JAUME COLLBONI CUADRADO
PRIMERA TINÈNCIA D’ALCALDIA

Fa un any, arran de la pandèmia, que els reptes
s’han multiplicat en tots els sentits. Tots i totes
hem hagut de readaptar la nostra activitat, la
manera de relacionar-nos, de desplaçar-nos...,
per intentar superar les dificultats d’aquesta
època tan complexa.
Des del primer moment, a l’Ajuntament de
Barcelona hem volgut posar tots els nostres
mitjans al servei de les persones, amb
determinació, per ajudar a lluitar contra la crisi
social i econòmica, amb un gran objectiu: salvar
llocs de treball i evitar la destrucció d’empreses.
Aquesta és i ha estat la nostra gran prioritat.
La voluntat de consens i d’acord ha estat present
des de l’inici, és la manera natural de fer de
Barcelona, sobretot en els grans projectes i
davant els grans reptes. Així ho hem demostrat
amb el Pacte per Barcelona, en el qual juntament
amb més de 200 entitats socials i econòmiques
de la ciutat vam acordar 10 grans objectius i 73
línies d’actuació per accelerar la recuperació
econòmica de Barcelona.
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A través del Centre de Coordinació de la
Resposta Econòmica (CECORE), hem enfocat
tots els nostres recursos per intentar minimitzar
els efectes de la crisi i per donar suport als
treballadors i treballadores, a la petita economia i
a les empreses.
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Alhora, també hem fet una mirada més
estratègica amb el nou pla econòmic de la ciutat:
el Barcelona Green Deal. Aquest pla a mitjà i llarg
termini pretén diversificar l’economia, generar
nous llocs de treball, atreure talent, potenciar la
digitalització i, en definitiva, dotar la ciutat de
més valor afegit.
L’any 2021 ha de ser l’any en què comencem
a superar aquesta crisi, d’una vegada per
totes, gràcies als processos de vacunació que
gradualment han d’arribar a tota la població
i, també, gràcies a la reobertura progressiva
d’activitats. Sabem que no serà fàcil, però només
des de la suma d’esforços i la màxima exigència
entre tots i totes ho aconseguirem.
Ara us presentem la Memòria de promoció
econòmica 2020, un repàs de com hem afrontat
els reptes que se’ns han plantejat aquest darrer
any. En definitiva, un recull de les iniciatives que
hem impulsat, posant sempre les persones al
centre per accelerar la reactivació de l’economia
de la ciutat, donant-vos la màxima importància.
Barcelona és una ciutat plena de reptes i
oportunitats. Sobretot, som una ciutat plena de
futur. Us convido a aprofitar tots aquests recursos
per construir plegats aquest futur, perquè
Barcelona no s’atura mai.
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ALBERT DALMAU MIRANDA
GERENT DE L’ÀREA D’ECONOMIA, RECURSOS I
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Poc ens imaginàvem, en iniciar l’any 2020, que
aquest seria un any excepcional marcat per
la pandèmia de la COVID-19, que ens obliga
a recordar aquelles persones que han patit la
malaltia o els seus efectes i aquelles que han
perdut familiars i amistats.
A la vegada, tot i el repte de fer front a una
situació desconeguda per generacions, aquesta
memòria és l’exemple d’un equip humà, amb
vocació de servei públic i estima a la ciutat, que
ens hem bolcat col·lectivament a donar resposta
a les necessitats que la ciutat tenia. Ho hem fet
reinventant-nos en els moments més durs de la
pandèmia, donant suport a altres àmbits molt
allunyats de la promoció econòmica, però posant
el nostre coneixement i el nostre compromís al
servei de la salut i la cura de les persones.
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Així ho vam fer, posant en marxa el projecte
Hotels Salut o la cura als professionals
internacionals que resideixen a la ciutat. Aquesta
memòria també és el recull de tota una activitat
abocada a donar suport a la crisi econòmica
que ha derivat de la pandèmia articulant una
resposta per afrontar aquells aspectes vinculats
amb l’emergència i alhora la transformació del
model econòmic de futur de la ciutat.
Des de la nostra perspectiva de gestió pública,
aquesta és la primera memòria de promoció
econòmica del nou mandat municipal amb un
primer objectiu assolit: establir un perímetre
de gestió pública que englobés en un mateix
àmbit totes les unitats que treballem la promoció
econòmica i la desenvolupem de manera
compartida. Aquestes unitats són les direccions
de Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives;
Comerç, Restauració i Consum; Economia Social
i Solidària i Polítiques Alimentàries, i Promoció
de la Ciutat, i els departaments d’Estudis, de
Coordinació Operativa de Promoció Econòmica
i de Comunicació de la Gerència. I comptem
amb el suport de l’empresa pública Barcelona
Activa, l’Institut Municipal de Mercats i els equips
transversals de Serveis Jurídics i d’Administració.
Un equip ampli i amb ambició, i una oportunitat
per a la ciutat.
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Aquest perímetre compartit és clau per
desenvolupar l’encàrrec de l’equip de govern
recollit a la nova agenda econòmica per a
Barcelona, la Barcelona Green Deal. Alhora,
aquest equip compartit en termes de gestió
ha estat clau per establir dinàmiques de treball
transversal que permetin més col·laboració en el
marc de la promoció econòmica entre aquesta
gerència, el conjunt de l’àmbit municipal i les
col·laboracions publicoprivades. En són exemple
la inversió en capital de risc per al suport en
l’ecosistema digital de la ciutat; els projectes de
transformació urbana al Port Olímpic i a l’Anella
Olímpica que treballen amb Barcelona Serveis
Municipals; l’aposta pel model dels mercats
municipals i la seva transformació digital, i el
canvi en el model de Nadal de la ciutat, en
què la cultura esdevé un element de promoció
econòmica de qualitat. Finalment, l’ampliació de
les terrasses en l’espai públic liderada pels equips
d’Ecologia Urbana i acompanyada des de Comerç,
Restauració i Consum i Hisenda.
Tot això s’ha recollit en el marc del Centre
de Coordinació de la Resposta Econòmica
(CECORE), que s’ha encarregat de donar resposta
a la crisi de la COVID-19 a curt termini, impulsant
línies d’ajut, finançament, subvencions o formació
i promoció, amb un pressupost extraordinari de
30 M€ i amb el compromís de salvar el màxim
nombre de llocs de treball i de teixit empresarial.
En definitiva, ha estat un any que no hauríem
imaginat mai, però en què hem assolit grans
reptes, només possibles amb compromís i valors
de servei públic, i amb una visió compartida a llarg
termini d’una ciutat més pròspera econòmicament
que es fonamenti en la competitivitat, la
sostenibilitat i l’equitat. Aquesta memòria és
el resultat de l’esforç extraordinari d’un equip
entregat en un moment extraordinari per a una
ciutat extraordinària. Un resultat que s’explica
amb fets al servei de la ciutadania i per la qual
continuarem treballant des de l’Ajuntament de
Barcelona durant l’any 2021.
Bona feina, equip.

