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1. Informe de conjuntura econòmica de Barcelona. 
Indicadors del teixit empresarial, l’activitat emprenedora i 
el treball autònom a Barcelona el 2017 
 

 

1.1. Teixit empresarial 

Barcelona és seu de 178.607 empreses a gener de 2017, el que representa un creixement 

d’un +2,5% respecte al 2016 i suposa la tercera variació interanual positiva des de gener 

de 2009 i un increment lleugerament superior als de la província, Catalunya i Espanya 

(+2,3%, +2,1% i +1,4%, respectivament). El teixit empresarial de la ciutat representa el 

29,3% del total català. 

 

 

Font: Dept. Estadística Ajuntament de Barcelona i INE, DIRCE 2017 

 

L’ estructura del  teixit empresarial de la ciutat de Barcelona mostra un fort predomini de 

les empreses sense personal assalariat (58,9% del total) i la microempresa d'1 a 9 

persones treballadores (36,1%), per un 4,8% d'entre 10 i 199 i un 0,3% de 200 o més. més 

del 95% de les empreses de la ciutat tenen menys de 10 llocs de treball.  
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 

en base a dades del Departament d'Estadísitca de l'Ajuntament de Barcelona. 

 

Clima empresarial 

Segons l’Enquesta de Clima Empresarial, el 2017 la marxa dels negocis a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB) manté una evolució favorable per tercer any 

consecutiu, i assoleix resultats positius durant els quatre trimestres. Tot i així, en la 

segona part de l'any aquest indicador es desaccelera, i tanca el quart trimestre amb un 

saldo positiu (+6), inferior en 13 punts al d'un any enrere. 

 

 

Font: Cambra de Comerç de Barcelona i Idescat. 
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Creació de societats mercantils 

A Barcelona s’han constituït 7.998 societats mercantils durant l’any 2017 -757 menys que 

el 2016-, el que suposa un descens interanual del -8,6% després del fort increment de 

l’any anterior (+13,6%). Amb tot, es tracta de la segona xifra anual més alta des del 2007, 

i cal remarcar que el capital subscrit en les societats mercantils constituïdes a Barcelona 

el 2017 -491,6M€- augmenta en un +10,2% respecte a l’any anterior. 

A la província es compten 14.923 noves societats creades que representen un decrement 

anual (-14,6%) superior a Cataluny9 (-15%) i  inferior al d’Espanya (-6,6%).  

 
 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 

en base a dades del Departament d'Estadísitca de l'Ajuntament de Barcelona i INE 

 

Seguint l’evolució del cicle econòmic, després de l’impacte dels anys de crisi sobre el teixit 

empresarial entre 2008 i 2013, Barcelona i la seva àrea van entrar en una fase de clara 

recuperació de l’activitat que es va reflectir en l’evolució positiva de les dades de creació 

de societats mercantils entre 2014 i 2016 -quan se supera el nivell de 2008-. El 2017, 

l’evolució mensual d’aquesta estadística mostra un clar contrast entre l’augment anual del 

nombre de societats mercantils creades del primer semestre (+1,9%) i el fort descens del 

segon, amb reduccions anuals de dos dígits que en alguns mesos superen el -20% (val a 

dir que que la mitjana de creació mensual de societats va ser de 778 entre gener i juny, i 

entre juliol i desembre ha estat de 555). 

 

El gener i febrer de 2018 el nombre de societats creades a Barcelona és inferior al dels 

dos anys anteriors, amb una variació interanual negativa (-12,7%) més moderada que les 

del segon semestre de 2017 però més acusada que l’experimentada els dos primers 

mesos d’aquell any. 
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Societats mercantils constituïdes a Barcelona 

 

  
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

% Variació 
interanual 

 2016-2017 

% Variació 
interanual 
2017-2018 

% Variació 
acumulada 
2016-2017 

gen 779 760 709 -2,4% -6,7% -2,4% 

febr 805 805 658 0,0% -18,3% -1,2% 

març 749 900  20,2%  5,7% 

abr 733 673  -8,2%  2,3% 

maig 718 796  10,9%  4,0% 

juny 794 732  -7,8%  1,9% 

jul 862 717  -16,8%  -1,0% 

ag 724 553  -23,6%  -3,7% 

set 603 449  -25,5%  -5,6% 

oct 593 514  -13,3%  -6,3% 

nov 724 566  -21,8%  -7,7% 

des 671 533  -20,6%  -8,6% 

TOTAL 8.755 7.998 1.367    

 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 

en base a dades del Departament d'Estadísitca de l'Ajuntament de Barcelona i INE 

 

 

 

 
 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 

en base a dades del Departament d'Estadísitca de l'Ajuntament de Barcelona i INE 
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Trasllat de seus empresarials 

 

Segons el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME), des d’octubre de 2017 fins 

l’abril de 2018 3.048 empreses van traslladar la seva seu social des de Catalunya. Des del 

mes de gener de 2017, s’han registrat un total de 3.759 trasllats. 

 

 
 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 

de l’Ajuntament de Barcelona en base a dades del Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME) 

 

 

El nombre de seus traslladades augmenta significativament a partir d’octubre i assoleix la 

màxima intensitat els dos primers mesos del 2018  -amb 863 trasllats al febrer-. De gener 

a abril de 2018 es donen més trasllats que en tot el 2017, tot i que a partir de març sembla 

haver-hi una tendència a la moderació de l’evolució d’aquest indicador. 

 

Pel que fa a la destinació geogràfica, de les 3.759 empreses que han traslladat la seva 

seu fora de Catalunya, 2.195 la van desplaçar a Madrid (el 58,4%), 402 al País Valencià 

(10,7%) i 268 a l’Aragó (7,1%).  

 

Segons les dades facilitades pel Col·legi de Registradors de la Propietat, des de l’1 

d’octubre de 2017 fins al 31 de març de 2018 un total de 4.450 societats han iniciat els 

tràmits de trasllat de la seva seu social fora de Catalunya. S’observa que el moviment de 

seus s’ha vist aguditzat en els episodis de major tensió política: durant el quart trimestre 

de 2017 es van més de 3.000 empreses van iniciar els tràmits de trasllat, mentre que el 

primer trimestre de 2018 la xifra va ser de 1.350. 
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1.2. L’activitat emprenedora a l’àrea de Barcelona 

 

Segons el Global Entrepreneurship Monitor, el 2016 la taxa d’activitat emprenedora se 

situa en un 7,0% de la població adulta resident a la província de Barcelona, després 

d'augmentar en +0,9 punts respecte al 2015. Es tracta d'una xifra idèntica a la de 

Catalunya (7,0%), superior a la taxa d’Espanya (5,2%) i les de països com Finlàndia (6,7 

%), Alemanya o Itàlia (+4,6 i 4,4%, respectivament), tot i que inferior a la mitjana de la UE 

(8,1%). En l’àmbit estatal, el Principat se situa com la comunitat autònoma amb la major 

taxa d’activitat emprenedora, superant les Illes Balears, Madrid o Andalusia. 

 

Pel que fa a la TEA femenina, el valor de Barcelona (6,2 %) supera els de Catalunya i la 

UE (ambdues amb un 6 %) i en major mesura el del conjunt de l’Estat (4,7 %). Barcelona 

se situa així per sobre de la taxa de països com ara el Regne Unit (5,6 %), Suïssa (5,3 %) 

o Alemanya (3,1 %). 

