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GENERAR OCUPACIÓ,
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Barcelona
Growth
Centre
Un gran centre de recursos i
serveis per a l’impuls econòmic
de la ciutat.
El Barcelona Growth Centre és l’edifici
on es materialitzen algunes de les
principals mesures que es van definir
a la taula Barcelona Creixement,
constituïda l’any 2011 per
l’Àrea d’Economia, Empresa i Ocupació
de l’Ajuntament de Barcelona
com un espai de trobada i diàleg
entre l’administració i el sector privat.
Aquesta taula va establir 30 mesures
operatives que s’han anat implementant
en els darrers mesos amb l’objectiu
de reactivar l’economia de la ciutat
i generar nous llocs de treball.

Situat al cor del 22@, el districte de la innovació,
el Barcelona Growth Centre és el nou símbol d’una
Barcelona orientada al servei de les empreses,
al creixement econòmic i a la creació d’ocupació.
Un espai que posa en relleu tots aquells actius
de què disposa Barcelona i que la posicionen com
una ciutat de negocis, creativa, innovadora
i emprenedora a escala internacional.
L’OAE, ubicada a la planta baixa del Barcelona
Growth Centre, disposa d’una zona adequada
per atendre les empreses i realitzar els serveis
d’assessorament i tràmits empresarials, i d’una
altra zona, l’Espai Barcelona, un espai innovador
que presenta Barcelona en clau econòmica i
on les empreses poden atendre les seves visites
i celebrar reunions corporatives.
A la planta 2 trobem l’mStartupBarcelona,
un espai d’acceleració i incubació d’empreses.
A més, a l’edifici també hi són presents:
la Fundació Mobile World Capital,
el Cibernàrium, BDigital, CTecno i els centres
de recerca de la UOC.
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Oficina d’Atenció
a l’Empresa

L’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) és l’espai
de referència per a les empreses de Barcelona,
el punt de contacte, informació i assessorament
per al creixement i la competitivitat de les
organitzacions.
Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona a través
de Barcelona Activa, l’OAE vol millorar l’economia
i el teixit empresarial de la ciutat, alhora que
generar nous llocs de treball. Es tracta d’un únic
espai que aglutina tots els serveis de valor afegit
que necessita l’empresa per créixer, en què
un equip expert acompanya de forma integral
a les organitzacions per resoldre les seves
necessitats.
Així, a l’OAE es pot rebre informació i realitzar
tràmits d’interès empresarial, tant municipals com
de constitució o comerç exterior, participar en
algun dels programes de creixement empresarial
o en les activitats de formació que s’hi organitzen.
També es posa a disposició d’entitats i empreses
l’Espai Barcelona, una zona per realitzar reunions
corporatives incorporant els valors de la marca
Barcelona en clau econòmica.
La missió de l’OAE és, en definitiva, donar resposta
a les necessitats de les empreses, facilitar
la seva creació i creixement, així com augmentar
l’ocupació a la ciutat.

Què oferim?
Assessorament

Formació

Assessorament i acompanyament personalitzat
en tots els àmbits estratègics per a la gestió
i el creixement de la teva empresa: constitució
d’empreses, cerca de treballadors, finançament
empresarial, internacionalització, transmissió
empresarial, creixement empresarial, localització
i aterratge empresarial, i informació sobre
tràmits municipals.

Càpsules formatives de curta durada per millorar
les possibilitats d’èxit de les companyies en
les diferents àrees empresarials estratègiques.
Són activitats complementàries als serveis
personalitzats de l’OAE.

Tramitació
A l’OAE les empreses accedeixen a informació i
assessorament per gestionar tràmits relacionats
amb l’activitat empresarial: tràmits municipals
(llicències i taxes), certificats digitals, tràmits
de comerç exterior (certificacions comunitàries i
legalització de documents comercials) i tràmits per
a la constitució de noves empreses.

Programes
Activitats enfocades a millorar aspectes vinculats
al creixement de l’empresa, el dimensionament
empresarial i les vendes, i s’organitzen amb la
col·laboració público-privada.