Índex

5

PAM+ 2020-2023

PACTE PER BARCELONA

DIRECCIÓ DE
SERVEIS DE COMERÇ,
RESTAURACIÓ I CONSUM

UNA NOVA AGENDA ECONÒMICA
PER A BARCELONA

INSTITUT MUNICIPAL DE
MERCATS DE BARCELONA

PROGRAMA D’ACTUACIÓ
MUNICIPAL EXTRAORDINARI
8

BARCELONA GREEN DEAL

52

12

CENTRE DE
COORDINACIÓ DE LA
RESPOSTA ECONÒMICA

ELS MERCATS DE BARCELONA,
LA VIDA DE LA CIUTAT
70

LA COVID-19, UN REPTE SANITARI,
ECONÒMIC I SOCIAL
14

BARCELONA MAI S’ATURA

BARCELONA, UN MODEL DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL I DIVERS

PLA DE RECUPERACIÓ
ECONÒMICA DE LA CIUTAT

DIRECCIÓ D’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA I
POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES

BARCELONA AMB EL COMPROMÍS DE
L’ECONOMIA DEL SEGLE XXI: SOCIAL I SOLIDÀRIA
76

BARCELONA ACTIVA

16

98

BARCELONA, TALENT I FORMACIÓ PER A
UNA OCUPACIÓ DE QUALITAT QUE ENS FA
MÉS COMPETITIUS

6

7

MESURES DE GOVERN

EL COMPROMÍS MUNICIPAL PER A
LA CIUTADANIA
18

INNOVACIÓ OBERTA

RESPOSTES CONJUNTES PER A
REPTES COMUNS

DEPARTAMENT DE
COORDINACIÓ OPERATIVA
DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

DEPARTAMENT D’ESTUDIS

BARCELONA, UN MOTOR D’IMPULS
ECONÒMIC I DE QUALITAT

PRESSUPOST

ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
2020
130

22

DIRECCIÓ DE TURISME,
ESDEVENIMENTS I
INDÚSTRIES CREATIVES

ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT PER AL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A BARCELONA
126

20
DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ
DE LA CIUTAT

120

EL TURISME I LES INDÚSTRIES CREATIVES,
NOUS IMAGINARIS PER A BARCELONA

XIFRES

ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL
2020
132

34
ORGANIGRAMES

136
Índex

UN TREBALL COORDINAT I TRANSVERSAL
PER A LA PROMOCIÓ ECONÒMICA DE LA
CIUTAT DE BARCELONA

ESTRUCTURA POLÍTICA
ESTRUCTURA EXECUTIVA
PROMOCIÓ ECONÒMICA – ESTRUCTURA EXECUTIVA
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PAM+ 2020-2023
PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL EXTRAORDINARI

El PAM+ dona valor, i no escatima en recursos. És per això que les actuacions estratègiques s’alineen
amb les directrius, els principis i els criteris dels fons de reconstrucció, transformació i resiliència en
marxa (+digital, +verd, +salut i cohesió, +igualtat) i mantenen com a principi inspirador l’horitzó
que dibuixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides.

El Programa d’actuació municipal (PAM) és
l’instrument de planificació de l’activitat
municipal de cada mandat. Es tracta del full
de ruta que cal seguir. La Carta municipal
de Barcelona assenyala que el primer
instrument del sistema de planificació de
l’Ajuntament de Barcelona és el PAM (article
56 del capítol IV).

Els objectius, les actuacions i els projectes d’aquest PAM+ impulsen Barcelona cap a:

La crisi sanitària provocada per la COVID-19
va comportar la interrupció del procés
ordinari d’elaboració i tramitació del
Programa d’actuació municipal, que havia
estat aprovat inicialment a l’espera
d’aprovar-lo de manera definitiva al llarg del
2020. Un cop superat el primer impacte, els
esdeveniments posteriors i el nou context
van evidenciar la necessitat de replantejar i
repensar les prioritats del mandat d’acord
amb els nous requisits derivats de la
pandèmia.
Així neix el PAM+ 2020-2023, un programa
d’actuació municipal ambiciós que desplega
i concreta el compromís de l’equip de
govern municipal amb la ciutadania per fer
front a una situació excepcional. Hem
revisat i actualitzat les prioritats formulades
mesos enrere i hem mobilitzat tots els
recursos disponibles. I ho hem fet de
manera transversal i coordinada amb la
societat civil i la resta d’administracions.
Una resposta articulada per mitjà d’un Pla
de xoc i de contingència que ha permès fer
front a una situació desconeguda i
desplegar una resposta segura, àgil i ferma.

El PAM+ és el full de ruta de la
política municipal, a curt, mitjà
i llarg termini. Un full de ruta
valent per al període 20202023 i més enllà.

Índex

UNA CIUTAT QUE FA FRONT A L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
I AMB EMISSIONS ZERO

PACTE PER BARCELONA
La crisi ens exigeix unitat d’acció i
grans acords. Un procés de diàleg,
d’escolta plural i amb voluntat de
consens en el qual han participat més
de 50 persones, entre membres del
Govern municipal, grups polítics de
l’oposició i agents socials, econòmics,
cívics, culturals, educatius i esportius, i
que ha donat com a resultat el Pacte
per Barcelona.
Un exercici de corresponsabilitat i un
acord social i polític que es concreta en
73 actuacions prioritàries per fer front a
la crisi.
El Pacte per Barcelona respon a la
doble finalitat de la recuperació
econòmica i la recuperació social. Té
un horitzó de vigència fins al desembre
del 2021 i el seu abast està pensat per a
la ciutat de Barcelona, però s’ha fet
amb visió metropolitana, amb voluntat
de concertar-lo amb els municipis veïns
del nostre entorn, com també amb la
voluntat de coordinar-nos eficaçment
amb les altres administracions (Àrea
Metropolitana de Barcelona, Diputació
de Barcelona, Generalitat de
Catalunya, Estat i Unió Europea).
El Pacte per Barcelona defineix un nou
començament per a la ciutat i es
configura com l’eina per construir una
Barcelona millor i més forta. I la mirada
serà també internacional, perquè som
una ciutat global, amb un sector
econòmic i productiu que va més enllà
de les nostres fronteres.

UNA CIUTAT QUE FA FRONT A LES DESIGUALTATS
I AMB POBRESA ZERO
UNA CIUTAT AMB UN PROGRÉS ECONÒMIC DINÀMIC I SOSTENIBLE
UNA CIUTAT MÉS HABITABLE, SEGURA I
AMB UN URBANISME EN TRANSFORMACIÓ
UNA CIUTAT QUE APOSTA PELS APRENENTATGES,
LA CREATIVITAT I ELS VINCLES
UNA CIUTAT AMB POLÍTIQUES PÚBLIQUES INNOVADORES I AMB
VISIÓ METROPOLITANA

ELS EIXOS ESTRATÈGICS DEL PAM+
PROGRÉS ECONÒMIC
Recuperem
l’economia
i la fem més forta,
més resilient i
més diversificada.
Apostem per enfortir
el teixit econòmic,
amb una atenció
especial al comerç de
proximitat i als
sectors innovadors.

APRENENTATGES, CREATIVITAT,
VINCLES

Enfortim la ciutat
educadora,
cultural, científica i
esportiva.
Per impulsar el dret
de la ciutadania a
accedir a les seves
dimensions socials,
comunitàries i
professionals i
participar-hi sense
cap mena de
discriminació.
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DRETS SOCIALS

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Reforcem l’atenció i
els recursos per a la
inclusió social.
Amb una acció
estratègica que
ajudi a enfortir el
nostre model
sociosanitari,
especialment el
d’atenció a les
persones més
vulnerables.

DRET A LA CIUTAT
Fem una ciutat més
amable i segura des
dels barris i amb
visió metropolitana.
Una ciutat a escala
humana, amigable i
saludable, divertida,
diversa i integradora.

Accelerem la
transició ecològica
contra la crisi
climàtica.
Amb la implantació
d’un model urbà de
dimensió humana ja
en marxa.

GOVERNANÇA
Impulsem una ciutat
oberta, amb una
administració
digitalitzada i més
propera.
Que escolta la
ciutadania i li garanteix
els drets bàsics, amb
un model de
governança
participativa i de mà
estesa, transparent i
solvent.
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EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC

ÀMBITS D’ACTUACIÓ

La situació generada per la COVID-19 ens ha
portat a nous escenaris que han comportat
la necessitat de fer canvis immediatament,
amb relació a la nostra manera habitual de
viure i de relacionar-nos.

