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BARCELONA 
MAI S’ATURA

Fa un any, arran de la pandèmia, que els 
reptes s’han multiplicat en tots els sentits. 
Tots i totes hem hagut de readaptar la nos-
tra activitat, la manera de relacionar-nos, de 
desplaçar-nos, etc., per intentar superar les 
dificultats d’aquesta època tan complexa.
La covid-19 també està comportant nous 
reptes econòmics i laborals per moltes per-
sones i negocis, ja que aquest virus ha afec-
tat l’activitat de moltes empreses del nostre 
entorn i de sectors com ara el comerç, la res-
tauració, la cultura o el lleure, entre d’altres.
Des del primer moment, a l’Ajuntament de 
Barcelona hem volgut posar tots els nostres 
mitjans al servei de les persones, amb de-
terminació, per ajudar a lluitar contra la cri-
si social i econòmica, amb un gran objectiu: 
salvar llocs de treball i evitar la destrucció 
d’empreses. Aquesta és la nostra gran prio-
ritat.

A través del Centre de Coordinació de la Res-
posta Econòmica (CECORE), hem enfocat 
tots els nostres recursos per intentar mini-
mitzar els efectes de la crisi, donant suport a 
persones treballadores, a la petita economia 
i les empreses. Al mateix temps, també hem 
fet una mirada més estratègica, impulsant 
projectes a mitjà i llarg termini per diversifi-
car l’economia, generar nous llocs de treba-
ll, atreure talent, potenciar la digitalització i 
per dotar la ciutat de més valor afegit.

L’any 2021 ha de ser l’any en què comencem 
a superar aquesta crisi, d’una vegada per to-
tes, gràcies als processos de vacunació que 
gradualment han d’arribar a tota la població 
i també a la progressiva reobertura d’activi-
tats. Sabem que no serà fàcil, però només 
des de la suma d’esforços i la màxima exi-
gència, entre tots i totes ho aconseguirem.

Ara us presentem la nova edició de la guia 
BCN MAI S’ATURA, una porta d’entrada per 
accedir a recursos que teniu al vostre abast 
per afrontar l’actual situació, com ara forma-
ció per reorientar la vostra trajectòria profes-
sional, subvencions per donar un nou impuls 
al vostre negoci o assessorament per donar 
forma a un projecte emprenedor. En definiti-
va, aquesta guia té com a objectiu posar les 
persones al centre per accelerar la reactiva-
ció de l’economia de la ciutat, donant-los la 
màxima importància.

Barcelona és una ciutat plena de reptes i 
oportunitats. Sobretot, som una ciutat plena 
de futur. Us convido a aprofitar tots aquests 
recursos per construir plegats aquest futur, 
perquè Barcelona mai s’atura.

Jaume Collboni 
Primer tinent d’alcaldia
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L’aparició de la covid-19 ha suposat un repte 
per a totes les ciutats, i també ha estimulat 
la imaginació per donar resposta als desafia-
ments que avui dia provoca la pandèmia. Són 
moments complexos per a persones emprene-
dores, comerciants, treballadores autònomes 
i, en general, el conjunt de la ciutadania que 
continua sent afectada per l’actual crisi global.

Barcelona ha estat sempre una ciutat oberta, 
imaginativa i sobretot resilient; és per això que 
té un pla per reactivar l’economia i fer-ho sense 
deixar ningú enrere.

Continuaran les mesures de xoc en les fases 
més immediates per aixecar de nou les persia-
nes i s’amplien els recursos en el teixit econò-
mic de la ciutat, seguint el full de ruta a llarg 
termini a favor d’un model econòmic que serà 
un referent en innovació, sostenibilitat i quali-
tat en el treball.
 
L’Ajuntament de Barcelona ha posat en mar-
xa un pressupost extraordinari de reactivació 
econòmica de 87 milions d’euros per donar 
suport als sectors econòmics i laborals de la 
ciutat, per tal de superar plegats la situació 
actual.

Aquest fons s’articula en vuit pilars que pro-
cedeixen del full de ruta a llarg termini a favor 
d’un nou model econòmic. D’aquests pilars es 
desprenen les mesures que es poden consul-
tar en aquesta guia i també, de manera més 
detallada, ampliada i actualitzada, al web
maiensaturem.barcelona

Protegir el treball i fomentar 
l’ocupació de qualitat.

Mantenir el teixit empresarial de la 
ciutat.

Fomentar de manera prioritària el 
consum local.

Promoure l’equitat de gènere i la 
reducció de les desigualtats. 

Protegir i rellançar la reputació 
internacional de la ciutat.

Fer de Barcelona una ciutat més 
resilient, justa i sostenible.

Barcelona oberta al talent, a les 
inversions i als visitants.

Definir solucions transformadores 
amb visió metropolitana.

PRESENTACIÓ

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
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Línies de suport al teixit productiu de la ciutat:

SUBVENCIONS, AJUTS I FINANÇAMENT PÀG. 06

ASSESSORAMENT PÀG. 10

FORMACIÓ PÀG. 14

PROMOCIÓ PÀG. 18

CANVIS NORMATIUS PÀG. 22
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AJUTS ECONÒMICS, 
SUBVENCIONS 

I FINANÇAMENT

L’Ajuntament de Barcelona ha 

mobilitzat recursos destinats a les 

empreses, als comerços i a les perso-

nes autònomes que actualment 

necessiten recursos en forma d’ajuts, 

de subvencions o de finançament 

per tal que puguin mantenir l’activitat 

econòmica, protegir els llocs de 

treball i, alhora, impulsar la seva 

transformació per adaptar-se a la 

Barcelona del futur.

REACTIVEM
L’ECONOMIA
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01 SUBVENCIONS PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL 
DEL COMERÇ DE PROXIMITAT I LA RESTAURACIÓ.
Per millorar la presència dels establiments en l’en-
torn digital i fer-los més competitius per adaptar-se 
als nous temps, la Direcció de Comerç, Restauració 
i Consum de l’Ajuntament de Barcelona destina 1 
milió d’euros al finançament de projectes d’inversió 
en màrqueting digital, pàgines web, botigues en línia 
i cartelleria digital, entre d’altres. La quantia de la 
subvenció serà el 50% de l’import total del projecte i 
no podrà superar els 6.000 euros.

 del 31 de març al 13 de maig de 2021.
Més informació: 
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/ser-
veis-del-comerc/ajuts-i-subvencions

02 MICROCRÈDITS B-CRÈDITS. 
L’Ajuntament de Barcelona, des de Barcelona Activa 
i en col·laboració amb l’Institut Català de Finances 
i la Societat de Garantia Recíproca de Catalunya, 
ha llançat un programa de 1.000 microcrèdits, de 
12.500 euros cadascun, per donar suport a les mi-
cropimes i a les persones autònomes de la ciutat 
afectades per la covid-19. Els microcrèdits s’han de 
retornar en un termini de cinc anys, amb el primer 
any de carència i un tipus d’interès variable (euríbor 
a 12 mesos +1,85%). 

 barcelonactiva.cat/bcredits

03 “CREA FEINA +”. 
Aquesta iniciativa, que neix amb la voluntat d’ajudar 
les empreses a reprendre l’activitat, dona incentius 
per a la contractació de persones a l’atur que tinguin 
dificultats especials per accedir al mercat de treball. 
La convocatòria d’enguany continua subvencionant 
amb 5.000 euros totes les contractacions de perso-
nes a l’atur empadronades a la ciutat, i amb 6.000 
euros en el cas de persones joves, més grans de 45 
anys i dones. Els contractes han de ser d’un mínim 
de 6 mesos, a jornada completa, i d’empreses que 
tinguin el centre de treball dins de l’àrea metropo-
litana, amb una atenció especial a les persones de 
menys de 30 anys i de més de 45. 

Període de sol·licituds: A partir de l’11 de maig
 barcelonactiva.cat/creafeinaplus

04 “LA CIUTAT PROACTIVA”. 
Convocatòria d’ajuts a la innovació urbana en forma 
de recursos financers i tècnics per a la implemen-
tació de projectes que donin resposta als reptes ur-
bans actuals i que a curt termini tinguin un impacte 
real i tangible en la qualitat de vida de les persones 
i en la ciutat. 

Termini: maig del 2021. 
 bithabitat.barcelona

05 “BARCELONA ACCELERA”.
Fons de capital risc per impulsar la inversió en 
projectes emprenedors. L’Ajuntament de Barce-
lona, a través de Barcelona Activa i de sis fons 
de capital risc locals, destina 50 milions d’euros 
a finançar empreses emergents de la ciutat. Els 
10 milions d’euros d’inversió municipal es multi-
pliquen a través d’aquests fons i permetran donar 
suport a les start-ups innovadores de la ciutat, 
així com preservar la competitivitat de l’ecosiste-
ma emprenedor i digital davant els efectes de la 
covid-19. Aquesta iniciativa està encaminada a 
impulsar sectors innovadors que vulguin créixer a 
Barcelona per consolidar-la com a ciutat digital i 
emprenedora. 

 barcelonactiva.cat/accelera

06 “AMUNT PERSIANES”.  DINAMITZACIÓ ECONÒMICA 
DE LOCALS EN PLANTA BAIXA.
L’objectiu d‘aquesta estratègia és reduir el nombre 
de locals buits a la ciutat tot fomentant una ocu-
pació sostenible dels locals en planta baixa com 
a actiu estratègic per a la ciutat, diversificant-ne 
els usos i vetllant per l’equilibri d’activitats en els 
diferents districtes mitjançant una col·laboració 
entre agents públics, privats i socials. Es des-
plegaran cinc mesures estratègiques, com ara la 
compra de locals públics, la Borsa de Lloguer i les 
subvencions per a instal·lació d’activitat. En el 
marc de la convocatòria “Impulsem el que fas”, es 
llancen ajuts perquè diferents activitats profes-
sionals s’instal·lin en plantes baixes buides de la 
ciutat.

Termini: abril i maig del 2021.
 barcelonactiva.cat/amuntpersianes 

07 SUBVENCIONS PER A LA CAMPANYA DE 
L’ENLLUMENAT NADALENC A LES VIES PÚBLIQUES 
DE LA CIUTAT I A L’INTERIOR DELS APARADORS 
DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS.
Els ajuts s’adrecen a les associacions de comer-
ciants sense ànim de lucre de la ciutat i tenen com 
a condició que els projectes es dugin a terme a la 
ciutat de Barcelona. 