Esdeveniments i promoció
Activitats d’interès empresarial com ara fòrums
d’inversió, jornades de networking, marketplaces
i trobades sectorials. Tenen lloc a l’Espai Barcelona
de l’OAE, que també es posa a disposició
de les empreses per realitzar reunions de negoci
i presentacions de Barcelona en clau econòmica.

Serveis
que ofereix l’Oficina
d’Atenció a l’Empresa

A través dels Serveis de l’OAE atenem
les necessitats de les empreses
de forma personalitzada i un equip tècnic
les acompanya i assessora en tots aquells
àmbits estratègics per a la seva gestió
i creixement.
També les guiem en la realització de tots
aquells tràmits i processos que es requereixin
per facilitar-los el creixement i l’expansió.

1. Constitució d’empreses
Servei d’informació, assessorament i tramitació
telemàtica per constituir societats mercantils
(societats limitades) i altes d’empresaris
individuals (autònoms).
Les constitucions es realitzen en un termini de
4 a 10 dies per a les SL, de 48 hores per a les SLNE
i de forma immediata per a l’alta com a empresari
individual.
Per accedir al Servei de Constitució d’empreses cal
assistir prèviament a l’activitat formativa
«Com tramitar telemàticament amb Barcelona
Activa», de dues hores de durada.

No saps quin tipus d’empresa crear?
A l’OAE trobaràs assessorament
i estalviaràs temps gràcies
a la tramitació telemàtica

MÉS DE
2.000
CONSTITUCIONS
TELEMÀTIQUES
DES DEL
2008.

Hi col·labora:

Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

2. Assessorament en
finançament empresarial
Servei de suport en la recerca de finançament
i en tot el procés de tramitació i assoliment.
A través d’un equip expert, que treballa conjuntament amb l’empresa en el diagnòstic i la definició
del millor itinerari a seguir segons les necessitats
específiques de cada empresa, el servei permet
accedir a productes financers existents, tant
públics com privats, bancaris i alternatius,
amb el segell de garantia de Barcelona Activa.

Si necessites finançament, un
equip expert de l’OAE t’aconsellarà
les millors opcions i et facilitarà
el contacte
MÉS DE
20 MILIONS
D’EUROS AIXECATS
ANUALMENT PER
UNA MITJANA DE
200 EMPRESES.

Hi col·laboren:
Finançament públic
ICF, CDTI, Enisa, Horizon2020 i altres.
Finançament bancari
Banc de Sabadell, BBVA, la Caixa, Caixa d’Enginyers
i altres.
Xarxes de Business Angels
BANC, BCN Business Angels, Eix Technova,
ESADE BAN, IESE Business Angels, Keiretsu Forum,
SeedRocket, Antai Business Angels i altres.
I una desena de plataformes de crowdfunding.

3. Cerca de treballadors
Servei de suport per cobrir les necessitats
de personal de les empreses.
Adreçat a les empreses de Barcelona i el seu
entorn metropolità que necessiten incorporar
nous recursos humans amb un perfil nacional
o internacional.
Es realitza un acompanyament i seguiment
en tot el procés, des de la identificació de vacants,
el reclutament de personal (cerca de candidats
de Barcelona Activa i d’altres fonts de
reclutament), la preselecció i l’enviament
de candidatures. Les necessitats de personal
es poden cobrir a través de contractació laboral,
en pràctiques o en conveni amb l’FP Dual.
Alhora, des de l’OAE, i a través de la Plataforma
Empresa Ocupació, treballem al costat dels
professionals per aconseguir que Barcelona esdevingui una ciutat amb més oportunitats laborals.
Oferim un servei integral per atendre i orientar
a les persones que cerquen feina: les assessorem
de forma personalitzada, les formem
per a que esdevinguin millors candidats
i les posem en contacte amb les empreses.

A l’OAE t’ajudem a seleccionar
personal i et donem suport
per a la contractació

COL·LABOREM
AMB MÉS DE
50 CENTRES DE
FORMACIÓ I DISPOSEM
D’UNA PLATAFORMA
PRÒPIA DE
CANDIDATS.

