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01 Introducció 

L’Ajuntament de Barcelona va dur a terme al llarg de 2012 un procés de reorganització  del seu instrument 
d’execució de polítiques de promoció econòmica basat en un nou enfocament: l’empresa com a centre de 
les polítiques de promoció econòmica, i motor de cr eixement econòmic, riquesa i ocupació .  

La situació de crisi econòmica que patim, amb un atur persistent que a la ciutat supera les 110.000 
persones, fa més necessari que mai alinear totes les actuacions per facilitar l’activitat econòmica i 
empresarial, perquè són les empreses les que han de crear els llocs de treball  que necessitem. 

I això només ho podem fer amb un conjunt de serveis a les empreses i a les persones eficaços, de qualitat i 
permanents, no sotmesos a interessos aliens als objectius de ciutat. Fins ara, el model de prestació de 
serveis de Barcelona Activa estava condicionat a l’obtenció de subvencions, i eren aquestes subvencions, 
dissenyades per altres administracions tenint en compte el seu territori d’actuació, no la casuística pròpia de 
la ciutat de Barcelona, les que dibuixaven el tipus de polítiques a executar i la temporalitat de les mateixes. 
Quan finalitzava la subvenció, finalitzava el servei al ciutadà o a l’empresa, independentment de si l’actuació 
era necessària. 

Al juny de 2012 el govern municipal va presentar en Comissió d’Economia, Empresa i Ocupació i davant del 
Plenari Municipal la nova Barcelona Activa, una nova organització que des d’aleshores ha estat treballant 
per configurar un nou catàleg permanent d’actuacions adequades a les necessitats específiques  de la 
nostra ciutat i entorn des d’una perspectiva metropolitana, de les nostres empreses i els nostres ciutadans, 
sense estar condicionats per subvencions però sense  deixar d’analitzar cada convocatòria  de 
subvenció i presentant aquells projectes que considerem beneficiosos i complementaris a l’estratègia 
definida amb autonomia i independència financera. 

Durant aquests mesos s’ha produït una estructuració de plantilla sense precedents, amb l’objectiu de dotar 
la ciutat, per primer cop, d’uns serveis permanents de suport a l’empresa i l’ocupació ben dimensionats i 
amb adaptabilitat per fer front a les necessitats presents però també per avançar cap a un model econòmic 
competitiu i sostenible de futur. D’aquesta manera, l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, 
compta amb més recursos tècnics propis per atendre persones i empreses i per impulsar la promoció de la 
ciutat, al temps que treballa en la cerca de l’eficiència en processos i resultats per alliberar recursos 
econòmics que permetin realitzar noves actuacions. 

Es dota, doncs, de major capacitat per ser un entorn business friendly  i per enfortir en clau 
econòmica la marca Barcelona , actius, tots dos, cabdals per a la reactivació de l’activitat econòmica 
creadora d’ocupació. 

De tot aquest exercici en resulta el pla de treball de Barcelona Activa per a l’any 2013 que es presenta en 
aquest informe. Es tracta d’un pla de treball completament alineat amb els objectius del Marc Estratègic 
de l’Ajuntament de Barcelona per al període 2012-2015 recentment aprovat i que contribuirà a impulsar les 
mesures sorgides dels grups de treball de la Taula Barcelona Creixement . 

Així, els objectius estratègics sobre els que actuarà directament Barcelona Activa són: 

1.10.1. Xarxa i Entorn: Establir un nou model de relació entre l’administració, les empreses i els 
centres de coneixement per potenciar el creixement econòmic 

1.10.2. Ocupació i Demanda Real: Reorientar els serveis d’ocupació cap a la demanda real 
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3.1.1. Barcelona Logística: Afavorir i promoure territori i activitat empresarial relacionada amb la 
logística. 

3.2.1. Mobile Capital, ecosistema permanent: Expandir l’impacte de la capitalitat del Mobile per a 
construir un ecosistema permanent. 

3.2.3. Sectors d’alt valor afegit: Incidir en el desenvolupament i creixement de les empreses dels 
sectors d’alt valor afegit 

3.2.5. Activitat turística: Afavorir el desenvolupament de l’activitat econòmica vinculada al turisme 

3.2.6. Comerç, clau d’activitat econòmica i d’equilibri territorial: Fomentar la millora de la qualitat i la 
competitivitat en el sector comercial, així com la integració en els barris de la ciutat 

3.2.8. Indústria productiva a la ciutat: Enfortir la indústria productiva a la ciutat,  sostenible, neta i 
compatible amb altres usos de ciutat 

3.3.1. Capital i Inversions: Atracció de fonts de finançament, empreses i inversions cap a una 
Barcelona Metropolitana. 

3.3.2. Reorganització d'EEIO: Reorganitzar l’Àmbit d’Economia, Empresa i Ocupació fent de 
Barcelona Activa l’instrument per a l’execució de totes les polítiques de promoció econòmica. 

3.4.2. Comunicació i Posicionament: Aconseguir visibilitzar de forma proactiva l’acció relacionada amb 
les finances municipals i amb les polítiques de promoció econòmica. 

3.4.4. Esdeveniments internacionals: Afavorir la realització d’esdeveniments amb valor afegit per a 
l’economia de la ciutat 

3.5.2. Orientació a mercat i a l’emprenedoria: Reforçar la competitivitat i l’orientació a mercat de 
l’activitat empresarial i donar suport a l’emprenedoria. 

