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» Durant el primer any de consolidació del nou model de prestació de serveis de 

Barcelona Activa, s’han atès prop de 45.000 persones a través de les accions 

d’ocupació, emprenedoria i empresa 

 

» Sònia Recasens destaca que Barcelona Activa s’ha convertit en un “un instrument 

molt més potent i amb decisió propia” capaç de donar serveis de qualitat i eficients 

per donar resposta a la crisi 

 

» El 46% de les persones que han passat pels serveis d’ocupació han trobat feina en 

un termini de 6 mesos 

 

» L’any 2013 s’han assessorat més emprenedors que mai i s’han creat amb el suport 

municipal 1.800 empreses que generaran 3.400 llocs de treball  
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Balanç de l’activitat de 2013 

» L’Ajuntament de Barcelona aposta per garantir serveis 

permanents en matèria d’ocupació, emprenedoria i empresa 
 

Barcelona Activa és l’agència que desenvolupa les polítiques de promoció econòmica de 
l'Ajuntament de Barcelona. Integrada dins l'Àrea d'Economia, Empresa i Ocupació, el seu àmbit 
d'actuació abasta des de la promoció de la ciutat amb vocació internacional, dels sectors 
estratègics, el turisme i els esdeveniments així com el comerç i el territori fins tota la cadena de 
valor que desenvolupa les accions de suport a l'emprenedoria, l'empresa i l'ocupació.  
 
A mitjans de 2012, l’Ajuntament de Barcelona va decidir implementar un nou model que permetés 
posar en marxa polítiques pr pies d’ocupació i creixement econòmic incrementant l’aportació 
municipal al pressupost de Barcelona Activa. A més, és l’ens executor de Barcelona Growth, el full 
de ruta que marca l’estratègia de la ciutat en clau econòmica. 
 
D’aquesta manera, s’han pogut garantir serveis estables durant tot l’any, gratuïts i d’accés obert 
per atendre les necessitats de les persones aturades i les empreses de la ciutat. Durant el 2013, 
han passat prop de 45.000 persones per Barcelona Activa. 
 
Aquest ha estat el primer any de consolidació d’un nou model de gestió amb plena autonomia i 
presa de decisions, i també d’un nou plantejament en la prestació dels serveis en clau de 
proximitat.  
 
En roda de premsa, la tinenta d’alcalde d’Economia, Empresa i Ocupació, S nia Recasens, ha fet 
un balanç positiu de l’activitat de 2013 de Barcelona Activa, en què s’ha obtingut unes “xifres 
contundents gràcies a un nou model de gestió amb autonomia que ha permès donar un servei 
més eficient i de qualitat per donar resposta a la crisi”.  
 
L’increment de pressupost municipal ha convertit Barcelona Activa en “un instrument molt més 
potent i amb decisió pròpia, capaç de contribuir en el relat de situar Barcelona com un entorn de 
confiança idoni per a l’atracció d’activitat econ mica i la generació d’ocupació”, ha explicat 
Recasens, que s’ha mostrat “orgullosa” dels resultats aconseguits. 
 
La responsable de l’àrea econ mica ha posat en valor que “el centre d’aquest nou model és la 
persona”. Així, els serveis han passat de l’atenció grupal a l’assessorament personalitzat, un 
mètode “molt més eficient per aconseguir que el ciutadà que ve a Barcelona Activa passi de ser 
aturat a ser candidat” a trobar feina.  
 

 

Barcelona Activa s’obre a la ciutat 

Durant el 2013 Barcelona Activa s’ha obert a la ciutat per estar més a prop de les persones, oferint 
un servei accessible, estable durant tot l’any i que dóna resposta a les necessitats reals dels 
ciutadans.  
 
En aquest sentit, es compta amb més de 50 punts d’atenció i assessorament en matèria 
d’ocupació i competitivitat professional repartits pels 10 districtes de la ciutat. Aquests se sumen a 
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Balanç de l’activitat de 2013 

la xarxa de 10 equipaments propis en què també s’impulsen actuacions d’orientació i formació a 
persones en situació d’atur, emprenedors i empreses. 