· De promoció econòmica de la ciutat

En aquest context, la reacció per afrontar
aquesta situació és una aposta per enfortir
el teixit econòmic facilitant l’activitat
econòmica a la ciutadania i al teixit
productiu dels barris i del conjunt de la
ciutat, amb una atenció especial al comerç
de proximitat, als sectors innovadors i la
indústria creativa i cultural i al turisme de
qualitat i diversificat.
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I posem l’accent especialment en la lluita
contra l’atur i la precarietat laboral, la
millora de la qualitat de l’ocupació, la
cohesió social i l’avenç cap a un nou model
de desenvolupament més just i sostenible,
que incorpora la perspectiva de gènere en
les polítiques actives d’ocupació i en totes
les estratègies d’ocupació municipals, amb
mesures de xoc que reverteixen directament
sobre la ciutadania.
Un Programa d’actuació municipal ambiciós
que conjuga el caràcter local, metropolità i
global de la ciutat de Barcelona.

Barcelona esdevé una ciutat facilitadora de
l’activitat econòmica, vinculada a la cohesió
social, que potencia el talent, la innovació i
l’emprenedoria i modernitza l’economia
tradicional.
· De comerç, mercat, consum i alimentació
Cal mantenir els valors positius que ha
proporcionat el comerç tradicional i, a la
vegada, treballar en l’evolució de les
diverses realitats comercials i econòmiques,
tenint en compte la participació de tots els
agents implicats.
· D’ocupació de qualitat
La COVID-19 ha posat de manifest la
necessitat de repensar el model econòmic i
d’establir mesures concretes per treballar en
un reequilibri territorial a la nostra ciutat. La
millora de les condicions laborals i
econòmiques de les dones i el
reconeixement del treball de cures són eixos
centrals.

Barcelona és una ciutat
amb caràcter local i global,
facilitadora de les iniciatives
econòmiques que volen
desplegar-se a la ciutat,
d’aquelles que aporten
valor afegit i s’afegeixen a
una economia productiva
i innovadora, també com
a ciutat acollidora dels
projectes vitals dels
professionals i que té en
la generació d’ocupació de
qualitat un dels seus objectius
principals. Impulsant una
economia que contribueixi
als reptes globals de
sostenibilitat, competitivitat i
equitat.

· D’economia verda, blava i circular
Barcelona dona suport a les iniciatives
econòmiques generadores de valor afegit.
La importància de contribuir als canvis en
els models de producció i consum es fa
imprescindible, per la repercussió que tenen
els models actuals en el medi ambient.
· De turisme
La política turística avança en la direcció del
canvi efectiu, amb la promoció d’un model
integral de turisme basat en paràmetres de
qualitat, innovació i sostenibilitat, que
transmeti confiança i aporti valor al conjunt
de la ciutat i dels operadors internacionals.
· D’economia social
Conjuntament amb el teixit divers de la
ciutat, s’està construint l’Estratègia de ciutat
2030, que ajudarà a consolidar el procés de
transformació de l’economia a Barcelona, a
fer front a reptes envers les plataformes i els
models col·laboratius, a activar una transició
ecològica i a incorporar les cures en
l’economia, fent de l’ESS un vector de canvi.

Índex
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BARCELONA GREEN DEAL
UNA NOVA AGENDA ECONÒMICA PER A BARCELONA
Barcelona té un nou pla econòmic per als
10 anys vinents per recuperar l’ambició i
aprofitar tot el potencial de la ciutat, amb
les prioritats de retenir i formar talent,
facilitar l’activitat econòmica i captar més i
millors inversions.
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Estem immersos en la revolució digital, que
ha comportat un canvi en les maneres de fer
i de relacionar-nos, alhora que el planeta
crida, demana canvis radicals en les nostres
actuacions i ens obliga a afrontar una
transició ambientalment i socialment justa a
partir dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible fixats per l’Agenda 2030 de les
Nacions Unides. I Barcelona ha de tenir veu
pròpia en aquest escenari. Perquè la ciutat
és també una realitat econòmica i té tots els
elements per projectar una nova dècada de
progrés compartit.
El desenvolupament de la Barcelona Green
Deal implica un seguit de mesures
concretes, però també requereix
col·laborar amb els sectors privats i amb el
conjunt de la societat.

La nova agenda Barcelona
Green Deal és el full de ruta
per al conjunt d’agents
econòmics i socials per traçar
les grans línies estratègiques
que han de guiar el futur
econòmic de la ciutat i el seu
impuls municipal.
Barcelona ha treballat en
10 prioritats i 38 mesures
per enfortir la ciutat per
mitjà de tres aspectes
clau: la competitivitat, la
sostenibilitat i l’equitat.

COMPETITIVITAT

1
2
3
4

CIUTAT EMPRENEDORA
CAPITAL DIGITAL
CIUTAT DE TALENT
BARCELONA OBERTA AL MÓN

SOSTENIBILITAT

5
6
7

ECONOMIA CIRCULAR
I DE VALOR
NOU POLS D’ACTIVITAT
ECONÒMICA
L’ECONOMIA DEL VISITANT

EQUITAT

UNA CIUTAT DE TALENT, EMPRENEDORA,
DIGITAL I OBERTA AL MÓN
Barcelona vol ser una ciutat
facilitadora de l’activitat
econòmica. Mantenir, impulsar i
protegir la seva capitalitat
digital acompanyarà els
processos per construir el
nostre nou model econòmic del
futur.
La fortalesa de la nostra
economia rau en les persones.
En la nostra capacitat de formar,
atreure, retenir i acollir el talent

9
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ECONOMIA MÉS SOCIAL I
SOLIDÀRIA
PETITA ECONOMIA PER FER
GRAN LA CIUTAT
BONA FEINA: QUALITAT I
OCUPABILITAT

Alhora, Barcelona és una
ciutat oberta al món, amb
capacitat per generar nous
imaginaris i incloure noves
empreses al territori de
manera integradora.

LLUITAR CONTRA L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA DES DE L’ECONOMIA
SOSTENIBLE, JUSTA I CIRCULAR
Barcelona acaba d’aprovar la
Declaració d’emergència
climàtica, amb una sèrie de
mesures que majoritàriament
aporten solucions en clau
ecològica. Perquè, davant la
necessitat de canviar els models
d’actuació, ja no podem fer
marxa enrere, sinó que fem una
aposta compromesa amb la
sostenibilitat i l’economia verda,
blava i circular impulsant
plataformes de col·laboració
publicoprivada i publicosocial.

Necessitem generar riquesa i
creixement econòmic
sostenible en el temps i amb
l’entorn. I en aquest entorn
hem d’aliar-nos amb els
visitants, de manera que la
seva contribució aporti riquesa
en tots els sentits, riquesa
econòmica, però també social,
fent-los sentir ciutadanes i
ciutadans a temps parcial,
compartint destinacions a
prop de la ciutat i, també, els
espais de cultura.

POTENCIAR UNA ECONOMIA ENCAMINADA A L’OCUPACIÓ DE
QUALITAT I AL RETORN SOCIAL
Un nou model d’economia
basat en l’equitat, la inclusió i la
sostenibilitat empeny cap a la
democràcia econòmica i
contribueix a definir els valors
que defensem com a ciutat.
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que hi ha a la societat, en els
nostres centres educatius i de
recerca, en les empreses
emergents o en les grans
companyies.

Volem una economia social i
solidària forta i integrada en el
teixit econòmic, que aporti el
millor a l’economia de la ciutat i
que es pugui enriquir de la
mescla i la suma amb la resta
d’actors econòmics.

