
MESURES PER A 
LA PROMOCIÓ 
DE L’ACTIVITAT 
ECONÒMICA DE 
BARCELONA 

Construïm 
la Barcelona 

del futur

Construïm 
la Barcelona 

del futur

Guia pràctica de serveis,  
ajuts i formació 2023





Construïm 
la Barcelona 

del futur



Ajuntament de Barcelona4

Construïm la Barcelona 
del futur



Mesures per a la promoció de l’activitat econòmica de Barcelona 2023 5

El moment actual comporta nous reptes i incerteses per a tothom i per a 
tota mena de negocis de sectors com el comerç, la restauració, els esports, 
la cultura, l’oci o el turisme, entre altres. Per això, des de l’Ajuntament de 
Barcelona hem enfocat tots els esforços a donar respostes contra la crisi 
social i econòmica, amb tres grans objectius: protegir les persones més 
vulnerables, reactivar l’economia i el consum, i potenciar la transformació 
de la ciutat amb nous projectes a mitjà i llarg termini.

Això és el que hem fet a través del Centre de Coordinació de la Resposta 
Econòmica (CECORE), per intentar minimitzar els efectes de la crisi i donar 
suport als treballadors i les treballadores, a la petita economia i a les empreses, 
i contribuir així a la creació de llocs de treball. Al mateix temps, també hem 
impulsat projectes amb una mirada més estratègica per tal de diversificar 
l’economia, atreure talent i inversions, i dotar la ciutat de més i millor valor afegit.

És a través de l’impuls decidit d’aquestes polítiques econòmiques que estem 
aconseguint accelerar i consolidar la recuperació econòmica. Barcelona és 
la gran ciutat d’Espanya amb els nivells més baixos d’atur, i des de fa quinze 
anys tenim els millors nivells d’ocupació, fet que demostra la fortalesa i la 
resiliència del nostre teixit econòmic. En un moment marcat per la complexitat 
a escala global a causa de la covid-19, l’increment de preus, la crisi energètica 
i la guerra a Ucraïna, seguim demostrant que la nostra ciutat és un veritable 
motor econòmic amb capacitat de transmetre certeses i seguretats. 

Malgrat això, sabem que el camí per superar definitivament les dificultats 
no serà gens fàcil, i que només amb l’impuls de polítiques públiques 
valentes, de la cooperació amb el sector privat, de la suma d’esforços i 
amb la màxima exigència, entre tots i totes, ho aconseguirem.

Ara us presentem la nova edició de la Guia de mesures per a la promoció de 
l’activitat econòmica de Barcelona 2023, una porta d’entrada per accedir a 
recursos de tota mena, com ara formacions per reorientar la vostra trajectòria 
professional, subvencions per donar un impuls al vostre negoci o serveis 
d’assessorament per ajudar-vos a donar forma a un projecte emprenedor.

En definitiva, una guia que té com a objectiu principal posar les persones al 
centre i que vol ser útil per enfortir l’economia i els negocis de la ciutat.

Amb aquesta guia us convido a aprofitar tots els nostres recursos per 
contribuir a obrir una nova etapa de prosperitat i també per recuperar 
plegats la millor versió de Barcelona: la ciutat plena de reptes i oportunitats, 
però sobretot, plena de futur.

Laia Bonet
Tercera tinenta d’alcaldia
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Línies de suport al teixit productiu 
de la ciutat:

Índex 
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A qui va dirigida la mesura

Tinc una 
empresa 
o soc una 
treballadora o 
un treballador 
autònom.

Busco feina 
o vull millorar 
el meu perfil 
professional

Tinc una 
cooperativa 
o entitat 
d’economia 
social i 
solidària

Vull 
emprendre

Tinc un 
projecte turístic 
o internacional

Soc comerciant, 
tinc un comerç 
en un mercat 
municipal o 
em dedico a la 
restauració.

Subvencions, 
ajuts i finançament

08

20

36

46

54

Assessorament

Formació

Promoció de la ciutat

Canvis normatius 
(bonificacions, 
ampliacions de terminis 
i reduccions, novetats)

62
Mesures per a cada sector específic

70
Altres

Acabo d’arribar 
per treballar a 
Barcelona o 
tinc intenció 
de treballar-hi 
properament.
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Subvencions, ajuts i 
finançament

01

L’Ajuntament de 
Barcelona destina un 
volum important de 
recursos a impulsar 
polítiques de promoció 
i reactivació de la 
ciutat en forma d’ajuts, 
de subvencions o de 
finançament. Amb més 
programes, serveis i 
dotació pressupostària 
es referma l’aposta 
municipal per promoure 
l’economia, fomentar 
l’ocupació i donar forma 
al futur de la ciutat.  

Impulsem 
l’economia
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Crea Feina Plus 2023
Incentius per a la contractació de per-
sones a l’atur que tinguin dificultats es-
pecials per accedir al mercat de treball. 
La convocatòria d’enguany subvenciona 
amb entre 2.000 i 8.000 euros, segons el 
col·lectiu i tipus de jornada, les contracta-
cions de persones a l’atur per part d’em-
preses amb seu a l’àrea metropolitana. En 
total s’hi destinen 2 milions d’euros, que 
beneficiaran especialment la contractació 
de persones joves, de dones, de perso-
nes de més de 45 anys, aturades de llar-
ga durada i en situació de vulnerabilitat.

Març del 
2023

(inici del 
període 

de sol·li-
cituds)

Activa Autòno+ 2023
Ajuts als i les professionals autònoms 
per alleugerir la càrrega de les despeses 
que han d’assumir durant el seu primer 
any d’activitat. La quantitat subvencio-
nada es calcularà segons les despeses 
justificades, fins a un màxim de 3.000 
euros. L’import destinat a aquesta con-
vocatòria és d’1 milió d’euros. 

Març del 
2023

(inici del 
període 

de sol·li-
cituds)

https://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/creafeina/creafeina2022plus.nsf/Inicio?openform
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/autonomes
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Fons Barcelona Deep Tech
L’Ajuntament de Barcelona, a través 
de Barcelona Activa, invertirà 10 mi-
lions d’euros en sis fons de capital de 
risc privats, nacionals o internacionals, 
amb la finalitat d’impulsar l’ecosistema 
de start-ups deep tech de la ciutat en el 
marc de l’agenda econòmica Barcelona 
Green Deal. Els 10 milions d’euros d’in-
versió municipal es multipliquen a través 
d’aquests fons i permetran donar suport 
a les start-ups deep tech de la ciutat. 

Fins al 
31 de 

desembre 
de 2023

Locals amb energia 
Ajuts per a l’estalvi energètic adreçats 
a locals de planta baixa. La quantitat 
de la subvenció es calcula segons les 
despeses justificades en el moment de 
la sol·licitud, fins a un màxim de 3.000 
euros, amb un total de 9.000 euros en 
tres locals independents. 

Des del 
desembre 

del 2022 
fins que 
s’esgoti 

el pressu-
post

http://barcelonactiva.cat/empreses/ fons-barcelona-deeptech
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/locals-amb-energia
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Convocatòria general de 
subvencions per a projectes, 
activitats i serveis de districte i de 
ciutat 2023
En la convocatòria general de subven-
cions 2023 s’han pressupostat un total 
de 21,2 milions d’euros en ajuts per a 
projectes. La partida actual suposa un 
lleuger increment del 0,5% respecte 
del 2022 i de prop del 50% respecte de 
l’any 2015. En total, la convocatòria in-
clou 105 programes d’ajut recollits en 26 
àmbits temàtics diferents.

Del 9 al 
26 de 

gener de 
2023

Enfortim l’Economia Social i 
Solidària
Nova edició de la convocatòria espe-
cífica del programa de subvencions de 
l’Ajuntament de Barcelona per a l’enforti-
ment i la reactivació de l’economia social 
i solidària (ESS) i el desenvolupament de 
projectes que executen l’estratègia ESS 
2030 BCN. Se subvenciona fins al 80%, 
com a màxim, de l’import total de cada 
projecte. El pressupost estimat inicial-
ment per a les subvencions és d’1 milió 
d’euros. 

A partir 
de març 
de 2023

http://
https://barcelona.cat/subvencionsESS
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Impulsem el que fas 2023
Convocatòria d’ajuts per a la dinamitza-
ció de l’economia de proximitat. Es pot 
finançar fins a un 80% del projecte, amb 
un màxim de 40.000 euros (excepte a la 
modalitat 1 “Amunt Persianes”). Ofereix 
6 modalitats: “Amunt persianes”, inno-
vació socioeconòmica i ESS, foment de 
l’ocupació de qualitat, turisme sosteni-
ble i responsable, alimentació i consum 
sostenibles, i distribució urbana de mer-
caderies. 

Març del 
2023

(inici del 
període 

de sol·li-
cituds) 

Subvencions per a la 
transformació digital del comerç 
de proximitat i la restauració
Per millorar la presència dels establi-
ments en l’entorn digital, l’Ajuntament 
destina 1 milió d’euros al finançament 
de projectes d’inversió en màrqueting 
digital, pàgines web, botigues en línia i 
cartelleria digital, entre altres.

Març del 
2023

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/impulsem-el-que-fas
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Subvencions per a la campanya de 
l’enllumenat nadalenc 
Convocatòria de subvencions per un im-
port de 850.000 euros,  destinada a do-
nar suport a la iniciativa de l’enllumenat 
de Nadal que fan les associacions de co-
merciants  de la ciutat, i que contribueix 
a promocionar el comerç de proximitat 
en període nadalenc.  Els ajuts s’adrecen 
a les associacions de comerciants terri-
torials de la ciutat sense ànim de lucre 
i que executin el projecte a la ciutat de 
Barcelona.

Abril del 
2023

Amunt persianes
En el marc de l’estratègia “Amunt persia-
nes”, de dinamització de locals en plan-
ta baixa, es convoca una modalitat dels 
ajuts “Impulsem el que fas”, orientada a 
generar nova activitat econòmica en els 
locals buits i donar suport a la resiliència 
comercial.

Febrer 
del 2023 

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions
https://www.barcelonactiva.cat/es/amuntpersianes
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Crèdits cooperatius per a la 
reactivació de l’economia social i 
solidària (ESS)
Conveni de l’Ajuntament de Barcelona 
amb la Cooperativa COOP57, que posa 
a disposició de les empreses i organitza-
cions de l’ESS línies de crèdit per a in-
versions i circulant per a nous projectes 
d’ESS i per a la reactivació econòmica 
dels projectes d’ESS existents. Poden 
ser projectes per finançar inversions o 
circulant i per fer front a les necessitats 
de liquiditat produïdes per la covid-19.