Termini: a partir del segon trimestre de 2021.
 https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/

serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions

https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/bcredits
https://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/creafeina/creafeinaplus.nsf/Inicio?openform
https://bithabitat.barcelona
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accelera
https://www.barcelonactiva.cat/amuntpersianes
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/serveis-del-comerc/ajuts-i-subvencions
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08 REFORÇ DEL SERVEI DE FINANÇAMENT 
EMPRESARIAL DE BARCELONA ACTIVA. 
S’ha reforçat el Servei de Finançament Empre-
sarial per donar suport a les persones treballa-
dores autònomes, a les empreses i a les entitats 
que necessitin recursos financers per afrontar 
situacions de tensió de tresoreria o finançament 
a mitjà i a llarg termini. Aquest servei acompan-
ya en la tramitació dels ajuts i de les línies de fi-
nançament específiques per a la covid-19.

 barcelonactiva.cat/empreses/finançament

09 CRÈDITS COOPERATIUS PER  A LA REACTIVACIÓ DE 
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS). 
Convenis amb la Cooperativa COOP57 i Fiare 
Banca Ètica, que posa a disposició de les em-
preses i organitzacions de l’ESS línies de crèdit 
per a inversions i circulant per a nous projectes 
d’ESS i per a la reactivació econòmica dels pro-
jectes d’ESS existents. Poden ser projectes per 
finançar inversions o circulant i per fer front a 
les necessitats de liquiditat produïdes per la co-
vid-19. 

 https://ajuntament.barcelona.cat/econo-
mia-social-solidaria/es/finances-%C3%A8ti-
ques

10 AJUTS PER A OBRES DE MILLORA EN ESTABLIMENTS 
COMERCIALS. 
La convocatòria inclou ajuts adreçats als establi-
ments comercials que facin obres als seus nego-
cis i que siguin clau per a la configuració del pai-
satge urbà de Barcelona. També inclou apartats 
específics dirigits als locals històrics protegits i 
als locals històrics no protegits.

Termini: fins al 30 de novembre de 2021.
 https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/

ca/noticies/oberta-la-convocatoria-da-
juts-per-a-obres-de-millora-en-establi-
ments-comercials_1038247

11 SUBVENCIONS A ENTITATS D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
DE JOVES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT. 
Estan adreçades a impulsar projectes d’inter-
venció integral duts a terme per entitats que tin-
guin com a objectiu la inserció sociolaboral o el 
retorn al sistema educatiu reglat de la gent jove 
en risc d’exclusió o en situació de vulnerabilitat.

 barcelonactiva.cat

12 SUPORT AL CÀNON DE MERCATS.
Preparació d’un Decret d’Alcaldia per ajustar el 
cànon de mercats no alimentaris a conseqüència 
de les restriccions a l’activitat.
Previsió: maig del 2020.

13 REACTIVACIÓ DE CONCERTS I FESTIVALS DE MÚSICA 
L’ESTIU DEL 2021. 
Convocatòria de subvencions per a promotors 
musicals per facilitar l’assumpció dels costos 
operatius dels concerts per celebrar als espais 
de l’Anella Olímpica i del Fòrum, per reactivar el 
panorama d’oferta musical del país, una peça 
clau de la nostra cultura. 

Termini: propostes de concerts a celebrar entre 
el 20 de maig i el 30 de setembre. 

14 “BONUS CONSUM”. 
Iniciativa que promou el consum i la restauració 
de proximitat i que comportarà descomptes pels 
consumidors i consumidores.

Termini: a partir del tercer trimestre del 2021.
 barcelona.cat/comerç

15 “BONUS CULTURA”. 
Creats per potenciar el consum cultural de la ciu-
tadania i ajudar el sector cultural, que és un dels 
que ha tingut més dificultats des de l’inici de la 
pandèmia. Són vàlids a tots els establiments i els 
espais culturals de Barcelona adherits a aquesta 
iniciativa i s’apliquen a la compra d’entrades de 
teatre i cinema, música, llibres i discos. Reacti-
vem la cultura.

 https://www.bonuscultura.com/barcelona

16 MES BARCELONA. 
L’Ajuntament ha creat el Mecanisme per l’Energia 
Sostenible de Barcelona (MES Barcelona) com a 
instrument per acompanyar i accelerar la transi-
ció energètica de la ciutat amb diferents inver-
sors privats. Inicialment dotat d’una línia d’inver-
sió pública de fins a 50 milions d’euros, permetrà 
fer inversions compartides i atreure finançament 
privat per impulsar projectes de transició ener-
gètica a la ciutat. 

Termini: a partir de l’abril del 2021.
 barcelona.cat/mesbarcelona

17 SUPORT AL SECTOR DEL TURISME I L’OCI.  
Subvenció a les despeses de manteniment de 
l’activitat per a empreses del sector del turisme 
i l’oci per compensar els efectes de la crisi provo-
cada per la pandèmia. 

Termini: de juliol a setembre de 2021. 
 maiensaturem.barcelona

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/financament-empresarial
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/comerc
https://ajuntament.barcelona.cat/agenda2030/ca/mesbarcelona
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
https://www.bonuscultura.com/barcelona
https://www.barcelonactiva.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/es/finances-�tiques
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/noticies/oberta-la-convocatoria-dajuts-per-a-obres-de-millora-en-establiments-comercials_1038247
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18 PROGRAMA D’AJUTS A LA CONTRACTACIÓ 
MERCABARNA-IMPULSA.
El sector alimentari i floral de l’àrea metropolita-
na de Barcelona podrà accedir a ajuts econòmics 
de 5.700 euros per contractar personal per una 
durada mínima de sis mesos. Es requereix que 
les empreses estiguin agremiades, que les per-
sones estiguin en situació d’atur i que s’hagin 
format a Mercabarna o hagin obtingut titulacions 
universitàries o de formació professional en cen-
tres públics en els tres anys anteriors a la con-
tractació.

Termini: fins al desembre del 2021.
 https://www.mercabarna.es/responsabili-

tat-social/ajuts-contractacio/

19 SUBVENCIONS COM A MESURA DE SUPORT 
I REACTIVACIÓ ALS MERCATS.
Aquesta convocatòria dirigida als mercats de 
la ciutat proporciona, d’una banda, un suport 
econòmic per fer front a les despeses de gestió 
ordinàries dels seus equipaments, així com les 
despeses extraordinàries derivades de la Co-
vid-19. I, d’altra banda, impulsa altres accions i 
mesures de reactivació comercial en els mercats 
especialment afectats en el funcionament per la 
seva singularitat.

Termini: maig del 2021.
 https://ajuntament.barcelona.cat/mer-

cats/ca/noticia/limmb-obre-la-convocatze-
ria-de-subvencions-per-a-2021

20 SUBVENCIONS “IMPULSEM EL QUE FAS 2021”.
L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona 
Activa, ha posat en marxa una convocatòria d’ajuts 
dotada amb 3,2 milions d’euros per dinamitzar 
l’economia de proximitat. Es finançarà fins al 80% 
dels projectes seleccionats, amb un màxim de 
50.000 euros. Consta de set modalitats: 1) dinamit-
zació de locals buits en planta baixa; 2) innovació 
socioeconòmica i economia social i solidària (ESS) 
en sectors estratègics; 3) foment de l’ocupació de 
qualitat; 4) turisme responsable i sostenible; 5) 
Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació Soste-
nible; 6) centres de distribució urbana de mercade-
ries d’últim quilòmetre, i 7) indústries creatives.

21 SUBVENCIONS “ENFORTIM L’ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA 2021”.
Aquest 2021 s’ha convocat una nova edició del 
programa de subvencions de l’Ajuntament de 
Barcelona per enfortir i reactivar l’economia so-
cial i solidària (ESS) i desenvolupar projectes que 
executin l’Estratègia ESS 2030 BCN. Se subven-
ciona fins al 80%, com a màxim, de l’import total 
de cada projecte.

22 SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA PER MILLORAR L’ACTIVI-
TAT ECONÒMICA DE LA CIUTAT.
Convocatòria extraordinària de subvencions amb 
l’objectiu d’aconseguir que les activitats econò-
miques que es desenvolupen a Barcelona puguin 
ser més competitives, digitals, accessibles i pu-
guin respondre a les noves expectatives de les 
persones d’adquirir productes i serveis segurs, 
sostenibles i eficients amb el medi ambient. Mi-
tjançant aquestes subvencions es preveu donar 
suport a activitats econòmiques que han fet o 
tenen previst fer inversions indispensables per a 
la reactivació o normalització de la seva activitat. 

Termini: a partir del mes de juny del 2021.
 maiensaturem.barcelona

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.

https://www.mercabarna.es/responsabilitat-social/ajuts-contractacio/
https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/noticia/limmb-obre-la-convocatzeria-de-subvencions-per-a-2021
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
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ASSESSORAMENT

L’Ajuntament de Barcelona és al teu 

costat en aquests moments complexos, 

ajudant-te a cercar informació, selec-

cionant els recursos que millor s’adap-

tin a les teves necessitats o donant-te 

suport a l’hora de tramitar ajuts o ela-

borar amb l’ajut d’experts plans de futur 

personalitzats per al teu negoci. 

Amb els serveis d’assessorament 

t’ajudarem a començar nous projectes, 

consolidar-los o fer que segueixin 

evolucionant.
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23 SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA PER A EMPRESES I 
PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES PER ATENDRE 
EL CÀNON DE LLOGUER. 
Mitjançant aquest dispositiu de Barcelona Acti-
va, proporcionem orientació jurídica a través del 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Està dirigit a 
les persones autònomes i a les petites empreses 
que vulguin resoldre dificultats derivades de la 
crisi de la covid-19 a l’hora d’atendre el pagament 
del lloguer, en el cas que no s’hagi pogut assolir 
cap acord amb la persona propietària. 

 barcelonactiva.cat/empreses/assessorament

24 ASSESSORAMENT PER A EMPRESES, ENTITATS 
I PERSONES AUTÒNOMES. 
Us volem acompanyar, des de Barcelona Activa, 
per fer créixer el vostre projecte. Per això oferim 
un servei d’orientació, adreçat als treballadors i 
treballadores autònomes i a les empreses i enti-
tats de l’economia social i solidària, sobre temes 
relacionats amb la constitució, el finançament, 
la gestió del talent, la transmissió, la internacio-
nalització o la transformació digital dels vostres 
projectes.

 barcelonactiva.cat/empreses/assessorament

25 SERVEI PER A L’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL 
I LA RECERCA DE FEINA. 
Posem a la teva disposició, per mitjà de Barcelona 
Activa, un equip d’orientació que t’assessorarà so-
bre la formació que més bé s’adapta al teu perfil i a 
les oportunitats del mercat de treball. 

 barcelonactiva.cat/treball/assessorament

26 PUNT DE DEFENSA DELS DRETS LABORALS. 
No saps si es respecten els teus drets laborals? 
Aquest servei gratuït d’assessorament personalit-
zat i d’atenció sobre drets laborals està disponible 
per a totes les persones treballadores, de manera 
presencial en tres districtes i també per telèfon. 
Cobertura a tota la ciutat i servei ampliat per aten-
dre tota la demanda.

  barcelonactiva.cat/dretslaborals o bé trucant 
al 900 533 175.