En aquest escenari, el model
de comerç, restauració i
serveis de proximitat que
defensem es converteix en
l’ànima econòmica de la
ciutat; un sector comercial
amb noves formes i més fort
que entén els canvis d’hàbits,
sobretot entre els més joves.
I tot plegat, posant la mirada
en una ocupació de qualitat i
equilibrada amb la vida de
les treballadores i els
treballadors.
Índex
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CENTRE DE COORDINACIÓ DE LA RESPOSTA ECONÒMICA
LA COVID-19, UN REPTE SANITARI, ECONÒMIC I SOCIAL
L’Organització Mundial de la Salut (OMS)
va considerar, el març del 2020, que la
situació amb relació a la COVID-19
representava una emergència de salut
pública d’importància mundial i va
declarar l’estat de pandèmia. Aquesta
situació va desencadenar, en molts països,
la declaració de l’estat d’alarma, que s’ha
anat prorrogant en el temps, amb la
finalitat de protegir la salut de la
ciutadania.
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Les fortes mesures de confinament de la
població, el teletreball i la intercalació de
fases d’obertura i tancament dels
establiments a peu de carrer de la ciutat de
Barcelona, que al llarg de l’any s’han anat
implementant segons l’evolució de la
pandèmia, han implicat un factor de
contenció sobre la propagació d’aquest
virus i, alhora, han anat dibuixant un
escenari de greus afectacions econòmiques
i socials.
L’Ajuntament de Barcelona, des del principi,
va abocar els esforços a treballar en el
desenvolupament de mesures per pal·liar
l’impacte social i de salut de la ciutadania
barcelonina i, al mateix temps, va posar en
marxa el Centre de Coordinació de la
Resposta Econòmica (CECORE), amb
l’objectiu d’abordar l’estratègia de
recuperació econòmica de Barcelona i
establir de manera permanent un
mecanisme de coordinació de la resposta
econòmica a la crisi provocada per la
COVID-19.
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OBJECTIUS
· Definir i executar una estratègia
transversal de resposta municipal a la
COVID-19 que involucri el conjunt de
l’estructura, per fer front a la situació
econòmica postcrisi.
· Establir relacions amb les altres
administracions per maximitzar recursos,
compartir estratègies i fer partícips els
agents econòmics i socials.
· Dissenyar una estratègia comunicativa
enfocada a la transparència, amb
missatges clars que aportin seguretat i
ajudin a rellançar la reputació
internacional de Barcelona.

PLA DE CONTINGÈNCIA
Definir i estructurar les mesures que cal posar en marxa,
tenint en compte escenaris i impacte pressupostari.

PRESSUPOSTARI

MESURES D’ACTIVACIÓ

OBSERVATORI COVID-19

Analitzar els impactes derivats
de la COVID-19 en els ingressos
i les despeses de l’Ajuntament
de Barcelona, i cercar i
proposar mecanismes per
minimitzar aquests impactes.

Definir, a partir de l’expertise
sectorial i el contacte
permanent amb els agents del
sector corresponent, les
mesures d’activació
necessàries en cadascuna de
les fases.

Disposar de dades de context
«macro» i «micro» i escenaris
de projecció per donar suport
a la presa de decisions.

RELACIÓ AMB AGENTS
Establir models de comunicació, coordinació i consens amb tots els agents,
com també consensuar les mesures d’activació necessàries en cada moment:

PARTITS POLÍTICS			

INSTITUCIONS		

AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS
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PRINCIPIS
Transversalitat, transparència i integració de
tots els punts de vista.

PACTE DE CIUTAT

METODOLOGIA DE TREBALL
Es treballa per grups de treball sectorials, per
assegurar que les mesures proposades es
generen a partir del coneixement dels
sectors i responen a les necessitats reals
d’aquests sectors.

PREMSA I COMUNICACIÓ
Garantir l’alineament en l’estratègia i planificar les actuacions de comunicació del CECORE
a curt, mitjà i llarg termini.

El CECORE ha treballat per crear
noves eines que serveixen per al
creixement econòmic de la ciutat,
per fomentar l’ocupació i incentivar
el consum i l’activitat econòmica,
que són impulsades des de
l’Ajuntament i que deriven de l’acord
amb els sectors econòmics de la
ciutat.

Índex

BARCELONA MAI S’ATURA
PLA DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA DE LA CIUTAT
Amb un fons econòmic extraordinari de
30 M€, l’Ajuntament de Barcelona
prepara el programa «Barcelona mai
s’atura: reactivem l’economia!», en el
qual desenvolupa 55 mesures de
recuperació econòmica.

OBJECTIUS
Fer de Barcelona una ciutat
més resilient, justa i sostenible.
Mantenir el teixit
empresarial de la
ciutat.

Definir solucions
transformadores
amb visió
metropolitana.
16

Protegir el
treball i
fomentar
l’ocupació de
qualitat.

Barcelona
oberta al
talent, a les
inversions i
als visitants.

Fomentar, de manera
prioritària, el consum
local.

Protegir i rellançar la
reputació internacional
de la ciutat.
Promoure l’equitat de
gènere i la reducció de les
desigualtats.

La guia Barcelona mai s’atura vol fer
arribar a la ciutadania, d’una manera
senzilla i entenedora, el ventall de
serveis de què disposa per formarse, assessorar-se, emprendre,
demanar ajuts econòmics,
subvencions o finançament i obtenir
certificacions i informació de la
nova normativa vigent.

1. Ajuts als lloguers de locals comercials.
2. Subvencions per a la transformació digital
del comerç de proximitat i la restauració.
3. Microcrèdits B·Crèdits.
4. Ajuts a la contractació Crea Feina
Barcelona.

28. Aula Virtual de Barcelona Activa.
29. Aula Virtual per a projectes de l’economia
social i solidària (ESS).
30. Reskilling Activa.

5. Crèdits cooperatius per a la reactivació de
l’economia social i solidària (ESS).

31. Seminaris web Mercabarna.

6. Subvencions per a la campanya de l’enllumenat
nadalenc a les vies públiques de la ciutat.

33. Bonus Cultura.

7. Reforç del Servei de Finançament
Empresarial de Barcelona Activa.

35. Punts d’interès de ciutat.

8. Ajut de 300 € per a treballadors i
treballadores autònoms.
9. Servei d’Orientació Jurídica per a empreses
i treballadors i treballadores autònoms per fer
front al pagament del lloguer.

32. Formació a Mercabarna.
34. Barcelona Marketplace.
36. Barcelona Panoràmica.
37. Rutes temàtiques per conèixer totes les
Barcelones.
38. Marketplace de mercats de Barcelona.
39. Fira Mercat de Mercats 2020.

El document s’adreça a tot l’empresariat i
l’emprenedoria, però també a aquelles
persones que busquen feina, que es volen
assessorar en l’àmbit laboral o que
necessiten atenció personalitzada sobre una
situació concreta.

10. Assessorament a empreses, entitats i
treballadors i treballadores autònoms.

40. Noves activitats al Park Güell, al Tibidabo,
al Zoo i a l’Anella Olímpica.

11. Servei per a l’Orientació Professional i la
Recerca de Feina.

41. Estratègia de reactivació i enfortiment de
l’ESS per a la vida a la ciutat.

12. Punts de Defensa dels Drets Laborals.

42. Directori en línia d’empreses d’ESS.

S’han distribuït més de 24.000 exemplars de
la guia en mercats i comerços de tots els
districtes, amb una atenció especial als
eixos comercials. A més, n’hi ha una versió
digital que es pot consultar i descarregar.

13. Plans de reactivació empresarial Rethinking.

43. Barcelona es consolida com a seu del
Mobile World Congress.

#maiensaturem.barcelona

14. Assessorament a persones emprenedores.
15. BizBarcelona i Saló de l’Ocupació 2020.
16. Oficina Tributària d’Atenció i Assessorament
Fiscal per a la Ciutadania i les Empreses.
17. L’Institut Municipal d’Hisenda et truca.
18. BCN Safe City – Safe Visit.
19. Compromís per a la sostenibilitat turística
Barcelona Biosphere.
20. Servei de Suport a la Transformació Digital
del Petit Comerç i la Restauració.
21. Assessorament en economia social i
solidària.