Durant el 
2023

Fons d’inversió d’impacte per a 
projectes de l’economia social i 
solidària (ESS)
Conveni de l’Ajuntament de Barcelona 
amb la Fundació Finances Ètiques, 
Activisme i Economia Crítica, que 
activa un fons d’inversió d’impacte de 
fins a 300.000 euros per acompanyar 
el creixement de petits projectes de 
l’economia social i solidària. El fons 
busca projectes d’impacte per efectuar 
inversions temporals en el capital 
social de les organitzacions i realitzar 
assessorament expert durant el temps 
de la inversió per acompanyar la seva 
consolidació i creixement. La inversió 
per realitzar en els projectes serà 
d’entre 10.000 i 30.000 euros.

A partir 
de març 
de 2023. 
La Fun-

dació 
realitzarà 
una con-
vocatòria 
anual de 
cerca de 
projectes

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/financament/finances-etiques
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/financament/finances-etiques
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Remodelacions i obres de millora 
dels mercats municipals 
L’Institut Municipal de Mercats de Bar-
celona (IMMB) impulsa les remodela-
cions i obres de millora dels mercats  
amb una previsió d’inversió durant el 
mandat de 100 milions d’euros. Els pro-
jectes de remodelacions en curs són els 
següents: Mercat de l’Abaceria i Mercats 
de Montserrat, d’Horta i de l’Estrella.  Es 
vol posar el focus en els plans de millora 
i manteniment de la xarxa de mercats de 
Barcelona amb un pressupost anual de 4 
milions d’euros.

Durant 
el 2023 i 

2024

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Subvencions com a mesura 
de suport i reactivació per als 
mercats: despeses generals i 
mesures de reactivació comercial
L’objecte de la convocatòria, dotada 
amb 450.000 euros, és proporcionar 
un suport econòmic per fer front a les 
despeses de gestió ordinàries dels seus 
equipaments, així com les despeses ex-
traordinàries derivades de la covid-19.

Primer 
trimestre 
del 2023

Mercabarna Impulsa
El Programa d’ajuts a la contractació 
de Mercabarna té per objectiu fomen-
tar la contractació tant de persones en 
situació d’atur com de graduats univer-
sitaris, i de titulats de cicles de forma-
ció professional perquè siguin contrac-
tats indefinidament un cop completat 
els seus estudis. 

L’empresa contractant rebrà un ajut 
econòmic de 6.000 euros per cada 
contractació de sis mesos, sempre que 
es compleixin els requisits establerts.

Durant 
el 2023, 
fins que 

s’esgotin 
els ajuts

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca
https://www.mercabarna.es/responsabilitat-social/ajuts-contractacio/
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

La ciutat proactiva
Convocatòria d’ajuts per a projectes 
d’innovació urbana oberts, plurals i 
multidisciplinaris, que aportin solucions 
reals als reptes als quals s’enfronta la 
nostra ciutat en el futur més immediat.

Abril-
maig del 

2023

Reptes Urbans
Durant el 2023 es llançaran diferents 
convocatòries de premis per a solucions 
innovadores que responguin a reptes es-
pecífics de ciutat. 

Com a repte urbà s’entén un problema 
o una necessitat complexa de la ciutat 
que requereix, per donar-hi resposta, un 
servei, un producte o una metodologia 
innovadora que encara no existeixen al 
mercat.

Durant el 
2023

bithabitat.barcelona/ciutatproactiva
https://bithabitat.barcelona/projectes/reptes-urbans/
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Programa Experiències de Ciutat
Nou programa impulsat per l’Ajuntament 
i gestionat pel Consorci de Turisme de 
Barcelona per donar suport a projectes 
singulars, arrelats i consolidats als barris. 
Estan organitzats per entitats sociocul-
turals privades amb voluntat d’esdeve-
nir  un atractiu de ciutat adreçat al públic 
local i internacional. Els projectes seran 
finançats amb 700.000 € procedents de 
l’impost turístic. 

Febrer- 
desembre 

2023

barcelona.cat/turisme
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Necessites que t’orientem?
Posem al teu abast, a través de 
Barcelona Activa, un servei d’atenció 
telefònica personalitzat perquè puguis 
resoldre dubtes o fer consultes sobre 
els ajuts econòmics i els serveis 
d’assessorament per a persones 
treballadores, entitats i empreses. El 
telèfon d’atenció (900 533 175) és gratuït 
i funciona de dilluns a divendres, de les 
9.00 a les 18.00 hores. Les consultes 
es deriven als serveis o recursos 
especialitzats que s’adaptin més bé a 
cada cas.
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Assessorament02

L’Ajuntament de 
Barcelona és al teu costat 
ajudant-te a buscar 
informació, seleccionant 
els recursos que més 
s’adaptin a les teves 
necessitats o donant-te 
suport a l’hora de tramitar 
ajuts o elaborar plans 
de futur personalitzats 
per al teu negoci amb 
l’ajut d’experts. Amb els 
serveis d’assessorament 
t’ajudarem a començar 
nous projectes, 
consolidar-los o fer que 
segueixin evolucionant.

T’ajudem 
en el teu 
projecte
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Intermedia Locals
Servei d’intermediació per al lloguer 
de locals privats buits, amb condicions 
avantatjoses per a la part propietària i la 
part arrendatària, emmarcat dins l’estra-
tègia “Amunt persianes”. 

Del 
febrer al 
març del 

2023 
(Previsió 
període 

de sol·li-
cituds)

Servei de transmissió 
empresarial
Si ets una persona que ja ha acabat el 
seu recorregut professional amb l’em-
presa que dirigeixes, o una persona 
emprenedora que vol donar continuïtat 
a una empresa ja existent, Barcelona 
Activa posa en marxa un servei d’asses-
sorament per connectar-vos i facilitar la 
continuïtat dels negocis.

Durant el 
2023

https://www.barcelonactiva.cat/es/amuntpersianes
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/transmissio-empresarial
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Barcelona International 
Welcome Desk
Servei d’atenció al talent internacional 
que vol venir a residir a la ciutat o que tot 
just acaba d’instal·lar-s’hi. Permet infor-
mar-se sobre tràmits i gestions, com ara 
permisos de residència i treball, accés a 
l’habitatge, la sanitat i l’educació, les pas-
ses per crear un negoci, invertir o treballar 
a Barcelona, o altres qüestions pràctiques 
per viure a la ciutat. L’atenció es brinda 
de manera presencial a les oficines del 
Barcelona International Welcome Desk al 
MediaTIC i també per videoconferència. 
Cal sol·licitar cita prèvia.

Durant el 
2023

Barcelona International Welcome
Portal web adreçat al talent internacional 
que vol venir a Barcelona a viure i treba-
llar. Inclou informació pràctica sobre els 
aspectes quotidians de la vida a la ciutat, 
una selecció dels tràmits més rellevants 
que cal fer per instal·lar-se i una agenda 
d’activitats periòdiques per conèixer la 
ciutat i establir contactes.

Durant el 
2023

https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/en/welcome-desk
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Oficina 22@. Punt d’informació, 
assessorament i tràmits 
empresarials i urbanístics
Finestreta única empresarial per facilitar 
l’activitat econòmica al districte. Situada a 
l’edifici MediaTIC, l’oficina ofereix informació 
per desenvolupar una activitat empresarial al 
22@. S’hi poden tramitar informes previs de 
plans d’usos, comunicats d’inici i de baixa 
d’activitat, transmissió de llicències o sol·li-
cituds d’ocupació de la via pública.

Durant el 
2023

DigitESSt i DigiDieta
Eines en línia d’autodiagnosi i de formació 
per a organitzacions de l’economia social 
i solidària (ESS). Es posa a la disposició 
de les entitats un seguit de recursos que 
les ajudin a promoure’n la digitalització.

El DigitESSt és una eina que permet a les 
organitzacions de l’àmbit de l’ESS tenir 
una diagnosi del seu estat en digitalit-
zació. La DigiDieta, per la seva part, és 
un entorn d’aprenentatge en línia, obert 
i gratuït per millorar la digitalització de 
les organitzacions. El programa formatiu 
consta de vuit mòduls: tecnologia, or-
ganització, feminisme, enxarxament, ali-
mentació sostenible, finançament, soste-
nibilitat o màrqueting i comunicació.

De l’1 
de gener 
al 31 de 

desembre 
del 2023

https://22barcelona.barcelonactiva.cat/
https://matchimpulsa.barcelona/
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Barcelona Fashion Forward 
Programa de suport als dissenyadors, 
dissenyadores i marques de moda emer-
gents. Té com a objectiu donar-los su-
port en l’optimització de processos i mè-
todes, incorporant metodologies per a 
la millora en la seva professionalització, 
i en les àrees de comercialització, comu-
nicació i digitalització. Ofereix sessions 
formatives, acompanyament personalit-
zat i finançament de serveis.

Gener 
del 2023

Observatori de locals i activitats 
en planta baixa, comerç, serveis i 
restauració
L’observatori es planteja com una platafor-
ma ordenada de coneixement, amb dades 
per al seguiment evolutiu dels locals i acti-
vitats en planta baixa, així com per identi-
ficar oportunitats. També recull els indica-
dors principals i complementaris que siguin 
d’interès per a diferents col·lectius (intern, 
sector comercial i persones emprenedores) 
i inspirin el desenvolupament d’iniciatives 
per millorar la sostenibilitat dels locals ac-
tius i l’ocupació de locals buits.

Les funcions d’aquest observatori són quan-
tificar i compartir obertament el coneixe-
ment disponible relacionat amb les activitats 
i locals en planta baixa, monitorar l’evolució 
i els canvis que es produeixen i inspirar pel 
que fa a la formulació d’estratègies. 

Durant el 
2023

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/barcelona-fashion-forward
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/observatori-comerc
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Àrees de promoció econòmica 
urbana (APEU)
Les àrees de promoció econòmica ur-
bana (APEU) es creen per promocionar 
i modernitzar zones urbanes a partir 
d’un pla d’acció adequat a les finalitats 
d’interès general. L’objectiu és millorar 
la qualitat de l’entorn urbà, consolidar 
el model de ciutat compacta, cohesio-
nada i mediambientalment eficient, així 
com incrementar la competitivitat de 
les empreses.

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat 
sessions de formació i acompanya-
ment per a eixos comercials i agents 
implicats del sector econòmic. També 
ofereix assessorament tècnic i legal a 
aquelles entitats interessades a conti-
nuar treballant en el desenvolupament 
del seu projecte d’APEU. 