27 PLANS DE REACTIVACIÓ EMPRESARIAL ‘RETHINKING’. 
Acompanyem, de manera personalitzada, les pe-
tites empreses, start-ups, persones autònomes, 
comerços i organitzacions de l’economia social i 
solidària perquè puguin definir un pla estratègic 
empresarial que permeti accelerar la recuperació 
econòmica en el context post-covid-19.

  barcelonactiva.cat/rethinking

28 PLANS DE DIGITALITZACIÓ PER A MICROPIMES 
I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES. 
Servei de suport tècnic especialitzat en la imple-
mentació de millores en la presència de l’empre-
sa a internet, i en l’estratègia de comunicació i de 
màrqueting en línia, de canals de venda i de digi-
talització dels processos de gestió de l’empresa. El 
servei comença amb una diagnosi inicial; després, 
estudia la realització d’un pla de digitalització i in-
clou l’acompanyament en el desplegament i el se-
guiment.

  https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/
es/assessorament-en-digitalitzacio

29 ASSESSORAMENT PER A PERSONES EMPRENEDORES. 
Vols començar un negoci nou? Els serveis d’em-
prenedoria de Barcelona Activa t’acompanyaran i 
t’ajudaran durant tot el procés. Ens tindràs al teu 
costat en aquests moments complexos i farem que 
el teu projecte tingui la màxima viabilitat. 

  barcelonactiva.cat/emprenedoria

30 ATENCIÓ PER VIDEOTRUCADA A L’INSTITUT 
MUNICIPAL D’HISENDA (IMH). 
A fi d’estalviar temps i desplaçaments a les perso-
nes contribuents, l’IMH ha  posat en marxa un nou 
servei de cites d’atenció personalitzada per video-
trucada. Amb aquest servei s’atendrà la ciutadania 
través d’un ordinador, una tauleta o un telèfon mò-
bil i sense moure’s de casa, per un treballador de 
l’IMH el dia de la cita a l’hora concertada. 

  https://seuelectronica.ajuntament.barcelo-
na.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20060001218

31 “OFICINA 22@”. PUNT D’INFORMACIÓ, 
ASSESSORAMENT I TRÀMITS EMPRESARIALS 
I URBANÍSTICS. 
És una finestreta única empresarial per facilitar 
l’activitat econòmica al districte. Situada a l’edifici 
MediaTIC, l’oficina ofereix informació per desenvo-
lupar una activitat empresarial al 22@. S’hi poden 
tramitar informes previs de plans d’usos, comu-
nicats d’inici i de baixa d’activitat, transmissió de 
llicències o sol·licituds d’ocupació de la via pública.
 

 barcelonactiva.cat/22barcelona

32 “BCN SAFE CITY - SAFE VISIT”. 
Servei d’informació sobre els protocols que priorit-
zen la salut i mobilitat de les persones en els espais 
públics, els equipaments i  les instal·lacions de la 
ciutat. Oferim a les empreses vinculades a l’econo-
mia del visitant un servei d’assessorament en línia 
perquè coneguin quins són els protocols o mesures 
en matèria de seguretat sanitària més adients per 
al seu negoci.

 barcelona.cat/safecity

barcelonactiva.cat/empreses/assessorament
barcelonactiva.cat/empreses/assessorament
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina19443/assessorament-personalitzat.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina49049/coneix-els-teus-drets.do
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/reactivacio-empresarial
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/assessorament-en-digitalitzacio
https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/es/canales-de-atencion/atencion-personalizada
https://22barcelona.barcelonactiva.cat
https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca/bcn-safe-city-bcn-safe-visit
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33 “COMPROMÍS PER  LA SOSTENIBILITAT TURÍSTICA 
BARCELONA BIOSPHERE”. 
Aquesta iniciativa reconeix els operadors turístics 
que aposten per una gestió responsable d’acord 
amb uns requisits basats en els objectius de des-
envolupament sostenible (ODS) de les Nacions 
Unides, i dona rellevància a la seguretat sanitària 
davant la covid-19 o qualsevol altra pandèmia per 
tal de generar confiança entre la clientela. L’ope-
rador que adopta aquest compromís rep forma-
ció i assessorament per fer un pla de millora que 
li permeti obtenir el distintiu; així, podrà atreure 
nous públics i millorar el seu posicionament. Tam-
bé disposarà del segell Safe Travels atorgat pel 
World Travel & Tourism Council (WTTC).

  http://turismesostenible.barcelona

34 “REIMAGINEM EL FUTUR3”. 
Espai per revisar, reinventar i reactivar les or-
ganitzacions. Per tal d’enfortir i de fomentar la 
innovació de les entitats i empreses amb pràcti-
ques i valors d’economia social i solidària -o que 
els estiguin incorporant-, revisem els efectes que 
hagi tingut la covid-19 en els diferents àmbits i, en 
funció dels resultats, reinventem i redissenyem 
les àrees, els serveis o els productes que calgui 
transformar per afavorir una reactivació sòlida.

Termini: del febrer al juny del 2021.
  https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/

es/3r

35 AGENTS TIC. 
Aquest servei posa a disposició dels ciutadans i 
ciutadanes, en funció de les seves necessitats, 
persones expertes en l’ús de les TIC i l’Administra-
ció electrònica perquè els acompanyin en la seva 
capacitació digital, de manera que puguin millorar 
la qualitat de l’ús que fan de les TIC.

  bithabitat.barcelona

36 “COMERÇ A PUNT 2021”. 
Assessorament empresarial a la teva botiga. Ens 
acostem al teu comerç per assessorar-te, tant per 
redefinir l’estratègia empresarial com per redreçar 
el teu negoci, adoptar nous models de màrqueting 
o crear i desenvolupar fórmules per incentivar la 
demanda, sempre respectant els teus ritmes de 
treball i d’una manera totalment gratuïta.

  barcelonactiva.cat/comercapunt

37 AIXEQUEM L’ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA (ESS). 
Servei d’assessorament i acompanyament inte-
gral, especialitzat en organitzacions d’ESS, per 
a l’enfortiment socioempresarial. Coordinat amb 
serveis, operadors i agents de l’ecosistema, iden-

tifica oportunitats i detecta dificultats, a més 
d’oferir eines i suport expert en àmbits específics.

  https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/
es/assessorament-sobre-economia-social-i-so-
lidaria

38 SERVEI DE SUPORT A LA TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL DEL PETIT COMERÇ I LA RESTAURACIÓ. 
Es tracta d’una iniciativa que consta de plans 
personalitzats de digitalització, de formació en 
línia (pàg. 15) i d’una convocatòria d’ajuts (pàg. 7).  
Gràcies al suport d’un equip tècnic especialitzat, 
podràs planificar l’entrada del teu negoci al món 
digital, continuar augmentant les teves compe-
tències digitals i saber com aplicar-les al teu co-
merç o restaurant. 

 https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/
es/assessorament-en-digitalitzacio

39 “FEM FEINA, FEM FUTUR”. 
Servei d’acompanyament personalitzat per a per-
sones en procés de recerca de feina o de millora 
professional. És un servei d’atenció des del qual 
s’ofereix una primera informació per a l’orientació 
i la recerca de feina; després, es deriva la persona 
al servei més adient d’acord amb les seves neces-
sitats. Hi haurà un servei específic per a persones 
de menys de 30 anys que complementarà la resta 
dels programes i serveis ja existents.
Termini: a partir del juny del 2021.

  barcelonactiva.cat/treball

40 SERVEI DE RECLAMACIONS PER TALLS 
DE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PROVOCATS 
PER AVARIES A LA XARXA. 
L’Oficina Municipal d’Informació a les Persones 
Consumidores (OMIC) de Barcelona ha impulsat 
un servei per atendre la ciutadania, persones au-
tònomes i microempreses afectades per talls de 
subministrament elèctric provocats per avaries 
a la xarxa. A més a més, l’OMIC ofereix orientació, 
assessorament, tramitació de consultes, queixes, 
reclamacions i denúncies en l’àmbit del consum 
sobre serveis de telefonia i d’accés a internet, ser-
veis financers, assegurances, subministraments 
(aigua, llum i gas) i compra o reparació de produc-
tes, entre d’altres.

  https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/
actualitat/lomic-obre-una-linia-directe-daten-
cio-les-afectades-pels-talls-de-llum

https://ajuntament.barcelona.cat/eixample/ca/noticia/reimaginem-el-futur3-de-les-organitzacions-deconomia-social_1031471
https://bithabitat.barcelona
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/comerc-a-punt
https://treball.barcelonactiva.cat
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41 ASSESSORAMENT EN ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA (ESS). 
És un servei especialitzat i personalitzat per infor-
mar i acompanyar les empreses i organitzacions 
de l’ESS: des de com iniciar un projecte fins a 
com millorar-lo i obtenir finançament. Coordinat 
amb serveis, operadors i agents de l’ecosistema, 
aquest servei identifica oportunitats i detecta 
dificultats, a més d’oferir eines i suport expert en 
àmbits específics.

  https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/
es/assessorament-sobre-economia-social-i-so-
lidaria

42 SERVEI D’ASSESSORAMENT EN 
LES CLÀUSULES SOCIALS DE BARCELONA ACTIVA. 
Impulsa l’aplicació de la clàusula de subcontrac-
tació amb empreses de l’economia social 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, cen-
tres especials de treball i empreses d’inserció). 

  barcelonactiva.cat/contractaciosocial

43 OFICINA DE L’ESPORT DE BARCELONA. 
És un servei que l’Ajuntament de Barcelona, a tra-
vés de l’Institut Barcelona Esports, posa a dispo-
sició del sector esportiu de la ciutat per oferir-li 
suport gratuït en la gestió de les seves activitats 
i projectes. Ofereix un programa d’acompanya-
ment i assessorament en la gestió dels diferents 
tràmits que fan les entitats amb les administra-
cions públiques, com ara subvencions, ajuts o 
participació en licitacions administratives. També 
disposa d’un programa de formació en qüestions 
laborals, jurídiques, comptables, de comunicació 
i de gestió mediambiental. 

  barcelona.cat/esports

44 PLA PER AL FOMENT DEL SECTOR DE LES CURES. 
Amb l’objectiu d’enfortir el sector de les orga-
nitzacions que presten serveis de cures des de 
l’economia social i solidària (ESS) amb l’impacte 
social, ambiental i de bon govern, despleguem un 
servei d’assessorament socioempresarial espe-
cífic, un programa formatiu per ampliar i millorar 
competències, i instruments per a l’enfortiment 
socioempresarial.

  https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/
programa-per-organitzacions-de-cures

45 “DIGITAL MATCH IMPULSA”. 
És un programa impulsat des de l’Ajuntament de 
Barcelona, Barcelona Activa i la Universitat Ober-
ta de Catalunya (UOC) per a l’acceleració digital 
de projectes, d’organitzacions i d’empreses que 

estiguin treballant -o que vulguin fer-ho- amb 
mesures d’impactes ambientals, socials i de bon 
govern. Integrat a la Càtedra Barcelona UOC en 
Economia Digital, treballa la digitalització com a 
recurs per a la creació de comunitat (plataformit-
zació) i la transformació socioeconòmica.