3.6.1. Orientació Business: Vetllar perquè les actuacions municipals estiguin orientades efectivament 
cap a l’interès de l’activitat econòmica. 

4.9.1. Turisme i territori: Aprofitar el turisme per posicionar sectors i actius estratègics de la ciutat. 

El present informe detalla els serveis i programes a dur a terme per Barcelona Activa l’any 2013, així com el 
nombre de treballadors que els desenvoluparan i el nombre previst de beneficiaris atesos. Es fa constar, així 
mateix, que aquest catàleg de serveis i programes pot variar al llarg de l’any en funció de l’aparició de nous 
recursos que possibilitin reforçar accions i/o crear-ne de noves, tant si provenen d’altres administracions 
com si provenen de nous acords de col·laboració públic-privada o d’estalvis d’eficiència. 

En resum, es presenta un pla d’actuacions, reflex de l’aposta municipal per donar suport a l’empresa com a 
creadora de creixement econòmic, riquesa i ocupació, que es caracteritza per: 

� integralitat i ambició 

� conjunt de serveis permanents i de qualitat, gràcies a l’estructuració de personal que ha comportat la nova 
Barcelona Activa 

� manteniment de serveis i programes ja existents que, fins i tot, es reforcen, donada la seva idoneïtat i 
eficàcia. És el cas del model d’atenció a emprenedors, del servei de constitució telemàtica de societats 
Punt PAIT o del servei d’orientació acadèmica i professional per a joves, entre d’altres. 

� posada en marxa de noves actuacions que completin el servei a l’empresa i l’ocupació que aquest govern 
considera necessari proveir per impulsar la reactivació econòmica 

� planificació, rigor i control pressupostari 

� innovació i valentia per trencar amb metodologies tradicionals i avançar cap a un nou compromís entre 
administració i empreses-ciutadans en els programes de promoció econòmica, com és el cas de la nova 
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àrea d’Empresa de Barcelona Activa i el nou programa d’ajuts a la contractació que suposa la injecció 
directa de pressupost municipal per facilitar la incorporació de talent a les empreses al temps que es 
promou la creació d’ocupació indefinida per a joves i aturats de llarga durada. 
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02 Serveis i programes 2013 

A continuació es detalla el catàleg de serveis i programes previst per a l’any 2013, distingint per àmbits 
d’actuació: suport a l’empresa i l’ocupació i la promoció de Barcelona. 

1. SERVEIS A L’EMPRESA I L’OCUPACIÓ 

En aquest àmbit es presentarà l’activitat prevista organitzada segons la seva durada, col·lectiu o format. 
Així, s’entén com a servei  tot allò que s’ofereix de forma gratuïta i universal, de manera continuada en el 
temps, amb presència física i on-line. Els serveis permanents es complementen amb programes , que tenen 
una durada determinada en el temps i estan dissenyats per un públic concret i limitat (per sector, col·lectiu, 
etc.), activitats , amb una durada puntual, i productes , que poden ser propis o d’altres institucions. 

EMPRESA 

Per donar suport en la millora de la competitivitat de les empreses de la ciutat de Barcelona, Barcelona 
Activa proposa la creació d’una nova línia de serveis, integral, que faciliti l’absorció de necessitats 
empresarials i fomenti l’activitat econòmica i la generació d’ocupació. Per fer-ho, Barcelona Activa passa a 
ser una organització prestadora de serveis permanents a les  empreses , comptant per primer cop amb 
una Oficina d’Atenció a l’Empresa  municipal (mesura 4 Barcelona Creixement), juntament amb programes 
segmentats per col·lectiu, sector o territori, de millora en la gestió, l’estratègia i el creixement empresarial. 
Barcelona Activa oferirà suport a les empreses a través del següent ventall de serveis i programes: 

SERVEIS  

Oficina d’Atenció a l’Empresa 

L’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) constarà inicialment de sis serveis diferenciats prestats de forma 
presencial,  online i/o telefònic. 

1 Tramitació de societats 

El servei de constitució de societats a través del Punt d’Assessorament i Inici de Tramitació (PAIT) del 
Ministeri, permet tramitar telemàticament la creació de societats limitades (SL) en un període mig d’entre 
tres i cinc dies. 

2 Finançament empresarial 

Servei de suport en la recerca i prescripció de finançament bancari, públic o privat. Barcelona Activa és 
facilitadora financera acreditada per l’ICF i disposa de convenis específics amb entitats financeres. Pel que 
fa al finançament públic, Barcelona Activa assessora i facilita l’accés a ajuts procedents d’organismes 
públics autonòmics, estatals i europeus. Així mateix, s’impulsa l’accés a finançament privat amb activitats de 
preparació per a la inversió, coorganització de fòrums d’inversió amb les xarxes de business angels de la 
ciutat i la creació d’espais de contacte entre emprenedors i inversors privats. A través d’aquest servei 
s’impulsarà l’assoliment de les mesures 5, 6, 7 i 21 del Barcelona Creixement. 
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3 Servei Empresa-Ocupació 

Es posarà en contacte les empreses amb treballadors i usuaris de Barcelona Activa que s'ajustin al perfil de 
les vacants i tinguin interès en accedir-hi (contribuint a l’assoliment de la mesura 1 Barcelona Creixement). 