Durant el 
2023

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/arees-de-promocio-economica-urbana-apeu
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Punts de defensa de drets 
laborals
Servei gratuït d’assessorament perso-
nalitzat i d’atenció sobre drets laborals 
disponible per a totes les persones tre-
balladores, de manera presencial en tres 
districtes i també per telèfon. Cobertura 
a tota la ciutat i servei ampliat per aten-
dre tota la demanda.

Durant el 
2023

Serveis d’Ocupabilitat Inclusiva
Servei d’informació ocupacional i acom-
panyament en la recerca de feina per a les 
persones que viuen situacions de vulnera-
bilitat, tant per la seva situació personal, 
com social, legal o econòmica.

Durant el 
2023

Servei per a l’orientació 
professional i la recerca de feina
Servei d’orientació que assessora sobre 
la formació que millor s’adapta al perfil 
de cada persona i a les oportunitats del 
mercat de treball. 

Durant el 
2023

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do
https://treball.barcelonactiva.cat/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina40510/referents-docupacio-juvenil--assessorament-per-a-joves.do
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Servei d’Ocupabilitat per a Joves
Servei d’informació ocupacional i acom-
panyament en la recerca de feina per al 
jovent de la ciutat. S’hi pot trobar tota 
la informació de formació, els recursos 
ocupacionals i les eines que es neces-
siten per trobar feina. El servei s’ofereix 
al Convent de Barcelona Activa, a Ciutat 
Vella, i a diferents punts d’atenció distri-
buïts per tota la ciutat.  

Durant el 
2023

Marketplaces de talent
Esdeveniments que faciliten un espai 
de contacte directe entre empreses, 
amb ofertes de feina i persones candi-
dates amb dinàmiques participatives i 
entrevistes breus. Se’n fan a mida per 
a empreses i també d’específics per a 
sectors empresarials.

Durant el 
2023

https://www.barcelonactiva.cat/es/joves
https://treball.barcelonactiva.cat/
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Barcelona Innova Lab
Servei pilot que busca facilitar a empre-
ses, entitats i organitzacions dur a terme 
activitats de testatge en condicions reals 
de solucions innovadores d’interès pú-
blic per a la ciutat i acompanyar-les.

Durant el 
2023

Servei d’assessorament empresarial
Servei d’orientació adreçat als treballadors 
i treballadores autònomes, empreses, co-
merços i entitats de l’economia social i 
solidària sobre temes relacionats amb la 
constitució, el finançament, la gestió del 
talent, la transmissió, la internacionalit-
zació o la transformació digital. 

Durant el 
2023

Comerç a punt 2023
L’Ajuntament de Barcelona s’acosta als 
comerços per assessorar-los, tant per 
redefinir l’estratègia empresarial com per 
redreçar el negoci, adoptar nous mo-
dels de màrqueting o crear i desenvolu-
par fórmules per incentivar la demanda. 
L’acompanyament és gratuït i s’adapta al 
ritme de treball de cada persona.  

Del 
gener al 

novembre 
del 2023

https://bithabitat.barcelona/projectes/lab/
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/comerc-a-punt
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Dissenyem comerç
Projecte per revitalitzar el comerç de 
proximitat amb les aportacions de jo-
ves talents de les indústries creatives. 
Diversos centres formatius en discipli-
nes de les indústries creatives entren en 
contacte amb eixos comercials. Grups 
d’estudiants en fan la diagnosi i propo-
sen iniciatives des de la creativitat per 
reactivar el petit comerç.

El projecte facilita que petits comerços 
entrin en contacte amb les estratègies i 
el pensament creatiu, i es puguin gene-
rar a posteriori encàrrecs a professionals 
del disseny.

Fins al 
juny del 

2023

Compromís per a la sostenibilitat 
turística Barcelona Biosphere
Programa que distingeix els operadors 
turístics que aposten per una gestió res-
ponsable, d’acord amb uns requisits ba-
sats en els objectius de desenvolupament 
sostenible (ODS). Les empreses i entitats 
reben formació i assessorament per fer un 
pla de millora i obtenir la certificació Bios-
phere Sustainable Lifestyle, que els per-
met millorar el seu posicionament. Inclou 
formació en protocols covid-19 i accés al 
segell Safe Travels atorgat pel World Travel 
& Tourism Council (WTTC).

Inscrip-
cions 

obertes 
fins al 30 

d’abril 
del 2023

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/
https://turismesostenible.barcelona/ca
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Observatori del Turisme a 
Barcelona
Fruit d’un esforç compartit entre diferents 
institucions, Barcelona disposa d’una 
plataforma d’informació estadística, de 
coneixement i intel·ligència turística que 
ofereix estudis i dades actualitzades 
de la ciutat i el conjunt de la regió que 
componen la Destinació Barcelona. S’hi 
poden consultar xifres sobre el perfil dels 
visitants, el seu impacte econòmic, dades 
laborals del sector turístic i informació 
relativa a l’allotjament, infraestructures i 
transport.

Durant el 
2023

Assessorament a persones 
emprenedores
Els serveis d’emprenedoria de Barcelona 
Activa acompanyen i donen suport a les 
persones emprenedores que volen iniciar 
un projecte de negoci durant tot el pro-
cés, i fan possible convertir una idea en 
una empresa viable.

Durant el 
2023

https://www.observatoriturisme.barcelona/
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/assessorament-emprenedors
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Servei d’assessorament en 
economia social i solidària (ESS)
Servei especialitzat i personalitzat per in-
formar i acompanyar les empreses i or-
ganitzacions de l’ESS: des de com iniciar 
un projecte fins a com millorar-lo i obtenir 
finançament. Coordinat amb serveis, ope-
radors i agents de l’ecosistema, aquest 
servei identifica oportunitats i detecta difi-
cultats, a més d’oferir eines i suport expert 
en àmbits específics.

Durant el 
2023

Servei de digitalització per a 
pimes 
Servei d’acompanyament en els 
processos de digitalització de petites 
i mitjanes empreses i treballadores i 
treballadors autònoms. Suport en la 
tramitació dels ajuts del Kit Digital. 

Durant el 
2023

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/assessorament-sobre-economia-social-i-solidaria
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Servei de clàusules socials 
per a una contractació pública 
responsable
Servei que impulsa l’aplicació de la clàu-
sula de subcontractació amb empreses 
de l’economia social i solidària (ESS) i la 
reserva social que promou l’Ajuntament 
de Barcelona, situada en 10 milions 
d’euros anuals i adreçada a empreses 
de l’ESS (en concret, centres especials 
de treball i empreses d’inserció).

Durant el 
2023

Servei d’informació i 
assessorament de l’OMIC a 
empreses en les relacions de 
consum
L’Oficina Municipal d’Informació a les 
Persones Consumidores (OMIC) posa 
a disposició dels establiments comer-
cials, autònoms i microempreses un 
servei d’informació i assessorament. 
L’OMIC ofereix assessorament a les 
empreses com a consumidores de ser-
veis bàsics o tracte continuat: submi-
nistraments, telefonia, assegurances o 
productes financers.

Durant el 
2023

https://www.barcelonactiva.cat/es/web/guest/clausulas-sociales-contratacion-publica
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/espai-empreses
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https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/lobservatori/sessions-informatives-i-deducacio-en-consum
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/consum-responsable/que-es-el-consum-responsable
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Futurisme
Programa de suport a la creació d’em-
preses innovadores, responsables i 
sostenibles, que donin resposta a les 
noves necessitats del sector turístic de 
la ciutat i la província de Barcelona. Els 
projectes participants reben formació 
en l’àmbit de l’emprenedoria i forma-
ció en l’àmbit turístic, mitjançant un pla 
d’acompanyament personalitzat.

El programa està promogut per Barce-
lona Activa - Ajuntament de Barcelona, 
la Diputació de Barcelona, l’Associació 
Catalana d’Agències de Viatges Espe-
cialitzades ACAVe i el Gremi d’Hotels de 
Barcelona.  

A partir 
del segon 
trimestre 
del 2023

Impuls dels projectes Plàstic Zero 
i Comerç Verd
En el marc del Compromís de plàs-
tic zero de l’Ajuntament de Barcelona, 
l’Institut Municipal de Mercats (IMMB) 
publicarà una guia de recomanacions 
per abordar les noves i futures norma-
tives sobre l’ús dels plàstics d’un sol 
ús, i s’elaborarà un repositori de proveï-
dors. Per la seva part, el projecte Co-
merç Verd ja està present als mercats 
municipals amb l’adhesió de 573 esta-
bliments. L’objectiu és fomentar el pro-
ducte ecològic i de proximitat, amb el 
guiatge de l’Ajuntament de Barcelona, 
la FEMM i els gremis alimentaris. Durant 
el 2023 es consolidarà el projecte amb 
una nova campanya i accions selectives 
per a cada tipus de producte.

Durant 
el 2023 i 

2024

https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/programa-futurisme-turisme-sostenible
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Formació i acompanyament en 
estratègies comercials per a la 
venda de productes sostenibles 
(locals, directes de productores i 
ecològics)
(veure pàgina 42)

https://www.barcelonactiva.cat/es/empreses/finan%C3%A7ament
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Forma’t

Formació03

Per ser competitius, cal 
estar al dia. Per això, 
l’Ajuntament de Barcelona 
ha posat en marxa una 
gran oferta de línies de 
formació especialitzada, 
pensada per encarar el 
futur amb més empenta 
que mai. Hi ha un ampli 
ventall de possibilitats, 
gratuïtes i per a tots el 
públics!
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Formació tecnològica al 
Cibernàrium
El Cibernàrium ofereix formació per mi-
llorar les competències tecnològiques 
digitals, i contribueix a fer front als rep-
tes que planteja la digitalització. La seva 
programació facilita que les empreses 
puguin cobrir les seves necessitats en 
matèria de talent digital. 

Durant el 
2023

IT Academy
Programa que  permet reorientar el perfil 
professional cap a sectors com la pro-
gramació o la ciència de dades (data 
science) en només dotze setmanes, 
gràcies al seu mètode pedagògic d’au-
toaprenentatge, personalitzat i molt in-
novador, i a un servei de mentoria exper-
ta que acompanya durant tot el procés. 
També inclou un servei d’assessorament 
i d’eines per trobar feina.

