BARCELONA MAI S’ATURA

GUIA PRÀCTICA DE SERVEIS
55 MESURES PER A LA
REACTIVACIÓ ECONÒMICA

BARCELONA
MAI S’ATURA
Vivim en un món on la COVID-19 està comportant, d’una banda, canvis
molt rellevants des del punt de vista dels valors i de la nostra manera de
relacionar-nos, i de l’altra, l’eclosió d’una situació incerta i difícil per a moltes
persones dins l’àmbit laboral i empresarial.
Des dels inicis de la pandèmia, l’Ajuntament de Barcelona s’ha bolcat, amb
tota la determinació, a lluitar contra la crisi econòmica sobrevinguda, activant
tota mena d’iniciatives amb dos objectius clau: salvar llocs de treball i evitar la
destrucció d’empreses.
Durant aquests mesos, i a través del Centre de Coordinació de la Resposta
Econòmica (CECORE), hem enfocat els nostres recursos a intentar minimitzar
els efectes de la crisi, a través del suport a les persones treballadores i
autònomes i també al món de la petita economia i de l’empresa. Són la nostra
principal prioritat. Però tampoc no hem deixat de mirar cap al futur i d’impulsar
canvis estructurals a mitjà i llarg termini per diversificar l’economia, contribuir
a la generació i l’atracció de talent, potenciar la innovació, la digitalització i, en
definitiva, per dotar-nos també de més valor afegit.
Volem continuar impulsant un model econòmic propi basat en paràmetres de
competitivitat, sostenibilitat i equitat, per seguir consolidant-nos com una
ciutat global amb una economia dinàmica, que tingui capacitat per superar, tan
aviat com sigui possible, les dificultats generades per la COVID-19.
En aquest context, us presentem la nova Guia per a Barcelona, que vol ser una
porta d’entrada útil a tots els recursos que teniu al vostre abast per donar-vos
suport, per exemple, a formar-vos i reorientar la vostra trajectòria professional;
a donar un impuls al vostre negoci, o a donar forma a una idea innovadora i
emprenedora. En definitiva, el present document té com a objectiu principal
accelerar la reactivació de l’activitat econòmica de la ciutat, posant-vos a
vosaltres al centre com a gran prioritat i donant-vos la màxima importància.
Barcelona és, en totes les dimensions, una ciutat meravellosa plena de reptes
i oportunitats. Per sobre de tot, és una ciutat plena de futur. Us convido a
aprofitar tot aquest conjunt de recursos per poder construir plegats aquest
futur, sumant esforços per multiplicar resultats, perquè Barcelona mai s’atura.

Jaume Collboni
Primer tinent d’Alcaldia
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PRESENTACIÓ
La covid-19 ha suposat un repte per a totes les ciutats. Són moments de
molta complexitat per a persones emprenedores, comerciants, treballadores
autònomes, restauradors i restauradores i per a molts ciutadans i ciutadanes
que s’han vist afectats per aquesta crisi global.
Però Barcelona té un pla i està decidida a tornar a aixecar l’economia i a
fer-ho sense deixar ningú enrere, perquè tots i totes tornem a avançar.
Barcelona té un pla per reactivar l’economia, per fer-ho en les fases més
immediates, amb mesures de xoc per ajudar a aixecar de nou les persianes, i
Barcelona té un pla també a llarg termini per sortir més forts d’aquesta crisi,
amb una ciutat més resilient i oberta al món, i treballant en favor d’un model
econòmic que sigui referent en innovació, sostenibilitat i qualitat en el treball.
L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat un fons de recuperació econòmica
de 30 milions d’euros que es dedicaran aquest any 2020 a estar al costat
dels sectors econòmics i els treballadors i treballadores, per tal de superar
plegats aquesta situació derivada de la covid-19.
Les mesures que pots consultar en aquesta guia —i que pots trobar de
forma detallada, ampliada i actualitzada al web maiensaturem.barcelona—
s’estructuren en 7 pilars bàsics:

Fer de Barcelona
una ciutat més resilient,
justa i sostenible

Protegir el treball
i fomentar l’ocupació
de qualitat

Fomentar de manera
prioritària el consum local

Barcelona oberta
als talents, a les inversions
i als visitants

4

Mantenir el teixit
empresarial de la ciutat

Protegir i rellançar
la reputació internacional
de la ciutat

Definir solucions
transformadores amb
visió metropolitana

Així mateix, s’articulen en 5 línies de suport
al teixit productiu de la ciutat:

Ajuts econòmics, subvencions
i finançament

Promoció

Assessorament

Canvis normatius

Pàg 07
Pàg 11

Pàg 18

Pàg 22

Formació

Pàg 15
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REACTIVEM
L’ECONOMIA
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AJUTS ECONÒMICS,
SUBVENCIONS
I FINANÇAMENT

L’Ajuntament de Barcelona ha mobilitzat recursos
en forma d’ajuts, subvencions o finançament
destinats a empreses i persones treballadores
autònomes que necessiten en aquests moments
recursos extraordinaris que els permetin mantenir
l’activitat econòmica, protegir els llocs de treball
i a la vegada impulsar la seva transformació per
adaptar-se a la Barcelona del futur

1. Ajuts als lloguers de
locals comercials.

L’Ajuntament hem destinat un milió d’euros
a ajuts econòmics per a aquelles persones
físiques o jurídiques arrendadores de béns
immobles destinats a locals comercials que
redueixin el lloguer als seus arrendataris de
forma significativa durant un període mínim
de sis mesos. L’import de la subvenció és de
600 € si els propietaris rebaixen la quantia
del lloguer entre un 25 i un 50 %, i de 1.200 €
si la rebaixa és superior al 50 %.
Termini obert fins al 3 de novembre.
i barcelona.cat/comerc
També et pot interessar la línia d’Assessorament
pàg. 11

2. Subvencions per a la
transformació digital del
comerç de proximitat i la
restauració.
Màrqueting digital, pàgina web, venda en
línia, sistemes de cartelleria digital... Per
millorar la presència dels establiments en
l’entorn digital et donem un cop de mà en
l’àmbit econòmic. A través de la Direcció
de Comerç, Restauració i Consum de
l’Ajuntament de Barcelona posem al teu
abast subvencions per a la transformació
digital del comerç de proximitat i la
restauració de barri, aportant recursos
econòmics que et facilitin la inversió.
El termini finalitza el 2 d’octubre de 2020.
i barcelonactiva.cat/comerc

També et pot interessar l’Assessorament pàg. 11
i la formació pàg. 15
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3. Microcrèdits B-crèdits.

Juntament amb l’Institut Català de Finances
i la Societat de Garantia Recíproca de
Catalunya, des de Barcelona Activa hem
llançat un miler de microcrèdits de 12.500
euros per donar suport a les micropimes
i persones treballadores autònomes de
la ciutat afectades per la covid-19. Els
préstecs són de 12.500 euros per retornar
en cinc anys, amb el primer any de carència
i un tipus d’interès variable (EURIBOR a
dotze mesos +1,85%).
i barcelonactiva.cat/bcredits

4. Ajuts a la contractació
Crea Feina Barcelona.

Amb aquesta iniciativa donem incentius a
les empreses perquè contractin persones
aturades que presenten especials
dificultats d’accés al mercat de treball. La
mesura està dotada amb 1,5 milions d’euros.
L’ajuda consisteix a subvencionar 5.000 €
per a cada nou contracte d’un mínim de 6
mesos, a jornada completa, que faci una
empresa amb el centre de treball dins de
l’àrea metropolitana de Barcelona i que
contracti persones a l’atur empadronades a
la ciutat.
i barcelonactiva.cat/creafeina