Així mateix, s’impulsarà el nou programa Posa Talent, que permetrà les empreses interessades en millorar 
el seu equip humà acollir estades de pràctiques d'alumnes d'MBAs, postgraus, màsters i cursos específics 
en diferents àmbits d'universitats i escoles especialitzades, que podran aportar la seva experiència 
professional internacional. 

4 Nous mercats 

Servei per facilitar a les petites i mitjanes empreses de la ciutat l’accés a nous mercats que incrementin la 
seva capacitat de vendes, com ara el mercat de compra pública o els mercats internacionals. Per promoure 
el mercat de compra pública, es fomentarà la creació d’un marketplace únic d’oferta pública a la ciutat 
(mesura 10 Barcelona Creixement), posant a disposició de les pimes accions d’identificació i informació de 
concursos públics; assessorament i acompanyament en la tramitació dels procediments administratius, 
financers i jurídics; preparació de les propostes; formació per augmentar la probabilitat d’èxit; i avaluació de 
possibles col·laboracions entre empreses davant d’una convocatòria pública. 

Al mateix temps, per fomentar la internacionalització de les pimes, s’organitzaran activitats en col·laboració 
amb les administracions i institucions especialitzades en la matèria, com ara ACC1Ó, l’ICEX o la Cambra de 
Comerç de Barcelona per facilitar informació, assessorament, networking i suport a la internacionalització. 

5 Localització empresarial 

Servei d’informació i suport a les empreses en la recerca d’espais adequats a les seves necessitats a la 
ciutat de Barcelona (locals comercials, centres de negoci i oficines).  

6 Landing empresarial 

Servei adreçat a aquells emprenedors o empreses internacionals que volen instal·lar-se, traslladar o ampliar 
la seva empresa a Barcelona (Mesura 26 Barcelona Creixement). La cartera de serveis que es posarà a la 
seva disposició inclou: informació i assessorament sobre els tràmits de constitució, servei de tramitació 
telemàtica de societats, assessorament financer, suport per a la cerca d'espais d'oficina, suport per a la 
contractació de professionals i servei d'after care. Així mateix es treballarà per a la simplificació de circuits i 
procediments i incorporació de l’anglès amb l’objectiu d’avançar cap a un entorn business friendly. La 
posada en marxa del servei es reforçarà amb acords de Crosslanding amb altres ciutats (Mesura 14 
Barcelona Creixement). 

Tràmits Ajuntament 

Integració en l’OAE dels diferents tràmits de llicència, entre d’altres, de competència municipal. 

PROGRAMES 

aXelera 

Programa impulsat en col·laboració públic-privada adreçat a identificar les empreses amb més potencial de 
creixement de l'àmbit metropolità de Barcelona per ajudar-les en la seva expansió (mesura 16 Barcelona 
Creixement). S’oferirà un paquet d'accions individualitzat, un pla de promoció global, trobades amb inversors 
i apadrinaments empresarials per accelerar el creixement de les empreses seleccionades. 

Learning to Grow 

Programa que té com objectiu acompanyar i assessorar a empresaris/es i directius/ves en el procés de 
desenvolupament i creixement de les seves empreses en el context actual, marcat per la crisi econòmica. El 
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programa es basa en el mètode del cas (descripció d'una situació concreta amb finalitat pedagògica) i es 
complementa amb una sèrie de notes tècniques i conferències-coloqui que permeten als participants 
reflexionar sobre la seva pròpia experiència i aprendre de l'experiència d'altres persones. 

Reempresa 

Nou programa per impulsar la transmissió d’empreses com a via de creació i creixement d’activitat 
econòmica a la ciutat, en col·laboració amb la CECOT (mesura 23 Barcelona Creixement). Barcelona Activa 
disposarà d’una oficina del Centre de Reempresa de Catalunya que donarà serveis d’assessorament i 
acompanyament als processos de cessió d’empreses a altres emprenedors per poder continuar amb 
l’activitat. Existirà una aplicació a internet que permetrà posar en contacte l’oferta amb la demanda. 

Mentoring 

Nou dimensionament d’aquest programa per afavorir el creixement de les petites i mitjanes empreses a 
través de l'aportació voluntària d'assessorament i d'acompanyament per part d'empresaris i directius en 
actiu i de reconeguda trajectòria (mesura 24 Barcelona Creixement). 

Programa de visites a empreses 

Nou programa que permetrà tenir un contacte directe amb les necessitats de les empreses a través d’un 
programa de visites de l’equip tècnic de Barcelona Activa a diferents empreses del territori. S’aproparan els 
serveis i programes existents per promoure la millora de la gestió, competitivitat, innovació i creixement 
empresarial, i es realitzarà una important tasca de prospecció sobre les necessitats de nous recursos 
humans que puguin tenir. 

Parc Tecnològic Barcelona Nord 

Equipament municipal dotat d'infraestructures avançades destinat a empreses de base tecnològica que 
estiguin orientades a la innovació, en especial dins del camp de les enginyeries. Les empreses instal·lades 
disposen de serveis logístics i administratius, serveis d’assessorament i informació permanent, capacitació 
empresarial i plataforma de relacions i networking, així com serveis avançats de suport a la innovació, la 
consolidació i el creixement empresarial. 