Termini: de l’abril al desembre del 2021.
  www.dimpulsa.net

46 “MARKETPLACES DE TALENT”. 
Són esdeveniments que faciliten un espai de con-
tacte directe entre empreses amb ofertes de feina 
i persones candidates amb dinàmiques partici-
patives i entrevistes breus. Se’n fan a mida per a 
empreses i també d’específics per a sectors em-
presarials. 

Termini: a partir del juny del 2021.
 barcelonactiva.cat/treball

47 SERVEI DE TRANSMISSIÓ EMPRESARIAL “REEMPRESA”. 
Si ets una persona que ja has acabat el teu reco-
rregut professional amb l’empresa que dirigeixes, 
o una persona emprenedora que vol donar conti-
nuïtat a una empresa ja existent, Barcelona Acti-
va posa en marxa un servei d’assessorament per 
connectar-vos i facilitar la continuitat dels nego-
cis.

Termini: durant tot el 2021.
 https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/

transmissio-empresarial

48 BARCELONA INTERNATIONAL WELCOME. 
Aquest servei proporciona informació i recursos 
per facilitar l’arribada i la instal·lació a la ciutat 
de talent internacional. S’emmarca en l’estratègia 
de captació, acollida i fidelització del talent inter-
nacional de Barcelona, una ciutat oberta al món i 
amant de la diversitat.

 barcelona.cat/internationalwelcome

49 PLATAFORMA “BARCELONA INTERNATIONAL 
COMMUNITY”. 
Hem creat una plataforma digital, oberta i parti-
cipativa, per tal que els membres de la comunitat 
internacional que viuen a Barcelona es puguin po-
sar en contacte entre ells, compartir informació, 
accedir a activitats d’interès i participar en fòrums 
de debat. 

 https://www.barcelona.cat/internationalwel-
come/ca/comunitat-internacional

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/servei/assessorament
https://www.barcelonactiva.cat/clausules-socials-contractacio-publica
https://ajuntament.barcelona.cat/esports/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/impuls-leconomia-de-les-cures
https://treball.barcelonactiva.cat
https://www.reempresa.org
https://www.barcelona.cat/internationalwelcome/
https://barcelonainternationalcommunity.copernic.tech/landing/internationalcommunity
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FORMACIÓ

Si volem ser competitius, hem d’estar 

al dia! Per això, l’Ajuntament de 

Barcelona ha posat en marxa un ampli 

ventall de línies de formació 

especialitzada, pensada per encarar el 

futur amb més empenta que mai. 

Està adreçada a les empreses i als 

emprenedors i emprenedores, i també 

si busques feina, o vols ampliar els teus 

horitzons professionals 

en el sector de les TIC, no te la pots 

perdre!
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50 FORMACIÓ TECNOLÒGICA PER 
A TOTHOM AL CIBERNÀRIUM. 
T’agradaria descobrir el món de les TIC? O potser 
ja el coneixes, però voldries millorar les teves com-
petències tecnològiques i digitals? Sigui com sigui, 
el Cibernàrium t’ofereix formació perquè puguis fer 
front als reptes que planteja la digitalització. Així, 
anticipant-te i innovant, podràs satisfer les neces-
sitats de les empreses en matèria de talent digital.

 barcelonactiva.cat/cibernarium

51 IT ACADEMY DE BARCELONA ACTIVA. 
Vols aprendre a construir una pàgina web, per dins 
i per fora? Vols saber què és la ciència de dades 
(data science) i com aplicar-la a la presa de de-
cisions estratègiques? Ara, amb l’IT Academy, ho 
podràs fer, i en només dotze setmanes! Gràcies al 
seu mètode pedagògic d’autoaprenentatge, perso-
nalitzat i molt innovador, i a un servei de mentoria 
experta que t’acompanyarà durant tot el procés, 
obtindràs una formació avançada i gratuïta en pro-
gramació. A més a més, també disposaràs d’as-
sessorament i d’eines per trobar feina en l’àmbit 
de les TIC.

  barcelonactiva.cat/itacademy

52 FORMACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ
DIGITAL DELS COMERÇOS. 
En el marc de la iniciativa de suport a la transfor-
mació digital del comerç i la restauració, Barcelona 
Activa ha dissenyat un catàleg formatiu per ajudar 
el teixit comercial i el sector de la restauració a fer 
el salt al món digital. Amb més de cinquanta cur-
sos, ja no hi ha cap excusa per quedar-se enrere!
 

 https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/
es/assessorament-en-digitalitzacio

53 FORMACIÓ EN LÍNIA PER A LES PERSONES 
PROFESSIONALS I LES EMPRESES. 
Descobreix, amb Barcelona Activa, una formació 
agrupada per categories temàtiques i adaptada al 
teu ritme i a les teves necessitats. 

 barcelonactiva.cat/treball/online i barcelonac-
tiva.cat/empreses/online

54 AULA VIRTUAL DE BARCELONA ACTIVA. 
A través de Barcelona Activa hem posat en marxa 
l’Aula Virtual, un espai formatiu en què l’equip do-
cent imparteix les classes en streaming perquè hi 
puguis dir la teva, fer consultes en temps real i in-
teractuar-hi amb fluïdesa. 

 barcelonactiva.cat/aulavirtual

55 AULA VIRTUAL PER A PROJECTES EN EL MARC 
DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA (ESS). 
L’Aula Virtual de Barcelona Activa ha dissenyat cur-
sos específics per a projectes i organitzacions de 
l’ESS: s’hi pot aprendre des de com resoldre dub-
tes relacionats amb la covid-19 fins a com prepa-
rar-se per emprendre, millorar les competències o 
enfortir les empreses del sector de l’ESS.

 https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/
formacio-i-programes-per-a-entitats-d-econo-
mia-social-i-solidaria 

56 42 BARCELONA. 
Situat al Parc Tecnològic de Barcelona Activa, 
aquest espai formatiu és molt més que un campus 
de programació. Avalat pel seu èxit d’inserció labo-
ral en més de vint campus d’arreu del món, ofereix 
un model pedagògic, innovador i disruptiu, que et 
permet triar què estudiar i a quin ritme; per això 
està obert les 24 hores del dia, 7 dies a la setmana. 
Mitjançant una tecnologia centrada en “aprendre 
a aprendre” i que fomenta la creativitat i el treba-
ll en equip, adquiriràs els coneixements digitals 
del futur perquè puguis optar a un mercat laboral 
que necessita constantment noves competències 
digitals i transversals. És una iniciativa de la Fun-
dación Telefónica, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya. It’s up to you!

Termini: està previst que s’inauguri el segon 
semestre del 2021.

 https://www.42barcelona.com/

57 “REVESSTIM”. 
Pla sectorial per al tèxtil sostenible. Destinat a en-
fortir el sector del tèxtil sostenible i a fer-lo més 
competitiu des d’un punt de vista social, ambien-
tal i empresarial, aquest pla ofereix un servei d’as-
sessorament especialitzat per a projectes i orga-
nitzacions amb l’objectiu d’ampliar la formació en 
aquest àmbit i de fomentar-ne la intercooperació i 
el mercat social. 

 https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/
revesstim-el-textil

58   RESKILLING. 
T’agradaria optar a llocs de treball amb alta demanda 
a la ciutat? Voldries centrar la teva carrera professional 
en el sector de la indústria i l’energia, la salut i les cu-
res, la logística, o la informàtica i les comunicacions? 
Ara és la teva, perquè Reskilling t’ofereix una formació 
tecnicoprofessional de curta durada que et permetrà 
millorar l’ocupabilitat. A més a més, pots triar entre tres 
formats diferents: en línia, en streaming i presencial. 
No ho pensis més: corre a apuntar-t’hi! 

 barcelonactiva.cat/treball/reskilling

https://cibernarium.barcelonactiva.cat
https://www.barcelonactiva.cat/itacademy
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/servei-de-suport-la-transformacio-digital-del-petit-comerc-i-la-restauracio
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/assetsocupacio/programes/pagina50490/activitats-online.do
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/formacio-online
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/formacio-online
https://www.barcelonactiva.cat/formacio
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/formacio-i-programes-per-a-entitats-d-economia-social-i-solidaria
https://empreses.barcelonactiva.cat/es/web/es/revesstim-el-textil
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina51869/reskilling-sectorial.do
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59 RESKILLING IDIOMES.
Ara, més que mai, els idiomes són una eina essen-
cial per encarar el futur. T’agradaria aprendre an-
glès per poder treballar en allò que més t’agrada? 
Has pensat a ampliar la teva formació lingüística 
per millorar el teu perfil professional i adaptar-te a 
les demandes del mercat laboral en sectors estra-
tègics? Reskilling Idiomes t’ho posa fàcil i, a més 
a més, tu decideixes el format: en línia o híbrid. 
Don’t worry, be happy! 

 barcelonactiva.cat/treball/reskilling

60 TREBALLA EN EL COMERÇ DE PROXIMITAT. 
Barcelona Activa conjuntament amb Mercabarna 
i l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, han 
posat en marxa aquest programa perquè joves de 
la ciutat treballin en els mercats municipals i en 
el comerç de proximitat i així donar resposta a la 
necessitat de relleu generacional als mercats. Do-
na-hi una ullada, et poden interessar! 

Termini: fins al 30 de juny del 2021.
 barcelonactiva.cat/treball/jo+

61 FORMACIÓ A MERCABARNA. 
Aprofita l’oportunitat de formar-te en el sector 
agroalimentari: des de la venda de productes 
ecològics de proximitat fins a la higiene en la ma-
nipulació d’aliments i la conducció de carretons, o 
com ser un bon ajudant de carnisseria o de peixa-
teria, entre altres opcions. I, si estàs a l’atur, gau-
diràs d’una tarifa especial! T’hi animes?

 https://www.mercabarna.es/cursos

FORMACIÓ GRATUÏTA, 
CÒMODA I OBERTA A TOTHOM

Tota la formació que t’oferim a través de Barce-
lona Activa és gratuïta i està a disposició de tota 
la ciutadania. T’ajudarà a trobar una feina nova o 
a millorar el teu perfil professional, a emprendre 
o a fer créixer el teu negoci. S’estructura a través 
del Cibernàrium, de Barcelona Treball i dels al-
tres serveis, i permet triar, segons les necessitats 
de cadascú, entre diferents tipus d’experiències 
formatives i de formats: presencial, en línia i en 
streaming. 
Més informació: barcelonactiva.cat/formacio

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/assetsocupacio/programes/pagina51869/reskilling-sectorial.do
https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/cat/joves/joves.do
https://www.barcelonactiva.cat/formacio
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L’Ajuntament de Barcelona posa en 

marxa eines de promoció per a la 

reactivació de l’economia de la ciutat. 

