia de modificació no substancial d'una activitat
Comunicació prèvia d'obertura (per a activitats de baix risc, de les incloses en
l'Annex II de la Llei de simplificació)
Comunicació prèvia ambiental municipal (activitats relacionades a l'Annex III
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les
activitats (LPCAA)
Comunicació d'activitat recreativa
Comunicació de canvi de titularitat d'activitats
Comunicació prèvia d'obres de reforma o adequació de locals, i instal·lació
d'antenes de telefonia 
Consultes sobre normativa tècnica i/o jurídica d'activitats econòmiques
Instal·lació de terrasses de bar
Llicència ambiental municipal
Llicència municipal d'espectacles públics i activitats recreatives
Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Sol·licitud d'informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats

Abans de posar en marxa un negoci, per a l'obertura de les activitats, les
instal·lacions o els establiments s'ha d'efectuar el tràmit de legalització de les
instal·lacions, que dependrà de les característiques de l'activitat i del local. Si
l'establiment o instal·lació ja disposa de legalització però es fa una modificació no
substancial i/o no significativa, també s'ha de posar en coneixement de
l'Ajuntament. El servei de legalització d'activitats realitza:

LEGALITZACIÓ ACTIVITATS

Servei d'Activitats Econòmiques
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L'objectiu del servei d'Emprenedoria i Economia Social és l'assessorament,
suport i foment de l'emprenedoria a la ciutat i la promoció i suport de
projectes, programes i serveis en l'àmbit de l'economia social. 

Per a totes les persones que vulguin emprendre oferim informació,
assessorament i acompanyament per a treballar i avaluar la idea de negoci i la
seva viabilitat. 

També s'ofereix aquest servei especialitzat per a iniciatives d'economia social i
solidària.

Fomentem l'emprenedoria i l'economia social a través de diferents programes
en el marc de les escoles i instituts del municipi.  

Trimestralment organitzem formació per a persones emprenedores, en relació
a temàtiques com ara: planificació, habilitats directives, legals, finançament, etc.
així com formació adreçada a entitats d'economia social i solidària.  

Per fomentar i impulsar l'economia social i solidària a Terrassa, recentment s'ha
constituït el Consell Municipal d'Economia Social i Solidària de Terrassa, i es
desenvolupen diversos programes conjuntament amb els diferents agents
implicats del territori, com el Terrassa Cooperativa.

EMPRENEDORIA I 
ECONOMIA SOCIAL

Servei d'Activitats Econòmiques
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Assessorament i acompanyament en la recerca de feina o canvi professional.
Orientació en la presa de decisions per a la millora del posicionament vers el
mercat de treball.
Disseny del Pla personal per a la inserció laboral mitjançant l’anàlisi del nivell
de qualificació professional, experiència laboral, interessos i expectatives
professionals.
Anàlisi de les oportunitats del mercat de treball i dels aspectes més rellevants
per a l’ocupabilitat.
Serveis específics per a posar en marxa el Pla d’Acció cap a la Inserció Laboral.
Servei d'atenció a persones amb diversitat funcional
Oficina Tècnica Laboral (OTL)
Servei d'atenció a joves
Tallers de recerca de feina
Cercador de formació
Borsa de treball
Ofertes
Borsa de personal docent
Programes: Projecte Singulars, Treball als Barris, Fent Xarxa, Ocupació a la
Indústria Local, Terrassa Aposta per a l'Ocupació, Programa 30 plus, Ubicat,
Jove Decideix! Plans d'Ocupació, Enfeina't, Treball i formació

Des del Servei d'Orientació de Foment de Terrassa oferim:

ORIENTACIÓ

Servei d'Ocupació i Formació (FOMENT DE TERRASSA, SA)
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Les accions concretes son:
Anàlisi i descripció del llocs de treball
Preselecció de candidatures
Entrevistes per competències.
Dinàmiques de grup, proves psicotèniques, etc, per ajustar les candidatures a la
demanda de l'empresa i s'utilitzen diferents canals per aconseguir-ho.
Borsa de treball
Gestor d'ofertes del portal 
Publicitat de les ofertes als taulers d'anuncis del Servei.
Cerca i col·laboracions amb altres entitats públiques o privades.
Assessorament Empresarial