5. Crèdits cooperatius
per a la reactivació
de l’economia social i
solidària (ESS).

L’Ajuntament de Barcelona hem afegit
400.000 euros més als fons de crèdit
publicocooperatius amb Coop57 i Fiare
Banca Ètica, i això ha permès que aquestes
entitats hagin obert dues noves línies
de finançament de dos milions d’euros
cadascuna. Aquesta mesura està destinada
a empreses i entitats de l’ESS de Barcelona
que necessitin liquiditat. També s’han
actualitzat els requisits per accedir-hi,
de manera que ara s’estén al conjunt
d’organitzacions de l’economia social i
solidària de la ciutat.
i h
 ttps://ajuntament.barcelona.cat/economiasocial-solidaria/ca/financesetiques
També et pot interessar la línia
d’Assessorament pàg. 11
Plans Rethinking pàg. 12

6. Subvencions per
a la campanya de
l’enllumenat nadalenc a
les vies públiques de la
ciutat.

S’ha incrementat la quantitat que pot ser
subvencionada per l’Ajuntament fins a
un 75% del cost del projecte. Les ajudes
s’adrecen a les associacions de comerciants
de la ciutat sense afany de lucre i que
duguin a terme el projecte a Barcelona.
i barcelona.cat/comerc


8

7. Reforç del Servei de
Finançament Empresarial
de Barcelona Activa.

Davant la situació de la covid-19, hem
reforçat el Servei de Finançament
Empresarial per donar suport a les persones
treballadores autònomes, empreses i
entitats en la cerca dels recursos financers
necessaris per afrontar situacions de tensió
de tresoreria o necessitats de finançament
a mitjà i llarg termini. A través d’aquest
servei t’acompanyem en la tramitació dels
ajuts i línies de finançament específiques
per a la covid-19.
i barcelonactiva.cat/empreses/financament

8. Ajut de 300 euros per a
persones treballadores
autònomes.

L’Ajuntament de Barcelona, a través
de Barcelona Activa, ha llançat una
convocatòria dotada amb 5 milions d’euros
per oferir un ajut de 300 € a les persones
treballadores autònomes de Barcelona més
afectades per la covid-19, ja fos perquè
haguessin vist decaure en més d’un 75%
les seves vendes o perquè haguessin hagut
de tancar el seu establiment o negoci,
amb l’objectiu de complementar els ajuts
concedits per altres administracions.
Si vas rebre aquest ajut, et pot interessar:
BCrèdits pàg. 08 o formació pàg. 15

Hem destinat un total de 2.760.000 euros a
subvencionar projectes que fomenten activitats
d’interès públic, arrelats al territori, que
fomenten l’ocupació, l’empresa i les iniciatives
d’economia social i solidària mitjançant les
campanyes de subvenció “Impulsem el que fas” i
“Enfortim l’Economia social i solidària”.

REACTIVEM L’ECONOMIA
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NECESSITES QUE T’ORIENTEM?

A través de Barcelona Activa, tens a l’abast un servei d’atenció
telefònica personalitzat per resoldre dubtes o fer consultes sobre les
ajudes econòmiques i els serveis d’assessorament per a persones
treballadores, entitats i empreses. El telèfon d’atenció, 900 533 175,
és gratuït i està actiu de dilluns a divendres, de 9.00 a 18.00 hores. Les
consultes es deriven als serveis o recursos especialitzats que s’adaptin
millor a cada cas. i barcelonactiva.cat/covid19
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ASSESORAMENT

En moments complexos com l’actual, l’Ajuntament
de Barcelona estarà al teu costat acompanyant-te
a cercar informació, seleccionant els recursos que
millor s’adaptin a les teves necessitats o donantte suport a l’hora de tramitar ajuts o elaborar amb
el suport de mans expertes plans personalitzats
per al teu negoci. Amb els serveis d’assessorament
t’ajudarem a començar nous projectes,
consolidar-los o fer que segueixin evolucionant.

9. Servei d’Orientació
Jurídica per a empreses
i persones treballadores
autònomes per fer front al
pagament del lloguer.

Amb aquest dispositiu de Barcelona Activa
donem orientació jurídica, a través del
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a les
persones treballadores autònomes i petites
empreses que vulguin resoldre dificultats
derivades dels efectes de la covid-19 a l’hora
de fer front al cànon de lloguer, en el cas
que no s’hagi pogut assolir cap acord.
Et pot ser útil també informar-te sobre l’ajut al
lloguer de locals comercials pàg. 07

10. Assessorament per
a empreses, entitats i
persones treballadores
autònomes.

Si ets una persona autònoma, una empresa
o una entitat de l’ESS, t’oferim un servei
d’orientació en matèria de constitució,
finançament, gestió del talent, transmissió,
internacionalització o transformació
digital del teu projecte, entre altres. Des de
Barcelona Activa volem acompanyar-te a fer
créixer el teu projecte i trobar plegats les
millors solucions per als teus reptes.
i barcelonactiva.cat/empreses/assessorament


i barcelonactiva.cat/empreses/assessorament
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11. Servei per a l’orientació
professional i la recerca
de feina.
A través de Barcelona Activa, posem a la
teva disposició un equip d’orientació que
t’assessorarà en la formació que millor
s’adapta a les teves necessitats i a les
oportunitats del mercat de treball.
i barcelonactiva.cat/treball/assessorament
a la bústia porta22@barcelonactiva.cat o
al telèfon 608 57 32 63.

12. Punt de defensa de
drets laborals.

Tens dubtes sobre si es respecten els teus
drets laborals? Hem activat un servei gratuït
d’assessorament personalitzat i d’atenció
sobre drets laborals obert a totes les
persones treballadores.
i barcelonactiva.cat/dretslaborals
o bé trucant al 900 533 175

13. Plans de reactivació
empresarial Rethinking.

Fem un acompanyament personalitzat
a petites empreses, start-ups, persones
treballadores autònomes, comerços i
organitzacions de l’ESS en la definició d’un
pla estratègic empresarial que els permeti
accelerar la recuperació econòmica en el
context post covid-19.
i barcelonactiva.cat/rethinking
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14. Assessorament a
persones emprenedores.

Vols iniciar un nou negoci? Els Serveis
d’Emprenedoria de Barcelona Activa
t’acompanyaran i t’ajudaran durant tot el
procés. Aquests són moments complexos,
però ens tindràs al teu costat per tal que el
teu projecte tingui la màxima viabilitat.
i barcelonactiva.cat/emprenedoria


15. Bizbarcelona i Saló de
l’Ocupació 2020.

Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació se
celebraran plegats del 21 al 23 de setembre,
amb format presencial i virtual, a fi de
contribuir a reactivar l’emprenedoria, el
teixit empresarial i les oportunitats de
treball. Els dos esdeveniments conflueixen
amb eines, recursos, orientació i propostes
formatives d’utilitat per a persones
emprenedores, autònomes, pimes, startups i tothom qui cerqui feina, un canvi
professional o treballar pel seu compte.
Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació ompliran
tot el Palau 8 del recinte de Montjuïc,
complint amb els màxims protocols de
seguretat i prevenció.
i salocupacio.com
i bizbarcelona.com


16. Oficina tributària
d’atenció i assessorament
fiscal per a la ciutadania i
les empreses.
L’Institut Municipal d’Hisenda posa en
marxa aquesta oficina on s’atenen els
dubtes i les consultes relacionades amb les
noves mesures fiscals, que afectin aquesta
administració, establertes al Decret
llei 8/2020, amb motiu de l’emergència
sanitària provocada per la covid-19. Les
consultes s’envien a través d’un formulari i
es respon per correu electrònic a la persona
destinatària.