Producte: subvencions a la creació d’ocupació 

Nou producte per facilitar la contractació indefinida de joves menors de 30 anys i aturats de llarga durada 
(més de 12 mesos) a petites i mitjanes empreses de la ciutat. Aquest programa municipal d’ajuts directes a 
les empreses per a la contractació indefinida d’uns col·lectius especialment afectats per l’atur suposa un pas 
endavant en les polítiques municipals de suport a l’empresa i de foment de l’ocupació. Concretament, es 
preveu aportar 3.000 euros per cada nou contracte indefinit fins arribar a un total d’1,8 milions d’euros, que 
seran destinats a 600 nous contractes de treball. 

 

EMPRENEDORIA 

Barcelona Activa disposa d’una trajectòria de més de 25 anys impulsant l’emprenedoria a la ciutat com a via 
de creació de riquesa i ocupació. Tota aquesta experiència porta a consolidar un model útil i eficaç, 
reforçant la seva integralitat  en el marc d’una aposta ferma pel suport a l’empresa, ampliant el servei en 
la fase de posada en marxa  efectiva de l’empresa, tot garantint un servei permanent de màxima qualitat , 
tant presencial com virtual. 

SERVEIS 
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Difusió i orientació en emprenedoria 

Sessions informatives diàries sobre creació d’empreses on es difon la cultura emprenedora i s’expliquen els 
serveis d’emprenedoria que ofereix la ciutat, així com els aspectes bàsics a tenir en compte per emprendre 
una iniciativa empresarial a Barcelona. 

Acompanyament a la creació d’empreses 

Al Centre de Recursos per Emprendre, les persones emprenedores tindran a la seva disposició un reforçat 
equip de tècnics i tècniques experts en creació d’empreses que, sense necessitat de demanar cita prèvia, 
oferiran assessorament en les diferents etapes del procés de creació de l’empresa, proporcionant suport en 
l’elaboració del pla d’empresa, en la recerca de finançament i en l’estudi de viabilitat del projecte. 

Serveis d’incubació d’empreses 

Espais i serveis a través de dues incubadores específiques destinades, respectivament, a empreses 
innovadores de nova creació (incubadora Glòries) i a entitats que aglutinen innovació i llurs spin-offs 
(Almogàvers Business Factory). 

Els serveis logístics i administratius de qualitat i el servei d’assessorament especialitzat a les empreses 
incubades es complementaran amb altres programes i serveis que es posaran en marxa per a aquesta 
tipologia d’empreses innovadores, com ara relatius a mentoring i finançament. 

Al llarg de 2013 Barcelona Activa posarà en marxa la nova incubadora FreeZone (mesura 20 Barcelona 
Creixement) per a empreses del sector de les tecnologies mòbils, en línia amb el projecte de capitalitat 
mundial del mòbil. Així mateix, es treballarà per crear un nou centre d’incubació d’empreses a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona (ESA BIC Barcelona) en col·laboració públic-privada amb la Diputació de 
Barcelona, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, l’AMB, l’UPC, Caixa Capital Risc i l’Agència Europea de 
l’Espai, per impulsar el creixement de 40 empreses del sector de l’espai i relacionades en els propers 4 
anys. 

Serveis on line 

Barcelona Activa, al web www.bcn.cat, posa a l’abast de totes les persones emprenedores recursos en línia 
per avaluar, analitzar i concretar les idees de negoci. Així, les persones emprenedores disposen del Test 
Idea per avaluar la idea de negoci, el Pla d’empresa On Line per a l’elaboració i redacció del projecte 
empresarial, l’aplicació Les Claus per Emprendre per treballar les competències emprenedores, i el servei 
Ubica’t, el primer servei de georeferenciació amb bases de dades que permet analitzar el mercat, l’activitat 
econòmica i la demografia. 

A més, www.bcn.cat/empresa, ofereix tota l’actualitat emprenedora i empresarial, amb informes i dossiers 
pràctics amb les novetats que afecten la creació d’empreses. 

PROGRAMES 

Programes a mida de creació d’empreses en sectors e stratègics 

S’impulsaran programes integrals d’acompanyament a la creació d’empreses específics en sectors d’interès 
estratègic per a la ciutat, com ara els sectors emergents de les noves tecnologies, les indústries creatives, el 
bio, o les energies netes (mesura 28 Barcelona Creixement), així com altres sectors estratègics per a 
l’economia de la ciutat, com són el comerç, les activitats artesanals o la construcció, en estreta col•laboració 
públic-privada. 

Programes a mida de creació d’empreses per a col·le ctius 

Es promouran noves edicions de programes per facilitar la creació d’empreses entre diferents col•lectius 
(mesura 29 Barcelona Creixement), com són els joves, els majors de 40 anys o les dones. 
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Posa’t en marxa 

Nou programa com a extensió dels programes de suport a les empreses que comencen a la ciutat de 
Barcelona. Així, s’oferirà servei a les persones emprenedores en el moment de la creació de l’empresa, 
combinant la formació per a la constitució, el servei de constitució electrònica de societats-Punt PAIT i en els 
moments posteriors, el servei d’assessorament tècnic especialitzat a càrrec d’empresaris i directius 
membres de Secot. 

Accions de dinamització i networking de la comunita t emprenedora 

S’impulsaran accions per promoure l’esperit emprenedor entre els ciutadans com a mitjà per generar 
ocupació i riquesa, al mateix temps que es proposarà una oferta de seminaris i tallers pràctics de curta 
durada per fomentar la cooperació i la dinamització empresarial entre les persones emprenedores. 