 

 
 
 

» Barcelona garanteix un servei d’ocupació estable tot l’any i 

alineat a la demanda del mercat 

 

El nou model de Barcelona Activa ha permès garantir un servei d’ocupació municipal estable 
durant tot l’any i aut nom en el seu funcionament i gestió. Durant el 2013, s’han atès 19.322 
persones a través del conjunt de serveis i programes d’atenció a persones aturades. 
 
D’aquestes, prop de 15.000 han rebut assessorament personalitzat per definir un pla d’acció de 
cerca de feina o millora professional, o bé han participat a les més de 200 activitats formatives de 
curta durada que es programen trimestralment. El 46% de les persones que han passat per 
aquesta oferta permanent de serveis d’ocupació de Barcelona Activa han trobat feina en un termini 
de 6 mesos. 
 
El nou model de prestació de serveis permet atendre l’usuari de manera personalitzada, donant 
resposta a les necessitats de cada etapa de la seva carrera professional i oferint orientació i 
formació alineades a la demanda real del mercat de treball i les empreses. Tot plegat, amb 
l’objectiu d’incrementar les seves possibilitats d’inserció laboral.  
 
Així mateix, unes 4.500 persones han participat en els diferents programes que complementen els 
serveis estables durant tot l’any i s’adrecen a col·lectius d’especial atenció.  

 

Els joves: una aposta per les generacions del futur 

El 2013, Barcelona Activa, juntament amb la Regidoria d’Adolescència i Joventut, ha posat en 
marxa “Barcelona Treball Joves”, un nou servei d’orientació i recerca de feina per acompanyar als 
joves de 16 a 25 anys en l’accés al món laboral.  
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Amb la vocació de proximitat que caracteritza el nou model de Barcelona Activa, aquest servei es 
presta als 10 districtes de la ciutat a través dels Punts d’Informació Juvenil i els Espai Jove, a més 
dels propis equipaments de l’agència municipal.  
 
En vuit mesos de funcionament, s’han atès més de mil joves, dels quals la meitat (50,2%) es 
trobaven a l’atur i 4 de cada 10 eren estudiants preparant-se per buscar la primera feina.   
 
“Barcelona Treball Joves” es composa d’un servei d’orientació i assessorament personalitzat que 
es complementa amb activitats de curta durada. D’aquesta manera, els participants poden 
construir el seu propi itinerari de recerca de feina a mida de la seves necessitats.  

 

Es triplica l’atenció a col·lectius vulnerables 

Barcelona Activa, conjuntament amb l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament 
de Barcelona, ha impulsat durant el 2013 el Programa d’Inserció Sociolaboral (PISL) i ha posat en 
marxa el nou Programa Personalitzat de Recerca de Feina (Proper), triplicant així l’abast 
d’atenció. 
 
Es tracta de dos dispositius d’orientació professional, recerca de feina i suport en la inserció 
laboral adreçats a col·lectius en risc d’exclusió social. En total, s’han atès 1.543 persones aturades 
en situació de vulnerabilitat per millorar les seves possibilitats d’ocupació. 
 
També en aquest cas, per oferir un servei més accessible i proper al ciutadà, s’han habilitat 5 
punts d’atenció distribuïts a diferents districtes. A més, els dos programes es complementen amb 
un servei específic de prospecció empresarial, dedicat a cercar i gestionar ofertes de feina 
adequades als perfils professionals de cada participant per contribuir a facilitar el seu accés al 
mercat laboral. 

 
 
» Barcelona, més emprenedora que mai 

 

Durant el 2013 s’ha assolit un màxim hist ric en l’atenció a emprenedors. Prop de 15.000 
persones han passat pel Centre de Recursos per Emprendre, el que representa un 10% més 
respecte l’any anterior. 
 