18. BCN Safe City - Safe
Visit.

Barcelona ha posat en marxa un servei
d’informació sobre els protocols que donen
prioritat a la salut i la mobilitat de les
persones en els espais públics, equipaments
i instal·lacions de la ciutat. Oferim a les
empreses vinculades a l’economia del
visitant un servei d’assessorament en línia
per conèixer quins són els protocols o
mesures de seguretat sanitària més adients
per a cada tipus de negoci.
i barcelona.cat/safecity

i barcelona.cat/hisenda

17. L’Institut Municipal
d’Hisenda et truca.

Per tal d’evitar temps i desplaçaments, si
es necessita atenció personalitzada s’ha de
demanar una cita i el personal de l’Institut
contactarà per telèfon el dia escollit a
partir de l’hora convinguda. El servei atén
consultes sobre embargament de comptes
corrents, embargament de vehicles, multes,
gestió recaptatòria i sobre impostos, taxes i
preus públics. Només està permès demanar
cita per als tràmits no disponibles per via
telemàtica.

19. Compromís per a 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 ODS de les Nacions Unides. A
partir del compromís de l’operador s’ofereix
formació i assessorament per fer un pla de
millora que li permeti obtenir el distintiu
i així atraure nous públics i millorar el
seu posicionament. Incorpora formació
específica en protocols de prevenció
covid-19.
i http://turismesostenible.barcelona


i https://seuelectronica.ajuntament.
barcelona.cat/oficinavirtual/ca/
tramit/20060001218
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20. Servei de suport a la
transformació digital
del petit comerç i la
restauració.

Si necessites ajuda per planificar l’entrada
del teu negoci al món digital, vols seguir
augmentant les teves competències
digitals i saber com aplicar-les al teu
comerç o restaurant, posem a la teva
disposició suport tècnic especialitzat
per acompanyar-te en el disseny i la
implementació d’un pla de digitalització
personalitzat. Hem dissenyat un paquet de
mesures per a la transformació digital del
sector del comerç i la restauració, amb un
servei d’assessorament per crear plans de
digitalització, formació en línia pàg. 16 i una
convocatòria d’ajuts pàg. 07.

22. Oficina de l’esport de
Barcelona

És un servei que l’Ajuntament de Barcelona,
a través de l’Institut Barcelona Esports,
posa a disposició del sector esportiu
de la ciutat per tal d’oferir-li suport, de
manera gratuïta, en la gestió de les seves
activitats i projectes. L’Oficina compta
amb un programa d’acompanyament i
assessorament en la gestió dels diferents
tràmits que fan les entitats amb les
administracions públiques, com són
subvencions, ajuts o participació en
licitacions administratives, entre d’altres.
També ofereix un programa de formació en
matèries laborals, jurídiques, comptables,
de comunicació i de gestió mediambiental.
i assessoramentesportiu@bcn.cat


i barcelonactiva.cat/comerc

21. Assessorament
en economia social i
solidària (ESS).

Posem al teu abast un servei especialitzat
i personalitzat per informar i acompanyar
les empreses de l’ESS: iniciar un projecte,
millorar-lo, buscar-ne finançament,
etc. Comptem també amb un servei
d’assessorament per a iniciatives del sector
de les cures.
i barcelonactiva.cat/ess

23. Servei d’informació
i consultes sobre
la contractació de
productes financers.

El Servei atén consultes sobre contractes
bancaris, comissions, targetes bancàries,
préstecs hipotecaris, registres d’impagats,
crèdits al consum i altres tipus de relacions
de consum amb les entitats de crèdit
i de serveis financers. Les consultes o
reclamacions es poden presentar a través
del web de l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC), o bé a les dependències
municipals de la Ronda de Sant Pau, 43,
amb una cita prèvia.
i http://www.barcelona.cat/omic

https://ajuntament.barcelona.cat/omic/ca/
demanar-cita
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FORMACIÓ

La formació és una eina clau per a la
competitivitat de Barcelona. L’Ajuntament de
Barcelona desplega un gran ventall d’eines per
a la formació especialitzada, que s’adapta a les
necessitats d’empreses i persones treballadores
en la recerca de feina per ajudar-los en aquesta
etapa. També s’adreça a aquelles persones que
vulguin emprendre noves trajectòries professionals
en sectors com el tecnològic.

24. Formació tecnològica
per a tothom al
Cibernàrium.

Necessites formació tecnològica en línia
per seguir millorant les teves competències
tecnològiques i digitals? El Cibernàrium
ofereix formació per afrontar els reptes
que planteja la digitalització amb l’objectiu
d’anticipar-se, innovar i respondre a
les necessitats de talent digital de les
empreses i la ciutadania.
i barcelonactiva.cat/cibernarium
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25. IT Academy de
Cibernàrium.

Formació avançada gratuïta de programació
web (back-end Java, front-end, .NET i
Android) per reconvertir-te o trobar feina
en el sector de les TIC. Amb un innovador
mètode d’autoaprenentatge personalitzat
i un servei de mentoria experta que
t’acompanya al llarg de tot el procés, l’IT
Academy també ofereix assessorament i
eines per a la recerca de feina.
i barcelonactiva.cat/itacademy
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26. Formació per a la
transformació digital dels
comerços.

Dins del paquet de suport a la transformació
digital del comerç i la restauració,
Barcelona Activa ha elaborat un catàleg
formatiu amb més de 50 cursos per seguir
en línia a fi d’ajudar el teixit comercial i
el sector de la restauració a fer el salt
al món digital. Sobre aquest servei et
pots assessorar al servei de suport a la
transformació digital del petit comerç i
la restauració pàg. 14 i consultar els ajuts
disponibles pàg. 07.
i barcelonactiva.cat/comerc

27. Formació en línia per a
professionals i empreses.

Posem a la teva disposició diferents
tipologies de formació en línia de Barcelona
Activa per a professionals i empreses. Hi
podràs accedir en qualsevol moment. A
més, les sessions estan adaptades al ritme i
les necessitats de cada persona.
i barcelonactiva.cat/treball/online i
barcelonactiva.cat/empreses/online

28. Aula Virtual de
Barcelona Activa.

A través de Barcelona Activa, hem posat
en marxa l’Aula Virtual, on l’equip docent
imparteix la classe en directe de manera
virtual amb una interacció fluida amb
l’alumnat i ofereix la possibilitat d’activitats
en streaming per la recerca de feina i el
creixement professional.
i barcelonactiva.cat/aulavirtual

29. Aula Virtual per a
projectes de l’economia
social i solidària (ESS).

Tens a la teva disposició una Aula Virtual
de Barcelona Activa específica per tal que
projectes i organitzacions puguin formarse en ESS a distància. Inclou formacions
enfocades a resoldre dubtes derivats de la
covid-19, a la preparació per emprendre, a la
millora de competències i a l’enfortiment de
les empreses de l’ESS.
i https://empreses.barcelonactiva.cat/web/
es/formacio-i-programes-per-a-entitats-deconomia-social-i-solidaria

30. Reskilling Activa.

Accions formatives tecnicoprofessionals de
curta durada, en format en línia i presencial,
per millorar l’ocupabilitat dels treballadors
i les treballadores, en professions amb alta
demanda per part de sectors estratègics
com la indústria i l’energia, la salut i les
cures, la logística o la informàtica i les
comunicacions.
i barcelonactiva.cat/treball/reskilling
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31. Webinars Mercabarna.
Formacions en línia gratuïtes dirigides
sobretot a professionals del comerç
alimentari sobre el coneixement, el
tractament i el cuinat del producte fresc
(peix, carn, fruites i hortalisses) i les flors.
i https://vimeo.com/user82176688

32. Formació a
Mercabarna.

Cursos semipresencials de diferents
especialitats (xarcuteria, carnisseria,
peixateria, manipulació d’aliments,
conducció de carretons...) bonificats per a
les persones en situació d’atur.
i mercabarna.es/serveis/formacio/ofertaformativa

FORMACIÓ GRATUÏTA,
CÒMODA I OBERTA A TOTHOM
Tota la formació que t’oferim a través de
Barcelona Activa és gratuïta, oberta i està a
disposició de tothom qui vulgui trobar una
nova feina o millorar el seu perfil professional,
emprendre o fer créixer el seu negoci.
S’estructura a través del Cibernàrium, de
Barcelona Treball i dels altres serveis, i ofereix
diferents formats i tipus d’experiències
formatives en funció de l’objectiu de la persona
usuària.
i barcelonactiva.cat/formacio

REACTIVEM L’ECONOMIA
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PROMOCIÓ

L’Ajuntament de Barcelona també posa en
marxa eines de promoció per a la reactivació de
l’economia de Barcelona amb diferents accions
per a l’estímul de l’activitat econòmica local,
la recuperació dels mercats internacionals i la
reputació internacional de la ciutat. En aquesta
guia es troben alguns dels serveis, més enllà de les
diferents campanyes de promoció iniciades.

