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Barcelona subvenciona amb prop de 2 M€ 

projectes que activin l’economia als barris 

 
» L’Ajuntament llança dues línies d’ajuts, promogudes respectivament per Barcelona 

Activa i el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum que, per 

primera vegada, poden arribar a finançar el 80% del cost del projecte 

 

» L’agència municipal, amb 1,3 milions €,  preveu ajudar a finançar una cinquantena de 

projectes que ajudin a generar ocupació, promoure l’emprenedoria i l’empresa amb 

retorn social als barris i fomentar la innovació social i digital 

 

» Es tracta d’una aposta pionera perquè pretén reconèixer el paper de les entitats del 

territori en el desenvolupament local de proximitat i impulsar l’economia a petita 

escala per millorar la situació socioeconòmica dels districtes 

 

» En paral·lel, el Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum obre 

una nova línia d’ajuts a nivell de ciutat, dotada amb 600.000€, que preveu ajudar a 

impulsar més d’un centenar d’iniciatives i projectes d’economia social i solidària  

 

 

L’Ajuntament de Barcelona obre dues noves convocatòries de subvencions, per valor d’1,9 

milions d’euros, adreçades, d’una banda, a impulsar projectes socioeconòmics que ajudin a 

transformar els barris i, de l’altra, a acompanyar iniciatives i accions d’economia social i 

solidària en clau de ciutat. 

 

Per primera vegada, i per garantir l’arrencada i la viabilitat dels projectes aquests ajuts arribaran 

a cobrir fins al 80% del cost total sol·licitat, amb un màxim de 50.000 euros. Habitualment les 

subvencions municipals financen el 50% dels projectes. 

 

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat la contribució d’aquests ajuts a 

garantir un model  econòmic “més plural mes just i mes sostenible a la ciutat”.  “Barcelona és 

una ciutat que està vinculada al món i a l’activitat econòmica global però que ha de donar molta 

importància al desenvolupament econòmic local, perquè  té un efecte multiplicador molt 

important”,  ha subratllat Pisarello. 

 

“Es tracta d’una iniciativa que permetrà finançar uns 150 nous projectes iniciatives, activitats 

econòmiques o empreses que segurament ajudaran a crear, com a mínim, 500 llocs de treball 

estables. És una aposta molt important del govern. Ser capaç d’acollir projectes d’inversions 

estrangeres però també, i sobretot, donar molta importància a la tasca de desenvolupament 

local que es fonamental per la reactivació econòmica”, ha dit. 
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Es tracta de dos paquets d’ajuts, de diferent escala, que es podran sol·licitar a partir de dilluns 

29 de maig i fins al 27 de juny i que permetran subvencionar un ampli ventall de projectes o 

activitats que contribueixin a fomentar l’ocupació estable i de qualitat, ajudin a reduir les  

desigualats socials i territorials i impulsin en definitiva una nova economia més plural i 

sostenible. 

1,3 milions d’euros per finançar projectes que millorin la situació socioeconòmica als 

barris 

D’una banda, Barcelona Activa llança la línia de subvencions per a l’Impuls Socioeconòmic del 

Territori dotada amb 1,3 milions d’euros, dels quals 300.000€ provenen del Comissionat de 

Tecnologia i Innovació Digital per fomentar la innovació social digital al territori. Es tracta de la 

primera convocatòria municipal d’ajuts destinada al finançament de projectes de 

desenvolupament local de proximitat i altres economies. 

 

Es busca impulsar l’economia a petita escala i millorar la situació socioeconòmica dels 

districtes, a través d’iniciatives orientades a generar riquesa i ocupació als barris. D’aquesta 

manera, es vol reconèixer l’aportació dels diferents actors del territori en el desenvolupament 

local.  

 

Amb aquesta convocatòria es vol aconseguir 

arribar a nous agents del territori, com ara petites 

entitats, associacions, persones individuals, 

empreses, comerços, serveis de proximitat, 

emprenedors o micro i petites empreses, entre 

d’altres.  

 

Es tracta d’una línia d’ajuts innovadora que 

pretén fomentar projectes amb retorn social  que, 

directa o indirectament, millorin la qualitat de vida 

de les persones que viuen al barri i ajudin a 

reduir les desigualtats socioeconòmiques 

existents.  

 

S’adreça a projectes arrelats al territori que 

fomentin l’ocupació, l’emprenedoria i l’empresa, 

les economies comunitàries i la innovació social i 

digital.  

 

Es valorarà positivament que les propostes 

impactin en col·lectius amb situació de 
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vulnerabilitat, que comptin amb la implicació i la complicitat de diferents agents de l’entorn o 

que les presentin una agrupació d’entitats, per exemple. Així mateix, la presència de l’economia 

social i solidària és transversal a totes les modalitats i està també recollida als criteris de 

valoració de les sol·licituds.  

 

Aquesta convocatòria que ha dissenyat l’agència municipal preveu 5 modalitats d’ajuts: 

 

1. Ocupació als territoris: dirigida a projectes per impulsar l’ocupació, intervenint sobre 

col·lectius especialment vulnerables, per incrementar la seva ocupabilitat i superar 

situacions de subocupació i “pobresa laboral”. 

2. Emprenedoria individual i col•lectiva als territoris. Dirigida a projectes que promoguin 

l’emprenedoria de proximitat, que estigui arrelada als territoris, sigui liderada per col•lectius 

vulnerables i s’adreci a abordar problemes de l’entorn comunitari. 

3. Empresa mercantil i empresa cooperativa als territoris. Dirigida a projectes que 

promoguin i impulsin l’activitat econòmica que tingui un impacte positiu sobre la cohesió 

social i la convivència en els barris de la ciutat. 