Durant el 
2023

https://cibernarium.barcelonactiva.cat/
https://www.barcelonactiva.cat/es/itacademy
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

42 Barcelona 
Situat al Parc Tecnològic de Barcelona 
Activa, 42 Barcelona és un campus de 
programació que segueix un model in-
novador i gratuït avalat arreu del món, 
basat a “aprendre a aprendre”, que fo-
menta la creativitat i el treball en equip, 
i permet formar-se al propi ritme i obrir 
les portes a un nou mercat laboral.

És una iniciativa de la Fundación Tele-
fónica, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.

Durant el 
2023

Formació en línia per a les 
persones professionals i les 
empreses
Barcelona Activa ofereix una formació 
agrupada per categories temàtiques i 
adaptada al ritme i les necessitats de 
cada persona. Durant el 

2023

https://www.42barcelona.com/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina50490/activitats-online.do
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/formacio-online
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Aula virtual per a projectes en 
el marc de l’economia social i 
solidària (ESS)
L’Aula Virtual de Barcelona Activa ha 
dissenyat cursos específics per a pro-
jectes i organitzacions de l’ESS: s’hi pot 
aprendre des de com resoldre dubtes 
relacionats amb la covid-19 fins a com 
preparar-se per emprendre, millorar les 
competències o enfortir les empreses 
del sector de l’ESS.

Durant el 
2023

Reskilling sectorial
Formació tècnica professional de curta 
durada que permet millorar el perfil o 
reorientar-lo cap a àmbits de sectors 
estratègics de la ciutat amb més ocu-
pabilitat. Ofereix tres formats: en línia, 
en streaming i presencial. 

Març 
2023

Reskilling idiomes
Ara, més que mai, els idiomes són 
una eina essencial per encarar el fu-
tur. “Reskilling idiomes” són cursos de 
curta durada i amb opció a exàmens 
oficials que permeten aprendre noves 
llengües per millorar el perfil profes-
sional i adaptar-se a les demandes del 
mercat laboral.

Juny 
2023

barcelonactiva.cat/empreses/formaci�-economia-social-i-solidaria
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina51869/reskilling-sectorial.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/interessos/pagina52896/reskilling-idiomes.do
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Taller d’Oficis
Programes de formació i treball per a jo-
ves que tenen com a objectiu principal 
millorar la preparació professional i la 
inserció laboral en els àmbits de l’espec-
tacle i les indústries creatives, i del medi 
ambient. Es combinen amb un màxim de 
sis mesos de pràctiques becades i sis 
mesos de contracte laboral. 

De 
gener a 

desembre 
del 2023

(Òh!)pera, microòperes de nova 
creació
Projecte que té com a finalitat impulsar 
el talent jove complementant la formació 
d’estudiants de diferents disciplines de 
les indústries creatives de la ciutat i faci-
litar-los l’aprenentatge en un entorn real. 
Es dissenyaran quatre òperes en petit 
format que es representaran al Liceu du-
rant dos dies.

2023 i 
2024

https://treball.barcelonactiva.cat/
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/oh-pera


Mesures per a la promoció de l’activitat econòmica de Barcelona 2023 41

Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Xarxa d’Ateneus de Fabricació 
Digital (XAF)
La XAF és un servei públic impulsat per 
l’Ajuntament de Barcelona que facilita l’ac-
cés a la tecnologia i la innovació a través 
de la fabricació digital. La XAF disposa de 
cinc espais de referència en inclusió, ca-
pacitació i divulgació digital, que posen a 
l’abast de la ciutadania l’espai, un ampli 
ventall de maquinari i programari, i recur-
sos per poder materialitzar i fer realitat les 
idees que transformen el nostre entorn 
més proper. 

Des dels Ateneus s’ofereixen itineraris de 
participació, programes i accions segons 
el tipus de públic i les seves necessi-
tats que s’agrupen en dos grans àmbits: 
l’educatiu i el comunitari. 

De l’1 
de gener 
al 31 de 

desembre 
de 2023

https://ajuntament.barcelona.cat/ateneusdefabricacio/ca/
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Formació i acompanyament en 
estratègies comercials per a la 
venda de productes sostenibles 
(locals, directes de productores i 
ecològics) 
L’Ajuntament ofereix eines i acompan-
yament als comerciants adherits al pro-
grama Comerç Verd. L’objectiu és la 
conscienciació, difusió i promoció dels 
productes d’alimentació sostenible amb 
relació a la seva clientela. 

Inclou:

- Càpsula formativa presencial o virtual   
d’1 h i 30 min 

- Assessorament individualitzat a 60 co-
merciants 

- Acompanyament virtual a través de 
l’enviament periòdic d’informacions 
d’interès

Fins a 
l’abril del 

2023

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/els-mercats/comerc-verd


Mesures per a la promoció de l’activitat econòmica de Barcelona 2023 43

Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Formació en línia per al comerç i 
la restauració
Barcelona Activa ofereix més de cin-
quanta cursos en línia gratuïts per po-
tenciar el comerç i la restauració. La 
formació ensenya com millorar la gestió 
incorporant processos de transformació 
digital i ajuda a fer servir les eines digi-
tals per donar-se a conèixer, incrementar 
les vendes i fidelitzar el públic.  

Durant el 
2023

Descobrir, aprendre i ocupar-te 
(“Garantia d’èxit BCN”)
Programa per a joves que ofereix orien-
tació, activitats de coneixement d’ocu-
pacions i tutorització per definir l’objectiu 
professional i establir un pla de treball 
personal i adaptat. El pla inclou formació 
professionalitzadora amb pràctiques en 
sectors com l’hosteleria i la restauració, les 
instal·lacions i la construcció, entre altres.  

Inici 
gener-

febrer del 
2023

Formació amb titulació oficial - SOC
Cursos de llarga durada (+300 hores), que 
inclouen pràctiques laborals i l’obten-
ció d’un certificat de professionalitat en 
el moment d’acabar la formació. És una 
titulació oficial reconeguda que facilita el 
canvi professional i l’accés a les ocupa-
cions amb més demanda del mercat. 

Durant el 
2023

https://www.barcelonactiva.cat/es/empreses/formaci%C3%B3-i-programes-per-al-comerc
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/launchers/pagina49823/programes-per-formarte-i-trobar-feina-2019.do
https://treball.barcelonactiva.cat/
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Oportunitats professionals als 
mercats municipals i el comerç 
de proximitat 
Programa promogut per Barcelona Ac-
tiva, en agrupació amb Mercabarna i la 
Fundació Intermedia i amb la col·labora-
ció de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona, que busca donar resposta a 
la necessitat de relleu generacional dins 
dels mercats. El programa va adreçat a 
joves d’entre 18 i 29 anys, amb ESO o 
sense, batxillerat i cicles formatius de 
grau mitjà i ofereix orientació i formació 
en 3 especialitats de comerç alimenta-
ri: ajudant de carnisseria, de xarcuteria 
i de productes de la mar. D’altra banda, 
l’IMMB treu a subhasta els comerços 
buits dels mercats per donar accés a 
nous concessionaris. També publica al 
seu web els gremis alimentaris que ofe-
reixen borses de treball.

Durant el 
2023

Programes d’emprenedoria per a 
col·lectius i sectors específics
Els programes per emprendre inclouen 
acompanyament i treball en xarxa per a 
la creació d’empreses i organitzacions 
adreçades a determinats col·lectius de 
persones emprenedores (persones jo-
ves, sèniors i dones) o a sectors d’ac-
tivitat (indústries creatives, alimentació, 
esports, turisme o projectes amb im-
pacte social).

Durant el 
2023

http://https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/launchers/pagina49823/programes-per-formarte-i-trobar-feina-2019.do
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/programes-emprenedors


Mesures per a la promoció de l’activitat econòmica de Barcelona 2023 45

Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

DigitESSt i DigiDieta 
(veure pàgina 23)
Barcelona Fashion Forward 
(veure pàgina 24)
Dissenyem comerç 
(veure pàgina 29)
Sessions informatives i 
d’educació en consum 
(veure pàgina 33)
Espai Consum Responsable 
(veure pàgina 33)
Futurisme 
(veure pàgina 34)

https://www.barcelonactiva.cat/es/web/guest/formacion
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Promoció de la ciutat04

Barcelona és una 
ciutat que mira cap 
al futur i que compta 
amb tots el atributs 
per ser protagonista 
dels canvis que venen. 
Per això l’Ajuntament 
de Barcelona impulsa 
eines de promoció 
econòmica, tant local com 
internacional, fomenta 
iniciatives de cooperació 
publicoprivada i impulsa 
campanyes que reforcen 
tot el potencial econòmic 
de la ciutat.  

Promovem 
Barcelona!



Mesures per a la promoció de l’activitat econòmica de Barcelona 2023 47

Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

BIZBarcelona i Saló de l’Ocupació
Els dos esdeveniments de referència per la 
iniciativa emprenedora i la cerca de feina, 
que se celebren conjuntament per impulsar 
el talent i els negocis. L’ecosistema empre-
nedor i empresarial de la ciutat i les entitats 
i professionals es trobaran de nou el 2023.

Darrer 
semestre 
del 2023

Plans d’ocupació municipals 
(projectes integrals amb 
contractació [PIC] sectorials i 
estratègics)
Actuació ocupacional per afavorir la in-
serció laboral de persones en situació 
d’atur, combinant actuacions d’expe-
riència laboral, de millora competencial 
i d’orientació laboral. Les persones par-
ticipants s’incorporen a diferents pro-
jectes municipals connectats a sectors 
estratègics mitjançant una contractació 
laboral de sis mesos.

Durant el 
2023

https://www.salocupacio.com/es/
https://www.bizbarcelona.com/
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19152/plans-docupacio-reincorporat-al-mercat-de-treball.do
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Barcelona International 
Community Day 2023
Enguany se celebrarà la desena edició 
del Barcelona International Community 
Day, un esdeveniment presencial que 
inclou una fira d’expositors i un ampli 
programa d’activitats (seminaris, tallers, 
taules rodones i activitats de treball en 
xarxa) amb l’objectiu d’acollir la comu-
nitat internacional de la ciutat i d’oferir 
informació i recursos útils per viure, tre-
ballar i fer negocis a Barcelona.

L’edició 
del 2023 

està 
prevista 

per al 
dissabte 

28 
d’octubre

Presència a fires: ISE, IOT, 
4YFN-MWC, SMART CITY EXPO
L’Ajuntament de Barcelona i Barcelona 
Activa participen en les principals fires 
que tenen lloc a la ciutat, amb un espai 
propi amb informació econòmica de la 
ciutat, assessorament a empreses i inver-
sores, i activitats de treball en xarxa, entre 
altres. Dins d’aquestes fires es faciliten 
espais perquè les empreses emergents 
de l’entorn de Barcelona Activa i dels 
seus programes d’acompanyament pu-
guin donar-se a conèixer i generin noves 
oportunitats de negoci.