33. Bonus Cultura.

Amb l’objectiu d’incentivar el consum
cultural de la ciutadania, hem llançat el
Bonus Cultura, vàlid a tots els establiments
i espais culturals de Barcelona adherits per
a la compra d’entrades de teatre i cinema,
música i llibres. El Bonus Cultura té un valor
de 40 €, la persona usuària en paga 30 (a
més d’un euro en concepte de despesa
de gestió) i l’Ajuntament de Barcelona n’hi
afegeix 10 €.
Vàlid fins al 31 de desembre de 2020.
i https://www.bonuscultura.com/barcelona
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34. Barcelona
Marketplace.

A través de Turisme de Barcelona, posem
al teu abast una plataforma amb ofertes
d’activitats, experiències organitzades i
visites que pots fer a la ciutat, ordenades
per temàtiques i perfils perquè trobis el que
més t’interessa: esport, cultura, propostes
per fer en família... A més, t’ho oferim tot
a preus especials perquè redescobreixis
Barcelona.
i visitbarcelona.com/marketplace


35. Punt d’interès de ciutat.
Endinsa’t en els districtes i barris de
la ciutat i gaudeix dels seus atractius.
Descobreix i aprofita tot el que Barcelona
t’ofereix: espais urbans, patrimoni cultural i
arquitectònic, espais naturals, museus, oci
i lleure, centres d’estudi, propostes per anar
a comprar o fer esport i moltes coses més.
Trobaràs tot allò que no et pots perdre en
una sola webapp.
i https://meet.barcelona.cat/ca/visitabarcelona/mapa-atractius-turistics

36. Barcelona
Panoràmica.

El bus turístic de Barcelona ha posat en
marxa una ruta panoràmica diürna adreçada
al públic local i a preus reduïts. Amb el nom
de Barcelona Panoràmica, els busos fan un
itinerari de prop de dues hores per diversos
barris de la ciutat durant els caps de
setmana de juliol, agost i setembre perquè
la ciutadania de Barcelona en gaudeixi
després de la inactivitat forçada de l’etapa
de confinament.
i barcelona.cat/turisme

37. Rutes temàtiques
per conèixer totes les
Barcelones.

Quantes Barcelones coneixes? T’hem
preparat diverses rutes temàtiques perquè
puguis seguir la pista de la ciutat des dels
seus temps de colònia romana fins al seu
actual caràcter modern, sense passar per
alt la petjada que hi han deixat grans genis
de l’art i la cultura. Totes les Barcelones que
han fet i segueixen fent la ciutat t’esperen al
web de Turisme de Barcelona.

38. Marketplace de
Mercats de Barcelona.

S’està creant una plataforma digital de
venda en línia i servei a domicili per als
mercats municipals. El servei estarà en
funcionament el primer trimestre de 2021.
i barcelona.cat/mercats


39. Fira Mercat de Mercats
2020.
Amb l’objectiu de contribuir al
reconeixement de la xarxa de mercats
com a comerç que genera confiança, amb
producte fresc i de proximitat, al novembre
(dates a determinar) se celebrarà la 10a
edició de la Fira Mercat de Mercats.
i barcelona.cat/mercats


40. Noves activitats al
Parc Güell, al Tibidabo, al
Zoo i a l’Anella Olímpica.

Posem a la teva disposició espais de lleure,
cultura i natura emblemàtics de la ciutat
de Barcelona com el Park Güell, el Zoo de
Barcelona, el Parc d’atraccions Tibidabo i
l’Anella Olímpica, certificats amb els segells
de qualitat Global Safe Site per les mesures
de prevenció a fi de garantir la seguretat de
tota la ciutadania. A més, presentem una
oferta d’activitats adaptada a la situació
actual, amb noves experiències com visites
guiades i activitat educatives.
consultar-les als webs dels diferents
i Pots

espais (www.parkguell.barcelona,
www.zoodebarcelona.cat, www.tibidabo.cat,
www.palausantjordi.cat) o a www.bsmsa.cat

i https://www.barcelonaturisme.com/wv3/ca/
page/13/rutes-tematiques.html
REACTIVEM L’ECONOMIA
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41. Estratègia de
reactivació i enfortiment
de l’ESS per a la vida a la
ciutat.

Amb les entitats representatives de l’ESS
agrupades sota l’Associació Economia
Social Catalunya (AESCAT), hem
desenvolupat un procés participatiu i obert
per definir els objectius i prioritats de l’ESS
a Barcelona d’aquí al 2030. Si bé s’hi treballa
des del setembre de 2019, les repercussions
socials i econòmiques d’aquesta crisi han
fet ampliar el debat per tal que l’estratègia
resultant plantegi respostes a aquest nou
escenari i horitzó.
i barcelona.cat/economia-social-solidaria

42. Directori en línia
d’empreses d’ESS.

Posem al teu abast tota l’oferta de béns i
serveis de les empreses d’economia social
i solidària en un sol directori en línia on
pots trobar l’empresa d’aquest tipus que
busques. El directori és una eina en línia en
construcció que es nodreix de la informació
sobre empreses d’economia social i
solidària disponible als registres oficials
i organitzacions de segon nivell de l’ESS,
que permet trobar l’oferta existent dins de
l’ampli univers que conforma aquest àmbit.
i https://directorieconomiasocial.
barcelonactiva.cat

43. Barcelona es referma
com a seu del Mobile
World Congress.
Hem signat un nou acord entre la
Fundació Barcelona Mobile World Capital
i la GSMA per prorrogar la celebració de
l’esdeveniment tecnològic a la ciutat fins
al 2024 i per rellançar la propera edició,
prevista per a l’any vinent.

44. Barcelona
International Welcome.

Hem posat en marxa una plataforma amb
tota la informació i recursos per facilitar
l’arribada i la instal·lació a la ciutat de
talent internacional. El portal inclou els
tràmits que s’han de fer i una àmplia oferta
d’activitats durant tot l’any perquè els
visitants coneguin l’oferta de la ciutat, facin
nous contactes i es converteixin en nous
ciutadans i ciutadanes de Barcelona.
i barcelona.cat/internationalwelcome


45. Barcelona Expat Week.
Del 19 al 23 d’octubre de 2020, la ciutat
acollirà la Barcelona Expat Week, el punt
de trobada per a l’ecosistema del talent
internacional de Barcelona, amb un
programa setmanal d’activitats com tallers,
meet&share i webinars. Alhora, s’estrenarà
una plataforma virtual per a la interacció
i intercanvi entre els membres de la
comunitat.
i barcelona.cat/expatweek
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46. Discover Barcelona:
Business tour &
Networking.

Hem preparat “Discover Barcelona”,
una activitat adreçada a la comunitat
internacional per descobrir el potencial
econòmic, empresarial i d’innovació de
Barcelona i fer networking. Es programen
dos o tres tours anuals i pots informar-te’n
al web Barcelona International Welcome.
i www.barcelona.cat/internationalwelcome

48. L’impost turístic, al
servei de la reactivació
econòmica.

Hem invertit més de nou milions d’euros
recaptats el 2019 amb l’impost turístic a
reactivar l’economia i donar suport al sector
turístic. Les iniciatives que es finançaran
inclouen projectes de suport al teixit
empresarial, d’impuls de la sostenibilitat
i de promoció de la ciutat, així com per
incentivar el consum local.