Contractació laboral
Subvencions i bonificacions
Acompanyament en la contractació de perfils amb diversitats funcionals i altres
perfils en risc d'exclusió social.
Necessitats formatives
Selecció de personal.
Formació a mida
Anàlisi i detecció de necessitats formatives per a la creació de continguts
coherents amb les necessitats de l'empresa.
Disseny i desenvolupament d'accions formatives a mida per a les empreses
Espais i aules per a les empreses

S'ofereix l'assessorament i acompanyament en la selecció de personal, així com
també la realització dels processos de selecció adaptats a les necessitats de les
empreses. 

Un equip de professionals ofereix assistència tècnica i assessorament en diverses
matèries  relacionades amb la ocupació i els Recursos Humans:

INTERMEDIACIÓ 
AMB LES EMPRESES

Servei d'Ocupació i Formació (FOMENT DE TERRASSA, SA)
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Accions formatives per a l'adquisició de competències professionals adaptades a
les necessitats de les empreses.

Desenvolupament d'accions formatives de projectes d'ocupació.

Formacions TIC

Formacions a mida per a les empreses

Webinars

Campus virtual

Oferim formació professionalitzadora per a la qualificació professional de les
persones per al desenvolupament d'una professió que augmenti les seves
possibilitats d'accés a una ocupació seguint un sistema modular i acreditar-la, a
través de:

FORMACIÓ 
PROFESSIONALITZADORA

Servei d'Ocupació i Formació (FOMENT DE TERRASSA, SA)
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activitats de sensibilització i de generació d'innovació 
espais de lloguer per iniciar projectes empresarials
programes d'assessorament i formació a l'emprenedoria d'innovació, 
organitza i fomenta els Premis Muncunill a la Innovació
activitats i promoció com "Ciutat de la Ciència i la Innovació"
programes d'assessorament, tutoria i formació a empreses i emprenedors
programes d'assessorament d'indústria 4.0
programes del clúster de salut
programes de recerca de finançament
programes de Compra Pública d'Innovació
Impuls i coordinació del Health Care Innovation Lab

El servei d'innovació parteix de la voluntat del consistori de definir una aposta
estratègica per convertir Terrassa en ciutat referent en innovació i vincular les
activitats econòmiques a un model productiu sostenible. 

Aquesta estratègia es desenvolupa mitjançant la coordinació dels agents públics i
privats de la ciutat, el foment de projectes d'empreses d'alta tecnologia, la
promoció de la innovació i de clústers emergents i l'establiment d'aliances amb
altres pols de desenvolupament.

El Servei d'Innovació ofereix:

INNOVACIÓ

Servei d'Innovació
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Activitats per a la promoció de la lectura, la literatura i el coneixement científic
i tècnic de forma descentralitzada a les sis biblioteques de la ciutat.  
Garanteix la conservació del patrimoni històric i artístic i ofereix activitats per
incrementar el coneixement d’aquest patrimoni a cadascun dels equipaments
museístics (Casa Alegre de Sagrera, Torre del Castell palau, Castell Cartoixa de
Vallparadís, Convent de Sant Francesc i Seu d’Ègara).
Activitats artístiques, amb caràcter permanent, en l’àmbit de les arts visuals
(Programació de la Sala Muncunill i de la Casa Soler i Palet), del teatre
(programació del Teatre Alegria i Teatre Principal), en l’àmbit de la música
(programació de l’Auditori Municipal) participant en projectes ciutadans (Casa
de la Música, Festival de Jazz) i acollint formacions artístiques en els diversos
equipaments, així com formacions en residència. 
Fomentem l’associacionisme cultural i oferim les activitats del calendari festiu
(Cavalcada de reis, Carnestoltes, Tres tombs, Sant Jordi, Festa major), de
manera concertada amb entitats i associacions. 

