BARCELONA MAI S’ATURA

Mesures per a la
reactivació econòmica
A continuació trobareu les mesures més actuals que
desplega l’Ajuntament de Barcelona per regenerar el teixit
econòmic i social de la ciutat arran de la crisi econòmica
derivada de la covid-19

Ajuts econòmics,
subvencions i finançament

1. Increment de les subvencions
per a la reactivació dels mercats

Per reactivar i donar suport als mercats, hem
incrementat el programa d’ajudes econòmiques del
2020 per contribuir a l’autosuficiència econòmica de les
associacions de venedors. En concret, hem concedit
365.000 euros a 31 mercats de la ciutat.
Més informació

2. Ajuts de Mercabarna a la
contractació

Per fomentar l’ocupació i l’activitat empresarial,
Mercabarna ha activat un ajut de 5.700 euros per a
empreses alimentàries o florals que contractin joves
acabats de titular en centres públics o professionals
formats a Mercabarna en situació d’atur.
Termini: vigent fins a finals del 2021
Més
informació


3. Barcelona Accelera, nou
impuls d’empreses emergents

A través de Barcelona Activa, hem posat en marxa una call
per invertir 10 milions d’euros en sis fons de capital risc
privats i impulsar les empreses emergents innovadores
de la ciutat i preservar la competitivitat de l’ecosistema
emprenedor i digital davant dels efectes de la covid-19.
Més
informació


4. Subvencions per dinamitzar el
comerç

Les subvencions generals de la ciutat del 2021 inclouen
un apartat específic per al comerç, dotat amb 1,6 milions
d’euros. Hi ha tres modalitats, enfocades a la dinamització
comercial, a donar suport professional i a la digitalització.
Termini: del 7 al 27 de gener de 2021
Més informació

5. “Li toca al barri”, la campanya
per impulsar el comerç de
proximitat a l’Eix Besòs

A través de Barcelona Activa, estimulem el consum als
barris de l’Eix Besòs amb bonificacions del 15% en les
compres realitzades amb la moneda ciutadana REC
en els comerços adherits. Aquesta campanya està
impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, el Pla de
barris i l’associació NOVACT.
Termini: del 27 de novembre de 2020 al 31 de juliol de 2021
Més
informació


6. Programa de suport específic
als mercats no alimentaris i als
més afectats per la covid-19

L’Ajuntament ha posat en marxa ajudes per als
mercats que han patit més els efectes de la pandèmia.
Concretament, hi hem destinat 250.000 euros, que
s’han ampliat fins a 450.000 a través d’accions de
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona.
Més informació

7. Ajuts de 5.000 euros a
empreses per fomentar la
contractació laboral

A través del programa “Crea feina, Barcelona!” de
Barcelona Activa, hem destinat 1,5 milions d’euros
a la contractació de persones en situació d’atur de
Barcelona. Les empreses rebran 5.000 euros per cada
nou contracte d’un mínim de sis mesos i a jornada
completa.
Termini: Fins al 30 de juny de 2021
Més informació

Assessorament

8. “Camí de la solidesa”

Hem encetat una nova edició del programa
d’enfortiment “Camí de la solidesa” per a organitzacions
de l’ESS gestionades i liderades per dones, o bé
que apostin per formar treballadores en càrrecs de
responsabilitat. Inclou formació i acompanyament.
Termini: De gener a juliol del 2021
Més
informació


9. Programa d’enfortiment
per a organitzacions de l’ESS
vinculades al sector del tèxtil

Dins del programa “RevESStim el tèxtil”, impulsem un nou
servei d’assessorament per a iniciatives del tèxtil amb
mirada d’ESS per traçar un pla de treball personalitzat.
A més, oferim un servei d’acompanyament a grups de
costura de caràcter comunitari.
Més
informació


10. Programa d’enfortiment per
a organitzacions que presten
serveis de cures i atenció a les
persones

A través de Barcelona Activa, enfortim el sector de les
cures de la nostra ciutat i fomentem la intercooperació
entre els actors. Oferim acompanyament tècnic en
comunicació i màrqueting, organització interna, model
de negoci i viabilitat financera.
Més informació

11. Programa “3R: revisió,
reinversió i reactivació” per a
entitats de l’ESS

Hem dissenyat un programa per donar suport a les
organitzacions de l’ESS per fer front als efectes de la
covid-19. Les acompanyem en àmbits com el disseny de
serveis; de l’organització interna; de la comercialització
o de la digitalització.
Termini: fins al juny del 2021
Més informació