47. Targetes
d’aparcament.

Degut als canvis en la mobilitat del vehicle
privat per raons professionals o personals,
provocades pels efectes de la pandèmia, la
targeta d’aparcament Bonus Card permet
entrades i sortides il·limitades per 15 o 30
dies consecutius a l’aparcament de la Xarxa
d’Aparcaments B:SM. Tria l’aparcament
que vols, reserva els dies que necessites
i entra i surt quan vulguis, al millor preu i
amb garantia de plaça. A més a més, la pots
aconseguir amb un 20% de descompte si la
compres en línia utilitzant el codi bsmle20.
i https://parkingcard.cat/bonus-cards
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CANVIS NORMATIUS
Aquesta crisi ens obliga a adaptar-nos a
tots i totes. L’Ajuntament vol aprofundir a fer
de Barcelona una ciutat fàcil per a l’activitat
econòmica i per això també hem impulsat
canvis normatius i administratius que facilitin les
gestions a la ciutadania i als sectors econòmics,
simplificant i flexibilitzant tràmits i terminis de
cobrament.

49. Nou calendari i
mesures fiscals.

Hem fet canvis en les dates de pagament
d’impostos, taxes i preus públics que
formen part de les mesures fiscals
municipals. Conscients de la complexa
situació actual, hem ajornat terminis de
pagament per contribuir a alleugerir les
dificultats econòmiques davant la crisi de la
covid-19.
i https://ajuntament.barcelona.cat/hisenda/
ca/guia-del-contribuent-i-calendari

50. Reducció de la taxa de
terrasses.
Per afavorir la viabilitat econòmica dels
negocis de la restauració, hem rebaixat
un 75% la taxa de terrasses fins a finals
del 2020, basant-nos en la interpretació
de les ordenances d’acord amb la situació
derivada de la covid-19. Aquesta mesura
suposarà una reducció de 7 milions d’euros
d’ingressos municipals.
i barcelona.cat/comerc
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51. Pròrroga de les
autoritzacions d’ampliació
de l’espai públic destinat a
terrasses.
Els establiments comercials de proximitat
i la restauració disposen de manera
temporal i excepcional de més superfície
per impulsar l’activitat econòmica i afavorir
la recuperació de la vida de barri. Ara
hem ampliat en un any el termini de les
autoritzacions provisionals, que estaran
permeses fins al 31 de desembre de
2021, amb l’objectiu de facilitar l’activitat
econòmica dels establiments.
i barcelona.cat/comerc

52. Flexibilització dels
termes i terminis de les
subvencions.

Hem flexibilitzat els termes i terminis per a
l’atorgament de subvencions a fi d’adaptarnos a les necessitats de les empreses,
entitats i persones treballadores autònomes
beneficiàries dels ajuts, agilitant al màxim
els períodes de pagament i accelerant
l’arribada de liquiditat.

53. 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 han obert
durant aquesta temporada i també s’ha pres
el compromís de retornar-los el 100% dels
dies previs al 25 de maig que no han pogut
obrir per l’estat d’alarma. A més, s’ha permès
que la temporada pugui allargar-se fins al
30 de novembre.
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54. Reducció dels terminis
de pagament de les
factures de l’Ajuntament.
Amb motiu de les grans dificultats
econòmiques que les persones
treballadores autònomes i les empreses
estan patint per la covid-19, hem reduït
el termini de pagament de les factures
presentades a l’Ajuntament entre els mesos
de març i agost a vint dies, a partir de la
data en què es van presentar al registre.

55. Reducció del preu
públic per la recollida de
residus comercials durant
l’estat d’alarma

Mesura excepcional que suposa una
reducció en la preu públic de recollida de
residus comercials. Es descomptarà el
període de l’estat d’alarma en la quota anual
d’aquest preu públic a tots els establiments
comercials, independentment de si han estat
tancats o no.
23
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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 a l’horitzó un creixement centrat en el
desenvolupament sostenible i les polítiques
d’ocupació de qualitat.

La ciutat manté la seva aposta per la digitalització,
el talent, la sostenibilitat i l’emprenedoria com a
elements propis que cal alimentar per impulsar
el futur econòmic de la ciutat i facilitar d’aquesta
manera que treballadores, empresàries i
emprenedores trobin a Barcelona les seves
oportunitats.

RECUPEREM L’ACTIVITAT
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Si busques feina o vols
millorar el teu perfil:
AJUTS ECONÒMICS
- Ajuts a la contractació Crea Feina
Barcelona pàg. 08

ASSESSORAMENT
- Servei per a l’orientació professional i la
recerca de feina pàg. 12

Si vols emprendre:
AJUTS ECONÒMICS
- Ajuts a la contractació Crea Feina
Barcelona pàg. 08
- Reforç del Servei de Finançament
Empresarial de Barcelona Activa pàg. 09

ASSESSORAMENT
- Assessorament a persones emprenedores

- Punt de defensa de drets laborals pàg. 12

pàg. 12

- Biz Barcelona i Saló de l’Ocupació pàg. 12

- Oficina Tributària d’atenció i
assessorament fiscal per a la ciutadania i
les empreses pàg. 13

FORMACIÓ
- Formació tecnològica per a tothom al
Cibernàrium pàg. 15

- Servei d’informació i consultes sobre la
contractació de productes financers pàg. 14
- Biz Barcelona i Saló de l’Ocupació pàg. 12

- IT Academy de Cibernàrium pàg. 15
- Formació en línia per a professionals i
empreses pàg. 16

FORMACIÓ

- Aula Virtual de Barcelona Activa pàg. 16

- Formació tecnològica per a tothom al
Cibernàrium pàg. 15

- Reskilling Activa pàg. 16

- IT Academy de Cibernàrium pàg. 15

- Webinars Mercabarna pàg. 17

- Formació en línia per a professionals i
empreses pàg. 16

- Formació a Mercabarna pàg. 17

- Aula Virtual de Barcelona Activa pàg. 16
- Aula Virtual per a projectes de l’Economia
Social i Solidària (ESS) pàg. 16
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Si tens una empresa
o ets una autònom o
autònoma:

- Servei de suport a la transformació digital
del petit comerç i la restauració pàg. 14

AJUTS ECONÒMICS

- Oficina de l’esport de Barcelona pàg. 14

- Ajuts als lloguers de locals comercials

- Assessorament en Economia Social i
Solidària (ESS) pàg. 14

pàg. 07

FORMACIÓ

- Subvencions per a la transformació digital
del comerç de proximitat i la restauració

- Formació tecnològica per a tothom al
Cibernàrium pàg. 15

pàg. 07

- IT Academy de Cibernàrium pàg. 15

- Microcrèdits B-crèdits pàg. 08

- Formació en línia per a professionals i
empreses pàg. 16

- Ajuts a la contractació Crea Feina
Barcelona pàg. 08

- Aula Virtual de Barcelona Activa pàg. 16

- Reforç del Servei de Finançament
Empresarial de Barcelona Activa pàg. 09

- Aula Virtual per a projectes de l’Economia
Social i Solidària (ESS) pàg. 16

- Ajut de 300 euros per a persones
treballadores autònomes pàg. 09

- Webinars Mercabarna pàg. 17

ASSESSORAMENT
- Reskilling Activa pàg. 16

- Formació a Mercabarna pàg. 17
- Formació per a la transformació digital
dels comerços pàg. 16

- Assessorament per a empreses, entitats i
persones treballadores autònomes pàg. 11
- Servei d’Orientació Jurídica per a
empreses i persones treballadores
autònomes per fer front al pagament del
lloguer pàg. 11
- Plans de reactivació empresarial
Rethinking pàg. 12
- Biz Barcelona i Saló de l’Ocupació 2020
pàg. 12