44. Barcelona International Welcome.
45. Barcelona Expat Week.
46. Discover Barcelona: Business Tour &
Networking.
47. Targetes d’aparcament.
48. L’impost turístic, al servei de la reactivació.
49. Nou calendari i mesures fiscals.
50. Reducció de la taxa de terrasses.
51. Pròrroga de les autoritzacions d’ampliació
de l’espai públic destinat a terrasses.

22. Oficina de l’Esport de Barcelona.

52. Flexibilització dels termes i els terminis de
les subvencions.

23. Servei d’Informació i Consultes sobre la
Contractació de Productes Financers.

53. Ampliació de l’espai i rebaixa de la taxa de
guinguetes de platja.

24. Formació tecnològica per a tothom al
Cibernàrium.

54. Reducció dels terminis de pagament de les
factures de l’Ajuntament.

25. IT Academy de Barcelona Activa.

55. Reducció del preu públic per a la recollida
de residus comercials durant l’estat d’alarma.

26. Formació per a la transformació digital dels
comerços.
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27. Formació en línia per a professionals i
empreses.

Índex
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MESURES DE GOVERN (APROVADES L’ANY 2020)
EL COMPROMÍS MUNICIPAL PER A LA CIUTADANIA
BARCELONA CIUTAT DE TALENT

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE

Aquesta mesura de govern se centra en
reptes vinculats amb:

Aquesta mesura de govern recull les
diferents línies d’acció i projectes que es
duran a terme a Barcelona durant la
Capitalitat Mundial de l’Alimentació
Sostenible, que se celebrarà a la ciutat al
llarg del 2021.

· El talent digital, atès que l’economia digital
és la que ha demostrat un millor
comportament davant de la pandèmia i
perquè serà aquest sector el que liderarà el
procés de transformació digital del nostre
teixit productiu.
· El talent internacional, que ha de ser una
de les claus per a l’atracció de nova inversió,
com també motor d’innovació i
competitivitat per al teixit econòmic local.
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· El talent jove, que requereix una
intervenció decidida per part de les
administracions.
· El talent sènior, perquè l’experiència és un
actiu clau que cal capitalitzar en aquest
moment de reactivació econòmica.
· El talent femení, ja que aquesta crisi
augmenta els indicadors de desigualtat en
totes les seves dimensions.
Finalment, cal destacar que aquesta mesura,
amb la seva nova formulació, s’integra
clarament en l’estratègia per a la reactivació
econòmica de Barcelona, coordinada a
escala municipal en el marc del CECORE.

La ciutat vol aprofitar aquesta oportunitat
per fer un salt d’escala en la vida quotidiana
de la seva ciutadania quant a l’alimentació
sostenible, treballant perquè la capitalitat
alimentària comporti una evolució en els
hàbits de consum dels barcelonins i
barcelonines.
El projecte inclou sis àmbits d’actuació:
· Promoure dietes saludables i sostenibles,
accessibles per a tota la ciutadania.
· Facilitar la distribució i la comercialització
d’aliments de proximitat, ecològics i de
circuit curt.
· Impulsar una transició agroecològica a la
ciutat.
· Situar l’alimentació sostenible al centre
de la programació de tot l’any i organitzar
el 7è Fòrum Global del Pacte de Milà.
· Elaborar l’Estratègia alimentària 2030.
· Transversalitzar l’alimentació sostenible
en els programes, els districtes i les
polítiques municipals.

El talent de les persones
és el talent de la ciutat.
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MESURES POST-COVID-19 PER AL
COMERÇ, ELS MERCATS I LA
RESTAURACIÓ
Davant l’escenari complex i incert que tenim
pels efectes de la COVID-19, cal abordar
d’una manera estructural els problemes del
comerç en general i afrontar els reptes que
es plantegen, tant els que ja existien com els
nous.
S’acorden un total de 46 mesures, que es
diferencien entre curt, mitjà i llarg termini,
en funció del moment en què s’implementen,
i s’engloben en cinc àmbits d’actuació:
· Subvencions, ajuts i finançaments
· Formació i assessorament
· Promoció, comunicació i connectivitat
· Eines de desenvolupament econòmic
· Canvis normatius i administratius

CREACIÓ DE NOUS IMAGINARIS I
CONTINGUTS PER MILLORAR LA
MOBILITAT I LA SOSTENIBILITAT
TURÍSTICA
Aquesta mesura de govern se centra a definir
un pla d’actuació per als anys vinents entorn
de la mobilitat turística, la creació de nous
imaginaris turístics i la definició d’escenaris
de gestió que contribueixin a administrar els
fluxos turístics que rep la ciutat, amb
l’objectiu de diversificar-ne l’aportació
socioeconòmica, reduir els impactes
negatius sobre els espais de gran afluència i
contribuir a ampliar l’orgull i el coneixement
dels barcelonins i barcelonines envers la seva
pròpia ciutat.
La gestió turística és, per la seva pròpia
lògica funcional, transversal. La
transversalitat és un objectiu fonamental per
conduir el turisme a Barcelona i és, sens
dubte, la millor manera de gestionar a mitjà i
llarg termini els fluxos turístics de la ciutat en
coherència amb l’evolució que la ciutadania
de Barcelona vol per a la seva ciutat.

IMPULS DE LES INDÚSTRIES
CREATIVES
L’objectiu de la mesura és activar la indústria
creativa de la ciutat i, alhora, convertir el
DHUB en l’espai emblemàtic que la dinamitzi
i la promogui des del punt de vista de les
polítiques públiques.
Hi ha nou línies d’actuació:
· Desenvolupar el DHUB com a espai que
integri les manifestacions de disseny i les
indústries creatives.
· Dotar el DHUB dels òrgans de governança
necessaris per dur a terme els objectius
bàsics.
· Integrar altres àmbits de les indústries
creatives.
· Afavorir la creació del Clúster Barcelona
Creativa.
· Establir les connexions necessàries amb
les escoles i les universitats en matèria de
formació i recerca.
· Elaborar un pla estable d’internacionalització
de les indústries creatives de la ciutat.
· Crear un programa cultural específic per
al districte del Poblenou/22@.
· Fer un mapa de la ciutat en termes de la
presència de les indústries creatives.
· Generar dinàmiques singulars i promoure
un marc normatiu específic.

Barcelona és una ciutat
bolcada en la recerca de
noves oportunitats per fer
front a la COVID-19.

Índex
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INNOVACIÓ OBERTA
RESPOSTES CONJUNTES PER A REPTES COMUNS

Les actuacions que es porten a
terme en l’àmbit de la promoció
econòmica de la ciutat es
desenvolupen en el marc d’una
metodologia innovadora, oberta i
participativa.
La ciutat és al centre de les
intervencions orientades a l’impuls
i la dinamització econòmica.
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A l’hora de desplegar projectes es
treballa de manera coordinada i
transversal amb tots els
operadors, que, des del seu àmbit,
aporten elements de millora i
possibiliten afrontar els reptes que
es plantegen.
Treballant plegats: agents socials,
acadèmics, econòmics i
Administració.
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Per trobar idees valuoses cal
buscar aliances en tots els
àmbits.
La innovació d’èxit implica
compartir talent, recursos i
temps.

A partir d’aquestes aliances es
poden establir objectius comuns i
plans d’acció per aconseguir les
millores que calen, a curt o llarg
termini, impulsant noves
oportunitats per a la ciutat i
generant noves accions per al
creixement econòmic i el benestar
de la ciutadania.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
INTERNACIONAL A L’EXTERIOR
Barcelona aposta per un model de ciutat
compromesa amb la seva gent, i treballa
per a una recuperació econòmica
sostenible i amb un posicionament
internacional.
Atreure activitat mitjançant inversions
estrangeres que contribueixin a generar
prosperitat i ocupació de qualitat per
dinamitzar l’economia local.