4. Internacionalització
i tràmits de comerç exterior
Servei de diagnosi i assessorament
sobre comerç exterior i negocis internacionals.
Concebut per a empreses en procés d’internacionalització, el servei inclou una anàlisi i un
primer assessorament per resoldre consultes
relacionades amb el comerç exterior i orientació
sobre negocis internacionals.
A través d’aquest servei posem a l’abast de
les empreses un programa específic d’activitats
de formació sobre internacionalització i accés
a nous mercats i, si s’escau, orientem i facilitem
l’accés a programes complementaris
d’altres organismes.

Si et vols internacionalitzar
o fer negocis a l’estranger,
a l’OAE t’assessorem analitzant
tots els detalls

LES EMPRESES
BARCELONINES
LIDEREN
LES EXPORTACIONS
DE L’ESTAT,

Hi col·labora:
Cambra de Comerç de Barcelona.

5. Transmissió empresarial

6. Creixement empresarial

Servei d’acompanyament en el procés
de transmissió d’empreses.

Servei de suport a les empreses en creixement
a partir de la definició i el seguiment de plans
de millora per a la seva competitivitat.

Dirigit als empresaris que volen cedir el seu negoci
o a empresaris/emprenedors que vulguin donar-hi
continuïtat, aquest servei facilita la cessió
d’empreses solvents. L’OAE posa a l’abast d’uns
i altres assessorament personalitzat, informació
per dur-ho a terme i també dóna accés a
un mercat transparent d’empresaris que cedeixen
el seu negoci i d’emprenedors que cerquen
un negoci per gestionar-lo.
Per la banda del reemprenedor, s’identifiquen
les oportunitats de negoci i s’ofereix assessorament per realitzar el pla de transmissió.
Al cedent se li ofereix l’elaboració del diagnòstic
de viabilitat de l’operació, el pla de cessió i es dóna
suport en la negociació i el tancament de l’acord.

El servei de creixement empresarial està dirigit
a pimes i empresaris individuals que necessiten
una anàlisi de la situació actual de l’empresa,
identificar mesures de millora i tenir un seguiment
durant aquest procés, i aconsella sobre els
diferents recursos segons cada cas.
A través d’aquest servei, i un cop realitzat
el diagnòstic, es recomanen accions formatives i
programes adequats a les necessitats de l’empresa
(mentoring, innovació, dimensionament
empresarial, etc).

GRÀCIES A AQUEST
SERVEI, BARCELONA
HA POGUT EVITAR EL
TANCAMENT D’EMPRESES
QUE FUNCIONEN
I CONSERVAR LLOCS
DE TREBALL.

Tant si vols cedir o reemprendre un negoci viable
com si vols fer créixer la teva empresa, l’OAE t’ajudarà a aconseguir-ho
Hi col·labora:
Reempresa – CECOT.

Hi col·laboren:
Escoles de negoci i grans consultores empresarials.

7. Innovació
Programes i activitats de formació per
fomentar la innovació a les empreses i facilitar
l’accés a finançament en el marc de programes
europeus.
El programa d’innovació per a les pimes ofereix
assessorament i suport en la cerca de noves
oportunitats de negoci i nous segments de clients,
productes o serveis, que poden significar un
creixement per a l’empresa.
A més, dóna suport en la incorporació de
mecanismes que afavoreixin la innovació
i la creativitat, i facilita espais i moderadors per
a les sessions creatives de la teva empresa.

BARCELONA,
CAPITAL EUROPEA
DE LA INNOVACIÓ 2013
SEGONS LA COMISSIÓ
EUROPEA.

Per ser més competitiu cal innovar.
A l’OAE t’ajudarem a formar-te
i a aconseguir recursos

8. Localització
i aterratge empresarial
Servei d’informació i assessorament en
la recerca d’espais per a empreses amb projectes
d’expansió a Barcelona i l’àrea metropolitana.
Per a les empreses i els projectes locals que ho
sol·licitin, es realitza una cerca d’ubicació adient,
tant en espais propis de Barcelona Activa
(Incubadora de Glòries, Almogàvers Business
Factory i Parc Tecnològic) com en altres,
especialment espais singulars (naus industrials,
edificis i grans oficines).
També s’ofereix assessorament personalitzat
a empreses i emprenedors internacionals
residents a l’estranger en aspectes clau com
ara els requisits legals per establir-se, els tràmits
de constitució d’empresa, la recerca de
professionals i la localització d’espais. Alhora,
es facilita el contacte i el networking amb altres
stakeholders de la ciutat.