Durant el 
2023

https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/en/barcelona-international-community-day-2022
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/fires
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Estratègia de l’economia social 
i solidària a Barcelona 2030: 
reactivació i enfortiment d’una 
economia per a la vida a la ciutat
L’estratègia #ESSBCN2030 és l’expres-
sió del treball conjunt i el compromís de 
l’àmbit i teixit ciutadà de l’ESS per su-
mar i enfortir l’ESS de la ciutat. El juny 
del 2021 va esdevenir acord de ciutat, 
i va crear un espai de treball conjunt 
de participació i governança comparti-
da entre l’àmbit de l’ESS, coliderat per 
l’Associació Economia Social Catalunya 
(AESCAT) i l’Ajuntament de Barcelona, 
amb què es va donar continuïtat i reforç 
al procés participatiu engegat, i es va 
contribuir al desenvolupament socioe-
conòmic de la ciutat i de la ciutadania.

A partir del full de ruta que marca l’es-
tratègia #ESSBCN2030, l’Ajuntament de 
Barcelona ha elaborat el Pla d’impuls de 
l’economia social i solidària 2021-2023, 
identificant, prioritzant i implementant 
les accions de més impacte a la política 
pública municipal. Durant els tres anys 
de vigència, es preveu destinar-hi entorn 
d’uns 21,8 milions d’euros.

Durant el 
2023

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/estrategia-essbcn2030
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Programa de suport i promoció 
de la xarxa de mercats. Conveni 
amb la Federació d’Associacions 
de Mercats Municipals de 
Barcelona (FEMM)
Actuació a la xarxa de mercats a través de 
la promoció dels valors diferencials dels 
mercats de la ciutat en la xarxa de distribu-
ció de producte fresc i de qualitat, proximi-
tat, ecològic i de circuit curt. A la vegada, 
se’n destaca la funció com a prescriptors 
d’alimentació saludable i sostenible.

Durant el 
2023 i el 

2024

Acord de ciutat per una alimentació 
saludable i sostenible 2030
És l’espai de participació, de cooperació 
publicoprivada i d’acció conjunta entre 
institucions i organitzacions de la ciutat 
que treballen per transformar el sistema 
alimentari dominant per fer-lo més 
saludable i sostenible. 

El seu objectiu és donar continuïtat 
al procés que va servir per elaborar 
l’EASSB2030, a través de la promoció 
de la cooperació, l’acció i l’articulació 
de projectes per avançar cap a un model 
d’alimentació saludable i sostenible.

Durant el 
2023

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca
https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/estrategia-2030-un-acord-de-ciutat
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Espai participatiu Agròpolis
Agròpolis és un espai publicocomunitari 
de diàleg, treball i acció, entre la societat 
civil, el teixit econòmic, les universitats 
i l’Administració pública municipal, que 
tenen en comú l’objectiu de col·laborar 
per transformar el sistema alimentari de 
Barcelona des dels valors de la sobirania 
alimentària i l’agroecologia.

Durant el 
2023

Fira de Consum Responsable i 
d’Economia Social i Solidària
Organització anual d’una fira en un es-
pai central de la ciutat per impulsar el 
consum responsable i donar a conèixer 
l’economia social i solidària a la ciutat. A 
la Fira hi trobareu diferents casetes amb 
empreses i organitzacions i projectes de 
l’economia social i solidària (ESS) i del 
consum responsable de Barcelona, que 
oferiran un ampli ventall d’artesania, roba 
i altres complements tèxtils, cultura, lli-
bres, alimentació envasada, cosmètica, 
joguines i altres productes de petit regal.

Inscripci-
ons: 

juliol- 
setembre.
Celebra-
ció de la 

fira:  
desembre 
del 2023

https://www.alimentaciosostenible.barcelona/ca/que-fem/agropolis
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Campanya de promoció del 
comerç, els mercats i la restauració
L’Ajuntament impulsa cada any una 
campanya per posicionar Barcelona 
com una ciutat de comerç local, mer-
cats i restauració de qualitat, gràcies a 
la professionalitat de les persones que hi 
treballen i el servei que ofereixen a la ciu-
tadania. L’objectiu és també conscienciar 
els establiments que la professionalitat 
dels seus equips és una peça clau per-
què Barcelona esdevingui un referent en 
aquest camp. 

Durant el 
2023

Campanyes de promoció turística 
de Barcelona
El Consorci de Turisme de Barcelona 
duu a terme una sèrie de campanyes 
de promoció turística de la ciutat. 
Dotades d’un important component 
digital, s’adrecen a diferents segments 
específics amb la finalitat d’atreure un 
perfil de visitant de proximitat, d’alt 
valor i que comparteixi els atributs de 
Barcelona. Destaquen nous continguts, 
relacionats amb l’oferta cultural, creativa 
i gastronòmica, i amb públics prioritaris 
com el col·lectiu LGTBIQ+ o els nòmades 
digitals.

Durant el 
2023

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/
https://www.barcelonaturisme.com/wv3/es/
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Tipus de 
mesura

A qui va 
adreçada

Termini

Programa Experiències de Ciutat
(veure pàgina 18)
Barcelona International Welcome 
(veure pàgina 22)
Barcelona Fashion Forward 
(veure pàgina 24)
Barcelona Innova Lab 
(veure pàgina 28)
Observatori Turisme 
(veure pàgina 30)
Formació i acompanyament en 
estratègies comercials per a la 
venda de productes sostenibles 
(locals, directes de productores i 
ecològics) 
(veure pàgina 42)



Ajuntament de Barcelona54

Canvis normatius 
i bonificacions

05

Barcelona respon a la 
situació actual d’inflació 
i d’increment de 
despeses com l’energia 
i l’alimentació, amb un 
pressupost expansiu i una 
proposta de congelació 
de tarifes i preus públics 
per al 2023, malgrat 
l’increment de l’IPC. 
També impulsa canvis 
normatius i administratius 
que simplifiquen les 
gestions a la ciutadania 
i als sectors econòmics 
i que faciliten l’activitat 
econòmica.

Potenciem 
la ciutat!
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Nova taxa TREC (taxa de repartiment e-commerce)
Les grans empreses de comerç electrònic, quan fan entregues massives a 
domicilis de la ciutat, fan un ús especial del domini públic, congestionen 
l’espai i incrementen la contaminació. Això, a més, genera un desequilibri 
de la competència amb el comerç de proximitat. Per aquest motiu, s’ha 
considerat necessari desenvolupar un instrument fiscal que permeti gravar 
aquest ús especial del domini públic. 

La taxa s’aplicarà a aquells operadors postals amb ingressos bruts 
procedents de la facturació anual superiors a 1 milió d’euros obtinguts per 
entregues als destins finals indicats pels consumidors de Barcelona. La 
quantia de la taxa es fixa en funció d’un percentatge sobre els ingressos 
bruts facturats per l’empresa, un cop descomptades les operacions 
excloses de tributació. L’import a satisfer pel conjunt d’operadores no 
podrà superar el límit fixat per a l’aprofitament, que s’ha quantificat en 2,6 
milions d’euros.

Termini: 
Durant el 2023

Taxa 
TREC

https://ajuntament.barcelona.cat/economiatreball/ca
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Tarifa plana
És una nova modalitat de pagament domiciliat que permet efectuar 
el pagament conjunt de tots els tributs de l’any, escollint el nombre de 
mensualitats en què es vol pagar.

Només per a les persones físiques.

Les persones jurídiques no poden demanar la tarifa plana.

Termini: 
Cada any s’informarà, en el 
calendari fiscal, del període per 
donar-se d’alta a la tarifa plana 

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca?profile=1
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Bonificació del 75% sobre la quota de la taxa relativa 
a l’aprofitament del domini públic de les terrasses i els 
vetlladors
Es manté la bonificació del 75% de la taxa relativa a l’aprofitament del domini 

públic de les terrasses i els vetlladors, aplicada arran de la pandèmia.

Termini: 
Amb efectes exclusivament durant 
l’exercici 2023

https://ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-juridic/
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Bonificació en l’impost sobre béns immobles (IBI)
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ofereixen diferents bonificacions sobre 
aquest impost: per a habitatges de nova construcció, de protecció oficial, 
si s’és família nombrosa, si s’instal·len sistemes per a l’aprofitament tèrmic 
o elèctric de l’energia provinent del sol, durant els tres períodes impositius 
següents a la data de legalització de la instal·lació.

Bonificacions en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ofereixen diferents bonificacions en 

l’impost sobre activitats econòmiques.

Bonificació cooperatives

Les cooperatives i unions, federacions i confederacions de 
cooperatives poden demanar una bonificacióde l’IAE sempre 
que acreditin la seva inscripció en el Registre de cooperatives i 
compleixin amb els requisits recollits en l’Ordenança fiscal i la Llei 
20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives.

La bonificació és del 95% de la quota de l’impost.

Bonificació de la quota per increment de la plantilla de treballadors

Poden gaudir d’una bonificació de la quota les persones físiques o 
jurídiques que tributin per quota municipal i que hagin incrementat 
en un 10% o més la mitjana de la seva plantilla de treballadors. 
L’increment s’ha d’haver produït amb contracte indefinit durant el 
període impositiu immediat anterior a aquell en el qual es sol·licita la 
bonificació, en relació amb el període anterior a aquell.

Cal tenir en compte que, aquest increment de la plantilla s’ha de 
produir en relació amb els seus centres de treball al municipi de 
Barcelona.

Termini: 
Cal consultar els terminis 
específics de cada bonificació

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca?profile=1
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Bonificació de la quota per ús d’energies renovables

Bonificació per a les persones físiques i jurídiques que instal·lin 
sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent 
del sol, durant els tres anys següents a la data de sol·licitud de la 
legalització o registre d’alta de la instal·lació.

Termini: 
S’especifica en cada 
bonificació

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca?profile=1
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Bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica 
(IVTM)
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ofereixen diferents bonificacions en 
l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.

Bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a 
titulars de vehicles classificats com a zero emissions o elèctrics: 

Reducció de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte remolcs) 
classificats com a zero emissions segons el registre de vehicles de 
la Direcció General de Trànsit.

Bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a 
titulars de vehicles classificats com a ECO que utilitzin combustible 
benzina, amb emissions fins a 120 g/km de CO2: 

Reducció de la quota de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica als propietaris de vehicles de tots tipus (excepte remolcs) 
classificats com a ECO que utilitzin combustible benzina, amb 
emissions fins a 120 g/km de CO2, segons el registre de vehicles 
de la Direcció General de Trànsit.

Bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per a 
titulars de vehicles històrics: 

Reducció de la totalitat de la quota de l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica a aquells vehicles considerats de caràcter històric, 

pel Reglament de vehicles històrics.

Termini: 
S’especifica en cada bonificació

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca?profile=1


Mesures per a la promoció de l’activitat econòmica de Barcelona 2023 61

Bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO)
Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ofereixen diferents bonificacions en 
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. La bonificació sobre 
l’impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO) es pot sol·licitar en 
aquelles obres que tinguin per objecte la realització de construccions o 
instal·lacions declarades d’especial interès o utilitat municipal, perquè hi 
concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques, de foment 
de treball o que incorporin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de 
l’energia solar. 

Termini: 
Cal consultar el termini a la 
corresponent ordenança fiscal Pagament

de l’ICIO

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20050000547
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Mesures per a cada 
sector específic

06

Busco feina o vull millorar el meu perfil professional

Subvencions, ajuts i finançament

Crea Feina Plus 2023

Assessorament

Punts de defensa de drets laborals
Serveis d’Ocupabilitat Inclusiva
Servei per a l’orientació professional i la recerca de feina
Servei d’Ocupabilitat per a Joves
Marketplaces de talent
Barcelona International Welcome

Formació

Formació tecnològica al Cibernàrium
IT Academy
42 Barcelona
Formació en línia per a les persones professionals i les empreses
Reskilling sectorial
Reskilling idiomes
Taller d’Oficis
Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital (XAS)
Descobrir, aprendre i ocupar-te (“Garantia d’èxit BCN”)
Oportunitats professionals als mercats municipals i el comerç de proximitat
Formació amb titulació oficial - SOC

Promoció de la ciutat

BIZBarcelona i Saló de l’Ocupació
Plans d’ocupació municipals (projectes integrals amb contractació [PIC] sectorials 
i estratègics
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Barcelona International Community Day 2023
Presència a fires: ISE, IOT, 4FYN-MWC, SMART CITY EXPO
Barcelona International Welcome

Canvis normatius i bonificacions

Tarifa plana
Bonificació en l’impost sobre béns immobles (IBI)
Bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Tinc una empresa o soc una treballadora o un 
treballador autònom

Subvencions, ajuts i finançament

Crea Feina Plus 2023
Activa Autòno+ 2023
Fons Barcelona Deep Tech
Locals amb energia
Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de 
districte i de ciutat 2023
Impulsem el que fas 2023
Subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració
Remodelacions i obres de millora dels mercats municipals
Mercabarna Impulsa
La ciutat proactiva
Reptes Urbans

Assessorament

Intermedia Locals
Servei de transmissió empresarial
Barcelona International Welcome Desk
Barcelona International Welcome
Oficina 22@. Punt d’informació, assessorament, tràmits empresarials i urbanístics
DigitESSt i DigiDieta
Barcelona Fashion Forward 
Observatori de locals i activitats en planta baixa, comerç, serveis i restauració
Àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
Marketplaces de talent
Barcelona Innova Lab
Servei d’assessorament empresarial
Compromís per a la sostenibilitat turística Barcelona Biosphere
Servei de digitalització per a pimes
Servei de clàusules socials per a una contractació pública responsable
Servei d’informació i assessorament de l’OMIC a empreses en relacions de consum
Sessions informatives i d’educació en consum
Espai Consum Responsable
Futurisme
Programes d’emprenedoria per a sectors específics
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Formació

Formació tecnològica al Cibernàrium
Formació en línia per a les persones professionals i les empreses
Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital (XAS)
Programes d’emprenedoria per a col·lectius i sectors específics
Sessions informatives i d’educació en consum
Espai Consum Responsable
DigitESSt i DigiDieta
Futurisme
Barcelona Fashion Forward

Promoció de la ciutat

BIZBarcelona i Saló de l’Ocupació
Barcelona International Community Day 2023
Barcelona International Welcome
Presència a fires: ISE, IOT, 4FYN-MWC, SMART CITY EXPO
Acord de ciutat per una alimentació saludable i sostenible 2030
Espai participatiu Agròpolis

Canvis normatius i bonificacions

Bonificació en l’impost sobre béns immobles (IBI)
Bonificació en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Vull emprendre

Subvencions, ajuts i finançament

Crea Feina Plus 2023
Activa Autòno+ 2023
Fons Barcelona Deep Tech
Impulsem el que fas 2023
Subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració
La ciutat proactiva
Reptes Urbans

Assessorament

Intermedia Locals
Servei de transmissió empresarial
Barcelona International Welcome Desk
Barcelona International Welcome
Oficina 22@. Punt d’informació, assessorament, tràmits empresarials i urbanístics
Barcelona Fashion Forward 
Observatori de locals i activitats en planta baixa, comerç, serveis i restauració
Àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
Barcelona Innova Lab
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Dissenyem comerç
Assessorament a persones emprenedores
Servei d’assessorament en economia social i solidària (ESS)
Servei de clàusules socials per a una contractació pública responsable
Sessions informatives i d’educació en consum
Espai Consum Responsable
Futurisme
Programes d’emprenedoria per a col·lectius i sectors específics
Barcelona International Welcome
DigitESSt i DigiDieta

Formació

DigitESSt i DigiDieta
Formació tecnològica al Cibernàrium
Formació en línia per a les persones professionals i les empreses
Aula virtual per a projectes en el marc ESS
(Òh!)pera, microòperes de nova creació
Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital (XAS)
Programes d’emprenedoria per a col·lectius i sectors específics
Dissenyem comerç
Sessions informatives i d’educació en consum
Espai Consum Responsable
Futurisme
Barcelona Fashion Forward

Promoció de la ciutat

BIZBarcelona i Saló de l’Ocupació
Barcelona International Community Day 2023
Presència a fires: ISE, IOT, 4FYN-MWC, SMART CITY EXPO
Acord de ciutat per una alimentació saludable i sostenible 2030
Espai participatiu Agròpolis
Barcelona Fashion Forward
Barcelona Innova Lab 
Barcelona International Welcome

Canvis normatius i bonificacions

Tarifa Plana
Bonificació en l’impost sobre bens immobles (IBI)
Bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
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Soc comerciant, tinc un comerç en un mercat municipal o em 
dedico a la restauració

Subvencions, ajuts i finançament

Crea Feina Plus 2023
Locals amb energia
Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de 
districte i de ciutat 2023
Impulsem el que fas 2023
Subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració
Subvencions per a la campanya d’enllumenat nadalenc
Amunt persianes
Remodelacions i obres de millora dels mercats municipals
Subvencions com a mesura de suport i reactivació dels mercats: despeses 
generals i mesures de reactivació comercial
La ciutat proactiva

Assessorament

Intermedia Locals
Servei de transmissió empresarial
Oficina 22@. Punt d’informació, assessorament, tràmits empresarials i urbanístics
Observatori de locals i activitats en planta baixa, comerç, serveis i restauració
Àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
Comerç a punt 2023
Dissenyem comerç
Servei d’informació i assessorament de l’OMIC a empreses en relacions de 
consum
Sessions informatives i d’educació en consum
Espai Consum Responsable
Impuls dels projectes Plàstic Zero i Comerç Verd
Formació i acompanyament en estratègies comercials per a la venda de productes 
sostenibles (locals, directes de productores i ecològics)

Formació

Formació tecnològica al Cibernàrium
Formació en línia per a les persones professionals i les empreses
Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital (XAS)
Formació i acompanyament en estratègies comercials per a la venda de productes 
sostenibles (locals, directes de productores i ecològics)
Formació en línia per al comerç i la restauració
Oportunitats professionals als mercats municipals i el comerç de proximitat
Dissenyem comerç
Sessions informatives i d’educació en consum
Espai Consum Responsable



Mesures per a la promoció de l’activitat econòmica de Barcelona 2023 67

Promoció de la ciutat

Acord de ciutat per una alimentació saludable i sostenible 2030
Espai participatiu Agròpolis
Campanya de promoció del comerç, els mercats i la restauració
Formació i acompanyament en estratègies comercials per a la venda de productes 
sostenibles (locals, directes de productores i ecològics) 

Canvis normatius i bonificacions

Nova taxa TREC (taxa de repartiment e-commerce)
Bonificació del 75% sobre la quota de la taxa relativa a l’aprofitament del domini públic 
de les terrasses i els vetlladors
Bonificació en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Tinc una cooperativa o entitat d’Economia Social i 
Solidària

Subvencions, ajuts i finançament

Crea Feina Plus 2023
Locals amb energia
Enfortim l’Economia Social i Solidària
Impulsem el que fas 2023
Subvencions per a la transformació digital del comerç de proximitat i la restauració
Crèdits cooperatius per a la reactivació de l’economia social i solidària (ESS)
Fons d’inversió d’impacte per a projectes de l’economia social i solidària (ESS)
La ciutat proactiva
Reptes Urbans

Assessorament

Intermedia Locals
Oficina 22@. Punt d’informació, assessorament, tràmits empresarials i urbanístics
DigitESSt i DigiDieta
Observatori de locals i activitats en planta baixa, comerç, serveis i restauració
Àrees de promoció econòmica urbana (APEU)
Marketplaces de talent
Barcelona Innova Lab
Servei d’assessorament empresarial
Dissenyem comerç
Assessorament a persones emprenedores
Servei d’assessorament en economia social i solidària (ESS)
Servei de clàusules socials per a una contractació pública responsable
Espai Consum Responsable
Programes d’emprenedoria per a col·lectius i sectors específics
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Formació

Formació tecnològica al Cibernàrium
Formació en línia per a les persones professionals i les empreses
Aula virtual per a projectes en el marc de l’economia social i solidària (ESS)
Xarxa d’Ateneus de Fabricació Digital (XAS)
Formació en línia per al comerç i la restauració
Espai Consum Responsable
DigitESSt i DigiDieta

Promoció de la ciutat

BIZBarcelona i Saló de l’Ocupació
Presència a fires: ISE, IOT, 4FYN-MWC, SMART CITY EXPO
Estratègia de l’economia social i solidària a Barcelona 2030: reactivació i 
enfortiment d’una economia de la vida per a la ciutat
Acord de ciutat per una alimentació saludable i sostenible 2030
Espai participatiu Agròpolis
Fira de Consum Responsable i d’Economia Social i Solidària
Campanya de promoció del comerç, els mercats i la restauració