 

 

ACTIVITAT EMPRENEDORA ALS PAÏSOS EUROPEUS, 2016  

(% sobre població 18-64 anys) 

 

*Dada provincial. 
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Font: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Informe executiu Catalunya 2016 

La motivació principal de la persona que emprèn a la demarcació de Barcelona l'any 2016 

és la detecció d'una oportunitat de negoci, que genera més de tres quartes parts de 

l'activitat emprenedora (75,7%), mentre que el 24,3% respon al motiu necessitat. 

Aquestes dades confirmen la recuperació de l'emprenedoria per oportunitat, que retorna 

als valors previs a la crisi. 

El perfil de la persona emprenedora és el d'un home d'entre 35 i 44 anys, amb estudis 

superiors, una renda d'entre 30.001 i 40.000 euros anuals i un estat ocupacional 

d'empleat. 

Perfil de la persona emprenedora. 2016 

Emprenedors en fase inicial (%) 

  

 

Prov. Barcelona 

 
 

Gènere:  

Home 55 

Dona 45 

 
 

Edat:  

18-24 anys 5 

25-34 anys 34 

35-44 anys 35 

45-54 anys 17 

55-63 anys 10 

 
 

Educació formal:  

Estudis superiors* 
54 

 
 

Renda Anual:  

Fins a 20.000€ 10 

20.001-40.000€ 44 

40.001-100.000€ 5 

Més de 100.000€ 2 

 
 

Estat Ocupacional:  

Empleat/da 91 

Jubilat/da 0 

Tasques de la llar 0 

Estudiant 1 

Aturat/da 7 

 
*Inclou educació superior i postgrau. 

Font: Global Entrepreneurship Monitor, Informe Executiu Catalunya 2016. 
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Un ecosistema digital ben posicionat internacionalment 

 

A partir de la seva tradició emprenedora, recentment Barcelona esdevé un dels 

ecosistemes més dinàmics d’Europa en l’àmbit tecnològic, com ho reconeixen diferents 

rànquings internacionals de prestigi. Així, el 2017 Barcelona se situa com a la 13a. ciutat 

més innovadora del món i la 5a. d’Europa segons l’Innovation Cities Index elaborat per 

2thinknow, després de guanyar 43 posicions des del 2014. 
 

 

 

 

El 2017 Barcelona ha estat considerada com el 5è. start-up hub més important d’Europa 

per tercer any consecutiu segons EU-start-ups, així com la 3a. ciutat europea -després de 

Londres i Berlin- per establir-hi una start-up, segons la firma britànica d’inversió Atomico. 

 

D’altra banda, segons l’European Digital City Index, el 2016 Barcelona és la novena ciutat 

europea més atractiva per als emprenedors digitals i en només un any ha escalat 5 

posicions en aquest rànquing.  

 

La ciutat obté la seva millor posició en les variables d’accés al capital, mentoria i 

assistència, cultura emprenedora i infraestructura digital (7a., 12a., 17a. i 20a. 

respectivament), i  se situa a la franja mitjana -entre la 30a. i la 41a. posició- en variables 

tals com entorn empresarial, mercat tecnològic o difusió del coneixement. Així mateix, 

Innovació a ciutats del món l'any 2017
Posicionament de Barcelona 

        Font: 2thinknow Innovation Cities™ Index
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Barcelona és la cinquena al rànquing de ciutats europees en nombre d’start-ups The 

European Talent Landscape elaborat per Balderton Capital. 

 

Índex de Ciutats Digitals 

Europees 2016 

 1 Londres 

 2 Estocolm 

 3 Amsterdam 

 4 Hèlsinki 

 5 París 

 6 Berlín 

 7 Copenhagen 

 8 Dublín 

 9 Barcelona 

 10 Viena 

 11 Munic 

 12 Cambridge 

 13 Bristol 

 14 Madrid 

 15 Oxford 

 Font: European Digital City Index 2016, Nesta 

i the European Digital Forum think tank 

 A més, segons el “Catalonia Start-up Hub”, el mapa de les start-ups catalanes d’ACCIÓ 

(Generalitat de Catalunya), s’han identificat ja  més de  1.100 d’aquestes empreses 

emergents i aquesta xifra segueix creixent. Existeixen també unes 30 acceleradores 

privades, i el capital llavor que anualment es mou  supera els 400 milions d’euros i les 

adquisicions i sortides a borsa (èxits) de les start-ups de la ciutat comença a ser rellevant, 

superant els  500 milions d’euros anuals. Aquest creixement a la ciutat té com elements 

claus: les infraestructures locals, els programes de suport públic i privat i serveis per a la 

iniciativa empresarial, persones emprenedores d'èxit que han ajudat a donar visibilitat a 

l’ecosistema, acceleradores i vehicles d'inversió que donen suport a les noves empreses i 

la presència de fires de renom internacional com el Congrés Mundial Mòbil, 4YFN, Smart 

City Expo, IOT, entre d’altres. 
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1.3. El treball autònom a Barcelona 

 

Afiliació a la Seguretat Social 

El quart trimestre de 2017 es compten 120.333 afiliacions de treball autònom a la 
Seguretat Social a Barcelona, el que representa un augment del +0,9% respecte al mateix 
període de l’any anterior. Es tracta d’una evolució inferior a l’experimentada per les 
persones afiliades al conjunt de règims i al règim general (+2,5 i +2,9%, respectivament). 

L’últim trimestre de 2017 el treball autònom s’ha mantingut força estable a l’Àmbit 
metropolità (+0,1%) i Espanya (+0,3%), mentre que a Catalunya creix suaument, al mateix 
ritme que a la ciutat (+0,9%). 

Afiliació al Règim d'Autònoms per àmbits territorials.  
IV trimestre 2017 

 
      

      

  
IV TRI. 2017 Var. interanual (%) 

Pes 
s/total 

afiliació 

Pes de 
Bcn (%) 

 Barcelona 120.333 0,94% 11,1% - 
 Ambit Metropolità 327.548 0,06% 13,1% 36,7% 
 Catalunya 545.950 0,91% 16,7% 22,0% 
 Espanya 3.200.314 0,28% 17,5% 3,8% 
 Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament 

de Barcelona en base a dades del Departament d'Estadística. 

El pes del treball autònom sobre el total de l’afiliació al conjunt de règims a Barcelona és 
de l’11,1%, un registre inferior al de la província, Catalunya i Espanya (13,1%, 16,7% i 
17,5%, respectivament). D’altra banda Barcelona concentra el 36,7% dels autònoms/mes 
de l’àmbit metropolità, el 22% del de Catalunya i el 3,8% del d’Espanya. 
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Segons les dades de Seguretat Social del primer trimestre de 2018, el treball autònom 
recupera el ritme de creixement interanual -pels volts del 2%- de la  majoria de trimestres 
del 2016 i 2017, amb l’excepció de l’últim trimestre de 2017 on el seu increment es va 
desaccelerar fins a l’1%. 

 

 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament  
de Barcelona en base a dades de la Seguretat Social (INSS). 