Triar una bona ubicació
per al teu negoci és clau.
A l’OAE podràs cercar l’emplaçament
més adient
EMPRESES
COM KING, ANSUR
TECHNOLOGIES,
TBSCG O
EUROCIO FREETIME
JA S’HAN INSTAL·LAT
A BARCELONA.
Hi col·labora:

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

9. Informació
i tràmits municipals
Servei d’informació i assessorament sobre els
principals tràmits municipals per desenvolupar
una activitat econòmica a Barcelona.
A l’OAE, les empreses tenen accés a informació i
assessorament per gestionar tràmits relacionats
amb l’activitat empresarial a la ciutat.
La majoria d’aquests tràmits municipals estan
relacionats amb obres (llicències, impost sobre
construccions, permisos, etc.), l’espai públic
(llicències de terrassa o de gual, sol·licitud
de càrrega i descàrrega de mercaderies, etc.),
llicències d’activitat (comunicació de baixes,
transmissió i sol·licitud de llicències, etc.),
i urbanisme (sol·licitud d’informe o certificat
d’obres majors, certificat de legalitat
d’una construcció o habitatge, etc).

T’assessorem, pas a pas,
en la totalitat dels tràmits
que requereix la teva empresa

L’OAE DISPOSA
D’UN PUNT ESPECÍFIC
D’INFORMACIÓ
I GESTIÓ DE TRÀMITS
MUNICIPALS D’ACCÉS
PÚBLIC.

10. Espai Barcelona
L’OAE posa al servei de l’empresa l’Espai
Barcelona per realitzar reunions corporatives
i explicar la ciutat en clau econòmica.
L’espai Barcelona és un espai innovador que
ofereix recursos, continguts i dades d’interès
empresarial, i els posa a disposició de les
empreses locals i internacionals per atendre
visites i celebrar reunions empresarials.
Ubicat a l’edifici Barcelona Growth Centre,
l’Espai Barcelona té la finalitat d’impulsar i facilitar
l’activitat econòmica a la ciutat, i fomentar
la competitivitat de les empreses i el networking.

Amb l’Espai Barcelona
incorporaràs
els valors de la ciutat a les teves
presentacions d’empresa

I a més a més de l’OAE,

a Barcelona
Activa
també…

Busques feina o vols millorar
el teu perfil professional?
A Barcelona Treball hi trobaràs serveis, formació
i assessorament per acompanyar-te en el procés
de recerca de feina i en la millora de les teves
competències, i tindràs accés a una borsa
amb ofertes de treball.

Tens una idea o projecte empresarial
que vols posar en marxa?
Si vols emprendre i treballar en el teu propi projecte,
al servei d’Emprenedoria t’oferiran assessorament
personalitzat i una àmplia oferta d’activitats i programes
per tirar endavant amb èxit el teu negoci.

Informa-te’n a:
bcn.cat/treball
bcn.cat/emprenedoria
bcn.cat/cibernarium

T’interessa ampliar la teva formació
en tecnologies?
Si el que vols és ser més competitiu i millorar el teu
perfil professional, consulta els cursos del Cibernàrium,
que t’ajudaran a aprofundir en els teus coneixements
sobre les TIC, altament requerits en el mercat de treball.

Barcelona Growth Centre
Roc Boronat, 117 (entrada per Sancho d’Àvila).
08018 Barcelona (22@Barcelona)
Tel.: 933 209 600
Horari d’atenció al públic
De dilluns a dijous: de 8:30 a 18 h
Divendres: de 8:30 a 14:30 h
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Consulta al web
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Accés
Metro: L1 Glòries, L4 Llacuna
Bus: 71, 90, 92 i 192
Bicing: Sancho d’Àvila amb Roc Boronat
i Almogàvers amb Pere IV.