Per això, duu a terme diferents accions 

que tenen el propòsit d’estimular 

l’activitat econòmica local, en 

consonància amb la recuperació dels 

mercats internacionals. Aquesta guia 

recull alguns dels serveis i de les 

diferents campanyes de promoció que 

s’han emprès.

PROMOCIÓ
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62 “BARCELONA MARKETPLACE”. 
Aquesta plataforma ofereix activitats, experièn-
cies organitzades i visites a la ciutat. Estan or-
denades per temàtiques i perfils, perquè et sigui 
més fàcil trobar-hi el que més t’interessa: esport, 
cultura, propostes per fer en família... Redescob-
reix la ciutat a través de Turisme de Barcelona i a 
preus especials!

  https://marketplace.barcelona/

63 CAMPANYA “LI TOCA AL BARRI” A L’EIX BESÒS 
PER IMPULSAR-HI LA MONEDA REC. 
Organitzada per l’Ajuntament de Barcelona, Pla de 
Barris i l’associació NOVACT, aquesta campanya 
fomenta l’ús de la moneda ciutadana REC per es-
timular el consum en els comerços, els serveis de 
proximitat i les parades dels mercats municipals. 
S’ofereix una bonificació del 15% en les compres 
fetes amb amb la moneda ciutadana REC en els 
comerços que s’hi hagin adherit. 
Termini: fins al 31 de juliol de 2021, o quan s’acabi 
la bonificació.

  rec.barcelona/litocaalbarri

64 “BCN MARKET”. EL MARKETPLACE 
DE COMERÇ. 
Aquesta plataforma digital de venda en línia ober-
ta a tothom, creada específicament per al comerç 
de proximitat i la restauració de la ciutat, té el 
ferm propòsit d’ajudar el sector en la seva trans-
formació digital. 
Termini: a partir del segon trimestre de 2021.

  barcelona.cat/comerc

65 OBSERVATORI “BARCELONA COMERÇ 
I RESTAURACIÓ”.
Aquesta iniciativa per difondre informació actua-
litzada sobre els sectors comercials i econòmics 
de la ciutat serà una eina amb continguts estadís-
tics actualitzats. Té la finalitat de difondre i trans-
ferir coneixements als operadors i entitats dels 
sectors, a la ciutadania i a les administracions 
públiques. L’eina interactiva Visor Comercial mos-
trarà les dades d’una manera transparent, ente-
nedora i a l’abast de tothom. 
Inici: maig del 2021.

  barcelona.cat/comerc

66 IMPULS INVERSOR DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE 
MERCATS DE BARCELONA, AMB REMODELACIONS DE 
MERCATS EN CURS I OBRES DE MILLORA, I UNA PREVISIÓ 
D’INVERSIÓ DEL MANDAT DE 100 MILIONS D’EUROS. 
Enfocat als plans de millora i manteniment de la 
xarxa de mercats de Barcelona, està dotat amb 
un pressupost anual de 4 milions d’euros i inclou 
el desenvolupament del Pla de digitalització de la 

xarxa, que té un pressupost de 2,8 milions d’euros. 
 https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca/

noticia/els-mercats-segueixen-apostant-per-la-
millora-dels-seus-equipaments-i-la-seva-activi-
tat

67 TARGETES D’APARCAMENT “BONUS CARD” . 
Amb aquesta targeta personalitzada podràs en-
trar i sortir, tantes vegades com vulguis i durant 15 
o 30 dies consecutius, de l’aparcament que triïs de 
la Xarxa d’Aparcaments BSM. Només has d’esco-
llir l’aparcament i reservar els dies que necessitis, 
al millor preu i amb garantia de plaça. Si la com-
pres en línia utilitzant el codi bsmle20, gaudiràs 
d’un 20% de descompte. 

  https://parkingcard.cat/bonus-cards/

68 BARCELONA “INTERNATIONAL COMMUNITY DAY 2021”. 
Aquest esdeveniment híbrid -presencial i digi-
tal -ofereix diverses activitats, tallers i seminaris 
amb l’objectiu de donar veu a la comunitat inter-
nacional de Barcelona. L’edició està prevista pel 
dissabte 23 octubre.

 http://barcelona.cat/internationalcommunityday

69 CAMPANYA ‘COMPRA A PROP. SOM COMERÇ. 
FEM BARCELONA”
Per visibilitzar els valors que el comerç de proxi-
mitat i la restauració aporten a la ciutat, l’Ajun-
tament ha posat en marxa aquesta campanya 
de comunicació per tal de donar impuls a aquest 
sector, essencial per a la ciutat i molt afectat per 
la pandèmia.

  barcelona.cat/comerc

70 CAMPANYA “BAIXA A LA RAMBLA”. 
Activitats de gastronomia, tallers, cultura, música, 
espectacles i molt més, perquè les barcelonines i 
els barcelonins es retrobin amb aquest espai em-
blemàtic de la ciutat i contribueixin a la recupera-
ció de l’activitat comercial i de la restauració, molt 
debilitada pels efectes de la pandèmia. 
Termini:les activitats es reprendran tan bon punt 
les mesures per a la contenció de la covid-19 ho 
permetin.

 https://baixalarambla.cat/

71 CAMPANYA “BARCELONA PER TU. TU PER BARCELONA”. 
Impulsada conjuntament amb el Consorci de Tu-
risme de Barcelona, té la intenció de dinamitzar 
comerços, restaurants i hotels del centre de la 
ciutat. És una campanya digital, amb accions a 
través d’Instagram i un sistema d’animació en 3D.
Termini:a partir del segon trimestre del 2021.

 https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/

https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/activitats/activitatsPerArea-ws.do?codiIdioma=1&idArea=1487&idSubArea=&titolArea=Market+Place
https://rec.barcelona/litocaalbarri/
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/
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72 CAMPANYES DE PROMOCIÓ
TURÍSTICA DE BARCELONA. 
Dotades d’un important component digital, es-
tan dirigides a diferents segments específics del 
mercat (nacional, europeu, llargues distàncies), 
segons les possibilitats progressives de connec-
tivitat. Persegueixen atreure un perfil de visitant 
d’alt valor i que comparteixi els atributs de la ciu-
tat, i destaquen nous continguts, en especial els 
relacionats amb l’oferta cultural i amb una imatge 
de ciutat segura, intel·ligent i sostenible.

73 PROJECTE “PLÀSTIC ZERO”. 
Participació de l’Institut Municipal de Mercats de 
Barcelona (IMMB) en la Tercera Taula de Plàstic 
Zero de l’Ajuntament. S’estan concretant les me-
sures d’avanç que es desenvoluparan. 

 barcelona.cat/mercats

74 “COMERÇ VERD”. 
Impuls final del projecte “Comerç Verd”, treballant 
conjuntament amb l’equip de Política Alimentària 
i d’Impuls de l’Alimentació Sostenible de l’Ajunta-
ment de Barcelona i amb representants dels co-
merciants per fomentar el producte ecològic i de 
proximitat. 

  barcelona.cat/mercats

75 PROGRAMA DE SUPORT I PROMOCIÓ 
DE LA XARXA DE MERCATS. 
Creació i impuls d’un conveni amb la Federació 
d’Associacions de Mercats Municipals (FEMM) 
de Barcelona. Actuació a la xarxa de mercats mi-
tjançant la promoció dels valors diferencials dels 
mercats de la ciutat en la xarxa de distribució de 
producte fresc, de qualitat, de proximitat, ecolò-
gic i de circuit curt. També reforcem la seva funció 
com a prescriptors d’una alimentació saludable i 
sostenible.

Termini: fins al juny del 2021.
  https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/

ca/noticia/els-43-mercats-municipals-tindran-
un-marketplace-comz-per-vendre-els-seus-pro-
ductes

76 BCN SPORTS TECH HUB. 
Té com a objectiu fer de Barcelona un referent in-
ternacional en l’intercanvi de coneixement, talent, 
recursos i capacitats d’innovació en el món de la 
tecnologia i de l’esport per millorar la competitivi-
tat econòmica dels actors que s’hi adhereixin.

 https://barcelona.cat/esports

77 DESENVOLUPAMENT DE LES 
ÀREES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 
I URBANA (APEU). 
Foment i promoció de les activitats i les accions 
per posar en marxa les APEU com a eines de 
col·laboració publicoprivades del sector del co-
merç. L’aplicació de les APEU tindrà com a objec-
tiu fomentar i promocionar determinades zones 
urbanes, industrials, logístiques i de serveis per 
tal de promoure’n el comerç i l’associacionisme.

78 PLANS D’OCUPACIÓ MUNICIPALS 
(PROJECTES INTEGRALS D’OCUPACIÓ [PIC] 
SECTORIALS I ESTRATÈGICS). 
Actuació ocupacional per afavorir la inserció 
laboral de persones en situació d’atur, combi-
nant actuacions d’experiència laboral, de millora 
competencial i d’orientació laboral. Les persones 
participants s’incorporen a diferents projectes 
municipals connectats a sectors estratègics mit-
jançant una contractació laboral de 6 mesos.

https://ajuntament.barcelona.cat/mercats/ca


Reactivem l’economia 21



Reactivem l’economia22

Aquesta crisi ens obliga a adaptar-nos 

i a ser imaginatius. L’Ajuntament té la 

ferma voluntat d’aconseguir que 

Barcelona sigui una ciutat fàcil per a 

l’activitat econòmica. Per això, ha im-

pulsat canvis normatius i 

administratius que simplifiquin les 

gestions a la ciutadania i als sectors 

econòmics i que flexibilitzin i facin més 

senzills els tràmits i els terminis de 

cobrament.

CANVIS
NORMATIUS
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79 BONIFICACIONS DE L’IMPOST 
SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES (IAE). 
Hem aplicat bonificacions en la quota de l’impost 
d’activitats econòmiques per increment de la 
plantilla de treballadors, per a cooperatives i per a 
l’ús d’energies renovables, entre d’altres. 

 consulta l’apartat d’“Impostos, taxes i preus 
públics” del web de l’Institut Municipal d’Hisenda 
de Barcelona: ajuntament.barcelona.cat/hisen-
da.