 

CAPACITACIÓ PROFESSIONAL I OCUPACIÓ  

El nou model de Barcelona Activa assegurarà un servei d’ocupació municipal estable, inclusiu, inte gral i 
dimensionat a la demanda real , amb serveis permanents de qualitat  que garanteixin l’atenció 
ocupacional necessària de les persones, complementant-se amb programes addicionals de durada 
determinada i focalitzats a col·lectius específics, segons els recursos disponibles. 

SERVEIS 

Assessorament personalitzat 

S’ampliarà la capacitat d’assessorament i acompanyament individual de l’usuari/a cap al seu objectiu 
professional o derivació cap als recursos més adients en cada cas. Atenció al públic amb amplis horaris i 
sense necessitat de cita prèvia. 

Orientació i recerca de feina 

Àmplia oferta d’accions grupals per a la capacitació en la recerca de feina, d’acord amb la realitat del mercat 
i les empreses. Adreçat prioritàriament a persones en situació d’atur que busquen feina i també a persones 
que volen reorientar la seva carrera professional.  

Desenvolupament professional 

Àmplia oferta d’accions per al desenvolupament de competències i habilitats transversals, orientades a 
l’augment de l’ocupabilitat i la competitivitat de les persones usuàries. Contempla jornades i trobades amb 
empreses per al coneixement de les tendències del mercat de treball.  

Divulgació de la cultura emprenedora i els valors d el treball entre els joves 

Orientació acadèmica i professional dels joves estudiants, amb activitats multiformat, per tal de contribuir a 
prevenir el fracàs escolar i, d’aquesta manera, disposar d’un capital humà més qualificat i competitiu. El 
foment de la cultura emprenedora i dels valors del treball del jovent és un dels pilars d’aquest servei 
(mesura 11 Barcelona Creixement). 

Web “Barcelona Treball” 

Potent eina al servei de totes aquelles persones que estan buscant feina, volen canviar de feina o volen 
mantenir-se informades sobre les tendències més actuals del món del treball. Ofereix múltiples continguts 
interactius indispensables per treballar el projecte professional de manera autònoma. És, a la vegada, 
l’observatori permanent del mercat de treball per a la continua orientació dels serveis cap a la demanda real, 
en col·laboració amb una àmplia xarxa de partners del món laboral, empresarial i del coneixement. 
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PROGRAMES 

Programa d’inserció sociolaboral  

Atenció personalitzada i intensiva per a la inserció de persones amb problemàtica sociolaboral. Consisteix 
en l'accés a un itinerari d'inserció personalitzat al mercat de treball que ofereix: tutories individuals, 
orientació laboral, aprenentatge i millora de destreses laborals que facin possible adquirir un perfil 
professional que s'ajusti a les ofertes de treball i ocupació, i contacte amb empreses per facilitar la inserció 
laboral. Realitzat en col·laboració amb Serveis Socials. També es durà a terme el programa “Dona Impuls” 
per a la inclusió sociolaboral de dones subsaharianes, en col·laboració amb l’agència ABITS (Agència per a 
l’Abordatge Integral del treball sexual). 

Programa personalitzat de recerca de feina 

Programa per a l’orientació i la recerca de feina destinat a persones amb baix nivell d’autonomia personal 
que combina la formació grupal amb el seguiment personalitzat de cada persona usuària. Realitzat en 
col·laboració amb Serveis Socials. 

Joves per a l’ocupació 

Programa integral de formació i inserció per a 120 joves en situació d’atur d’entre 16 i 25 anys de baixa 
qualificació que contempla ajuts a la contractació per a empreses. És un programa cofinançat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya. Inclourà accions de tutorització individualitzada, accions per a l’adquisició de 
competències professionals, formació professionalitzadora en les famílies professionals d’administració i 
gestió d’empreses, comerç i màrqueting, hosteleria i turisme, i indústries alimentàries, suport en la formació 
per a l’obtenció del graduat en ESO i experiència i contractació en empreses. 

De l’atur a l’acció 

Programa integral d’orientació, formació i adquisició d’experiència professional en empreses o entitats sense 
afany de lucre adreçat a 60 persones aturades amb una antiguitat a l’atur superior a un any i que hagin 
exhaurit la prestació d’atur o el subsidi. Programa cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, amb 
tutorització i acompanyament a la inserció, formació en competències professionals, formació 
professionalitzadora en comerç i màrqueting, serveis socioculturals i a la comunitat, i administració i gestió 
d’empreses, i contractació en empreses. 

Formació en àrees prioritàries 

Accions formatives ocupacionals en sectors d’interès prioritari per a l’accés al mercat laboral. S’impartiran 65 
cursos, amb 1.300 places i prop de 3.800 hores de formació en els sectors dels serveis socioculturals i a la 
comunitat, logística, comerç i màrqueting. És un programa cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Treball als Barris 

Programes ocupacionals, formatius i de dinamització econòmica a 12 barris d’especial atenció de la ciutat. 
És un programa cofinançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Projecte innovador sector Mobile 

Nou programa que inclourà diverses fases, des de la identificació i elaboració del mapa d’ocupacions 
vinculades al sector de les tecnologies de la mobilitat, la seva divulgació i formació professionalitzadora en 
aquestes ocupacions. Aquest programa innovador permetrà aprofitar les sinèrgies derivades del projecte de 
Capital Mundial del Mòbil que ha iniciat la ciutat de Barcelona i impulsar aquest sector emergent creador de 
nova ocupació. 