MESURA DE GOVERN
Promoció econòmica internacional de
Barcelona
(està en elaboració i serà presentada al llarg del
2021)

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques de promoció
econòmica de la ciutat

BCN GREEN DEAL
Clau: competitivitat
Prioritat 4. Barcelona oberta al món
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Barcelona, un motor d’impuls
econòmic i de qualitat

OBJECTIUS
· Promocionar Barcelona i els seus valors
per mitjà d’accions de posicionament i de
diplomàcia econòmica que incrementin la
seva rellevància global.
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Mesura 1. Pla de promoció econòmica
internacional

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

· Atreure activitat econòmica internacional
(empreses, institucions, emprenedors,
inversors, professionals) que generin
prosperitat i oportunitats laborals de
qualitat per a tota la ciutadania.
· Promocionar els sectors econòmics
estratègics i les seves empreses i
professionals.
· Fer de Barcelona un hub aeri
intercontinental que garanteixi una
connectivitat potent a empreses,
professionals i persones.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA INTERNACIONAL A L’EXTERIOR
ACCIONS

CONVENIS, ACORDS I
COL·LABORACIONS

Enguany, l’activitat s’ha vist greument
afectada per la pandèmia. Moltes de les
activitats previstes al Pla d’acció per al 2020
s’han cancel·lat, posposat a l’any 2021 o
migrat a un format en línia.

S’ha signat per primera vegada un
conveni amb el Futbol Club Barcelona que
permetrà trobar sinergies entre la
promoció econòmica internacional de la
ciutat de Barcelona i aquesta important
entitat esportiva.

ACCIÓ A L’EXTERIOR
Els dos primers mesos de l’any s’han pogut
fer tres accions a l’exterior, amb una
audiència presencial de 790 persones.
Amb el confinament, s’ha decidit potenciar
l’activitat de promoció en línia: 26 accions
(seminaris web, seminaris de promoció,
conferències en línia), amb una audiència de
2.507 persones.
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Conceptualització i preparació del
programa de la primera Barcelona
Catalonia Week a Ciutat de Mèxic.
S’han atès 12 delegacions, amb l’assistència
de 98 persones. En acabar l’any, hem migrat
el servei d’atenció a delegacions per poder
oferir-lo en línia.
Alineació de les estratègies i les activitats
de tots els agents que fan promoció
econòmica internacional a la ciutat de
Barcelona mitjançant les dues reunions de la
Taula de Coordinació Econòmica Exterior.

PROMOCIÓ DE BARCELONA COM A
‘HUB’ AERI INTERCONTINENTAL
A partir de la cancel·lació del World Routes,
la fira més important del sector i que havia
de tenir lloc a Milà al setembre, des del
Comitè de Desenvolupament de Rutes
Aèries es va innovar amb la creació de la
Barcelona Air Route Meeting Week.
Aquesta iniciativa ens va permetre mantenir
la relació amb les aerolínies que ja
disposaven de rutes intercontinentals amb
l’aeroport de Barcelona i que, a causa de la
pandèmia, s’han vist obligades a anul·lar-les.

ACOMPANYAMENT DE PROJECTES
D’INVERSIÓ
La majoria de les empreses interessades a
instal·lar-se a Barcelona han posposat la
decisió a l’espera de superar el moment
d’incertesa. S’han gestionat 29 projectes
d’inversió, a partir dels quals s’han instal·lat
tres empreses.

Des de la Direcció de Promoció de la
Ciutat s’estan coordinant els treballs per
convertir l’edifici de Correus de la via
Laietana en un centre multifunció que
ajudi a recuperar l’economia del centre de
la ciutat.
S’ha engegat un projecte per impulsar les
relacions econòmiques i empresarials
amb els països nòrdics.
S’ha fet un encàrrec de gestió a Barcelona
Regional i s’ha signat un conveni amb
SciTech DiploHub.
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D’aquestes tres, destaquem l’empresa
nord-americana NetApp, que va obrir el seu
Digital Sales Hub al març, amb la previsió de
crear fins a 100 llocs de treball en dos anys, i
l’obertura al febrer de la nova botiga de
Huawei de 750 m2 a la plaça de Catalunya,
que implica la creació de 28 llocs de treball.
Hem preparat la candidatura de Barcelona
per al tercer centre del European Centre for
Medium-Range Weather Forecast
(ECMWF). Finalment, Bonn ha estat la
ciutat escollida, tot i que Barcelona va ser la
ciutat que va rebre la valoració tècnica més
alta per part del grup d’experts.

Barcelona és una ciutat
oberta a l’exterior.
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MARCA BARCELONA
El projecte Marca Barcelona, desenvolupat
des de Barcelona Activa, és el responsable
d’impulsar la gestió de la identitat i la
reputació de la ciutat en coordinació amb
els agents públics i privats.
Barcelona disposa d’una combinació
d’atributs que la fan única i la converteixen
en una ciutat atractiva, no solament per
viure i visitar, sinó també per treballar,
aprendre, invertir o emprendre.

MESURA DE GOVERN
Promoció econòmica internacional de
Barcelona
(està en elaboració i serà presentada al llarg del
2021)

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques de promoció
econòmica de la ciutat

BCN GREEN DEAL
Clau: competitivitat
26

Prioritat 4. Barcelona oberta al món
Mesura 2. Marca Barcelona: una estratègia
de ciutat

OBJECTIUS
· Potenciar la marca de ciutat com a
palanca per a l’activitat econòmica local i
millorar l’ocupació i la qualitat de vida dels
ciutadans i les ciutadanes: atracció i
fidelització de targets locals i internacionals.
· Impulsar la gestió de la identitat i la
reputació de la marca Barcelona des del
lideratge de l’Ajuntament de Barcelona.
· Facilitar una aliança de ciutat amb tots
els sectors (institucions, empreses i
ciutadania) per cocrear un nou relat de
ciutat, identificant la nostra proposta de
valor diferencial consensuada i amb el
compromís de comunicar-la de manera
continuada en el temps.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

«Compartir el progrés econòmic
vol dir compartir esforços i
capacitats en moments
complexos i de canvi, la qual cosa
implica coordinar adequadament
tots els recursos de la ciutat i dels
seus agents, teixit econòmic,
ciutadania i comunitat,
aprofundint en la col·laboració
publicoprivada.
La nostra competitivitat requereix
incorporar els pilars de la marca
Barcelona (connexió, iniciativa,
ànima, contrastos, talent i
compromís) i els vectors de la
creativitat i la innovació en tots
els models de desenvolupament
econòmic, de les empreses i dels
agents econòmics i socials de la
ciutat.
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Es promourà l’impuls
internacional de la ciutat i del
territori metropolità. Es treballarà,
conjuntament amb l’Àrea
Metropolitana, per fer de
Barcelona un referent
internacional per la nostra
activitat econòmica, però també
per la qualitat de vida, amb
l’objectiu d’harmonitzar un
desenvolupament local
redistributiu i equitatiu i fer-lo
compatible amb la competitivitat
de l’empresa, l’emprenedoria i
l’economia de Barcelona en
l’ecosistema de les ciutats
globals.»
Pla d’actuació municipal 2020-2023.
Apartat 3.1. «Promoció econòmica,
indústries creatives i competitivitat»
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MARCA BARCELONA

POTENCIAR LA MARCA BARCELONA
EN FÒRUMS I MITJANS
INTERNACIONALS

ACCIONS
S’inicia el Pla d’activació del nou relat de la
marca Barcelona un cop finalitzat el procés
de cocreació amb els agents locals i
internacionals.
Des del projecte Marca Barcelona s’adequa
el pla d’acció en curs per adaptar-lo a la
nova situació post-COVID-19 i donar suport
a la reactivació econòmica de la ciutat en
quatre línies de treball.