Canvis normatius i bonificacions

Bonificació en l’impost sobre bens immobles (IBI)
Bonificació en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)
Bonificacions en l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)
Bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Tinc un projecte turístic o internacional

Subvencions, ajuts i finançament

Impulsem el que fas 2023
Programa Experiències de Ciutat

Assessorament

Barcelona International Welcome Desk
Compromís de Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere
Oficina 22@. Punt d’informació, assessorament, tràmits empresarials i urbanístics
Observatori Turisme
Futurisme

Formació

Programes d’emprenedoria per a col·lectius i sectors específics
Futurisme

Promoció de la ciutat

Barcelona International Community Day 2023
Campanyes de promoció turística de Barcelona
Observatori Turisme 



Mesures per a la promoció de l’activitat econòmica de Barcelona 2023 69

Canvis normatius i bonificacions

Bonificació en l’impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Acabo d’arribar per treballar a Barcelona o tinc intenció de 
treballar-hi properament

Assessorament

Barcelona International Welcome Desk
Barcelona International Welcome
Oficina 22@. Punt d’informació, assessorament, tràmits empresarials i urbanístics

Promoció de la ciutat

Barcelona International Community Day 2023
Barcelona International Welcome
Presència a fires: ISE, IOT, 4FYN-MWC, SMART CITY EXPO
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L’impacte de les mesures 
de reactivació econòmica 
del 2022

FORMACIÓ PER MILLORAR 
LA CAPACITACIÓ DELS 
TREBALLADORS I TREBALLADORES

MILLORA DE L’OCUPACIÓ 
I L’OCUPABILITAT DE LES 
PERSONES

Reskilling sectorial
Formació en sectors estratègics 
que generen oportunitats laborals.
1.557 persones (66,3% dones)

Reskilling idiomes 
Formació en 3 idiomes diferents.
461 persones (69% dones)  

Cibernàrium 
Més de 16.000 persones han rebut 
formació tecnològica (64% dones).

IT Academy
Guardonada amb un premi Digital 
Skills Award Spain 2021 d’AMETIC
2.554 beneficiaris (41% dones) 

Crea Feina Plus
2 milions d’euros en ajuts a la 
contractació
Ajuts: de 2.000 a 8.000 euros segons 
col·lectiu i el tipus de relació laboral
270 subvencions atorgades  
177 empreses beneficiades

Projectes integrals amb 
contractació 
6,5 milions d’euros per afavorir la 
inserció de persones en situació 
d’atur
468 persones contractades  
(59% dones)

Durant el 2022 s’ha donat continuïtat a les 
accions formatives per adquirir i actualitzar 
coneixements i competències relacionades amb 
els sectors estratègics de la ciutat que generen 
oportunitats laborals.

S’ha realitzat un esforç pressupostari per 
fomentar l’ocupació i l’ocupabilitat de les 
persones i col·lectius amb dificultat d’inserció 
laboral.
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SUBVENCIONS, 
AJUDES I 
FINANÇAMENT

Per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat
1,64 milions d’euros per fomentar la promoció econòmica als barris
241 associacions i entitats de comerç 

Transformació digital
Més de 900.000 euros per avançar en la digitalització dels negocis
362 establiments del comerç i la restauració

Enllumenat de Nadal
Més de 800.000 euros per il·luminar els carrers i fomentar el comerç
52 associacions territorials

Per a la instal·lació de plataformes homologades de terrasses
1,56 milions d’euros
332 establiments de restauració

Amunt persianes
1,48 milions d’euros
88 comerços i serveis de proximitat han rebut un ajut econòmic per 
implementar accions o inversions que facin mes competitiu el seu negoci.
59 projectes de nova activitat econòmica en locals de planta baixa

Activa Autònom+
1 milió d’euros
Ajuts de fins a 3.000 euros per sol·licitud
Mitjana d’ajut per persona beneficiària: 1.650 euros
Atorgament de subvencions a 594 treballadores i treballadors en règim 
d’autònoms (59% dones) 

Impulsem el que fas
3,73 milions d’euros 
262 projectes subvencionats

Enfortim l’economia social i solidària
1,1 milions d’euros
128 projectes subvencionats

Per contribuir al manteniment financer de les empreses, 
pimes, comerços, treballadores i treballadors autònoms 
i les entitats de la ciutat, s’han posat en marxa diverses 
mesures i actuacions amb l’objectiu d’acompanyar i 
garantir la supervivència del teixit empresarial de la ciutat. 
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1 Porta22

Nou Barris Activa

Sant Andreu Activa

2 El Convent de Barcelona Activa

3 Centre per a la Iniciativa Emprenedora Glòries

4 Incubadora Glòries

5 Incubadora MediaTIC

7 Cibernàrium 22@ 

10 Parc Tecnològic

11 InnoBA Ca n’Andalet

9 Oficina d’Atenció a les Empreses

Equipaments 
de Barcelona Activa

Espais Activa 
a la ciutat 

Cibernàrium Nou Barris8

6 Incubadora Almogàvers

Altres punts d’atenció a la ciutat
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PORT

SANTS

AIRPORT

Paral·lel

Via Laietana

Art axis

Innovation axis

ZONA FRANCA

Una nova centralitat urbana junt  
al pulmó productiu de la ciutat 

MONTJUÏC

L’oportunitat de generar sinèrgies  
en uns equipaments únics al món 

MercaBarna Gates

Green Fira Digital

Olympic Ring

Sport Business  
Incubators

Tres Xemeneies  
- Paral·lel

Nova Bocana  
blue economy hub

Post
Office

Green Trade  
Fair Digital

Trade Fair  
of Montjuïc

Fira Gran Via

Can Batlló
Promotion centre  
of cooperative  
economy

Marina

Zona Franca

Street A

Industry 4.0  
and sustainable  
Park of SMEs

Industrial axis

Re-economitzar el centre 

Barcelona Green Deal:
la nova agenda de la 
Barcelona 2030
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Barcelona Green Deal: 
la nova agenda de 
la Barcelona 2030

SAGRERA

Mercats municipals

Paral·lel

Mestral Dock

Ramblas

Cristobal de Moura

Tres Xemeneies
Besòs

Pere IV

Olympic Harbour

Blue economy hub

22@ Nord Office

22@ Office

ITER

IREC / PRIMA

UPC Campus Besòs

BIT Habitat

Barcelona  
Design hub

Cibernàrium 
IT Academy

Research Center  
Antic Mercat  

del Peix

The Escocesa 
FoodLab

La Mercedes

Knowledge
Citadel

Via Laietana

Art axis

Cultural Axis

Green axis

Industrial Estate  
of Economic Activity Besòs

Strategic productive axis 
for the productive city

Creative mile

Barcelona Activa

Palo Alto
Business  
incubators

Innovation axis

Tres Xemeneies  
- Paral·lel

Nova Bocana  
blue economy hub

Post
Office

Pier one

Via Laietana 8-10Pier-Hub Salut

Trade Fair  
of Montjuïc

42 School
Technology Park  Barcelona  
Activa Nou Barris

CENTRE

Re-economitzar 
el centre 

22@

Creativitat i Innovació BESÒS

Un corredor productiu 
estratègic 

El full de ruta per millorar la vida 
de les persones, fer créixer 
oportunitats i aconseguir una 
ciutat més verda, més connectada 
i més cohesionada.
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Sarrià-
Sant Gervasi

Horta-
Guinardó

Les Corts

Sants-Montjuïc
Ciutat 
Vella

Nou
Barris

Sant
Andreu

Sant Martí

L’Eixample

Gràcia
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32/41/42
14

01
20

22
15

38

2835

05/43

02

34

03

24

25
08

27

01 — Abaceria 
Districte: Gràcia 
Pg. de Sant Joan 168
Inauguració: 1892 (2020) 
Serveis: lliurament a domicili, 
armariets refrigerats, espai 
polivalent, aparcament
mercatabaceria.cat

02 — Barceloneta  
Districte: Ciutat Vella 
Pl. Poeta Boscà, 1
Inauguració: 1887 (2007)
Remodelat
Superfície: 1.486 m2

Establiments: 28+1 autoservei
Serveis: lliurament a domicili, 
Punt Verd, aparcament  
mercatdelabarceloneta.com

03 — Besòs 
Districte: Sant Martí 
C. Jaume Huguet, 38 
Inauguració: 1968 (1999)
Superfície: 1.942 m2

Establiments: 30
Serveis: lliurament a domicili, 
aparcament

07 — Carmel
Districte: Horta-Guinardó 
C. Llobregós, 149 
Inauguració: 1969 (1999)
No remodelat
Superfície: 2.670 m2

Establiments: 45 
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, 
aparcament 

08 — Ciutat Meridiana 
Districte: Nou Barris 
C. Costabona, 4 
Inauguració: 1968 (2001)
Remodelat
Superfície: 630 m2

Establiments: 5+1 autoservei 

09 — Clot 
Districte: Sant Martí 
Pl. Mercat, 26 
Inauguració: 1889 (1995)
Remodelat 
Superfície: 1.284 m2

Establiments: 29+1 autoservei  
Serveis: punt d’informació,  
lliurament a domicili, 
aparcament 
mercatdelclot.net 

10 — Concepció 
Districte: Eixample 
C. Aragó, 313 
Inauguració: 1888 (2009)
Remodelat 
Superfície: 2.910 m2

Establiments: 50+1 autoservei 
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, armariets 
refrigerats, Punt Verd, 
aparcament 
laconcepcio.cat

11 — Encants 
Fira de Bellcaire  
Districte: Eixample 
C. Castillejos, 158 
Inauguració: 1928 (2013)
Remodelat 
Superfície: 15.000 m2

Establiments: 293 
Serveis: punt d’informació, 
espai polivalent, aparcament 
encantsbarcelona.com 

12 — Estrella  
Districte: Gràcia 
C. Pi i Margall, 73 
Inauguració: 1957 (2007)
En procés de remodelació
Superfície: 1.651 m2

Establiments: 41 
Serveis: lliurament a domicili, 
Punt Verd, aparcament 
mercatlestrella.com 

13 — Felip II  
Districte: Sant Andreu 
C. Felip II, 118 
Inauguració: 1966 (2002)
Remodelat 
Superfície: 1.822 m2

Establiments: 43+1 autoservei 
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, armariets 
refrigerats, Punt Verd 

14 — Fort Pienc  
Districte: Eixample 
Pl. Fort Pienc, 3 
Inauguració: 2004
Remodelat 
Superfície: 1.532 m2