 



Informe Barcelona Activa. Serveis i programes 2013 

 

 

 

 

 

 

 

11

FORMACIÓ 

El nou model de Barcelona Activa ha concebut la creació d’una àrea dedicada a la formació que ha 
impulsat, de manera finalista, un ampli programa d’accions formatives per a la capacitació tecnològica, al 
temps que ha gestionat de manera transversal la formació complementària dels serveis de suport a 
l’empresa i l’emprenedoria de Barcelona Activa. Aquest avenç permetrà una millora en els processos 
formatius i en l’eficiència del servei als ciutadans.  

FORMACIÓ EN CAPACITACIÓ TECNOLÒGICA  

Capacitació tecnològica 

Programa d’activitats formatives de curta durada (càpsules i píndoles formatives) per la millora de les 
competències tecnològiques dels ciutadans. Aquesta oferta s’estructura en dos grans blocs:  

1. Alfabetització digital a mitjançant el programa “Antenes Cibernàrium” a través de la xarxa de biblioteques 
públiques de la ciutat.  

2. Capacitació tecnològica per professionals i pimes: Amb activitats molt pràctiques, d’entre 3 i 12 hores, 
sobre un tema molt concret, generalment una solució, un concepte o una eina tecnològica, els participants 
podran conèixer noves maneres d’utilitzar Internet per ser més eficients, incrementar la productivitat i 
aconseguir un avantatge competitiu en l'empresa. 

FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ALS SERVEIS D ’EMPRESA I EMPRENEDORIA 

Formació per a la gestió empresarial 

Programa d’activitats formatives de curta durada (càpsules i píndoles formatives) enfocades a la millora de 
la gestió de les empreses, així com de les habilitats i competències per a una millora de la competitivitat del 
teixit empresarial. El programa comprèn activitats sobre estratègia, finançament, màrqueting i 
internacionalització entre altres. 

Formació en coneixements i habilitats per emprendre  

Programa d’activitats formatives de curta durada (càpsules i píndoles formatives) enfocades a donar eines i 
recursos als emprenedors per la consecució de la posada en marxa d’una nova empresa. El programa, sota 
el nom de “El que cal saber per emprendre” comprèn activitats des de la creació d’un pla de negoci fins a 
tècniques de venda i gestió d’actius.  
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2. PROMOCIÓ 

Barcelona Activa treballarà per facilitar i crear les condicions per atraure, retenir i generar activitat 
econòmica a la ciutat de Barcelona i la seva àrea d’influència. 

De la mateixa manera, vetllarà per refermar Barcelona i la seva marca com a sinònim d’èxit i prestigi, 
vinculada a valors com la innovació, la creativitat, el coneixement i el progrés. Per això, amb la clara voluntat 
de potenciar-la i fer-la valer local i internacionalment, Barcelona Activa actuarà en els següents àmbits: 
promoció de la ciutat, promoció del turisme i esdeveniments, del territori i del comerç, així com la promoció 
dels sectors estratègics per a la ciutat. 

 

PROMOCIÓ DEL TURISME I ESDEVENIMENTS 

En aquest àmbit, Barcelona Activa impulsarà i coordinarà les accions relacionades amb la gestió de 
l’impacte que suposa el turisme a la ciutat per tal que, mantenint la seva importància econòmica, millori la 
qualitat de la vida dels ciutadans. Al mateix temps, es potenciarà l’atracció, l’aterratge i la fidelització a la 
ciutat d’esdeveniments d’interès econòmic. 

Impuls i coordinació de la gestió del turisme a la ciutat 

Accions destinades a la millora de la qualitat i la competitivitat de l’activitat turística, consolidant Barcelona 
com a destinació de turisme responsable i sostenible, amb actuacions com ara l’extensió de la certificació 
Biosphere, la promoció de la Responsabilitat Social de les Empreses turístiques i altres accions de 
sensibilització al turisme. 

S’impulsaran plans de turisme per als 10 districtes de la ciutat, amb nous atractors urbans que generin 
centralitat a tots els districtes (mesura 2 Barcelona Creixement).   

Es desenvoluparà un nou portal de turisme de la ciutat en què es promourà la responsabilitat social a les 
empreses vinculades al sector.  

Es posaran en marxa accions de sensibilització del turisme per a la ciutadania, que inclouran la realització 
d’una enquesta d’opinió ciutadana.  

Promoció d’Esdeveniments 

S’afavorirà l’aterratge d’esdeveniments d’interès econòmic per a la ciutat, proporcionant suport logístic i 
comunicatiu. Es treballarà per captar noves fires i congressos internacionals estratègics per a Barcelona, 
amb l’objectiu d’haver captat, fins al 2015, un total de cinc noves fires i congressos internacionals de gran 
abast (mesura 13 Barcelona Creixement). 

 

PROMOCIÓ DEL TERRITORI I COMERÇ 

La proximitat és un dels 3 principis que inspiren l’acció de govern del present mandat. És per això que es 
posa en marxa aquesta línia d’activitat amb l’objectiu de desenvolupar una promoció econòmica de 
proximitat treballant amb els 10 districtes de Barcelona.  