Quant a l’evolució, des de l’inici de la crisi (el 2008) fins al quart trimestre de 2017 s’han 
perdut més de 3.500 afiliacions al treball autònom a Barcelona, amb dos períodes 
clarament diferenciats: 

 Una caiguda progressiva des del 2008 fins al quart trimestre de 2013, que suposa 

una reducció de prop de 13.000 persones. 

 Des del quart trimestre de 2013 -quan s’inicia la recuperació econòmica- fins a 

l’actualitat s’ha produït un augment acumulat de més de 9.200 afiliacions, un 

increment significatiu (+8,4%) però no suficient per a recuperar el nombre de 

persones afiliades autònomes perdudes en la primera fase. 
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Així, entre el quart trimestre de 2008 i de 2017 es produeix un lleuger descens en el        
treball autònom (-0,7%), mentre que el nombre de persones assalariades augmenta 
(+1,9%) i l’afiliació total a la ciutat creix en un +2,3%. 

 

Font: Elaboració del Departament d’Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament 
de Barcelona en base a dades del Departament d’Estadística 

 

L’empresariat individual a Barcelona 
 
A gener de 2017 a Barcelona s’hi localitzen 105.153 empreses sense personal 
assalariat, de manera que més de la meitat de les empreses de la ciutat (el 58,9%) 
correspon a l’empresariat individual i aquesta tipologia assoleix un pes molt superior a 
les que en tenen (41,1%). Quant als establiments, 126.471 són sense personal 
assalariat (59,4% del total) i un 40,6% sí que en té. 
 

EMPRESES  A BARCELONA.  
1 DE GENER DE 2017 

 

  Empreses 2017  % total 
Variació interanual 

absoluta 

Variació 
interanual en 

%  

Sense Assalariats 105.153 58,9% 3.413 3,4% 

Amb Assalariats 73.454 41,1% 985 1,4% 

Total 178.607 100,0% 4.398 2,5% 

Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local 
de l’Ajuntament  de Barcelona a partir de les dades del DIRCE difoses pel Departament d'Estadística 
municipal. 
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L’evolució interanual del teixit empresarial de la ciutat entre gener de 2015, 2016 i 
2017 és positiva i ha estat propiciada especialment pel creixement dels empresaris 
individuals, que han augmentat al llarg dels tres darrers anys en un +3,4, +3,9% i 
+3,4%, respectivament. D’altra banda, el nombre de societats amb personal assalariat 
augmenta lleugerament -en 985 empreses i un +1,4%- el 2017, després d’estancar-se els 
dos anys anteriors. Cal remarcar que l’empresariat individual té un pes superior a 
Barcelona i la seva demarcació (59%) que a Catalunya (57%) i Espanya (55%).  
 

 
Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament 
de Barcelona a partir de les dades del DIRCE difoses pel Departament d'Estadística municipal. 
 
 

Entre gener de 2009 i de 2017 la ciutat registra una lleugera reducció acumulada del 
nombre d’empreses (-0,4%) com a resultat de l’augment de l’empresariat individual 
(+3,1%) i el descens del nombre d’empreses amb personal assalariat (-5%), que 
encara no ha recuperat els valors previs a la crisi. L’impacte d’aquesta sobre la demanda 
interna i les dificultats d’accés al crèdit han afectat tot tipus d’activitats empresarials amb 
reestructuracions que poden haver afectat la pèrdua de condició d’assalariat i el pas a 
treballar per compte propi, propiciant una evolució més favorable de les empreses sense 
persones assalariades en el període analitzat.  
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Font: Elaboració del Departament d'Estudis de la Gerència de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l'Ajuntament 
de Barcelona a partir de les dades del DIRCE difoses pel Departament d'Estadística municipal. 

L’emprenedoria individual a Catalunya 
 
L’Informe Executiu per Catalunya del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) indica que 
l’any 2016 hi va haver un descens del percentatge de l’emprenedoria inicial que contracta 
personal empleat respecte a l’any 2015.  
El 2016, més de la meitat de  les empreses en fase inicial a la província de 
Barcelona no contracten persones treballadores –el 51%-  i el percentatge augmenta 
3 punts percentuals, superant en 9 punts la proporció de l’emprenedoria que tenen entre 
1 i 5 treballadors. 
 
Distribució de l’emprenedoria a l’àrea de Barcelona (% s/total) 

 

Sense llocs de 
treball 

Amb llocs de 
treball 

             Emprenedoria en fase inicial (TEA) 

2015 48% 52% 

2016 51% 49% 

               Emprenedoria consolidada 

2015 40% 60% 

2016 40% 60% 

 
Font: Global Entrepreneurship Monitor. Informes Executius Catalunya 2015 i 2016. 

 

L’informe, que té en compte el nombre de persones treballadores en el moment de la 
creació de l’empresa, reflecteix una gran estabilitat en la proporció de l’emprenedoria 
consolidada sense persones treballadores, que es manté inalterada entre 2015 i 2016 
(amb un 40% del total).  
Tot i que la grandària inicial mitjana de les noves empreses continua sent reduïda, els 
resultats del projecte GEM els dos últims anys semblen apuntar cap a un lleuger augment 
de la dimensió ocupacional de les empreses catalanes quan es consoliden. 
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2. Informe d’activitat de la Direcció Executiva 
d’Emprenedoria, Empresa i Innovació de Barcelona 
Activa 
 

 

2.1. Marc estratègic 2016-2019 de la Direcció Executiva d’Emprenedoria, 

Empresa i Innovació (DEX d’EEI) de Barcelona Activa 

El Marc estratègic 2016-2019 de la Direcció Executiva d’Emprenedoria, Empresa i 
Innovació (DEX d’EEI) de Barcelona Activa és el full de ruta dins del qual s’emmarcaran 
els diferents plans d’acció anuals d’aquesta DEX per al període 2016-2019. 
S’articula en una missió —que és una adaptació de la missió de Barcelona Activa— i 10 
objectius estratègics.  
Aquests 10 objectius estratègics s’ordenen al voltant de tres Eixos de treball 
complementaris entre ells: la ciutat, el model de prestació dels serveis i el model 
d’organització interna. 
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Object iu 3.1 

Eficiència interna 

Object iu 3.2 

Benestar i clima 

Missió 
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Object iu 1.1 

Posicionament i Imatge 

Object iu 1.2 

Relació Ecosistemes 

Object iu 1.3 

Sectors Estratègics  

Object iu 1.4 
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Personalització 

Object iu 2.2 
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Object iu 2.3 

Especialització  

Object iu 2.4 
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MISSIÓ 
 
Impulsar l’emprenedoria, la creació i l’enfortiment d’empreses a Barcelona per 
contribuir al seu posicionament com a ciutat generadora d’oportunitats de negoci i 
de treball de qualitat, promovent la formació i la innovació en aquests àmbits com a 
motors de canvi i millora de la qualitat de vida de les persones. 
Aquesta missió s’implementarà mitjançant tres eixos de treball que fan referència a 
diferents àmbits d’intervenció complementaris: 
• La ciutat, per saber donar resposta a les demandes dels diferents ecosistemes i actors 
que la configuren. 
• El model de prestació de serveis que, inspirat en el model general de Barcelona Activa, 
es basarà en la personalització, la territorialització i l’especialització. 
• El model organitzatiu intern de la DEX, que vol ser un entorn on es prioritza el benestar 
i professionalització de les persones treballadores i l’eficiència dels processos. 
 