A més, s’han assessorat un total de 2.653 projectes a través dels serveis i programes de creació 
d’empreses de Barcelona Activa, dels quals un 70% s’han constituït. Així doncs, amb el suport 
municipal, s’han creat 1.800 empreses –unes 8 per cada dia laborable- que generaran 3.400 llocs 
de treball. 
 

Serveis i formació a mida 

L’oferta de serveis permanents es composa d’atenció personalitzada i assessorament expert en 
l’elaboració del Pla d’Empresa, que es complementa amb més d’un centenar d’activitats diferents 
de curta durada programades trimestralment.  
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En paral·lel, Barcelona Activa compta amb un catàleg d’onze programes d’acompanyament en la 
creació d’empreses adreçats a col·lectius específics o bé per a projectes de sectors emergents i 
tradicionals. En aquest sentit, 765 persones han participat en aquests programes intensius a mida 
per posar en marxa les seves idees de negoci.  

 

Emprenedors més formats  

Pel que fa al perfil dels promotors de projectes, la tendència en els últims anys és de paritat entre 
homes i dones que emprenen. Gairebé el 60% tenen entre 25 i 40 anys, tot i que es detecta un 
increment de persones majors de 40 anys (40%) que es decideixen a crear una empresa.  
 
En relació a la situació laboral, 4 de cada 10 usuaris estan en actiu. Així mateix, cada vegada 
acudeixen persones amb més experiència laboral i un major nivell formatiu. Doncs, gairebé la 
totalitat d’emprenedors que s’acosten a Barcelona Activa han cursat estudis secundaris (27,5%) o 
universitaris (69%). 
 
Així mateix, els projectes empresarials assessorats pertanyen principalment als sectors del 
comerç (24,3%), cultura, turisme i oci (18,2%), serveis a les persones (12%) i serveis a les 
empreses i producció creativa (10%, respectivament).  

 
 

» Referent en incubació empresarial 

 
Durant el 2013, els dos espais d’incubació i el Parc Tecnol gic han acollit un total de 147 projectes 
en fase de pre-incubació, empreses de recent creació i d’altres ja consolidades al mercat. 
 
A la Incubadora de Gl ries hi havia, a finals d’any, 50 empreses innovadores instal·lades, que se 
sumen a les 48 d’Almogàvers Business Factory. Així mateix, l’espai ubicat a Nou Barris per a 
empreses de base tecnològica amb més de tres anys de vida comptava el mes de desembre amb 
49 companyies.  
 
La facturació acumulada anual d’aquestes empreses ubicades als entorns innovadors de 
Barcelona Activa és de 40,8 milions d’euros. En relació a la creació d’ocupació, en conjunt, les 
prop de 150 empreses generen 861 llocs de treball.  
 
Néixer a la incubadora de Barcelona Activa és sinònim de majors expectatives de supervivència, i 
és que més del 80% de les empreses que arranquen la seva activitat en aquest espai continuen 
en funcionament el quart any de vida.  
 

Nous projectes capdavanters 

Amb la posada en marxa d’Almogàvers Business Factory es va donar un pas endavant en el 
model d’incubació municipal basant-se en una gestió de col·laboració público-privada. L’objectiu 
és facilitar a les entitats de l’ecosistema que fomenten l’emprenedoria un espai on incubar 
projectes del seu entorn.  
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Després de consolidar aquest espai que en poc més d’un any i mig ja estava en ple rendiment, al 
llarg de 2013, Barcelona Activa ha treballat en nous models d’incubació que reforcen la traject ria 
de referència de la ciutat de Barcelona en aquest àmbit. Durant l’any actual es posaran en marxa 
tres nous projectes capdavanters: 

 
 La primera Incubadora de l’Agència Europea de l’Espai que s’ubicarà a l’Estat espanyol i 

serà la vuitena a una ciutat d’Europa. 
 

 Mobile Startup Barcelona, un programa d’incubació per a projectes del sector de les 
tecnologies mòbils. 

 
 Corporate Startup Barcelona, la primera incubadora corporativa que acollirà start-ups 

adreçades a solucionar reptes tecnològics industrials i socials.  