4. Economies comunitàries i Innovació social. Dirigida a projectes de suport al 

desenvolupament d’activitat socioeconòmica en l’àmbit de l’economia social i solidària o 

processos d’acció comunitària. 

5. Innovació Social Digital als Territoris: dirigida a projectes que impulsin l’ús de la 

tecnologia oberta, ètica i distribuïda per fomentar noves formes d’innovació i col•laboració 

que resolguin reptes socials i de sostenibilitat dels territoris. Adreçada a comunitats de 

makers, creadors de tecnologies obertes i respectuoses amb els drets digitals i la privacitat 

(fabricació digital, programari de codi obert, maquinari obert, robòtica, dades obertes, entre 

d’altres).  

 

Abans de llançar aquesta línia d’ajuts, durant els darrers sis mesos, s’ha fet una diagnosi prèvia 

amb els agents de cada barri per detectar possibles iniciatives o projectes susceptibles que 

podrien acollir-se a aquest finançament municipal per arrencar i que fins ara no es podien 

beneficiar de les línies de subvencions existents. A més, el programa es complementa amb un 

servei d’acompanyament per ajudar a definir els projectes de manera que siguin elegibles.  

 

La previsió inicial és poder ajudar a finançar al voltant d’una cinquantena de projectes amb 

subvencions que poden arribar als 10.000€ o als 50.000€, depenent de la magnitud de les 

iniciatives. Es poden presentar a la convocatòria projectes (nous o existents) que s’hagin iniciat 

a partir de gener de 2017 i que tinguin una durada màxima d’un any. A més, un tret diferencial 

d’aquest programa és l’ampli ventall de beneficiaris possibles i el fet que se subvencionen 

iniciatives concretes, que no tenen per que ser necessàriament noves, i no les entitats.  

 

Aquest programa de subvencions respon a la nova aposta de Barcelona Activa d’impulsar 

polítiques de desenvolupament econòmic en clau de proximitat, és a dir, orientades a la realitat 
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de cada barri i dissenyades de manera coordinada amb els agents del territori. Tot plegat, amb 

la intenció de generar activitat econòmica de manera equilibrada, sostenible i arrelada al 

territori, que contribueixi a satisfer les necessitats dels veïns i veïnes. 

 

Es poden consultar les bases de la convocatòria a barcelonactiva.cat/impulsemelquefas i es 

poden presentar les sol·licituds presencialment a l’Oficina d’Atenció a les Empreses o a les 

OAC amb cita prèvia i, de manera digital, des del portal de tràmits de l’Ajuntament. 

600.000 euros per impulsar projectes d’economia social i solidària 

La línia de subvencions del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum 

va adreçada a impulsar activitats o projectes que contribueixin a assolir els objectius estratègics 

fixats al Pla d'Impuls de l'economia social i solidària 2016-2019.  

 

Es donaran ajuts, en 4 àmbits temàtics diferents, a projectes o activitats que promoguin i 

reforcin el caràcter transformador de l’economia social i solidària, la gestió democràtica, 

l’orientació a les necessitats humanes i el compromís amb la comunitat. 

 

 

Atès que l’economia social i solidaria és una 

realitat d’entitats de dimensions diverses, amb 

aquestes subvencions l’Ajuntament pretén 

enfortir i fer créixer l’àmbit, desenvolupant 

nous projectes, o consolidant els existents i 

contribuint a la seva sostenibilitat. Es preveu 

que, en bona part dels casos, siguin accions 

concretes en que la subvenció pot ser una 

contribució clau per poder-les tirar endavant; 

igualment es preveu actuacions que reforcin el 

caràcter transformador d’empreses i entitats. 

 

 

Els destinataris de la convocatòria són entitats 

i empreses del tercer sector social, societats 

cooperatives, mutualitats, societats laborals, 

iniciatives d'economia comunitària i economia 

col·laborativa del procomú, entitats 

universitàries i educatives de caràcter públic o 

privat. I també agrupacions de persones de 

projectes d’economia comunitària o 

col·laborativa de procomú que no estan formalitzats amb forma jurídica. 
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Es subvencionarà un màxim del 80% del pressupost dels projectes, amb un import màxim de 

les subvencions que anirà entre els 3.000 i els 15.000 euros, segons la modalitat. En total es 

destinaran 600.000 euros, que es preveu puguin ajudar a impulsar més d’un centenar de 

projectes. 

La convocatòria tindrà 4 àmbits temàtics de projectes subvencionables:  

1. Accions d’acompanyament i formació (4 modalitats). Dirigida a projectes i accions 

formatives i educatives de promoció dels valors de l’ESS, acompanyament per a la posada 

en marxa de projectes d’ESS, formació interna i/o externa concreta per entitats de l’ESS i 

suport a la gestió i consultoria per a la constitució de formes jurídiques pròpies de l’ESS 

 

2. Despeses de finançament (1 

modalitat). Pretén cofinançar els 

costos de formalització de préstecs 

i/o de finançament derivats del 

desenvolupament de nous projectes 

i/o entitats de nova creació, sempre 

que s’hagin formalitzat amb entitats 

de finances ètiques o cooperatives. 

 

 

3. Accions de comunicació, 

divulgació o recerca (2 

modalitats). Dirigida a millorar la 

comunicació i divulgació dels 

projectes d’ESS, i a la difusió, 

recerca i conscienciació de l’ESS 

com agent rellevant en la 

transformació social.  

 

4. Millora d’equipaments i recursos 

(1 modalitat). Destinada 

principalment al suport per a 

l’obtenció de llicencies d’activitats 

de projectes d’ESS 

 

 

El termini per presentar sol·licituds finalitza el proper 27 de juny de 2017.  

 
Més informació a: barcelona.cat/subvencionsESS 