 
EIX DE TREBALL 1: LA CIUTAT 
Volem consolidar-nos com a actor de referència a la ciutat per a la promoció i 
suport d’iniciatives de suport a l’emprenedoria, les empreses, la formació i 
capacitació digital i la innovació aplicada a aquests àmbits. 
Barcelona Activa vol seguir essent prestadora directa de serveis en aquells àmbits on 
tingui sentit, o bé perquè no existeix una oferta de qualitat o bé perquè l’oferta existent no 
està alineada amb els valors del servei públic. Però també vol dotar-se de la flexibilitat 
necessària per sumar-se a iniciatives d’altres actors de l’ecosistema —públics, privats o 
comunitaris— per evitar duplicitats i ineficiències. En aquests casos, la seva funció serà 
de facilitadora de processos, tot garantint l’alineació d’aquestes iniciatives amb la seva 
missió i els seus valors. 
Aquest eix de treball es concreta en diferents objectius estratègics que s’expliquen a 
continuació. 
 
Objectiu 1.1 
Posicionament i imatge 
Reforçar la comunicació com a eina fonamental per a la projecció d’una imatge i un 
posicionament relacionats amb l’excel·lència, la innovació, el lideratge públic, la 
capacitat de col·laboració i l’impacte social. 
Per tal d’assolir aquest objectiu, cal dedicar màxima atenció a totes les eines de 
comunicació externa, per tal de millorar-les i fer-les més efectives. Això suposa, entre 
altres coses, que els equips tècnics incorporin les tasques de comunicació en la seva 
jornada laboral com a element clau per posar en valor els programes i serveis prestats. 
Per a l’assoliment d’aquest objectiu també cal destinar recursos per consolidar la 
presència de Barcelona Activa en xarxes i altres entorns especialitzats, tant a nivell estatal 
com internacional, per fomentar el networking, el benchmarking, la transferència de 
coneixement i la creació de projectes comuns amb altres operadors de referència. 
 
Objectiu 1.2 
Foment i relació amb els ecosistemes 
Adaptar el rol i les funcions de Barcelona Activa a la realitat de cada ecosistema, 
evitant duplicitats, alineant recursos, donant espai als i les diferents actors que els 
configuren i garantint l’acompliment dels objectius del servei públic. 
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Per tal d’assolir aquest objectiu, cal identificar els principals actors que configuren els 
ecosistemes de la Ciutat (institucions, universitats, entitats, associacions, clústers, grans 
empreses, influencers, 
etc.), establir una agenda de trobades, configurar i dinamitzar espais de relació 
permanent, establir protocols de relació i teixir les aliances oportunes. 
Cal dotar-nos de criteris i models que permetin donar coherència als diferents instruments 
de suport sectorial disponibles, alineant-los cada vegada més amb l’oferta de serveis i 
programes de Barcelona Activa per tal de multiplicar els seus impactes. 
Finalment, cal poder comptar amb actors de l’ecosistema per a la prestació de serveis 
especialitzats. 
 
Objectiu 1.3 
Impuls dels sectors estratègics 
Identificar els sectors estratègics que tenen valor per al futur de la ciutat i 
implementar les mesures més adequades per al seu impuls i recolzament. 
Per tal d’assolir aquest objectiu, cal dotar-nos d’una visió àmplia, consensuada i rigorosa 
sobre el model econòmic de la ciutat, que ens permeti detectar aquells sectors econòmics 
clau per a la creació de valor a la ciutat i apostar per al seu recolzament i impuls. 
La tasca de Barcelona Activa en aquest àmbit ha d’estar alineada amb les estratègies 
sectorials que poden estar impulsant altres actors municipals (ICUB, Mobilitat, Serveis 
Socials, IMI, etc.). 
Serà necessari experimentar nous models de col·laboració público-privada per trobar 
fórmules eficaces de promoció d’aquests sectors. 
 
Objectiu 1.4 
Territori responsable i compromès 
Influir sobre el teixit econòmic i productiu de la ciutat perquè augmenti i posi en 
valor el seu compromís social i mediambiental amb el territori i la comunitat. 
Per a l’assoliment d’aquest objectiu cal dotar-nos d’un marc de treball ambiciós que 
inclogui eines i mecanismes per potenciar la creació, consolidació i reconeixement 
d’aquelles empreses generadores d’ocupació de qualitat i compromeses amb el seu 
territori. 
El compromís de l’empresa amb el seu territori i el retorn social haurien de ser criteris clau 
per a l’adjudicació dels contractes públics, l’atorgament d’ajuts i subvencions o l’accés als 
diferents programes i serveis de Barcelona Activa. 
 
 
EIX DE TREBALL 2: EL MODEL DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 
Volem que el nostre model de prestació de serveis evolucioni incorporant els nous 
atributs i valors que han quedat plasmats en la nova missió de Barcelona Activa, 
per poder liderar el canvi des de les nostres àrees de decisió. 
Barcelona Activa vol seguir essent referent local i internacional per a la seva capacitat 
d’adaptarse i fins i tot anticipar-se als canvis i a les noves demandes socials i 
econòmiques. 
Els nostres models de prestació de serveis han de ser resultat de l’anàlisi rigorosa de la 
realitat i han de garantir una resposta efectiva a les demandes cada vegada més 
complexes del nostre entorn. 
Aquest eix de treball es concreta en diferents objectius estratègics que s’expliquen a 
continuació. 
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Objectiu 2.1 
Personalització 
Reorientar el catàleg de serveis i programes cap a un model d’atenció més 
personalitzat, que permeti l’acompanyament qualitatiu de les persones usuàries —
posant èmfasi en la centralitat de la persona— i que fomenti la connectivitat entre 
les persones usuàries i entre aquestes i la resta 
d’agents de l’ecosistema. 
Per a l’assoliment d’aquest objectiu cal dur a terme una revisió exhaustiva i crítica dels 
models d’atenció vigents i de les eines de suport a l’assessorament que s’estan fent servir 
en el marc dels diferents serveis i programes. 
Cal simplificar l’accés als serveis i dissenyar passarel·les entre els diferents recursos 
disponibles per tal de donar una resposta integral i coherent a la demanda de la persona o 
de l’empresa usuària. 
 
Objectiu 2.2 
Territorialització 
Donar resposta a les necessitats dels diferents barris i districtes per tal de 
contribuir al reequilibri territorial. 
Per a l’assoliment d’aquest objectiu cal dotar-nos de mecanismes de diagnosi rigorosa de 
la realitat del territori —o realitzar una explotació sistemàtica dels materials existents— per 
tal d’adaptar la cartera actual de serveis i programes o crear-ne de nous, que responguin 
millor a les peculiaritats dels territoris i contribueixin a una major cohesió a nivell de Ciutat. 
 
Objectiu 2.3 
Especialització 
Redissenyar i reforçar l’oferta de programes i recursos, adaptant-los cada vegada 
més a la necessitat dels col·lectius destinataris, així com a la realitat dels diferents 
sectors econòmics i ecosistemes. 
L’accés universal als serveis, la seva integralitat i proximitat han d’anar acompanyats 
d’una creixent especialització d’aquests, per tal que la resposta de Barcelona Activa a les 
necessitats de les seves persones usuàries sigui una resposta de qualitat, de valor afegit i 
no només generalista. 
L’especialització, perquè sigui viable, ha d’anar de la mà d’una priorització dels col·lectius 
i sectors destinataris i la conseqüent focalització de recursos. I, perquè sigui de qualitat, 
ha de recolzar-se en aliances amb actors especialitzats. 
 