- Oficina Tributària d’atenció i
assessorament fiscal per a la ciutadania i
les empreses pàg. 13
- L’Institut Municipal d’Hisenda et truca pàg. 13
- Servei d’informació i consultes sobre la
contractació de productes financers pàg. 14
- BCN Safe City - Safe Visit pàg. 13
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MERCATS

HortaGuinardó

40

SarriàSant Gervasi
21

37

Les Corts

12

38
15

33

20

24

22

31

16

Gràcia

13

01

36
26
19

Nou
Barris

17

18

07

25

06

30

10

Eixample

32/41/42

23

Sants-Montjuïc

05/43 Ciutat

Vella

35

11
14

09

27

08

39

04

Sant
Andreu

34
29

Sant Martí

03

28

02

01 — Abaceria Central
Districte: Gràcia
Travessera de Gràcia, 186
Inauguració: 1892 (2020)
En procés de remodelació
Superfície:* 555 m2
Establiments:** 42
Serveis: aparcament,
lliurament a domicili,
venda online (Manzaning)
mercatabaceria.cat
02 — La Barceloneta
Districte: Ciutat Vella
Pl. Poeta Boscà, 1
Inauguració: 1887 (2007)
Remodelat
Superfície: 468 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 (1999)
No remodelat
Superfície: 452 m2
Establiments: 31
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04 — El Bon Pastor
Districte: Sant Andreu
C. Sant Adrià, 154
Inauguració: 1961 (2019)
Remodelat
Superfície: 235 m2
Classificació energètica: A
Establiments 9+1 autoservei
Serveis: aparcament,
lliurament a domicili

07 — El Carmel
Districte: Horta-Guinardó
C. Llobregós, 149
Inauguració: 1969 (1999)
No remodelat
Superfície: 666 m2
Establiments: 48
Serveis: aparcament,
lliurament a domicili,
venda online (Manzaning)

05 — La Boqueria
Districte: Ciutat Vella
La Rambla, 91
Inauguració: 1914 (2002)
Remodelat
Superfície: 2.155 m2
Establiments: 202
Serveis: punt d’informació,
Aula Boqueria, aparcament,
venda online (Manzaning),
publicacions
boqueria.barcelona

08 — Ciutat Meridiana
Districte: Nou Barris
C. Costabona, 4
Inauguració: 1968 (2001)
Remodelat
Superfície: 107 m2
Establiments: 8+1 autoservei

06 — Canyelles
Districte: Nou Barris
C. Antonio Machado, 10
Inauguració: 1887 (1999)
No remodelat
Superfície: 686 m2
Establiments: 22+1 autoservei
Serveis: aparcament
mercatcanyelles.com

09 — El Clot
Districte: Sant Martí
Pl. Mercat, 26
Inauguració: 1889 (1995)
Remodelat
Superfície: 351 m2
Establiments: 31+1 autoservei
Serveis: aparcament, venda
online, lliurament a domicili
mercatdelclot.net
10 — La Concepció
Districte: Eixample
C. Aragó, 313
Inauguració: 1888 (2009)
Remodelat
Superfície: 857 m2
Establiments: 51+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 (2013)
Remodelat
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 (2007)
No remodelat
Superfície: 530 m2
Establiments: 51
Serveis: lliurament a domicili
mercatlestrella.com
13 — Felip II
Districte: Sant Andreu
C. Felip II, 118
Inauguració: 1966 (2002)
Remodelat
Superfície: 463 m2
Establiments: 38+1 autoservei
Serveis: lliurament a domicili
14 — Fort Pienc
Districte: Eixample
Pl. Fort Pienc, 3
Inauguració: 2004
Remodelat
Superfície: 303 m2
Establiments: 14
mercatfortpienc.cat

15 — Galvany
Districte: Sarrià-Sant Gervasi
C. Santaló, 65
Inauguració: 1926 (1999)
En projecte de remodelació
Superfície: 669 m2
Parades: 230
Establiments: 76
Serveis: aparcament,
lliurament a domicili,
venda online (Manzaning)
16 — El Guinardó
Districte: Horta-Guinardó
C. Teodor Llorente, 10
Inauguració: 1954 (2014)
Remodelat
Superfície: 397 m2
Establiments: 13+1 autoservei
17 — La Guineueta
Districte: Nou Barris
Pg. Valldaura, 186
Inauguració: 1965 (2013)
Remodelat
Superfície: 395 m2
Establiments: 25+1 autoservei
Serveis: comandes per
telèfon, aula de cuina
mercatguineueta.com
18 — Horta
Districte: Horta-Guinardó
C. Tajo, 75
Inauguració: 1951 (1998)
En projecte de remodelació
Superfície: 580 m2
Establiments: 52
Serveis: aparcament,
lliurament a domicili,
venda online (Manzaning)
mercathorta.com
19 — Hostafrancs
Districte: Sants-Montjuïc
C. Creu Coberta, 93
Inauguració: 1888 (2003)
Remodelat
Superfície: 603 m2
Establiments: 47+1 autoservei
20 — Les Corts
Districte: Les Corts
Travessera de les Corts, 215
Inauguració: 1961 (2008)
Remodelat
Superfície: 503 m2
Establiments: 34+1 autoservei
Serveis: aparcament, wifi,
lliurament a domicili
mercatdelescorts.cat
21 — Lesseps
Districte: Gràcia
C. Verdi, 200
Inauguració: 1972 (1999)
Remodelat
Superfície: 340 m2
Establiments: 27+1 autoservei
Serveis: lliurament a domicili,
venda online (Manzaning)
mercatdelesseps.cat

22 — La Llibertat
Districte: Gràcia
Pl. Llibertat, 27
Inauguració: 1888 (2009)
Remodelat
Superfície: 550 m2
Establiments 34+1 autoservei
Serveis: lliurament a domicili
23 — La Marina
Districte: Sants-Montjuïc
Pg. Zona Franca, 178
Inauguració: 2003
Remodelat
Superfície: 334 m2
Establiments: 22+1 autoservei
24 — La Mercè
Districte: Nou Barris
Pg. Fabra i Puig, 270
Inauguració: 1961 (1999)
No remodelat
Superfície: 755 m2
Establiments: 56
Serveis: punt d’informació,
lliurament a domicili
mercatdelamerce.cat
25 — Montserrat
Districte: Nou Barris
Via Favència, 247
Inauguració: 1960 (1997)
En projecte de remodelació
Superfície: 739 m2
Establiments: 43
Serveis: lliurament a domicili
mercatmontserrat.com
26 — El Ninot
Districte: Eixample
C. Mallorca, 133
Inauguració: 1933 (2015)
Remodelat
Superfície: 1.550 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 (2019)
No remodelat
Superfície: 400 m2
Establiments: 1 autoservei
28 — El Poblenou
Districte: Sant Martí
Pl. Unió, 25
Inauguració: 1889 (2005)
Remodelat
Superfície: 424 m2
Establiments: 23+1 autoservei
Serveis: lliurament a domicili
mercatpoblenou.com

29 — Provençals
Districte: Sant Martí
C. Menorca, 19
Inauguració: 1974 (2013)
Remodelat
Superfície: 469 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
Remodelat
Superfície: 802 m2
Establiments: 47+1 autoservei
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 (2020)
En procés de remodelació
Superfície: 209 m2
Establiments: 17
32 — Sant Antoni
Districte: Eixample
C. Comte d’Urgell, 1
Inauguració: 1882 (2018)
Remodelat
Superfície: 1.145 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 (2013)
Remodelat
Superfície: 203 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 (2003)
Remodelat
Superfície: 115 m2
Establiments: 27+1 autoservei
35 — Santa Caterina
Districte: Ciutat Vella
Av. Francesc Cambó, 16
Inauguració: 1848 (2005)
Remodelat
Superfície: 1.103 m2
Establiments: 59+1 autoservei
Serveis: aparcament,
comanda electrònica,
servei a domicili, consigna
mercatsantacaterina.com