Establiments: 13+1 autoservei 
mercatfortpienc.cat

04 — Bon Pastor 
Districte: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 154 
Inauguració: 1961 (2019)
Remodelat 
Superfície: 726 m2

Classificació energètica: A 
Establiments: 8+1 autoservei 
Serveis: punt d’informació,  
Punt Verd, aparcament  

05 — Boqueria 
Districte: Ciutat Vella 
La Rambla, 91 
Inauguració: 1914 (2002)
Remodelat
Superfície: 7.138 m2  
Establiments: 169
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, armariets 
refrigerats, aula de cuina, 
espai polivalent, aparcament 
boqueria.barcelona

06 — Canyelles 
Districte: Nou Barris 
C. Antonio Machado, 10 
Inauguració: 1887 (1999)
No remodelat
Superfície: 1.875 m2

Establiments: 18+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili, 
aparcament 
mercatcanyelles.com

33

Descobreix els 
mercats de Barcelona

https://mercatabaceria.cat/
http://mercatdelabarceloneta.com/Index.php
http://www.boqueria.barcelona/
http://mercatcanyelles.com/
https://www.laconcepcio.cat/
https://encantsbarcelona.com/
https://mercatlestrella.com/
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/punts-alimentaris/mercat-del-fort-pienc-99400069155
http://mercatdelclot.net/Index.php
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15 — Galvany  
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
C. Santaló, 65 
Inauguració: 1926 (1999)
En projecte de remodelació 
Superfície: 2.201 m2

Establiments: 83  
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, armariets 
refrigerats. Punt Verd,  
aparcament  

16 — Guinardó  
Districte: Horta-Guinardó 
C. Teodor Llorente, 10 
Inauguració: 1954 (2014)
Remodelat
Superfície: 1.309 m2

Establiments: 14+1 autoservei
Serveis: armariets refrigerats, 
aparcament 

17 — Guineueta  
Districte: Nou Barris 
Pg. Valldaura, 186 
Inauguració: 1965 (2013)
Remodelat
Superfície: 2.945 m2

Establiments: 29+2 autoserveis 
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, aula de 
cuina, Punt Verd 
mercatguineueta.com

18 — Horta  
Districte: Horta-Guinardó 
C. Tajo, 75 
Inauguració: 1951 (1998)
En procés de remodelació 
Superfície: 1.560 m2

Establiments: 36  
Serveis: punt d’informació,
lliurament a domicili, 
aparcament 
mercathorta.com

19 — Hostafrancs  
Districte: Sants-Montjuïc 
C. Creu Coberta, 93 
Inauguració: 1888 (2003)
Remodelat
Superfície: 3.040 m2

Establiments: 84+4 autoserveis
Serveis: Punt Verd 

20 — Les Corts  
Districte: Les Corts 
Travessera de les Corts, 215 
Inauguració: 1961 (2008)
Remodelat
Superfície: 1.007 m2

Establiments: 38+1 autoservei  
Serveis: lliurament a domicili, 
Punt Verd, aparcament 
mercatdelescorts.cat

21 — Lesseps  
Districte: Gràcia 
C. Verdi, 200 
Inauguració: 1972 (1999)
Remodelat
Superfície: 1.152 m2

Establiments: 27+1 autoservei  
Serveis: lliurament a domicili, 
armariets refrigerats 
mercatdelesseps.cat

22 — Llibertat  
Districte: Gràcia 
Pl. Llibertat, 27 
Inauguració: 1888 (2009)
Remodelat 
Superfície: 1.728 m2

Establiments: 38+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili, 
armariets refrigerats, espai 
polivalent, aparcament 

23 — Marina  
Districte: Sants-Montjuïc 
Pg. Zona Franca, 178 
Inauguració: 2003
Remodelat
Superfície: 2.037 m2

Establiments: 24+1 autoservei
Serveis: punt d’informació, 
Punt Verd 

24 — Mercè  
Districte: Nou Barris 
Pg. Fabra i Puig, 270 
Inauguració: 1961 (1999)
En projecte de remodelació
Superfície: 1.769 m2

Establiments: 51 
Serveis: punt d’informació,  
lliurament a domicili,  
aparcament 
mercatdelamerce.cat

25 — Montserrat  
Districte: Nou Barris 
Via Favència, 247 
Inauguració: 1960 (1997) 
En procés de remodelació 
Superfície: 2.376 m2

Establiments: 38 
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili 
mercatmontserrat.com

26 — Ninot  
Districte: Eixample 
C. Mallorca, 133 
Inauguració: 1933 (2015)
Remodelat 
Superfície: 5.584 m2

Establiments: 81+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili,
armariets refrigerats, aula de 
cuina, espai polivalent,  
Punt Verd, aparcament 
mercatdelninot.com

27 — Núria  
Districte: Nou Barris 
Av. Rasos de Peguera, 186 
Inauguració: 1966 (2019)
No remodelat
Superfície: 546 m2

Establiments: 1 autoservei

28 — Poblenou  
Districte: Sant Martí 
Pl. Unió, 25 
Inauguració: 1889 (2005)
Remodelat 
Superfície: 1.696 m2

Establiments: 24+1 autoservei 
Serveis: Punt Verd  
mercatpoblenou.com

36 — Sants  
Districte: Sants-Montjuïc 
Sant Jordi, 6 
Inauguració: 1913 (2014)
Remodelat
Superfície: 1.740 m2

Establiments: 51+1 autoservei 
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, armariets 
refrigerats, aula de cuina, 
espai polivalent, aparcament 
santsmercat.com 

37 — Sarrià 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi
Pg. Reina Elisenda, 8
Inauguració: 1911 (2007)
Remodelat
Superfície: 1.170 m2

Establiments: 25+1 autoservei
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, armariets 
refrigerats, aparcament 
mercatsarria.com 

38 — Tres Torres 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi
C. Vergós, 2
Inauguració: 1958 (1998)
No remodelat
Superfície: 507 m2

Establiments: 16 
Serveis: lliurament a domicili, 
aparcament

39 — Trinitat 
Districte: Nou Barris
C. Pedrosa, 21
Inauguració: 1977
Remodelat
Superfície: 931 m2

Establiments: 12+1 autoservei 
Serveis: Punt Verd, aparcament 

40 — Vall d’Hebron-Taxonera 
Districte: Horta-Guinardó
Pg. Vall d’Hebron, 130
Inauguració: 1969 (2019)
Remodelat
Superfície: 1.040 m2

Establiments: 21+1 autoservei 
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, Punt Verd, 
aparcament

41 — Encants de Sant Antoni
Districte: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelat
Superfície: 3.664 m2

Establiments: 98

42 — Dominical del Llibre
Districte: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelat
Superfície: 1.059 m2

Establiments: 77 
dominicaldesantantoni.com

43 — Floristes de les Rambles 
Districte: Ciutat Vella 
La Rambla, 91
No remodelat
Superfície: 147 m2  
Establiments: 8

29 — Provençals  
Districte: Sant Martí 
C. Menorca, 19 
Inauguració: 1974 (2013)
Remodelat
Superfície: 2.179 m2

Establiments: 36+1 autoservei  
Serveis: punt d’informació,  
lliurament a domicili, armariets
refrigerats, Punt Verd,  
aparcament 
mercatprovençals.com

30 — Sagrada Família  
Districte: Eixample 
C. Padilla, 225 
Inauguració: 1993
Remodelat 
Superfície: 4.341 m2

Establiments: 40+1 autoservei  
Serveis: armariets refrigerats, 
espai polivalent, aparcament  
mercatsagradafamilia.com

31 — Sant Andreu  
Districte: Sant Andreu 
Pl. del Mercadal, 41 
Inauguració: 1914 (2022)
Remodelat
Superfície: 1.610 m2

Establiments: 25
Serveis: punt d’informació, 
armariets refrigerats, aula de 
cuina, espai polivalent 

32 — Sant Antoni  
Districte: Eixample 
C. Comte d’Urgell, 1
Inauguració: 1882 (2018)
Remodelat 
Superfície: 5.410 m2

Establiments: 55+1 autoservei 
Serveis: punt d’informació,  
lliurament a domicili, armariets
refrigerats, aula de cuina, 
espai polivalent, Punt Verd, 
aparcament 
mercatdesantantoni.com

33 — Sant Gervasi  
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Pl. Joaquim Folguera, 6 
Inauguració: 1968 (2013)
Remodelat 
Superfície: 606 m2

Establiments: 18+1 autoservei  
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, Punt Verd, 
aparcament  
mercatdesantgervasi.com

34 — Sant Martí  
Districte: Sant Martí 
C. Puigcerdà, 206 
Inauguració: 1966 (2003)
Remodelat
Superfície: 1.166 m2

Establiments: 28+1 autoservei
Serveis: Punt Verd

35 — Santa Caterina  
Districte: Ciutat Vella 
Av. Francesc Cambó, 16 
Inauguració: 1848 (2005)
Remodelat 
Superfície: 3.781 m2

Establiments: 57+1 autoservei 
Serveis: punt d’informació, 
lliurament a domicili, espai  
polivalent, Punt Verd, 
aparcament 
mercatsantacaterina.com

*Per a tots els mercats, s’indica la superfície de la planta comercial. Per al cas de L’Abaceria, les dades corresponen a la seva ubicació 
provisional. Per als casos dels Encants de Sant Antoni, el Dominical del Llibre i les Floristes de les Rambles, s’indica la superfície comercial 
de les parades actives. En el cas de Núria, s’indica la superfície de l’autoservei, a diferència de tots els altres casos, perquè aquest mercat 
no té establiments. **Establiment: espai físic d’atenció directa d’un únic titular mitjançant un taulell.

http://mercatguineueta.com/inicioGuineueta.html
https://www.mercathorta.com/
http://www.mercatdelescorts.cat/
https://www.mercatdelesseps.cat/
https://www.mercatdelamerce.cat/
https://mercatmontserrat.com/
https://mercatdelninot.com/
http://www.mercatpoblenou.com/halen/Index3.php
https://www.xn--mercatprovenals-pmb.com/
https://mercatsagradafamilia.com/
https://www.mercatdesantantoni.com/
https://mercatonlinesantgervasi.com/
https://mercatsantacaterina.com/
https://santsmercat.com/
https://parcsipoblesdecatalunya.com/
https://www.mercatdominicaldesantantoni.com/


Construïm 
la Barcelona 

del futur





Aquest és un producte elaborat per la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, 
en el marc del Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE)
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