Objectiu 2.4 
Aposta per la qualitat i la innovació 
Apostar per l’avaluació contínua dels diferents programes i serveis —que permeti 
assolir metodologies sòlides i fiables— i per la innovació i millora contínua. 
Per a l’assoliment d’aquest objectiu cal dotar-nos de metodologies sòlides i fiables, que 
incloguin l’avaluació i la millora contínua com a elements fonamentals a l’hora de 
dissenyar la cartera de serveis i adaptar-la a les diferents necessitats dels col·lectius, 
sectors i territoris destinataris. 
L’avaluació, en aquest sentit, ha d’assegurar la qualitat dels serveis prestats però, alhora, 
ha de ser punt de partida per a la posada en marxa de propostes innovadores. 
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EIX DE TREBALL 3: L’ORGANITZACIÓ INTERNA 
Volem que Barcelona Activa sigui una empresa de referència on desenvolupar i 
projectar la pròpia carrera professional, un entorn de treball on es fomenta el talent 
i s’estimula el potencial de les persones treballadores, en un clima de respecte, 
col·laboració i reconeixement. 
L’aposta pel talent és el punt de partida per orientar Barcelona Activa cap als seus nous 
objectius estratègics: l’orgull de pertànyer a una empresa pública que treballa pel benestar 
de les persones i l’enfortiment de les empreses, s’ha d’assolir mitjançant la implementació 
de models organitzatius interns que permetin el creixement professional de les persones 
que la conformen. 
Aquest eix de treball es concreta en diferents objectius estratègics que s’expliquen a 
continuació. 
 
Objectiu 3.1 
Eficiència interna 
Implementar mètodes de treball innovadors, que permetin gestionar de manera més 
eficient el temps i les tasques dins dels diferents departaments, treballar la 
transversalitat de manera sostenible i apuntar cap a models basats en el treball per 
projectes i per objectius. 
Per a l’assoliment d’aquest objectiu cal revisar, de manera substancial, el model de gestió 
i organització interna vigent i que estava pensat per a una empresa de dimensions més 
reduïdes i amb processos i fluxos interns menys complexos. 
La gestió de projectes, verticals o transversals, la gestió del temps, la cultura de 
l’assoliment contraposada a la cultura de la presència, entre d’altres, són reptes 
necessaris que s’han d’abordar perquè la nova Barcelona Activa sigui un projecte viable i 
motivador. 
 
Objectiu 3.2 
Benestar al lloc de treball 
Promoure l’esperit de col·laboració, un ambient de treball confortable i respectuós 
per a les persones i que, alhora, afavoreixi el seu desenvolupament professional 
dins i fora de l’empresa. 
El benestar i la motivació de les persones treballadores és la condició necessària perquè 
aquestes puguin expressar tot el seu potencial i contribuir, de manera substancial, a 
l’assoliment dels objectius de l’empresa i a la seva excel·lència. 
Al mateix temps, la formació contínua de les persones treballadores és el camí més segur 
perquè l’empresa evolucioni i es mantingui com a referent en els seus àmbits d’actuació. 



 
 

2.2. Pla de Treball 2018 

 

El Marc estratègic de la Direcció Executiva d’Emprenedoria, Empresa i Innovació és el 
full de ruta que permet generar els plans de treball anuals d’aquesta Direcció 
Executiva per al període 2016-2019. 
Cada pla de treball conté un conjunt de mesures que permeten concretar cadascun 
dels 10 objectius estratègics que configuren el marc, fixant prioritats i objectius 
operatius de referència. 
A continuació, es presenta el Pla de treball relatiu a l’any 2018. 
 
02.2 EIX DE TREBALL 1: LA CIUTAT 
Volem consolidar-nos com a actor de referència a la ciutat per a la promoció i suport 
d’iniciatives de suport a l’emprenedoria, les empreses, la formació i la innovació 
aplicada a aquests àmbits. 
 
Objectiu 1.1 
Posicionament i imatge 
Reforçar la comunicació com a eina fonamental per a la projecció d’una imatge i d’un 
posicionament relacionats amb l’excel·lència, la innovació, el lideratge públic, la 
capacitat de col·laboració i l’impacte social. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 
 

Projectes i col·laboració 
internacional 
 

Participar en projectes de caràcter internacional 
que ens permetin 
posicionar com entitat de referència, adquirir nous 
coneixements i vincular-nos a altres entitats de 
referència mundial. Identificar projectes de 
transferència de coneixement. 

Internacionalització de 
l’ecosistema emprenedor 
 

Posada en marxa de programes per facilitar la 
internacionalització de les start-ups de l’entorn de 
Barcelona Activa, mitjançant acords bilaterals amb 
ciutats rellevants, entre d’altres: 
• Nova York 
• París 
• Amsterdam 
• Lisboa 
• Kyoto 
• Fukuoka 

Captació i aterratge 
d’empreses i projectes 
estratègics 
 

Programa de captació i aterratge d’empreses i 
projectes estratègics per a la ciutat —alienats amb 
els valors i les prioritats de Barcelona Activa—, 
amb cartera de serveis associada. 

Presència en xarxes 
nacionals i internacionals 
vinculades als objectius 
estratègics de la DEX EEiI 
 

Mantenir i reforçar les xarxes tant locals, nacionals 
com internacionals en les quals es consideri 
estratègic participar: 
• Xarxes d’emprenedoria: EBN, ANCES, REDEL, 
Eurocities, SCALE, 
ESABic’s, IGL, entre d’altres 
• Xarxes d’empresa: Xpcat, IASP, Biocat, 
22Network, BCD, entre d’altres 

Captació de nous públics Identificar i desenvolupar nous canals per arribar a 
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nous públics: 
• Dones professionals i directives 
• Nous públics al territori 
• Indústria manufacturera 
• Indústries culturals i creatives 
• Empreses de l’economia verda 
• Nous perfils TIC 
• Col·lectius d’escletxa digital 
• Intensius en tecnologia 
• Xarxes alumni de les incubadores i programes 
per emprendre 

 
Objectiu 1.2 
Foment i relació amb els ecosistemes 
Adaptar el rol i les funcions de Barcelona Activa a la realitat de cada ecosistema, 
evitant duplicitats, alineant recursos, donant espai als diferents actors que els 
configuren i garantint l’acompliment dels objectius de servei públic. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 

Promoció i impuls 
d’esdeveniments de ciutat 
 

Promoure la participació de Barcelona Activa i 
d’empreses locals a fires i esdeveniments de 
referència, entre d’altres: 
• Bizbarcelona 
• Smart City Congress 
• 4YFN 
• IOT World Congress 
• Btravel 
• Expoelectric 
• Sónar 
• YOMO 
• STEAM Conference 

Subvencions per a 
la competitivitat de 
l’ecosistema 
 

Convocatòries de subvencions per a persones 
emprenedores i empreses: 
• Ajuts a persones autònomes 
• Ajuts a la contractació “Bona Feina, Barcelona” 
• Ajuts per al foment de la continuïtat empresarial 

Ajuts per als agents 
dels sectors estratègics 
 

Pla de suport a l’ecosistema empresarial en clau 
sectorial: 
subvencions municipals per a esdeveniments 
estratègics, Universitats, empreses i clústers 
vinculats amb els sectors estratègics de la ciutat. 