80 PRÒRROGA DE LES AUTORITZACIONS
D’AMPLIACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DESTINAT
A TERRASSES. 
Per tal d’impulsar l’activitat econòmica i afavorir 
la recuperació de la vida de barri, els establiments 
comercials de proximitat i de restauració dispo-
sen -d’una manera temporal i excepcional- de 
més superfície. Hem ampliat un any el termini de 
les autoritzacions provisionals. Estaran vigents 
fins al 31 de desembre de 2021 i tenen el propòsit 
de facilitar l’activitat econòmica d’aquests esta-
bliments.

 barcelona.cat/comerc

81 REDUCCIÓ DE LA TAXA DE TERRASSES. 
Prenent com a base la interpretació de les orde-
nances arran de la situació derivada de la covid-19, 
i amb l’objectiu d’afavorir la viabilitat econòmica 
dels negocis de restauració, prorroguem la rebaixa 
del 75% de la taxa de terrasses fins a finals del 
2021. Aquesta mesura suposarà una reducció de 7 
milions d’euros d’ingressos municipals. 

 https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/ca/
noticies/obert-el-periode-dun-mes-per-sol%-
25c2%25b7licitar-noves-terrasses-i-amplia-
cions-extraordinaries_1020211

82 AMPLIACIÓ DE L’ESPAI I REBAIXA
DE LA TAXA DE GUINGUETES DE PLATJA. 
D’acord amb el sector, hem rebaixat el 75% de 
la taxa a les guinguetes que hagin obert durant 
aquesta temporada i també s’ha permès que la 
temporada es pugui allargar. 

https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/ca
https://ajuntament.barcelona.cat/comerc/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/10/19/lajuntament-congela-els-tributs-municipals-i-mante-la-rebaixa-del-75-en-la-taxa-de-terrasses-durant-tot-el-2021/
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SI BUSQUES FEINA 
O VOLS MILLORAR EL TEU PERFIL 
PROFESSIONAL 
ASSESSORAMENT
• Servei per a l’orientació professional 
 i la recerca de feina Pàg. 11
• Punt de Defensa dels Drets Laborals Pàg. 11
• Agents TIC Pàg. 12
• Fem feina, fem futur Pàg. 12
• Digital Match Impulsa Pàg. 13

FORMACIÓ
• Formació tecnològica per a tothom 
 al Cibernàrium Pàg. 15
• IT Academy de Barcelona Activa Pàg. 15
• Formació en línia per als professionals 
 i les empreses Pàg. 15
• 42 Barcelona, una escola de programació   
 innovadora al Parc Tecnològic de Barcelona   
 Activa Pàg. 15
• Reskilling Pàg. 15
• Reskilling Idiomes Pàg. 16
• Treballa al comerç de proximitat Pàg. 16
• Formació a Mercabarna Pàg. 16

UN FUTUR AMB MÉS 
OCUPACIÓ, TALENT DIGITAL 
I NOVES EMPRESES

Ara, més que mai, la ciutat de Barcelona es 
reafirma en una estratègia econòmica de futur 
basada en els pilars de la competitivitat, la 
sostenibilitat i l’equitat. El full de ruta econòmic 
manté en l’horitzó un creixement centrat en el 
desenvolupament sostenible i en les polítiques 
d’ocupació de qualitat. La digitalització, el ta-
lent, la sostenibilitat i l’emprenedoria són pilars 
que cal impulsar per afermar el futur econòmic 
de la ciutat i perquè Barcelona continuï sent un 
pol d’atracció global gràcies a les oportunitats 
que ofereix. 

RECUPEREM
L’ACTIVITAT
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AJUTS ECONÒMICS
• Microcrèdits B-Crèdits Pàg. 7
• Crea feina, Barcelona! Pàg. 7
• La ciutat proactiva Pàg. 7
• “Barcelona accelera”. Fons de capital risc 
 per impulsar la inversió en projectes 
 emprenedors Pàg. 7
• “Amunt persianes”. Dinamització de locals 
 en planta baixa Pàg. 7
• Subvencions a entitats d’inserció sociolaboral  
 de joves en situació de vulnerabilitat Pàg. 8 
• Subvenció extraordinària per millorar l’activitat  
 econòmica de la ciutat Pàg. 9

ASSESSORAMENT
• Servei d’Orientació Jurídica per a empreses 
 i persones treballadores autònomes per 
 atendre el cànon de lloguer Pàg. 11 
• Assessorament per a empreses, entitats 
 i persones autònomes Pàg. 11
• Plans de reactivació empresarial 
 ‘Rethinking’ Pàg. 11
• Plans de digitalització per a micropimes i   
 persones treballadores autònomes Pàg. 11
•	 “Oficina	22@”.	Punt	d’informació,	
 assessorament i tràmits empresarials 
 i urbanístics Pàg. 11
• Servei de reclamacions per talls de submi-
 nistrament elèctric provocats per avaries a
 la xarxa Pàg. 12
• Digital Match Impulsa Pàg. 13

FORMACIÓ
• Formació tecnològica per a tothom al 
 Cibernàrium Pàg. 15
• Formació en línia per als professionals i 
 les empreses  Pàg. 15
• 42 Barcelona, una escola de programació   
 innovadora al Parc Tecnològic de Barcelona   
 Activa  Pàg. 15

CANVIS NORMATIUS
• Exempcions, bonificacions, subvencions 
 i reduccions de l’impost sobre activitats 
 econòmiques Pàg. 23 

AJUTS ECONÒMICS
• La ciutat proactiva Pàg. 7
• “Barcelona accelera”. Fons de capital risc 
 per impulsar la inversió en projectes
 emprenedors Pàg. 7
• “Amunt persianes”. Dinamització de locals en   
 planta baixa Pàg. 7
• Subvenció extraordinària per millorar l’activitat  
 econòmica de la ciutat Pàg. 9

ASSESSORAMENT
• Assessorament per a empreses, entitats i   
 persones autònomes Pàg. 11
• Assessorament per a persones 
 emprenedores Pàg. 11

SI TENS UNA EMPRESA 
O TREBALLES PEL TEU COMPTE

SI VOLS EMPRENDRE 
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01 — Abaceria Central
Districte: Gràcia 
Travessera de Gràcia, 186 
Inauguració: 1892
Superfície:* 1.361 m2

Establiments:** 42  
Serveis: lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercatabaceria.cat 

02 — La Barceloneta  
Districte: Ciutat Vella 
Pl. Poeta Boscà, 1 
Inauguració: 1887
Superfície: 1.486 m2  
Establiments: 21+1 autoservei
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercatdelabarceloneta.com

03 — El Besòs  
Districte: Sant Martí 
C. Jaume Huguet, 38 
Inauguració: 1968
Superfície: 1.848 m2

Establiments: 31

07 — El Carmel
Districte: Horta-Guinardó 
C. Llobregós, 149 
Inauguració: 1969
Superfície: 2.670 m2

Establiments: 48 
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 

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

Establiments: 7+1 autoservei 

09 — El Clot  
Districte: Sant Martí 
Pl. Mercat, 26 
Inauguració: 1889
Superfície: 1.284 m2

Establiments: 28+1 autoservei  
Serveis: aparcament, venda 
online, lliurament a domicili 
mercatdelclot.net 

10 — La Concepció  
Districte: Eixample 
C. Aragó, 313 
Inauguració: 1888 
Superfície: 2.910 m2

Establiments: 48+1 autoservei 
Serveis: aparcament, carrets de 
compra, lliurament a domicili, 
venda online 
laconcepcio.cat

11 — Els Encants  
Fira de Bellcaire  
Districte: Eixample 
C. Castillejos, 158 
Inauguració: 1928
Superfície: 15.000 m2

Establiments: 292 
Serveis: aparcament,  
punt d’informació 
encantsbarcelona.com 

12 — L’Estrella  
Districte: Gràcia 
C. Pi i Margall, 73 
Inauguració: 1957 
Superfície: 1.651 m2

Establiments: 50 
Serveis: lliurament a domicili 
mercatlestrella.com 

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

Establiments: 38+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili 

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

Establiments: 14+1 autoservei 
mercatfortpienc.cat

04 — El Bon Pastor 
Districte: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 154 
Inauguració: 1961
Superfície: 726 m2

Classificació energètica: A 
Establiments 10+1 autoservei 
Serveis: aparcament

05 — La Boqueria 
Districte: Ciutat Vella 
La Rambla, 91 
Inauguració: 1914
Superfície: 7.138 m2  
Establiments: 202
Serveis: punt d’informació, 
Aula Boqueria, aparcament, 
venda online (Manzaning),  
publicacions 
boqueria.barcelona

06 — Canyelles  
Districte: Nou Barris 
C. Antonio Machado, 10 
Inauguració: 1887
Superfície: 1.875 m2

Establiments: 21+1 autoservei 
Serveis: aparcament  
mercatcanyelles.com

Sarrià-
Sant Gervasi

Horta-
Guinardó

Les Corts

Sants-Montjuïc
Ciutat 
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Barris
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Andreu
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DESCOBREIX ELS
MERCATS DE BARCELONA

https://mercatabaceria.cat
http://mercatdelabarceloneta.com/Index.php
http://www.boqueria.barcelona
http://mercatcanyelles.com
http://mercatdelclot.net/Index.php
https://www.laconcepcio.cat
https://encantsbarcelona.com
https://mercatlestrella.com
https://ajuntament.barcelona.cat/agendajove/es/detall/mercat-del-fort-pienc_99400069155.html
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15 — Galvany  
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
C. Santaló, 65 
Inauguració: 1926
Superfície: 2.201 m2

Establiments: 73  
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili, 
venda online (Manzaning)  

16 — El Guinardó  
Districte: Horta-Guinardó 
C. Teodor Llorente, 10 
Inauguració: 1954
Superfície: 1.309 m2

Establiments: 13+1 autoservei 

17 — La Guineueta  
Districte: Nou Barris 
Pg. Valldaura, 186 
Inauguració: 1965 
Superfície: 2.945 m2

Establiments: 22+1 autoservei 
Serveis: comandes per 
telèfon, aula de cuina 
mercatguineueta.com

18 — Horta  
Districte: Horta-Guinardó 
C. Tajo, 75 
Inauguració: 1951
Superfície: 1.560 m2

Establiments: 50  
Serveis: aparcament, 
lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercathorta.com

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

Establiments: 48+1 autoservei 

20 — Les Corts  
Districte: Les Corts 
Travessera de les Corts, 215 
Inauguració: 1961 (2008)
Superfície: 664 m2

Establiments: 35+1 autoservei  
Serveis: aparcament, wifi, 
lliurament a domicili 
mercatdelescorts.cat

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

Establiments: 27+1 autoservei  
Serveis: lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercatdelesseps.cat