Així mateix, el comerç, clau d'activitat econòmica  i d'equilibri territorial, motor econòmic de llarga tradició 
així com important vertebrador de la cohesió social, es potenciarà mitjançant programes de suport a la 
modernització i d’impuls econòmic a través d’accions de proximitat i col·laboració entre els agents públics i 
privats.  
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Promoció del Territori 

S’aproparan els serveis de Barcelona Activa a tots els barris de la ciutat treballant per millorar la interlocució 
amb els Districtes tot fomentant mecanismes estables d’interlocució i treball conjunt 

S’aproparan els recursos i els objectius de ciutat de Barcelona Activa per tal de que puguin ser incorporats 
com a actius en l’estratègia de desenvolupament econòmic  de cada Districte  

Es reforçaran  les accions descentralitzades permanents de BA per tal de que puguin ser incorporats com a 
actius en l’estratègia de desenvolupament econòmic  de cada Districte (Antenes Cibernàrium, Activa’t, 
Treball als Barris...) 

Es posaran en  marxa nous projectes o dispositius ad-hoc de dinamització econòmica, ocupació, etc. a 
diverses zones de la ciutat.  

Es donarà suport als plans de promoció econòmica dels districtes, fruit d’una identificació prèvia dels actius 
econòmics a tots els districtes de la ciutat. S’escoltaran també les demandes i necessitats ocupacionals i 
empresarials dels comerciants com a possibles inspiradors de noves accions sobre el territori. 

Promoció del Comerç i la Moda 

Es desenvoluparan accions de foment de la qualitat i de millora de la competitivitat en el sector del comerç. 
Amb aquest objectiu, es revisarà el marc legal i normatiu relatiu al comerç amb la voluntat de simplificar 
tràmits, es vetllarà per la modernització del petit i mitjà comerç així com per mantenir actualitzats de manera 
continua als comerciants. En aquest sentit, es redactarà un pla formatiu per al comerç de proximitat. 

Es posarà en marxa un pilot que dotarà a determinades zones comercials d’un nou model de gestió públic-
privat on els comerços seran els protagonistes, en tant que decidiran les actuacions de provisió i millora en 
la prestació de serveis d’acord amb criteris propis, comptant amb el suport de l’Ajuntament (mesura 3 
Barcelona Creixement). 

S’incorporarà el sector de la moda a les accions de promoció del territori cercant estendre el sector a tots els 
districtes de la ciutat al mateix temps que es renovaran les accions de suport a les diferents iniciatives del 
sector. 

 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT  

L’objectiu de Promoció de Ciutat és potenciar els fluxos, intercanvis i relacions econòmiques de Barcelona 
amb l’exterior per tal de posicionar la marca Barcelona i impulsar l’economia i el lideratge empresarials de 
Barcelona i l’Àrea Metropolitana (mesures 12 i 15 Barcelona Creixement).  

Promoció a l’exterior 

Es duran a terme renovades accions de promoció de la ciutat i de la marca Barcelona a l’exterior mitjançant 
la participació en missions, fires i congressos internacionals, especialment en mercats i sectors estratègics 
per la ciutat i pel seu desenvolupament econòmic. Tanmateix, serem presents a les principals xarxes 
internacionals de ciutats del món, prenent part activa en aquestes, fent valer arreu Barcelona i la seva 
marca.  

Es promocionarà l’Aeroport del Prat a través d’accions de foment i difusió de les seves potencialitats, 
destacant el desenvolupament del nou Pla estratègic del Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries 
(CDRA). 

In-city promotion 

La promoció de la ciutat al territori-ciutat es concreta en accions de dinamització, retenció i fidelització de la 
comunitat empresarial i econòmica estrangera, així com en la promoció econòmica dirigida a l’atenció 
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integral de delegacions internacional i la participació en fires i congressos de la ciutat. 

Es crearà la Xarxa Barcelona Growth (mesura 25 Barcelona Creixement), per construir ponts fixes de 
contacte entre Barcelona i una selecció de les principals ciutats global per configurar escenaris comuns de 
col·laboració econòmica. 

S’acompanyaran projectes d'inversió que tinguin la ciutat com a receptora, facilitant i donant suport intensiu 
a almenys 60 projectes d’inversió durant l’any 2013. 

Es crearà una taula de coordinació internacional amb els principals agents econòmics de la ciutat que 
coordinarà les accions de promoció internacional, i en concret les referents a la Xina, amb un pla de 
desenvolupament específic, i a la Mediterrània. S’hi potenciarà els canals ja existents amb la intenció 
d’afermar les relacions amb territoris i mercats internacionals estratègics i d’establir acords comercials i de 
col·laboració. 

 

PROMOCIÓ DE SECTORS ESTRATÈGICS 

En aquest àmbit, Barcelona Activa vetllarà per millorar la competitivitat de les empreses i de la ciutat, així 
com maximitzar el seu lideratge i posicionament tant a nivell local com internacional en tots aquells sectors 
considerats estratègics, amb especial incidència en els sectors TIC-Mobile, Logística, Agroalimentari, 
Energia-Mobilitat sostenible, Biotecnologia, Aeroespacial i Educació Superior. 

Mobile World Capital 

Barcelona és la Capital Mundial del Mòbil fins l’any 2018. Amb l’ànim d’aprofitar les oportunitats 
econòmiques que aquest fet representa, es pretén no només desenvolupar el sector del mòbil sinó que 
aquest sigui el vector de competitivitats econòmiques d’altres sectors (mesura 19 Barcelona Creixement).  

Es posaran en marxa plans d’atracció d’empreses de mobilitat internacional a la ciutat i de creació i 
creixement d’empreses del territori vinculades al sector. S’oferirà també formació vinculada per impulsar 
l’atracció de talent relacionat amb el sector, alhora que s’organitzaran jornades sectorials especialitzades.  