Redisseny del model 
d’incubació de la incubadora 
Almogàvers 
 

Focalitzar l’equipament en entitats que no tinguin 
ànim de lucre i/o que tinguin un marcat caràcter 
social. Valorar la proposta de convertir 
l’equipament en un hub d’innovació social. 

Consell Assessor IT Definir i impulsar un consell assessor extern format 
per persones expertes amb l’objectiu d’obtenir 
informació de qualitat sobre les 
necessitats de l’ecosistema TIC de la ciutat i, així, 
orientar l’oferta formativa del Cibernàrium. 
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Objectiu 1.3 
Impuls dels sectors estratègics 
Identificar els sectors estratègics que tenen valor per al futur de la ciutat i implementar 
les mesures més adequades per al seu impuls i recolzament. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 
 

Pla d’impuls a l’economia 
digital 
 

Execució dels programes de formació i capacitació 
digital i impuls 
a l’ecosistema digital online amb el “Pla Barcelona 
Ciutat Digital”: 
• Escletxa digital 
• Programa Cibernàrium 
• IT Academy 
• Estiu TIC 
• Vocacions científic-tecnològiques en el marc del 
Parc Tecnològic 
• Incubadora MediaTIC per a projectes intensius 
en l’ús d’alta tecnologia 

Pla d’impuls a la indústria 
manufacturera 
 

Execució dels diferents programes que configuren 
el Pla: 
• Programes i serveis per a la millora de la 
competitivitat de les empreses industrials amb 
especial atenció als barris del Bon Pastor i La 
Marina 
• Ateneu de fabricació mixt del Parc Tecnològic 
• Servei de Prototipatge del Parc Tecnològic 
• Programa Barcelona Indústria Urbana 
• Pla d’inversions al Parc Tecnològic per ser 
referent com a equipament de referència en temes 
de sostenibilitat i mobilitat 

Pla d’impuls al sector 
d’indústries culturals 
i creatives 
 

En col·laboració amb l’ICUB, execució de diferents 
mesures de suport a les persones emprenedores i 
empreses en el sector de les indústries creatives i 
culturals: 
• Canòdrom 
• Creamedia 
• DLab 
• Programes d’estratègia empresarial, cooperació i 
vendes 

Pla d’impuls a l’economia 
verda i circular 
 

Execució de diferents mesures ja existents a la 
cartera de Barcelona Activa per al suport a les 
persones emprenedores i empreses per 
fomentar l’economia verda, la sostenibilitat i el 
medi ambient a la ciutat i el disseny de noves 
mesures: 
• Programa Cleantech Camp 
• Programa Innofood 

 
  



 

24 

 

Comissió no permanent d’estudi 
4 maig 2018 

Objectiu 1.4 
Territori responsable i compromès 
Influir sobre el teixit econòmic i productiu de la ciutat perquè augmenti i posi en valor el 
seu compromís social i mediambiental amb el territori i la comunitat. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 
 

Programes RSC per a 
la ciutat 
 

Desplegament d’un conjunt d’accions, programes i 
mesures per facilitar la incorporació dels valors de 
l’RSC a les empreses de la ciutat així com als 
projectes emprenedors acompanyats des de 
Barcelona Activa: 
• Adaptació de les eines emprades en la prestació 
dels serveis 
a les empreses i persones emprenedores 
• Realització de programes d’acompanyament a 
empreses 
• Edició de guies específiques per a la implantació 
de l’RSC 
• Formació específica per a empreses i persones 
emprenedores 

Incorporació dels valors de 
retorn social a les empreses 
de la Xarxa d’Incubadores 
i el Parc Tecnològic 
 

Revisió de la documentació associada al procés 
de sol·licitud d’allotjament, així com dels criteris de 
valoració, per tal de posar més èmfasi en el retorn 
social de les activitats de les empreses allotjades 
als espais d’incubació i suport empresarial de 
Barcelona Activa. 

Impuls de programes 
de mentoring 
 

Execució de programes de mentoring per al 
foment de retorn a la societat dirigits a dones, 
empreses i empreses allotjades en els 
equipaments de Barcelona Activa. 

 
 
02.3 EIX DE TREBALL 2: EL MODEL DE PRESTACIÓ DE SERVEIS 
Volem que el nostre model de prestació de serveis evolucioni incorporant els nous 
atributs i valors que han quedat plasmats en la nova missió de Barcelona Activa, per 
poder liderar el canvi des de les nostres àrees de decisió. 
 
Objectiu 2.1 
Personalització 
Reorientar el catàleg de serveis i programes cap a un model d’atenció més 
personalitzada, que permeti l’acompanyament qualitatiu de les persones usuàries —
posant èmfasi en la centralitat de la persona— i que fomenti la connectivitat entre les 
persones usuàries i entre aquestes i la resta d’agents de l’ecosistema. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 
 

Nou model inclusiu d’atenció 
a persones emprenedores 
 

Posada en marxa del nou model d’atenció a 
persones emprenedores que sigui universal i 
inclusiu, d’acord amb les noves prioritats de 
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Barcelona Activa. 

Escola de Dones 
Professionals, Directives 
i Emprenedores 
 

Posada en marxa del conjunt de programes i 
serveis que configuren la nova Escola, amb 
l’objectiu prioritari de captar els nous públics de 
dones professionals i directives i, així, consolidar el 
nou posicionament de l’Escola. 

Adaptació dels models 
d’atenció a empreses i de 
prospecció empresarial 
 

Implementació dels canvis i novetats en la 
prestació i model dels serveis a les empreses i 
prospecció empresarial, buscant una major 
personalització del servei i millor coordinació 
interna. 

Millora dels entorns digitals Com a part estratègica dels nou models d’atenció, 
i tenint en compte les demandes d’implementació 
d’RSC, s’adaptaran els webs adscrits 
a la Direcció Executiva, així com els aplicatius i 
continguts web que els conformen digitals: 
• Web Emprenedoria 
• Web Oficina d’Atenció a les Empreses 
• Web Cibernàrium 

Nous models formatius Implementació de nous models formatius, 
potenciant formats online i amb aliança amb nous 
formadors/ores. 
 

 
 
Objectiu 2.2 
Territorialització 
Donar resposta a les necessitats dels diferents barris i districtes per tal de contribuir al 
reequilibri territorial. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 
 

Punts d’activació econòmica 
i aproximació territorial 
de serveis 
 

Coordinació dels punts d’activació econòmica 
d’acord amb els plans de treball dels Plans de 
Desenvolupament Econòmic (PDE) 
corresponents. 

Pla de Transmissió 
Empresarial als Barris 
 

Execució i consecució dels objectius del programa 
pel desplegament a nivell dels districtes d’un 
servei de suport a la transmissió de petits 
negocis de comerç i serveis de proximitat. 

Serveis i suport al comerç Disseny i execució d’un conjunt d’accions i 
mesures dirigides a donar suport a la millora de la 
competitivitat del comerç al territori, amb 
especial atenció al districte de Ciutat Vella. 