La missió del Servei de Cultura és facilitar l’accés de  la ciutadania a la cultura i el
coneixement mitjançant el conreu de les arts, la conservació i difusió del patrimoni
i el suport i el foment de la cultura popular i tradicional. 

L’accés a la cultura és un dret constitucional que l’Ajuntament garanteix a través de
propostes, activitats i serveis culturals (Serveis Bibliotecaris, Patrimoni Històric,
Música, Arts Visuals, Teatre i Dansa, Cultura i proximitat), col·laborant amb
l’associacionisme cultural i vetllant per la proximitat, és a dir, procurant apropar les
activitats i accions culturals a tots els barris i districtes de la ciutat.

Serveis que ofereix: 

CULTURA
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Atenció ciutadana directa en informació, assessorament per a la utilització
d’equipaments esportius. 
Gestiona les instal·lacions esportives municipals de gestió directa i col·labora
amb les entitats en el funcionament i conservació dels equipaments esportius
municipals cedits en gestió. 
Manteniment i millora de les condicions de la infraestructura dels equipaments
esportius municipals, i seguiment i control de la gestió cedida d’equipaments
esportius municipals. 
Planificació i execució de les millores en la infraestructura dels equipaments
esportius municipals.
Potenciar l’esport a través de programes per a la promoció i iniciació esportiva
en edat escolar; programes per a col·lectius específics; accions de difusió i un
programa d’activitats
Promou i col·labora en l’organització d’activitats esportives adreçades al conjunt
de la ciutadania de Terrassa.
Atenció i col·laboració a les entitats en l’organització d’activitats i
esdeveniments esportius. 
Organització d’activitats específiques: Nit de l’Esportista, Activitats Festa Major,
Campus esportiu per a persones amb capacitats diverses.
Planifica i ofereix la temporada de bany a l’estiu a les piscines municipals.

La seva missió és promoure i difondre l’esport entre la ciutadania, tant a nivell de
lleure com de competició, a través del programa d’activitats i garantint l’accés de
forma individual o associada a  la xarxa d’equipaments esportius de la ciutat. 

Serveis que ofereix:

ESPORTS
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Atenció als visitants i turistes des de l’Oficina de Turisme situada a la Masia
Freixa.
Botiga de productes artesanals i promocionals de Terrassa .

La seva missió és millorar el posicionament de Terrassa com a destí turístic en tots
els àmbits en què el Pla de Desenvolupament Turístic ens dóna més potencialitats,
posant en valor la projecció internacional de la ciutat a partir de la candidatura de
la Seu d’Ègara com a patrimoni de la humanitat (UNESCO), així com la
dinamització del patrimoni local, especialment aquell que té a veure amb el
Modernisme. 

Serveis que ofereix: 

El Servei de Turisme treballa per la promoció del turisme a Terrassa basada en la
seva sòlida oferta de productes culturals, patrimonials, esportius i gastronòmics
com a instrument de projecció exterior i dinamització econòmica. Les principals
actuacions es divideixen en dos àmbits:

1) Oficina de turisme i programa de rutes:

Gestió i execució directament un programa de visites i rutes guiades al patrimoni i
als principals edificis i monuments de la ciutat que s’ha convertit en un dels
principals elements de la nostra oferta turística, i que s’ofereix de forma
permanent durant tot els dies de l’any als visitants o turistes que arriben a Terrassa,
i també de forma concertada segons la demanda prèvia de grups organitzats. El
programa de rutes turístiques s’ofereix amb personal propi o amb guies
d’empreses contractades, i es pot adaptar també com a oferta complementària a
propostes d’altres agents del sector.