En relació a la millora de la competitivitat d’altres sectors, es facilitarà la implementació de solucions mòbils 
per empreses que hauran estat testejades en laboratoris de desenvolupament de solucions a la ciutat. 
Igualment, es promourà la incorporació de les tecnologies mòbils als sectors estratègics tot donant suport a 
projectes que creïn nous serveis mòbils en àmbits com la salut, el transport, el pagament i la identificació 
personal entre d’altres.  

S’ha col·laborat en l’organització de l’esdeveniment central de la Capitalitat per l’any 2013, el Mobile World 
Congress 2013.  

Totes les activitats es faran amb estreta col·laboració amb la Fundació MWC, formada per Fira de 
Barcelona, la Generalitat de Catalunya, GSMA i el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.  

Barcelona logística i alimentària  

L’Ajuntament tindrà representació en institucions i organismes de l’àmbit de la logística i col•laborarà amb 
les seves activitats amb l’objectiu d’incidir en el sector de manera favorable i millorar la competitivitat de la 
seves empreses.  

Es redefinirà Mercabarna com el pol logístic i alimentari de la ciutat, i es potenciarà el clúster food- industry a 
través de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia.  

Tanmateix, es desenvoluparan projectes de promoció del sector agroalimentari de Barcelona. 



Informe Barcelona Activa. Serveis i programes 2013 

 

 

 

 

 

 

 

15

Mobilitat 

En el marc de la Plataforma LIVE,es treballarà per mantenir i augmentar el posicionament de Barcelona com 
a Ciutat d'Excel·lència Internacional de la electro-mobilitat, es dinamitzaran i es recolzaran iniciatives 
empresarials, i s’usarà la Plataforma com a eina de suport i detecció de necessitats de les empreses 
vinculades a aquest sector emergent.  

Se celebrarà al mes de novembre el congrés mundial del vehicle elèctric EVS27, a més d’altres 
esdeveniments vinculats al vehicle elèctric.  

Es vetllarà per continuar essent un referent internacional en l’impuls de la mobilitat elèctrica,  mostrant el 
potencial en diferents xarxes i grups de treball internacionals. Totes aquestes actuacions estaran alienades 
amb la mesura 17 Barcelona Creixement d’impuls a la mobilitat elèctrica d’abast municipal. 

Sectors d’alt valor afegit 

Degut al seu potencial com a generadors de riquesa i ocupació, es consideren estratègics i, per tant, es 
decideix intervenir desenvolupant accions de suport i generació d’activitat, els sectors de la Biotecnologia, 
l’Aeroespacial, l’Educació Superior i l’E-Commerce, entre d’altres.  

És així com la ciutat acollirà esdeveniments com el BioEuropeSpring, que reunirà actors relacionats amb la 
indústria Biotech, la Setmana de l’Aeronàutica, a més de donar suport comunicatiu al clúster d’Educació 
Superior (en línia amb la mesura transversal municipal 18 Barcelona Creixement).  

Paral·lelament, es desenvoluparan accions de difusió i suport a la millora de la competitivitat d’aquests i 
altres sectors econòmics rellevants per la ciutat com per exemple l’E-Commerce o d’altres que puguin sorgir. 
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03 Quantificació 

La quantificació del desenvolupament de les actuacions proposades en el present informe, per àmbit 
d’actuació, és el següent: 

Àmbit d’actuació Principals resultats esperats 
Nombre de 
treballadors 
previstos* 

Empresa 

875 consultes ateses OAE 

80 visites a empreses 

200 empreses participants en accions millora 
competitivitat i gestió 

36 

Emprenedoria 

15.000 emprenedors atesos 

2.500 projectes empresarials acompanyats 

695 emprenedors en programes a mida de creació 
d'empreses en sectors estratègics i col·lectius 
específics 

160 empreses incubades 

40 

Capacitació professional i ocupació 

14.000 persones en Orientació, Recerca de Feina i 
Desenv.Professional 

1.500 persones en risc exclusió ateses en programes 
específics 

2.500 persones ateses en programa Treball als Barris  

11.500 joves Servei d'Orientació Acadèmica i 
Professional 

90 

Formació 13.000 persones en formació tecnològica per a 
professionals 13 

Promoció del turisme i esdeveniments 
Plans de turisme per als 10 districtes 

Suport a un mínim de 10 fires i congressos 
internacionals 

9 

Promoció del territori i comerç 

Participació activa en el disseny i implementació dels 
Plans de Comerç, Plans de Turisme o altres plans de 
Promoció Econòmica dels districtes. 

Pla formatiu per al comerç de proximitat 

Impuls de la gestió públic-privada de les zones  
d'interés econòmic i comercial (BID) 

14 

Promoció de la ciutat 
120 delegacions ateses 

Mínim 4 missions de promoció a l’exterior i 4 workshops 
d’inversió 

10 

Promoció de sectors estratègics Impuls als projectes Mobile World Capital i activitat 7 



Informe Barcelona Activa. Serveis i programes 2013 

 

 

 

 

 

 

 

17

econòmica relacionada 

Foment mobilitat elèctrica i activitat econòmica 
relacionada 

Simposi vehicle elèctric de referència mundial EVS27 

Estructura  71 

TOTAL  290 
 

* El nombre de treballadors inclou personal funcionari assignat a Barcelona Activa. 