Accions d’obertura 
del Parc Tecnològic 
 

A partir de les dades obtingudes a través del cens 
realitzat 2017, disseny i implementació de mesures 
d’aproximació al teixit empresarial del Districte. 

Pla de lluita a l’escletxa 
digital 
 

Disseny i execució d’un conjunt d’accions 
formatives de proximitat per a l’alfabetització digital 
i la lluita vers l’escletxa digital —des de 
la perspectiva de gènere, classe social i territori— 
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a través de les Antenes Cibernàrium, ubicades a 
les biblioteques de Barcelona. 
 
Partenariat clau: Direcció Operativa de 
Desenvolupament de Proximitat. Direcció Tècnica 
d’Innovacio Digital. 

Implementació dels PDE 
al territori 

Implementació progressiva dels serveis i 
programes de la DEX EEiI des de la DO de 
Proximitat. 

 
 
Objectiu 2.3 
Especialització 
Redissenyar i reforçar l’oferta de programes i recursos, adaptant-los cada vegada més 
a la necessitat dels col·lectius destinataris, així com a la realitat dels diferents sectors 
econòmics i ecosistemes. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 
 

Punt d’assessorament 
empresarial i a persones 
emprenedores, en clau 
d’Economia Social i Solidària 
 

Integració d’aquest servei en els nous models 
d’atenció a persones 
emprenedores i empreses de Barcelona Activa: 
• Centre de recursos per emprendre 
• Oficina d’Atenció a les Empreses 

Nou espai de preincubació Es posarà en marxa un Nou espai de 
preincubació, per donar resposta a les necessitats 
específiques de les persones promotores de 
projectes en fase de validació model de negoci. 

Programes especialitzats 
per emprendre 
 

Elaboració i execució de catàlegs de programes i 
cursos de formació especialitzats en col·lectius i 
sectors econòmics. 
• Sectorialment: artesania, comerç o emprenedoria 
social, entre d’altres 
• Per col·lectius: persones autònomes, persones 
emprenedores 
en sentit ampli, des de la perspectiva de la 
inclusivitat 

Programa de Preacceleració Programa d’acompanyament a la creació i 
creixement de projectes intensius en tecnologia. 

UXLab Posada en marxa d’un espai dedicat a la usabilitat 
i l’experiència d’usuari/ària, amb l’objectiu de 
millorar el disseny i la usabilitat de molts dels 
productes digitals de les empreses incubades o 
vinculades a Barcelona Activa. 

Serveis i programes 
especialitzats per a la 
competitivitat de les Pimes 
 

Serveis especialitzats i personalitzats de l’Oficina 
d’Atenció a les Empreses: 
• Servei de constitució 
• Servei de finançament 
• Servei d’informació i tràmits municipals 
• Servei d’assessorament empresarial 
• Servei de gestió del talent 
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• Servei de localització 
• Nou servei d’innovació 
 
Programes especialitzats per a la competitivitat de 
les Pimes: 
• Programes d’estratègia empresarial 
• Programes de vendes 
• Programes d’acceleració d’empreses 

IT Academy Desplegament de tota la nova oferta formativa 
especialitzada d’IT Academy per formar a les 
persones en competències digitals avançades, 
d’acord amb les necessitats de les empreses. 

 
 
Objectiu 2.4 
Aposta per la qualitat i la innovació 
Apostar per l’avaluació contínua dels diferents programes i serveis —que permeti 
assolir metodologies sòlides i fiables— i per la innovació i millora contínua. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 
 

Estudis d’impacte 
de la política pública 
 

Creació d’un model de dades d’impacte pel 
mesurament de l’impacte a mitjà termini en la 
prestació de serveis i programes per a persones 
emprenedores, professionals i empreses, amb 
especial èmfasi de les dades en clau de gènere. 

Projecte de sistematització 
de la innovació 
 

Incorporació d’un nou sistema de foment i control 
de la innovació en cadascun dels departaments de 
la Direcció Executiva. 

Certificació Incubadora 
MediaTIC 
 

Incorporar la selecció i instal·lació de noves 
empreses a la incubadora MediaTIC al procés 
certificat per ISO, tal com ho tenen la resta 
d’incubadores de la Xarxa i el Parc Tecnològic. 
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02.4 EIX DE TREBALL 3: L’ORGANITZACIÓ INTERNA 
Volem que Barcelona Activa sigui una empresa de referència on desenvolupar i 
projectar la pròpia carrera professional, un entorn de treball on es fomenta el talent i 
s’estimula el potencial de les persones treballadores, en un clima de respecte, 
col·laboració i reconeixement. 
 
Objectius 3.1 i 3.2 
Eficiència interna i benestar al lloc de treball 
Implementar mètodes de treball innovadors, que permetin gestionar de manera més 
eficient el temps i les tasques dins dels diferents departaments, treballar la 
transversalitat de manera sostenible i apuntar cap a models basats en el treball per 
projectes i per objectius. 
Mesures: 
 

Nom Descripció i objectius 
 

Gestió de la formació 
específica pels equips 

Incorporació d’un nou model d’anàlisi i gestió de la 
formació específica. 

Formació específica 
en RSC 
 

Accions de formació en sensibilització i 
coneixement dels principals aspectes de l’RSC 
entre els equips encarregats del seu impuls. 

Formació específica 
en Digital Learning 
 

Accions de formació en sensibilització i 
coneixement de Digital Learning adreçades als 
equips encarregats d’impulsar projectes 
de formació online des de les seves pròpies àrees. 

Pla de Formació Interna 
Innovadora de Barcelona 
Activa 
 

Desplegament del Pla de Formació Interna 
Innovadora per al període 2018-2020 que parteixi 
de les noves línies transformadores de 
Barcelona Activa i que promou un espai 
d’aprenentatge i projecció professional entre totes 
les persones treballadores de Barcelona 
Activa. 
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2.3. Resum d’Indicadors de la Direcció Executiva d’Emprenedoria, 
Empresa i innovació de Barcelona Activa (2017) 
 
 
Principals resultats de les activitats de suport a les empreses 2017 
 
Total empreses ateses 
(sense programa “Comerç a la Xarxa”) 

6.052  empreses diferents 

Total accions realitzades en OAE 23.814 – mitjana de 4 accions per empresa 

Empreses programa “Comerç a la xarxa” 2.927 empreses diferents 

Tipologia d’atenció empresarial  

Empreses ateses de manera individual  
(serveis OAE) 

4.425  empreses diferents 

Empreses ateses de forma grupal (Formació, 
Programes, Activitats, Fires) 

3.794  empreses diferents 

Empreses ateses de manera individual  
(serveis OAE) 

4.425 empreses diferents  

Servei Constitució d'Empreses 455 empreses constituïdes 

Servei de Finançament Empresarial 
54,89M d’euros aixecats per 139 empreses i 
projectes empresarials 

Servei de Gestió del Talent 

1.671 ofertes laborals, 2.896 vacants i  985  
col·locacions/insercions 
288 ofertes de pràctiques, 346 vacants i 189 
convenis/insercions 
71 convenis en programes de FO i FP Dual 

Servei de Transmissió Empresarial 
20 transmissions, 26 llocs de treball 
mantinguts, 0,38 milions d’inversió induïda 