22 — La Llibertat  
Districte: Gràcia 
Pl. Llibertat, 27 
Inauguració: 1888
Superfície: 1.728 m2

Establiments 34+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili 

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

Establiments: 22+1 autoservei 

24 — La Mercè  
Districte: Nou Barris 
Pg. Fabra i Puig, 270 
Inauguració: 1961 
Superfície: 1.769 m2

Establiments: 57 
Serveis: punt d’informació,  
lliurament a domicili  
mercatdelamerce.cat

25 — Montserrat  
Districte: Nou Barris 
Via Favència, 247 
Inauguració: 1960
Superfície: 2.376 m2

Establiments: 42 
Serveis: lliurament a domicili 
mercatmontserrat.com

26 — El Ninot  
Districte: Eixample 
C. Mallorca, 133 
Inauguració: 1933
Superfície: 5.584 m2

Establiments: 50+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili,  
venda online (Ulabox), 
wifi, Punt Verd 
mercatdelninot.com

27 — Núria  
Districte: Nou Barris 
Av. Rasos de Peguera, 186 
Inauguració: 1966
Superfície: 536 m2

Establiments: 1 autoservei

28 — El Poblenou  
Districte: Sant Martí 
Pl. Unió, 25 
Inauguració: 1889
Superfície: 1.696 m2

Establiments: 24+1 autoservei 
Serveis: lliurament a domicili  
mercatpoblenou.com

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

Establiments: 36+1 autoservei 
Serveis: aparcament, servei a 
domicili, aula de cuina 
santsmercat.com 

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

Establiments: 19+1 autoservei
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili,  
venda online, wifi 
mercatsarria.com 

38 — Les Tres Torres 
Districte: Sarrià-Sant Gervasi
C. Vergós, 2
Inauguració: 1958
Superfície: 507 m2

Establiments: 12 
Serveis: aparcament, wifi, 
venda online (Manzaning) 

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

Establiments: 13+1 autoservei 
Serveis: aparcament, wifi 

40 — La Vall d’Hebron 
Districte: Horta-Guinardó
Pg. Vall d’Hebron, 130
Inauguració: 1969 
Superfície: 1.040 m2

Establiments: 19+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
lliurament a domicili

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

Establiments: 102

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

Establiments: 77 
dominicaldesantantoni.com

43 — Floristes 
de les Rambles 
Districte: Ciutat Vella 
La Rambla, 91
Superfície: 147 m2  
Establiments: 12

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

Establiments: 32+1 autoservei  
Serveis: aparcament, punt 
d’informació, venda online 
(Manzaning) 
mercatprovençals.com

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

Establiments: 39  
Serveis: aparcament,  
wifi, lliurament a domicili,  
comandes per telèfon,  
punt d’informació, consigna,  
parc infantil a l’interior  
mercatsagradafamilia.com

31 — Sant Andreu  
Districte: Sant Andreu 
C. Sant Adrià, 21 
Inauguració: 1914
Superfície: 672 m2

Establiments: 17 

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

Establiments: 58+1 autoservei 
Serveis: aparcament,   
lliurament a domicili, 
punt d’informació  
mercatdesantantoni.com

33 — Sant Gervasi  
Districte: Sarrià-Sant Gervasi 
Pl. Joaquim Folguera, 6 
Inauguració: 1968
Superfície: 652 m2

Establiments: 18+1 autoservei  
Serveis: lliurament a domicili,  
venda online (Manzaning) 
mercatdesantgervasi.com

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

Establiments: 17+1 autoservei

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

Establiments: 59+1 autoservei 
Serveis: aparcament,  
comanda electrònica,  
servei a domicili, consigna 
mercatsantacaterina.com

*Per a tots els mercats, s’indica únicament la superfície comercial de les parades actives. Per als casos de l’Abaceria Central i Sant Andreu, les dades corres-
ponen a la seva ubicació provisional. 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
http://mercatmontserrat.com
http://mercatpoblenou.com/Index.php
https://www.mercatproven�als.com
http://mercatsagradafamilia.com
https://www.mercatdesantantoni.com
https://mercatonlinesantgervasi.com
https://www.mercatsantacaterina.com
http://santsmercat.com
http://mercatsarria.com
https://www.mercatdominicaldesantantoni.com
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EL COMERÇ DE 
BARRI FA CIUTAT

Barcelona ha anat consolidant un model comer-
cial i de mercats municipals basat en els valors 
de la proximitat, la responsabilitat i la sostenibi-
litat. Així, més de 61.000 comerços i 43 mercats 
municipals donen dinamisme als carrers de la 
ciutat. Agrupats en eixos comercials, associa-
cions i gremis, tots i totes treballen plegats per 
mantenir l’excel·lència en l’oferta i els serveis. 
Donar suport a aquest sector és clau per tornar 
a omplir de vida la ciutat. 

AJUTS ECONÒMICS
• Subvencions per a la transformació digital 
 del comerç de proximitat i la restauració Pàg. 7
• Microcrèdits B-Crèdits Pàg. 7
• Crea feina, Barcelona! Pàg. 7
• “Barcelona accelera”. Fons de capital risc 
 per impulsar la inversió en projectes 
 emprenedors Pàg. 7
• “Amunt persianes”. Dinamització de locals 
 en planta baixa Pàg. 7
• Subvencions per a la campanya de 
 l’enllumenat nadalenc a les vies públiques 
 de la ciutat i a l’interior dels aparadors 
 dels establiments comercials Pàg. 8
• Ajuts per a obres de millora en establiments   
 comercials  Pàg. 8
• Programa d’ajuts a la contractació de 
 Mercabarna Pàg. 9
• Bonus Consum Pàg. 8
• Bonus Cultura Pàg. 8
• Suport al cànon de mercats Pàg. 8
• Programa d’ajuts a la contractació 
 Mercabarna-impulsa” Pàg. 9
• Subvenció extraordinària per millorar l’activitat  
 econòmica de la ciutat Pàg. 9

ASSESSORAMENT
• Servei d’Orientació Jurídica per a empreses 
 i persones treballadores autònomes per   
 atendre el cànon de lloguer Pàg. 11
• Assessorament per a empreses, entitats i   
 persones autònomes Pàg. 11
• Plans de reactivació empresarial 
 “Rethinking”Pàg. 11
• Plans de digitalització per a micropimes i 
 persones treballadores autònomes Pàg. 11

• “Comerç a punt 2021”. Assessorament 
 empresarial a la teva botiga Pàg. 12
• Servei de suport a la transformació digital 
 del petit comerç i la restauració Pàg. 12
• Servei de reclamacions per talls de 
 subministrament elèctric provocats per 
 avaries a la xarxa  Pàg. 12

FORMACIÓ
• Formació tecnològica per a tothom al 
 Cibernàrium Pàg. 15
• Formació per a la transformació digital dels   
 comerços Pàg. 15

PROMOCIÓ
• “BCN Market”. El marketplace’ 
 de comerç Pàg. 19
• Observatori “Barcelona Comerç 
 i Restauració” Pàg. 19
• Campanya “Compra a prop. Som comerç. 
 Fem Barcelona” Pàg. 19
• Campanya “Baixa a la Rambla” Pàg. 19
• Campanya “Barcelona per tu. Tu per 
 Barcelona” Pàg. 19

CANVIS NORMATIUS
• Exempcions, bonificacions, subvencions i 
 reduccions de l’impost sobre activitats 
 econòmiques (IAE) Pàg. 23

SI ETS COMERCIANT 
O PARADISTA
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CONTINUEM GAUDINT 
DE LA RESTAURACIÓ

Quan els restaurants encenen els fogons i els 
bars preparen les taules, la ciutat es torna a 
omplir de vida. La restauració de Barcelona és 
potent, de qualitat, sostenible i compromesa 
amb l’entorn. 

Ara bé, el sector de la restauració de Barce-
lona és molt més que això. Significa també la 
promoció del producte ecològic i de proximitat; 
la contribució a crear uns barris més dinàmics, 
segurs i atractius, i l’aparador d’una part impor-
tant de la nostra cultura per a les persones que 
ens visiten.

AJUTS ECONÒMICS
• Subvencions per a la transformació digital del  
 comerç de proximitat i la restauració Pàg. 7
• Microcrèdits B-Crèdits Pàg. 7
• Crea feina, Barcelona!  Pàg. 7
• “Barcelona accelera”. Fons de capital risc 
 per impulsar la inversió en projectes empre-  
 nedors Pàg. 7
• Ajuts per a obres de millora en establiments   
 comercials Pàg. 8
• Bonus Consum Pàg. 8
• Subvenció extraordinària per millorar l’activitat  
 econòmica de la ciutat Pàg. 9

ASSESSORAMENT
• Servei d’Orientació Jurídica per a empreses
 i persones treballadores autònomes per   
 atendre el cànon de lloguer Pàg. 11
• Assessorament per a empreses, entitats i   
 persones autònomes Pàg. 11
• Plans de reactivació empresarial 
 ‘Rethinking’ Pàg. 11
• Plans de digitalització per a micropimes i   
 persones treballadores autònomes Pàg. 11
• Servei de suport a la transformació digital 
 del petit comerç i la restauració Pàg. 12
• Servei de reclamacions per talls de subminis- 
 trament elèctric provocats per avaries a la   
 xarxa Pàg. 12 

FORMACIÓ
• Formació tecnològica per a tothom 
 al Cibernàrium Pàg. 15
• Formació per a la transformació digital 
 dels comerços Pàg. 15

PROMOCIÓ
• “BCN Market”. El marketplace’ 
 de comerç Pàg. 19
• Observatori “Barcelona Comerç 
 i Restauració” Pàg. 19
• Campanya “Baixa a la Rambla” Pàg. 19
• Campanya “Barcelona per tu. 
 Tu per Barcelona” Pàg. 20
• Comerç Verd Pàg. 19
• Campanya “Compra a prop. Som comerç. 
 Fem Barcelona” Pàg. 19
• Programa de suport i promoció de la xarxa 
 de mercats Pàg. 20

CANVIS NORMATIUS
• Exempcions,	bonificacions,	subvencions
 i reduccions de l’impost sobre activitats   
 econòmiques (IAE) Pàg. 23
• Pròrroga de les autoritzacions d’ampliació 
 de l’espai públic destinat a terrasses Pàg. 23
• Reducció de la taxa de terrasses Pàg. 23

SI ET DEDIQUES
A LA RESTAURACIÓ
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ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA, ARA 
MÉS QUE MAI!