36 — Sants
Districte: Sants-Montjuïc
Sant Jordi, 6
Inauguració: 1913 (2014)
Remodelat
Superfície: 669 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 (2007)
Remodelat
Superfície: 384 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 (1998)
No remodelat
Superfície: 207 m2
Establiments: 13
Serveis: aparcament, wifi,
venda online (Manzaning)
39 — Trinitat
Districte: Nou Barris
C. Pedrosa, 21
Inauguració: 1977
Remodelat
Superfície: 163 m2
Establiments: 13+1 autoservei
Serveis: aparcament, wifi
40 — La Vall d’Hebron
Districte: Horta-Guinardó
Pg. Vall d’Hebron, 130
Inauguració: 1969 (2019)
Remodelat
Superfície: 251 m2
Establiments: 19+1 autoservei
Serveis: aparcament,
lliurament a domicili
41 — Encants de Sant Antoni
Districte: Ciutat Vella
C. Comte d’Urgell, 1
Remodelat
Superfície: 3.664 m2
Establiments: 110
42 — Dominical del Llibre
Districte: Ciutat Vella
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: 13

*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 corresponen 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.
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EL COMERÇ DE BARRI
FA CIUTAT
Amb el pas dels anys, Barcelona ha anat
consolidant un model comercial i de mercats
municipals basat en els valors de la proximitat, la
responsabilitat i la sostenibilitat. Gràcies als més
de 61.000 comerços i als 43 mercats municipals
de la ciutat, els carrers de Barcelona són plens
de dinamisme. Agrupats en els eixos comercials,
les associacions i els gremis, tots i totes treballem
junts per oferir-te cada dia un servei millor. Per
això, donar suport a aquest sector és clau tant per
facilitar l’abastiment de productes a la ciutadania
com per tornar a omplir de vida la ciutat.

Si ets comerciant o
paradista
AJUTS ECONÒMICS
- Ajuts als lloguers de locals comercials pàg. 07
- Subvencions per a la transformació digital
del comerç de proximitat i la restauració
pàg. 07

- Microcrèdits B-crèdits pàg. 08
- Subvencions per a la campanya de
l’enllumenat nadalenc a les vies públiques
de la ciutat pàg. 08
- Reforç del Servei de Finançament
Empresarial de Barcelona Activa pàg. 09
- Ajut de 300 euros per a persones
treballadores autònomes pàg. 09
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ASSESSORAMENT
- Servei d’Orientació Jurídica per a empreses
i persones treballadores autònomes per fer
front al pagament del lloguer pàg. 11
- Assessorament per a empreses, entitats i
persones treballadores autònomes pàg. 11
- Plans de reactivació empresarial
Rethinking pàg. 12
- Assessorament a persones emprenedores
pàg. 12

- Bizbarcelona i Saló de l’Ocupació 2020 pàg. 12
- Oficina Tributària d’atenció i
assessorament fiscal per a la ciutadania i
les empreses pàg. 13
- BCN Safe City - Safe Visit pàg. 13
- Servei de suport a la transformació digital
del petit comerç i la restauració. pàg. 14

FORMACIÓ

CANVIS NORMATIUS

- Formació tecnològica per a tothom al
Cibernàrium pàg. 15

- Nou calendari i mesures fiscals pàg. 22

- Formació per a la transformació digital
dels comerços pàg. 16
- Formació en línia per a professionals i
empreses pàg. 16

- Flexibilització dels termes i terminis de les
subvencions pàg. 23
- Reducció dels terminis de pagament de les
factures de l’Ajuntament pàg. 23

- Webinars Mercabarna pàg. 17

PROMOCIÓ
- Marketplace de Mercats de Barcelona pàg. 19
- Fira Mercat de Mercats 2020 pàg. 19
- Discover Barcelona: Business tour &
Networking pàg. 21
-L’impost turístic, al servei de la reactivació
econòmica pàg. 21
RECUPEREM L’ACTIVITAT
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SEGUIM GAUDINT
DE LA RESTAURACIÓ
Quan els restaurants encenen els fogons i els
bars posen les taules, la ciutat torna a omplir-se
de vida. Barcelona té un sector de la restauració
potent, de qualitat, sostenible i compromès amb
l’entorn.

Però el sector de la restauració de Barcelona
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 important
de la nostra cultura davant les persones que ens
visiten.

Si et dediques a la
restauració
AJUTS ECONÒMICS
- Ajuts als lloguers de locals comercials pàg. 07
- Subvencions per a la transformació digital
del comerç de proximitat i la restauració
pàg. 07

- Microcrèdits B-crèdits pàg. 08
- Subvencions per a la campanya de
l’enllumenat nadalenc a les vies públiques
de la ciutat. pàg. 08
- Reforç del Servei de Finançament
Empresarial de Barcelona Activa. pàg. 09
- Ajut de 300 euros per a persones
treballadores autònomes pàg. 09
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ASSESSORAMENT
- Servei d’Orientació Jurídica per a empreses
i persones treballadores autònomes per fer
front al pagament del lloguer pàg. 11
- Assessorament per a empreses, entitats i
persones treballadores autònomes pàg. 11
- Plans de reactivació empresarial
Rethinking pàg. 12
- Assessorament a persones emprenedores
pàg. 12

- Bizbarcelona i Saló de l’Ocupació 2020 pàg. 12
- Oficina Tributària d’atenció i
assessorament fiscal per a la ciutadania i
les empreses pàg. 13
- BCN Safe City - Safe Visit pàg. 13
- Servei de suport a la transformació digital
del petit comerç i la restauració pàg. 14

RECUPEREM L’ACTIVITAT
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FORMACIÓ

CANVIS NORMATIUS

- Formació tecnològica per a tothom al
Cibernàrium pàg. 15

- Nou calendari i mesures fiscals pàg. 22

- Formació per a la transformació digital
dels comerços pàg. 16
- Formació en línia per a professionals i
empreses pàg. 16
- Webinars Mercabarna pàg. 17

PROMOCIÓ
- Marketplace de Mercats de Barcelona pàg. 19
- Fira Mercat de Mercats 2020 pàg. 19
- Discover Barcelona: Business tour &
Networking pàg. 21

- Pròrroga de les autoritzacions d’ampliació
de l’espai públic destinat a terrasses pàg. 22
- Reducció de la taxa de terrasses pàg. 22
- Ampliació de l’espai i rebaixa de la taxa de
guinguetes de platja pàg. 23
- Flexibilització dels termes i terminis de les
subvencions pàg. 23
- Reducció dels terminis de pagament de les
factures de l’Ajuntament pàg. 23
- Reducció del preu públic per la recollida de
residus comercials durant l’estat d’alarma
pàg. 23

- L’impost turístic, al servei de la reactivació
econòmica pàg. 21

ELS INGREDIENTS DEL SECTOR
Innovació i formació.
La restauració de Barcelona cuida tots els detalls. La formació
constant, l’aposta pel producte fresc i de qualitat i la innovació fan de la
restauració un sector potent.
Sostenibilitat i compromís amb l’entorn.
Cada dia més restaurants i bars aposten per productes ecològics i de
proximitat. Així, contribueixen a augmentar l’excel·lència dels seus plats,
però també ajuden a frenar la petjada de carboni. A més, conjuntament
amb el comerç i els mercats, ajuden a minimitzar el malbaratament
alimentari.
Multiculturalitat.
Barcelona també té una rica oferta gastronòmica. Els barris de la ciutat
ofereixen la possibilitat de viatjar a un munt de països a través del
paladar.
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ECONOMIA SOCIAL
I SOLIDÀRIA, ARA MÉS
QUE MAI!
A Barcelona hi ha multitud d’iniciatives de
producció, serveis, activitats, consum i finançament
que funcionen. Són propostes econòmiques
democràtiques, solidàries i respectuoses amb les
persones i els territoris, alhora que aposten per
revertir l’emergència climàtica.