Servei d’Internacionalització i Tràmits de 
Comerç Exterior 

131 empreses ateses 

Servei de Localització Empresarial 

20 empreses localitzades a través del porfoli 
d’espais oferts pel servei, 54 nous llocs de 
treball i 13.757 m2 contractats. 
20 empreses més han trobat ubicació gràcies 
a l’assessorament rebut des del servei 

Servei d’Aterratge Empresarial 

10  empreses estrangeres aterrades, 201llocs 
de treball previstos i 5,27 milions a destinar per 
a la posada en marxa d’activitat 
13 empreses estrangeres en fase d’aterratge a 
desembre de 2017 

Servei d’Assessorament empresarial 492 empreses i entitats ateses 

Servei d’Informació i Tràmits Municipals 
360 llicències d’activitat presentades i 731 
registres per serveis municipals i urbanístics 

Empreses ateses de forma grupal (Formació, 
Programes, Activitats, Fires) 

  3.794  empreses diferents 

Formació empresarial en  OAE 889 empreses 

Programes estratègia i millora de la 
competitivitat  

27 empreses en  la 4a edició Barcelona 
Mentoring Program 
20 empreses inscrites a la 5a edició Barcelona 
Mentoring Program  
Programa Learning to grow XI edició: 12 
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empreses 
Programa Sales Management 7ena.-8ena 
edició: 30 empreses 

Programes de suport al comerç 

2.927 empreses en Comerç a la Xarxa  
503  empreses en Obert al Futur amb 1335 
participants 
26 associacions de comerç en formació 

Networking i Participació en Fires  

161 participants en 3 SynergyS en 3 Fires 
42 empreses han participat estand Ajuntament 
en 4 fires i 25 participants en 3 Tours en 3 fires   
155 han participat en altres activitats 
relacionals (jornades, SpeedNetworking...) 

Ajuts Econòmics 
 
Foment de la Contractació: 6,5M d’euros 
 

Barcelona es compromet 
789 ajuts aprovats a 579 empreses i entitats 
(2015-a 30 de juny de 2017). 6,5M d’euros 

Bona feina, Barcelona! 

500 ajuts previstos fins a 31/12/2018 amb un 
pressupost inicial de 3,5M d’euros 
45 sol·licituds per a contractes registrats en 
2017 

Pla de suport a sectors 
 

Suport Plataformes Sectorials 19 plataformes i multiplicadors 

Fira de Barcelona-Fons de Fira 6 fires 

Parc Tecnològic  

Empreses instal·lades Parc Tecnològic a 
desembre 2017 

58 empreses 

Programa Industria Urbana 50 empreses 

Programa Foment de les vocacions científic-
tecnològiques 

151 alumnes de 4 centres de Nou Barris 
21 empreses col·laboradores del Parc 

 
 
 
Sectors de les empreses ateses 

Comerç 27,07 % 

Serveis a les empreses 13,62 % 

Hostaleria, turisme i oci 11,00 % 

Tecnologies de la Informació i Comunicació 
(TIC) 

   8,21 % 

Industria / Manufactura    7,82 % 

Construcció i serveis urbanístics    6,56 % 

Serveis a la comunitat i atenció social    6,23 % 

Producció creativa i cultural    3,67 % 

Salut i ciències de la vida    3,62 % 

Serveis personals    3,59 % 

Transport, logística i distribució    1,67 % 

Medi ambient   1,12 % 

Altres   5,82 % 
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Principals resultats de les activitats de suport a l’emprenedoria 2017 
 
 
Resum d'activitat per al suport a l’Emprenedoria 2017 

Persones ateses 14.395 

Projectes acompanyats   2.126 

Persones sessions informatives   7.441 

Persones activitats formatives de creació d'empreses   5.090 

Persones Programes a mida de creació d’empreses  
      
642 

Empreses instal·lades Incubadora Glòries 
        
84 

Empreses i projectes pre-incubats a l'ABF 
        
67 

Empreses i projectes Incubadora Mediatic 
        
43 

Empreses instal·lades a la Incubadora ESA BIC 
Barcelona 

        
24 

 
 
Assessorament i acompanyament a la creació d’empreses 
 
Distribució sectorial dels projectes 
acompanyats 2017 

Comerç 19% 

Construcció i serveis 
urbanístics 

  3% 

Hostaleria, turisme i oci 14% 

Serveis personals   7% 

Producció creativa i 
cultural 

10% 

Serveis a les empreses 10% 

Indústria/Manufactura      7,5% 

TIC      7,5% 

Salut i ciències de la 
vida 

 4% 

Serveis a la comunitat i 
atenció social 

 7% 

Medi ambient  2% 

Altres  9% 

 

  

Perfil dels promotors i promotores 
de projectes acompanyats 2017 

Gènere 
Dona 55% 

Home 45% 

Edat 

<25   3% 

25-40 57% 

>40 anys 40% 

Situació 
laboral 

En atur 34% 

En actiu 56% 

Altres 10% 

Nivell 
d'estudis 

Primaris   2% 

Secundaris 26% 

Universitaris 72% 

Procedència 

Estrangers 29% 

   Unió 
Europea 

15% 

   Fora UE 14% 

Espanya 71% 

Residència 

Barcelona 74% 

Província 
BCN 

24% 

Catalunya   1% 

Altres   1% 
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Principals resultats de les activitats de formació 2017 
 
 

  

% 
Dones 

% 
Homes 

Persones formades empresa, emprenedoria i tecnologia 15.819 
58% 42% 

 Nº activitats formatives   4.784 

Detall per àrees    

Persones en formació gestió empresarial       996 55% 45% 

Persones en formació emprenedoria   4.005 53% 47% 

Persones en formació en l’àmbit de l’economia digital 12.083 59% 41% 

       Persones en formació tecnològica inicial    3.268 67% 33% 

       Persones en formació tecnològica avançada   9.008 58% 42% 

                  Formació presencial    7.724 58% 42% 

                  Formació online    1.901 62% 38% 

           Formació en el marc de la IT Academy       188 23% 77% 

 
 
Perfil de les persones en formació tecnològica 2017 
 

 

  
Inicial 
(Antenes) 

Avançada 
Online 
(MOOCS) 

IT 
Academy 

Sexe 
Dona   67%   58%    62%   23% 

Home   33%   42%   38%   77% 

Edat 

<25 anys     1%     8%     6%     7% 

25-40 anys     8%   48%   46%   54% 

41-54 anys   27%   37%   40%   30% 

55-65 anys   31%     6%     6%     8% 

>65 anys   33%     1%     1%     1% 

Situació 
laboral 

En atur   34%  29,7%   27%   28% 

En actiu   24%  54,7%   58%   59% 

Altres   42%  15,6%   15%   13% 

Nivell 
d'estudis 

Primaris   20%     1%     2%     1% 

Secundaris   38%   27%   24%   27% 

Universitaris   40%   72%   74%   72% 

Procedència 

Estrangers     8,3%   14%   10%   15% 

Unió Europea     2,5%     7%     5%     5% 

Fora UE     5,8%     7%     5%   10% 

Espanya   91,7%   86%   90%   85% 

Residència 

Barcelona   93,7%   69,4%   64%   70% 

Província 
BCN 

    5,7%   28,9%   33%   29% 

Catalunya     0,1%     1,4%     2,5%     1% 

Altres     0,5%     0,3%     0,5%  

Total Persones    2.078    9.008   1.901   188 
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