TURISME I PROMOCIÓ EXTERIOR
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Accions de promoció directa: fires, esdeveniments, Workshops (tallers
professionals), organització de fam o press trips, etc.
Desenvolupament d’accions de promoció, comunicació i publicitat en els
àmbits en què el Pla de Desenvolupament Turístic identifica les potencialitats
de Terrassa com a destí: cultural, patrimoni industrial, golf, reunions i
convencions, professional i de negocis, actiu i de natura, esportiu i stages
esportius, esdeveniments.
Seguiment i coordinació amb l’Agència Catalana de Turisme i amb la Gerència
de Turisme de la Diputació de Barcelona per promoure la inclusió de Terrassa
en les marques Costa Barcelona i Catalunya i mantenir la presència en les
accions promocionals que es desenvolupen arreu del món.
Impuls d’accions directes o col·laboracions en els àmbits complementaris a
l’oferta turística destacats a la ciutat: gastronomia, comerç, oferta d’oci i
espectacles, etc.
Pla de promoció de la ciutat i la seva oferta turística a les xarxes socials
mitjançant pàgines i perfils propis, i a totes les webs especialitzades.
Coordinació d’accions i creació de propostes i sinèrgies entre els sectors públic i
privat mitjançant la Taula treball de creació i promoció del producte turístic de
Terrassa.
Treball dins la Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya per tal que, sense
renunciar al seu lideratge, es posicioni com a xarxa de referència en l’impuls
del turisme industrial, amb la col·laboració de la Generalitat i de les
diputacions.

2) Promoció turística

TURISME I PROMOCIÓ EXTERIOR
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Mostra del Coneixement
Mostra del Coneixement d'Estiu 
Conferències i jornades de divulgació 

Consell Universitari de Terrassa
Beques de recerca per a estudiants universitaris
Saló de l'Ensenyament a Fira de Barcelona
Edició tríptic de l'oferta formativa de Campus Terrassa
Subvencions per a projectes de promoció de Campus
Col·laboracions amb actors i escoles universitàries
Aula d'Automatització i Robòtica
Campus Ítaca - UAB
Terrassa Universitària (TU)

La seva missió és doble: per una banda, promocionar el campus universitari com a
Element de captació, formació i retenció de talent per enfortir les relacions ciutat-
universitat amb el coneixement generat pel campus, i d'altra banda contribuir a la
difusió del coneixement amb programes i activitats, amb l'objectiu de posicionar la
ciutat aportant dinamisme social, cultural i tecnològic.

Serveis que ofereix:

En l’àmbit de Difusió del Coneixement:

En l’àmbit de Promoció de Campus

UNIVERSITATS
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Es tracta d’un Programa municipal que treballa per definir l’estratègia de ciutat i
definir un pla de treball i un pla estratègic de futur en l’àmbit audiovisual.

La seva missió passa per dinamitzar el sector audiovisual a la ciutat a partir de
diverses accions, entre elles un treball de prospecció empresarial, un Marketplace
del sector i l'impuls de la Setmana del cinema o intensificar la tasca a les escoles
per incorporar el llenguatge audiovisual com a una eina habitual tant del
professorat com de l’alumnat. 

Establiment d’acords de col·laboració i cooperació, convenis i
contractes amb altres administracions i/o organismes públics,
associacions, entitats i empreses en el marc del projecte
d’especialització estratègica de la ciutat de Terrassa en l’àmbit
audiovisual.  
Gestió d’espais (plató, oficines, serveis, etc.) per la producció i
realització de productes cinematogràfics, espots publicitaris, vídeo, etc.
Participa activament en la projecció de la ciutat a través de l’estratègia
“Terrassa City of Film” i porta a terme accions de difusió per acostar el
cinema i l’audiovisual a la ciutadania.

El Parc Audiovisual de Catalunya té per objectiu el desenvolupament dels
projectes audiovisuals a la ciutat de Terrassa, en el marc del
desenvolupament econòmic i social del territori i l’especialització en
aquest àmbit. 

Serveis:

PARC AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

PROJECTES AUDIOVISUALS
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