Barcelona disposa de nombroses iniciatives 
econòmiques que són democràtiques, solidàries 
i respectuoses amb les persones i els territoris. 
Generen serveis, activitats, consum i finança-
ment i també aposten per revertir l’emergència 
climàtica.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona, en col·labo-
ració amb Barcelona Activa, fomenta i impulsa 
les iniciatives socioeconòmiques de l’economia 
social i solidària (ESS) de la ciutat. Els ofereix 
formació i acompanyament durant tot el procés 
de creació i participa en la seva solidesa econò-
mica. barcelona.cat/economia-social-solidaria

AJUTS ECONÒMICS
• Microcrèdits B-Crèdits Pàg. 7
• La ciutat proactiva Pàg. 7
• “Amunt persianes”. Dinamització de locals 
 en planta baixa Pàg. 7
• Subvencions “Enfortim l’economia social 
 i solidària 2021” Pàg. 7
• Crèdits cooperatius per a la reactivació de   
 l’economia social i solidària (ESS) Pàg. 8
• Subvencions a entitats d’inserció sociolaboral  
 de joves en situació de vulnerabilitat  Pàg. 8
• Subvenció extraordinària per millorar l’activitat  
 econòmica de la ciutat Pàg. 9

ASSESSORAMENT
• Servei d’Orientació Jurídica per a empreses 
 i persones treballadores autònomes per 
 atendre el cànon de lloguer Pàg. 11
• Assessorament per a empreses, entitats 
 i persones autònomes Pàg. 11
• Plans de reactivació empresarial 
 ‘Rethinking’ Pàg. 11
• Plans de digitalització per a micropimes 
 i persones treballadores autònomes Pàg. 11
• “Reimaginem el FutuR3”. Espai per revisar,   
 reinventar i reactivar les organitzacions Pàg. 12
• Aixequem l’economia social i solidària Pàg. 12

• Servei de reclamacions per talls de 

 subministrament elèctric provocats per 
 avaries a la xarxa  Pàg. 12
• Assessorament en economia social i solidària  
 (ESS) Pàg. 13
• Servei d’assessorament en les clàusules   
 socials de Barcelona Activa Pàg. 13
• Pla per al foment del sector de les cures Pàg. 13

FORMACIÓ
• Formació tecnològica per a tothom 
 al Cibernàrium Pàg. 15
• Aula Virtual per a projectes en el marc de 
 l’economia social i solidària (ESS) Pàg. 15
• “RevESStim”. Pla sectorial per al tèxtil 
 sostenible Pàg. 15

CANVIS NORMATIUS
• Exempcions, bonificacions, subvencions 
 i reduccions de l’impost sobre activitats 
 econòmiques (IAE) Pàg. 23

SI ETS COOPERATIVISTA 
O FORMES PART D’UNA 
ORGANITZACIÓ DE L’ESS

COM EM PUC SUMAR 
A L’ECONOMIA SOCIAL 
I SOLIDÀRIA (ESS)?
Barcelona és una ciutat en què l’economia social i 
solidària està present en gairebé tots els sectors: 
des	de	l’habitatge	i	l’alimentació	fins	a	l’energia,	les	
finances,	la	cultura	i	l’atenció	a	les	persones.	Més	
de 4.500 iniciatives socioeconòmiques de la ciutat 
s’inspiren en els valors de l’ESS. 

Al web d’economia social i solidària hi trobaràs 
recursos, serveis, entitats, tallers i activitats per 
endinsar-te en aquest món i descobrir-hi totes les 
possibilitats que t’ofereix.
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REDESCOBRIM 
LA NOSTRA CIUTAT

Barcelona està plena de racons per descobrir, 
d’espais per visitar, de museus, de patrimoni, 
d’activitats a l’aire lliure... Després d’uns mesos 
d’haver observat la ciutat des dels balcons, 
ha arribat l’hora de reomplir de vida els seus 
carrers, de gaudir de Barcelona i de retrobar-nos 
amb l’amplíssim ventall d’activitats que satisfan 
tots els interessos. La ciutat s’ha posat a punt 
per retrobar-se amb la seva ciutadania. 
 

AJUTS ECONÒMICS
• Bonus Cultura Pàg. 8

ASSESSORAMENT
• Digital Match impulsa Pàg. 13

PROMOCIÓ
• Barcelona Marketplace Pàg. 19
• Campanya “Baixa a la Rambla” Pàg. 19
• Campanya “Barcelona per tu. 
 Tu per Barcelona” Pàg. 19
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Barcelona, una ciutat global, fa front al repte 
de la reactivació econòmica post-covid-19 amb 
el compromís de crear un model de ciutat que 
vetlla per la seva ciutadania i que treballa per 
una recuperació econòmica sostenible. 

La ciutat vol continuar sent seu dels agents 
internacionals de l’empresa, de la inversió i 
del talent. Per això, reactivem una promoció 
econòmica internacional amb visió de futur i que 
impulsa allò que Barcelona sempre ha estat: 
una ciutat connectada, innovadora, diversa, 

sostenible i segura. 

AJUTS ECONÒMICS
• Subvencions “Impulsem 
 el que fas 2021”  Pàg. 7
• Suport al sector del turisme 
 i de l’oci nocturn  Pàg. 8
• Reactivació dels festivals de música per 
 a l’estiu del 2021 Pàg. 8
• Subvenció extraordinària per millorar l’activitat  
 econòmica de la ciutat Pàg. 9

ASSESSORAMENT
• BCN Safe City - Safe Visit Pàg. 11
• Compromís per la Sostenibilitat Turística 
 Barcelona Biosphere Pàg. 12

PROMOCIÓ 
• Barcelona International Welcome Pàg. 19
• Barcelona “International 
 Community Day” Pàg. 19
• Plataforma “Barcelona International 
 Community” Pàg. 19
• Campanyes de promoció turística de 
 Barcelona Pàg. 20

REIMPULSEM LA PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I EL TURISME 
DE QUALITAT
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L’IMPACTE DE LES MESURES
DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA 
DEL 2020

30 MILIONS D’EUROS
DE FONS CECORE
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DISTRIBUCIÓ DEL FONS

22,2 M€  (74%) 
Subvencions
i	finançament

1,5 M€  (5%) 
Assessorament
i formació

1 M€  (3,3%) 
Promoció
i comunicació

2 M€  (6,7%) 
Àmbit digital

1 M€  (3,3%) 
Àmbit esportiu

2,3 M€  (7,7%) 
Eines de 
desenvolupament
econòmic

16.600	persones	beneficia-
des dels ajuts a persones 
treballadores autònomes, 
amb un total de 5 M€ dedi-
cats a la supervivència del 
teixit empresarial.

211 ajuts a la contractació 
(63% dones) i 206 noves 
contractacions directes 
(57% dones) a través dels 
plans integrals d’ocupació.

127 projectes empresa-
rials d’impuls a l’economia 
finançats,	amb	una	inversió	
total de +2,7 M€.

23,4 M€ d’estalvi generat als 
negocis a través de la modi-
ficació	de	mesures	fiscals.

+90.000 Bonus Cultura 
emesos el 2020 i  +175 
establiments adherits a la 
iniciativa.

1.058 plans de reactivació 
empresarials destinats a 
microempreses, persones 
treballadores autònomes, 
entitats de l’ESS, start-ups i 
comerços.

650 empreses i persones 
autònomes formades i 
assessorades amb els plans 
empresarials.

220 plans de digitalització 
per a microempreses i per-
sones autònomes i +4.250 
formacions virtuals.

10 M€ per invertir en 6 fons 
de capital risc per impulsar 
l’ecosistema d’start-ups.

3.000 sol·licituds autorit-
zades	de	modificació	de	
terrasses, i reducció d’un 
75% de la taxa municipal de 
terrasses.

201 empreses a les quals 
s’ha prestat suport jurídic 
per	flexibilitzar	els	lloguers	
dels locals.
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Sarrià-
Sant Gervasi

Horta-
Guinardó

Les Corts

Sants-Montjuïc
Ciutat 
Vella

Nou
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Sant Martí

Eixample

Gràcia

5 3 4

1 2

7

6

8

ADRECES D’INTERÈS

EQUIPAMENTS DE
BARCELONA ACTIVA
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Equipaments
de Barcelona Activa

1. Porta22 

Serveis i recursos per a l’ocupació i la carrera
professional
Carrer de la Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat

2. Centre per a la iniciativa
emprenedora

L’equipament de les emprenedores i els emprene-
dors de la ciutat, ubicat al Poblenou
Carrer de la Llacuna, 156-162, 08018 Barcelona
901 551 155
emprenedoria@barcelonactiva.cat

3. Oficina d’Atenció 
a les Empreses

L’OAE aglutina una cartera de serveis permanents de 
valor afegit per al creixement empresarial
Carrer de Roc Boronat, 117-127, 08018 Barcelona
933 209 600
oae@barcelonactiva.cat

4. Cibernàrium

Centre de capacitació tecnològica per a professio-
nals i empreses, ubicat a l’edifici MediaTIC
Carrer de Roc Boronat, 117-127, 08018 Barcelona
934 019 701
cibernarium@barcelonactiva.cat

5. Convent de Sant Agustí

L’equipament referent en ocupació i emprenedoria al 
districte de Ciutat Vella
Plaça de Pons i Clerch, 2, 1r, 08003 Barcelona
932 684 393
convent_sant_agusti@barcelonactiva.cat

6. InnoBA

El centre per a la innovació socioeconòmica a Can 
Jaumandreu
Carrer del Perú, 52, 08018 Barcelona
933 203 404
w28.bcn.cat/innoba/ca/

7. Nou Barris
Activa

L’espai de referència per a la promoció econòmica 
i l’ocupació del districte de Nou Barris
Carrer de Vilalba dels Arcs, 39, 08042 BarcelonaA
932 346 131
noubarrisactiva@barcelonactiva.cat

Consulta la resta d’equipaments de Barcelona Acti-
va a: barcelonactiva.cat/equipaments

Altres
8. Oficina Municipal d’Informació a les Persones 
Consumidores
Ronda de Sant Pau, 43, 45, 08015 Barcelona
931 537 010
https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca

http://w28.bcn.cat/innoba/ca/
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maiensaturem.barcelona

Entitats col·laboradores: Partner logístic:Amb el suport de:

40€

i l’Ajuntament t’hi posa el 25% restant 
* despeses de gestió no incloses

compra’l per 15€ o 30€* a
bonuscultura.com/barcelona

Tothom 
amb cultura! 20€

NOVA EDICIÓ

Aquest es un producte elaborat 
per la Gerència d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica, en el marc del Centre de Coordinació 

de la Resposta Econòmica (CECORE)

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/ca
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Entitats col·laboradores: Partner logístic:Amb el suport de:

40€

i l’Ajuntament t’hi posa el 25% restant 
* despeses de gestió no incloses

compra’l per 15€ o 30€* a
bonuscultura.com/barcelona

Tothom 
amb cultura! 20€

NOVA EDICIÓ
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MAIENSATUREM.BARCELONA