 

 

 

» Un pas més cap a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa 
 

El 2013 ha estat l’any de consolidació d’una nova àrea d’atenció i suport a les empreses de la 
ciutat. Ara, a més d’assessorar i formar els emprenedors en el procés de creació, Barcelona Activa 
ofereix també una cartera de serveis adaptats a les necessitats i les demandes empresarials.  
 
Aquests són assessorament per buscar recursos financers; consultoria i tramitació de la 
constitució telemàtica; cerca de treballadors per cobrir vacants; preparació i acompanyament en la 
cessió i la transmissió del negoci, i atenció personalitzada en l’aterratge de projectes estrangers. 
 
A partir del segon semestre de l’any, aquests s’integraran en la cartera de serveis de l’Oficina 
d’Atenció a l’Empresa (OAE) i es començaran a prestar des de l’edifici Barcelona Growth Centre 
(c/ Roc Boronat, 117). L’OAE és un dels pilars de Barcelona Growth, i la seva posta en marxa i 
funcionament serà responsabilitat de Barcelona Activa. 
 
D’aquesta manera, les empreses compten amb el suport municipal, a través de Barcelona Activa, 
des del moment en que es posen en marxa, passant pel procés d’arrencada i consolidació als 
espais d’incubació, i ara també durant tot el cicle de vida.  
 
Mitjançant els serveis i programes de suport al creixement, al llarg de 2013, s’han atès prop de 
4.300 empreses. Gairebé una quarta part d’aquestes (24%) pertanyen al sector del comerç, 
mentre que els serveis a les empreses i les TIC representen un 14%, respectivament.  
 

Barcelona Activa facilita l’accés al finançament 

A través del Servei de Finançament, s’ha assessorat unes 620 empreses en la recerca dels 
recursos financers –tant bancaris, públics com privats- que millor s’ajustessin a les necessitats de 
cada cas.  
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Més de 230 empreses han rebut suport municipal a través del servei i, en conjunt, han aixecat 20 
milions d’euros en forma de préstec bancari o participatiu, inversió en capital o ajut públic.  
 
A més, al sector privat han sorgit darrerament diferents iniciatives i fons interessats en invertir en 
empreses innovadores amb potencial de creixement i alta rendibilitat. Amb l’objectiu de facilitar el 
contacte entre el capital privat i el teixit empresarial, durant el 2013, Barcelona Activa ha organitzat 
7 f rums d’inversió en àmbits com les ciències de la vida, les energies netes o el tercer sector. 

 

Gestió i estratègia per al creixement  

Barcelona Activa compta amb una àmplia oferta de programes pensats per donar resposta a les 
necessitats que es plantegen en el dia a dia de les empreses, sigui quin sigui el seu grau de 
maduresa o el seu sector d’activitat.  
 
En col·laboració amb altres agents de l’ecosistema, s’ofereix formació per facilitar el creixement de 
les empreses i assessorar-les en àmbits com gestió i finances, estratègies de màrqueting i vendes 
o models d’expansió i d’entrada a altres mercats. En total, durant el 2013, més de 840 empreses 
han participat en els diferents programes:  

 La primera edició del nou “Barcelona Mentoring Program”, que es va posar en marxa 
durant el 2013, compta amb més de 40 empresaris de renom que assessoren 28 pimes 
en fase de creixement.   

 
 Així mateix, s’han dut a terme dues edicions de cada un dels programes d’estratègia per 

al creixement, “Learning to Grow” i “Axelera”, en què han participat més de 100 
empreses.  

 
 A més, s’ha ofert formació en gestió empresarial i capacitació tecnol gica a 700 

comerços de la ciutat mitjançant el programa “Obert al Futur”.  
 

 Al llarg de l’any, 45 professionals han participat a les dues edicions organitzades de 
“Reinverteix en Futur”, un nou programa adreçat a directius i empresaris que vulguin  
invertir el seu capital i transferir la seva experiència en altres projectes.   