Per això, l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament
amb Barcelona Activa, fomentem i impulsem les
iniciatives socioeconòmiques de l’economia social
i solidària, oferint formació i acompanyament
durant tot el procés de creació i també enfortintles econòmicament.

Si ets cooperativista
o formes part d’una
organització de l’ESS

AJUTS ECONÒMICS
- Ajuts als lloguers de locals comercials pàg. 07
- Subvencions per a la transformació digital del
comerç de proximitat i la restauració pàg. 07
- Microcrèdits B-crèdits. pàg. 08
- Crèdits cooperatius per a la reactivació de
l’economia social i solidària (ESS). pàg. 08
- Subvencions per a la campanya de
l’enllumenat nadalenc a les vies públiques
de la ciutat. pàg. 08
- Reforç del Servei de Finançament
Empresarial de Barcelona Activa. pàg. 09
- Ajut de 300 euros per a persones
treballadores autònomes pàg. 09

RECUPEREM L’ACTIVITAT
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ASSESSORAMENT

PROMOCIÓ

- Servei d’Orientació Jurídica per a
empreses i persones treballadores
autònomes per fer front al pagament del
lloguer pàg. 11

- Marketplace de Mercats de Barcelona pàg. 19

- Assessorament per a empreses, entitats i
persones treballadores autònomes pàg. 11

- Fira Mercat de Mercats 2020 pàg. 19
- Estratègia de reactivació i enfortiment de
l’ESS per a la vida a la ciutat pàg. 20
- Directori en línia d’empreses d’ESS pàg. 20

- Plans de reactivació empresarial
Rethinking pàg. 12

- Discover Barcelona: Business tour &
Networking pàg. 21

- Assessorament a persones emprenedores

- L’impost turístic, al servei de la reactivació
econòmica pàg. 21

pàg. 12

- Bizbarcelona i Saló de l’Ocupació 2020 pàg. 12
- Oficina Tributària d’atenció i
assessorament fiscal per a la ciutadania i
les empreses pàg. 13
- BCN Safe City - Safe Visit pàg. 13
- Servei de suport a la transformació digital
del petit comerç i la restauració pàg. 14
- Assessorament en economia social i
solidària (ESS) pàg. 14

FORMACIÓ
- Formació tecnològica per a tothom al
Cibernàrium pàg. 15
- Formació per a la transformació digital
dels comerços pàg. 16
- Formació en línia per a professionals i
empreses pàg. 16
- Aula Virtual per a projectes de l’economia
social i solidària (ESS) pàg. 16
- Webinars Mercabarna pàg. 17
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CANVIS NORMATIUS
- Nou calendari i mesures fiscals pàg. 22
- Flexibilització dels termes i terminis de les
subvencions pàg. 23
- Reducció dels terminis de pagament de les
factures de l’Ajuntament pàg. 23

COM PUC SUMAR-ME A L’ESS?

Barcelona és una ciutat on l’economia social i solidària té una presència
en pràcticament qualsevol sector, des de l’habitatge, l’alimentació,
l’energia, les finances, la cultura, fins a l’atenció a les persones. Avui en
dia, més de 4.700 iniciatives socioeconòmiques de la ciutat s’inspiren
en els valors de l’ESS.
Al web d’economia social i solidària hi podràs descobrir tot un ventall
d’informació, recursos, serveis, entitats, tallers i activitats que et
permetran endinsar-te dins d’aquest món i descobrir totes les seves
possibilitats a Barcelona.
i https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria

RECUPEREM L’ACTIVITAT
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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’observar-la des dels balcons, és hora de reomplir
de vida els carrers, gaudir de la ciutat i retrobarnos amb l’amplíssima oferta d’activitats a l’abast
de tots els interessos. La ciutat s’ha posat a punt
amb una oferta pensada per al públic local i
adaptada a les noves necessitats i interessos.

Si vols redescobrir
Barcelona
PROMOCIÓ
- Bonus Cultura pàg. 18
- Barcelona Marketplace pàg. 18
- Punt d’interès de ciutat pàg. 19
- Barcelona Panoràmica pàg. 19
- Rutes temàtiques per conèixer totes les
Barcelones pàg. 19
- Fira Mercat de Mercats 2020 pàg. 19
- Noves activitats al Parc Güell, al Tibidabo,
al Zoo i a l’Anella Olímpica pàg. 19
- Targetes d’aparcament pàg. 21
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REIMPULSEM LA
PROMOCIÓ ECONÒMICA I
EL TURISME DE QUALITAT
Barcelona, la nova ciutat global, s’enfronta ara al
repte de la recuperació econòmica post covid-19,
apostant per un model de ciutat compromesa
amb la seva gent i treballant per una recuperació
econòmica sostenible i connectada amb el món
per fer-ho possible.

La ciutat vol seguir sent seu de molts agents
internacionals de l’empresa, la inversió i el talent.
Per això reactivem una promoció econòmica
internacional amb visió de futur, que impulsi una
ciutat connectada, innovadora, diversa, sostenible
i segura.

Si tens un projecte turístic
o internacional
ASSESSORAMENT
- Compromís per a la Sostenibilitat Turística
Barcelona Biosphere pàg. 13
- BCN Safe City - Safe Visit pàg. 13

PROMOCIÓ
- Barcelona International Welcome pàg. 20
- Barcelona es referma com a seu del Mobile
World Congress pàg. 20
- Barcelona Expat Week pàg. 20
- Discover Barcelona: Business tour &
Networking pàg. 21
- Targetes d’aparcament pàg. 21
- L’impost turístic, al servei de la reactivació
econòmica pàg. 21
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HORTAGUINARDÓ
SARRIÀSANT GERVASI

NOU
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SANT
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GRÀCIA
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1

2
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CIUTAT
VELLA
SANTS-MONTJUÏC
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8

5

3 4

SANT MARTÍ

ADRECES D’INTERÈS
Equipaments de Barcelona Activa
1

Porta22 – Serveis i recursos per a l’ocupació
i la carrera professional		
Carrer Llacuna, 156 - 162, 08018 BARCELONA
93 401 98 99
porta22@barcelonactiva.cat
2

Centre per a la iniciativa emprenedora
L’equipament de les emprenedores i els
emprenedors de la ciutat, ubicat al Poblenou
Carrer Llacuna, 156 - 162, 08018 BARCELONA
901 55 11 55
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 Roc Boronat, 117 - 127, 08018 BARCELONA
93 320 96 00
oae@barcelonactiva.cat
4

Cibernàrium
Centre de capacitació tecnològica per a
professionals i empreses, ubicat a l’edifici
MediaTIC
Carrer Roc Boronat, 117 - 127, 08018 BARCELONA
93 401 97 01
cibernarium@barcelonactiva.cat
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Convent de Sant Agustí
L’equipament referent en ocupació i
emprenedoria al districte de Ciutat Vella
Plaça Pons i Clerch, 2, 1r, 08003 BARCELONA
93 268 43 93
convent_sant_agusti@barcelonactiva.cat
6

Nou Barris Activa
L’espai de referència per a la promoció
econòmica i l’ocupació del districte de Nou Barris
Carrer Vilalba dels Arcs, 39, 08042 BARCELONA
93 234 61 31
noubarrisactiva@barcelonactiva.cat
7

INNOBA
El centre per a la Innovació Socioeconòmica a
Can Jaumandreu
Carrer del Perú, 52, 08018 BARCELONA
93 320 34 04
w28.bcn.cat/innoba /ca/
Consulta la resta d’equipaments de
Barcelona Activa a:
barcelonactiva.cat/equipaments

Altres
8

Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor
Ronda de Sant Pau, 43, 45, 08015 Barcelona
93 153 70 10
41

maiensaturem.barcelona

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)
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