ACCELERAR LA PROMOCIÓ DIGITAL
DE LA MARCA BARCELONA
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En previsió de la caiguda d’esdeveniments
internacionals i dels viatges arreu del món,
cal prioritzar una estratègia de comunicació
digital per explicar els fonaments sòlids de
l’economia a Barcelona i el dinamisme de la
nostra activitat, mostra de l’ADN de
Barcelona, tot i la crisi.
Activem l’escolta digital continuada
mitjançant:
· Xarxes socials i cercadors digitals
(desembre del 2020).
· La tercera onada del baròmetre de
resiliència de marca de ciutat, per conèixer
el canvi en la percepció de Barcelona a
causa dels impactes dels últims 12 mesos (en
procés d’adjudicació).
· Laboratori de reputació amb universitats
(work in progress).

CREAR NOVES EINES DE PROMOCIÓ
DE LA MARCA BARCELONA
· Disseny i producció d’elements
promocionals, com a caixa d’eines de la
marca per a agents locals i internacionals i
com a font d’inspiració per fer conèixer el
relat de Barcelona.
· Procés d’adjudicació del nou vídeo de la
marca Barcelona, com a expressió
audiovisual del nou relat de Barcelona que
es recull al brand book Identitat i reputació
de Barcelona. Un relat coral.
· Procés d’adjudicació de la instal·lació
interactiva itinerant de Barcelona que
expliqui el relat de ciutat i els seus actius,
adreçat a agents de diferents sectors en
missions internacionals.
· En procés d’alineació de disseny i
missatge de Barcelona i els seus actius
econòmics en fires internacionals de l’àrea
econòmica.

VETLLAR PER LA MARCA EN TERMES
LEGALS
S’incorpora a l’equip un jurista de
l’Ajuntament de Barcelona per gestionar els
temes legals referents a la marca Barcelona,
com ara:
· La denominació Barcelona

· 19 i 20 de maig: ponència «Crisis
Management & Resilience: International
Perspective From Barcelona» a City Nation
Place America. 280 persones inscrites, 200
assistents.
· 22 de juny: coorganització de City
Dialogues d’Eurocities, en el marc del
Working Group de City Branding and
International Economic Promotion. 150
assistents.
· 21 de juliol: seminari web Repensant la
marca de ciutat en temps de la COVID-19.
Dins d’aquesta estratègia digital, juntament
amb la BSM-UPF es convoquen experts
internacionals de 10 ciutats i universitats
d’arreu del món a debatre l’impacte de la
COVID-19 en l’activitat econòmica i la
projecció internacional de les ciutats, per
repensar el futur del city branding postCOVID-19. Es van rebre 497 inscripcions de
27 països diferents i hi van assistir un total
de 200 persones.
· Campanya de comunicació indirecta.
Activem una campanya de comunicació
digital per valorar els actius de Barcelona
per a la gestió de la crisi de la COVID-19,
amb missatges clau: safe city per a turisme,
ciutat digital, lideratge en innovació
científica i gestió de la crisi sanitària i
econòmica. Difusió en mitjans de
comunicació europeus.

PROMOCIÓ I ALINEAMENT DE
LA IMATGE DE LA CIUTAT A
L’EXTERIOR
La marca de ciutat és la imatge o
percepció (l’associació mental) que
tenen els mercats i els públics
objectiu, interns i externs, d’una
ciutat.
La manera com un lloc és percebut
pot afectar directament el
comportament, l’actitud i la
predisposició d’agents locals i
internacionals i, per tant, pot conduir
a l’èxit o el fracàs dels seus esforços
per atreure turistes, visitants,
inversors, professionals o
esdeveniments rellevants.
Cal impulsar la gestió de la reputació
de Barcelona per potenciar-ne la
competitivitat i el desenvolupament
econòmic, social i cultural, inclusiu i
sostenible, a partir de l’ADN de
Barcelona.

· Registre de les diferents marques de
l’Ajuntament de Barcelona
· Registre i llicència de l’empresa
alwaysBarcelona
I, també, altres temes que se’n puguin
derivar.
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TALENT INTERNACIONAL: PLA 360º
El programa Talent Internacional
contribueix a fer de Barcelona una ciutat
oberta, diversa i cosmopolita.
Es té cura de les persones nascudes en
altres països que han decidit venir a viure i
treballar al nostre territori, aportant riquesa,
creativitat, capacitat d’innovació i
competitivitat al teixit empresarial i a la
nostra economia i societat.

MESURA DE GOVERN
Barcelona, ciutat de talent

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC

Barcelona amb
el punt de mira obert
al talent i a la innovació.

Actuacions estratègiques de promoció
econòmica de la ciutat

BCN GREEN DEAL
Clau: competitivitat
Prioritat 3. Ciutat de talent
Mesura 1. Pla de promoció econòmica
internacional
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
OBJECTIUS
· Contribuir a posicionar Barcelona com una
ciutat oberta, acollidora, diversa i referent
pel que fa al talent internacional.
· Atreure persones amb la formació, les
capacitats, les habilitats i l’expertesa en
aquells perfils professionals que no es
troben al mercat local per millorar la
competitivitat de les empreses locals.
· Contenir, dinamitzar i arrelar el talent
internacional clau per al desenvolupament
econòmic i social i facilitar-ne l’aterratge.
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TALENT INTERNACIONAL: PLA 360º

PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE LA
COMUNITAT INTERNACIONAL I
BARCELONA EXPAT WEEK

ACCIONS
Totes les accions del programa Talent
Internacional impliquen un pla 360° perquè
es fan al llarg de tot l’any, cobreixen els
diferents perfils de la comunitat
internacional (cònsols i representants
institucionals, directius i directives,
empresaris i empresàries, persones
emprenedores, estudiants, personal
investigador, etc.) i tenen en compte les
diferents fases: atracció, acollida, aterratge,
dinamització i fidelització.

ATRACCIÓ DEL TALENT INTERNACIONAL,
FOCUS TALENT DIGITAL
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Accions per captar talent internacional,
sigui en fires especialitzades o en accions ad
hoc en mercats i en els perfils més atractius
per a l’economia local.
Enguany s’ha cancel·lat la participació en
fires internacionals per la pandèmia (per
exemple, Emigration Fair, Forum Expat,
Going Global). També s’han anul·lat tres
missions de captació internacional que
teníem previstes conjuntament amb
Barcelona Digital Talent.
Com a alternativa s’ha organitzat una acció
de captació de talent digital amb la
participació de 13 empreses i 11 persones i
l’organització d’un seminari web d’abast
internacional i enfocat als mercats de les
ciutats europees de Varsòvia, Bucarest i Milà.

BARCELONA INTERNATIONAL
WELCOME
Es tracta d’un servei per facilitar l’aterratge
personal del talent internacional de
Barcelona. Té un web amb informació i
recursos de caràcter pràctic i s’està
treballant en la creació d’una oficina
d’atenció personalitzada.
· Web: actualització de la secció de tràmits
prioritaris per a l’arribada del talent
internacional (42 fitxes de tràmits) i millora
de continguts a l’opció del menú «Què
necessites?», apartats «Treball» i
«Impostos».
· Desk (oficina d’atenció personalitzada per
al talent internacional): elaboració de la
conceptualització del servei i programació
per a la posada en marxa.
· Dinamització en xarxes pròpies
(Instagram i LinkedIn) amb continguts per a
la comunitat internacional.
· Edició de 12 newsletters informatives
(mensuals) i butlletins amb l’agenda
d’activitats.

PROGRAMA BARCELONA CENTRE
UNIVERSITARI (BCU)
Col·laboració i seguiment d’aquest projecte
en el qual participen l’Ajuntament de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya i les
universitats per promocionar
internacionalment Barcelona com a centre
universitari, científic i de recerca i facilitar
l’aterratge d’estudiants, professorat i
personal investigador.