12. “Comerç a punt”

Ens apropem al teu comerç per assessorar-te. A
través de Barcelona Activa, t’ajudem a definir una nova
estratègia empresarial per redreçar el teu negoci,
adoptar nous models de màrqueting o desenvolupar
noves fórmules per incentivar la demanda.
Termini: servei en marxa, amb places limitades.
Més
informació


Promoció

13. La ciutat de Nadal

Les associacions de comerciants de la ciutat i
l’Ajuntament organitzem activitats lúdiques i culturals
per dinamitzar el comerç. A més, hem il·luminat 400
trams de carrer, 39 mercats i pots guanyar premis
comprant al barri amb el “Rasca de Nadal”.
Termini: del 26 de novembre de 2020 al 6 de gener de 2021
Més informació

14. Inversió en la remodelació i la
millora dels mercats municipals
A través de l’IMMB, estem duent a terme projectes de
remodelació al Mercat de l’Abaceria i al Mercat de Sant
Andreu. També iniciarem obres als Mercats d’Horta i
Montserrat i desplegarem el Pla de digitalització de la
xarxa de mercats.
Més informació

15. Impuls als projectes “Plàstic
zero” i “Comerciants verds”

Mitjançant l’IMMB, hem posat en marxa diverses
accions enfocades a promoure la sostenibilitat, com els
projectes “Plàstic zero” o “Comerciants verds”. Busquem
reduir el plàstic d’un sol ús i potenciar el producte
ecològic i de proximitat.
Més informació

16. “Dissenyem comerç”

Hem impulsat el projecte “Dissenyem comerç” per
implicar l’alumnat de centres de disseny de la ciutat
en la definició i el desenvolupament de processos de
transformació al comerç de proximitat basats en idees
innovadores.
Més
informació


17. Nou lloc web de Barcelona
Activa i de recerca de feina

Barcelona Activa ha estrenat un nou web per facilitar
l’accés a tots els seus serveis a qui cerca feina, formació,
vol emprendre o impulsar el seu negoci. Alhora, ha
renovat la pàgina “Treball”, un espai enfocat a guiar les
persones que estan en procés de cerca de feina o canvi
professional per tots els recursos, programes i serveis
que més s’ajustin a les seves necessitats.
Més
informació

Més informació

18. Campanya “Compra a prop”
L’Ajuntament ha posat en marxa la campanya de
comunicació “Compra a prop. Som comerç. Fem
Barcelona” per visibilitzar els valors que aporta el
comerç de proximitat i la restauració per a la ciutat.
Més informació

Formació

19. Programa d’oportunitats
professionals als mercats
municipals i al comerç de
proximitat de Barcelona

Amb Barcelona Activa, Mercabarna i l’IMMB, donem
resposta a la necessitat de relleu generacional als
mercats. S’adreça a joves de 18 a 29 anys, amb l’ESO,
el batxillerat i cicles de grau mitjà, o sense. Oferim
orientació i formació en diverses especialitats de
comerç alimentari.
Termini: contractació oberta entre desembre i gener.
Més
informació

Més informació

20. Formació de Mercabarna

Mercabarna ofereix cursos semipresencials de
diferents especialitats com ara xarcuteria, carnisseria,
peixateria, manipulació d’aliments o conducció de
carretons. Les formacions són bonificades per a
persones en situació d’atur.

21. Formació especialitzada per
a iniciatives de l’ESS del sector
tèxtil

A través del programa “RevESStim el tèxtil”, hem
programat una sèrie de formacions especialitzades
per a iniciatives del tèxtil amb sessions enfocades a la
sostenibilitat o formacions tècniques específiques en
generació de productes tèxtils, entre d’altres.
Més
informació


22. “UniversitàriESS”

Oferim formació i acompanyament a l’alumnat perquè
pugui desenvolupar una formació pràctica i vivencial
sobre els elements clau que s’han de tenir en compte
a l’hora de crear i gestionar una cooperativa en l’àmbit
d’intervenció de les facultats.
Termini: fins al maig del 2021
Més informació

Termini: a partir de desembre de 2020
Més
informació


BARCELONA MAI S’ATURA
Podeu consultar més detalls d’aquestes mesures, així com tota la informació ampliada i actualitzada de les mesures
de reactivació econòmica que impulsa l’Ajuntament de Barcelona, al web:
maiensaturem.barcelona