Durant tot l’any s’ha organitzat un programa
d’activitats per dinamitzar i fidelitzar la
comunitat internacional de Barcelona, que
havia de culminar en una gran trobada
anual. Enguany, però, vam haver de
posposar la trobada i la vam reinventar, fent
un pas endavant amb la creació de la
Barcelona Expat Week.
Fins al mes de març es van dur a terme una
sèrie d’activitats presencials (Barcelona
Update amb consolats, welcome session i
algun tour o visita guiada). Amb la
declaració de l’estat d’alarma, el març del
2020, la programació es va interrompre i, a
finals del mes d’abril, es va reiniciar i el
programa d’activitats es va reinventar en
format digital, retransmès per streaming.
S’han dut a terme un total de 74 activitats
amb 4.265 participants.
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Indicadors de la Barcelona Expat Week:
2.634 participants de 130 nacionalitats
diferents, 39 activitats programades, nou
persones amfitriones i més de 70 empreses i
entitats col·laboradores, amb 100 persones
ponents i experts.
Creació d’una comunitat virtual (amb
diversos continguts, videosessions,
presentacions, etc.).
Materials de comunicació per a la
comunitat internacional: edició de la
publicació en anglès Chossing a school,
practical guide for foreign families,
actualització en anglès, castellà i francès del
fullet 10 tips to feel at home in Barcelona i
edició de 9x2 vídeos amb testimonis
d’expats per a les xarxes municipals.

S’ha col·laborat en l’edició de la revista
Barcelona Talent Guide 2020-2021 (en
anglès i català) i s’han facilitat les accions de
promoció mitjançant una campanya
adreçada als estudiants internacionals.
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TURISME
Establir un pla d’actuació per als anys
vinents entorn de la creació de nous
imaginaris turístics, com també definir
escenaris de gestió que contribueixin a
administrar els fluxos turístics que rep la
ciutat.
L’estratègia és diversificar l’aportació
socioeconòmica del turisme, reduir-ne els
impactes negatius sobre els espais de gran
afluència i contribuir a ampliar l’orgull i el
coneixement dels barcelonins i barcelonines
envers la seva ciutat.

MESURA DE GOVERN
Creació de nous imaginaris i continguts per
millorar la mobilitat i la sostenibilitat
turística
Gener del 2020

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques de turisme

BCN GREEN DEAL
Clau: sostenibilitat
Prioritat 7. Economia del visitant
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El turisme i les indústries creatives,
nous imaginaris per a Barcelona
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
OBJECTIUS
· Incentivar la creació de nous imaginaris
turístics i sinergies amb els sectors
estratègics de la ciutat per incrementar el
turisme «aspiracional» i un
desenvolupament econòmic sostenible.
· Promoure un diàleg constant amb la
ciutadania i el sector privat en la presa de
decisions de caràcter turístic.
· Repensar la promoció turística municipal i
la política fiscal del turisme segons els
ODS.
· Establir una gestió turística amb una
estratègia territorial i en col·laboració amb
la resta de departaments municipals i
supramunicipals en clau metropolitana.
· Contribuir a generar coneixement i
innovació turística amb una clara vocació
internacional.
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TURISME

PARTICIPACIÓ, COORDINACIÓ I
DIVULGACIÓ

ACCIONS

NOUS IMAGINARIS I CONTINGUTS
TURÍSTICS
Partint de la mesura de govern aprovada el
gener del 2020, s’aposta per una política
turística compromesa amb el
desenvolupament de la ciutat, que la
converteixi en una aliada per a la creació de
nous imaginaris, continguts o escenaris per
incorporar-los progressivament al catàleg
d’elements d’interès per a la ciutadania, en
primer lloc i de manera preferent, i també
per als visitants.
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Es busca canviar el model de turisme i reduir
el turisme passiu, relacionat amb l’oferta de
sol, platja i festa, per incrementar el turisme
amb altres aspiracions, que busca
experiències culturals, gastronòmiques,
arquitectòniques o esportives.
Amb aquest objectiu s’han engegat un
seguit d’iniciatives que han girat entorn dels
elements següents:
· Redefinir o ampliar l’oferta turística de la
ciutat, que fomenta la creació de noves
propostes atractives, especialment les
relacionades amb les indústries creatives,
culturals, artístiques, gastronòmiques,
científiques o de territori.
· Repensar la mobilitat turística, redefinint
les rutes del bus turístic i dels autobusos
discrecionals per descongestionar les zones
més turístiques.
· Afrontar el desenvolupament tecnològic
necessari per avançar-se a les visites
turístiques, planificar-les millor, preveure els
fluxos de visitants, reduir les cues i oferir
propostes de visita alternatives.

· Incorporar nous escenaris de treball en
l’àmbit del turisme, amb acords amb el
sector privat i amb festivals i esdeveniments
de les indústries creatives, l’art i la cultura
per desenvolupar noves ofertes per als
visitants i per als veïns i veïnes de Barcelona.
· Incorporar nous continguts i espais
turístics en l’àmbit metropolità amb acords
amb les ciutats de l’entorn per incloure
aquests continguts i espais al mapa turístic
de Barcelona.
· Fòrum de debat Ciutat, turisme i cultura.
Les expectatives de visitants s’han vist
trasbalsades per la pandèmia de la
COVID-19, una crisi que brinda alhora un
moment d’oportunitat per repensar la
relació de la ciutat amb l’economia del
visitant i ressituar i enfortir el diàleg entre
els mons de la cultura i el turisme.
La Regidoria de Turisme i Indústries
Creatives, amb la col·laboració de l’Institut
de Cultura i el consorci Turisme de
Barcelona, va promoure al llarg del
novembre i el desembre del 2020 la reflexió
i el debat entre desenes de persones
expertes i representants d’aquests àmbits,
amb l’objectiu d’identificar espais potencials
de relació i estratègies d’intervenció a mitjà
i llarg termini.
Per fer-ho possible, es van organitzar
discussions de grup (focus groups) al voltant
de 10 ponències i la participació de més
d’un centenar de representants dels
diversos àmbits implicats. Les conclusions
finals es van traslladar a una sessió plenària
celebrada el 20 de gener passat.

La transversalitat de l’economia del visitant
implica diversos sectors, agents i la
ciutadania. Cal que el conjunt d’actors
participin directament i activament en
l’elaboració i l’avaluació de la política
turística.
Consell Turisme i Ciutat. És un òrgan de
participació ciutadana, obert i divers, creat
amb l’objectiu de debatre quin és el
desenvolupament turístic més adequat per a
la ciutat. D’aquesta manera, entitats
ciutadanes, associacions i representants
polítics poden compartir reflexions i
plantejar propostes que serveixin per
millorar la implantació i el desenvolupament
del sector turístic a Barcelona.
El 2020 s’han celebrat un total de nou
reunions de les diferents activitats
ordinàries (una permanent amb 21 assistents
i vuit de grups de treball, amb 159
assistents). Per la irrupció de la pandèmia,
les reunions s’han celebrat en format virtual.
El maig del 2020, davant la difícil situació
provocada per la COVID-19, el Consell
Turisme i Ciutat va emetre un comunicat
conjunt on advocava per recuperar l’activitat
turística com més aviat millor. El comunicat
assenyalava la necessitat que «Barcelona
reforci, de manera renovada i amb millors
pràctiques, una economia del visitant,
necessàriament compatible amb la vida dels
residents, que és indispensable per al bon
funcionament de la ciutat».
S’ha dut a terme una revisió del Reglament
de funcionament intern del Consell amb
l’objectiu d’adaptar-lo al Reglament de
participació.

El turisme és una de les activitats més
importants de Barcelona i representa una
prioritat per al Govern municipal, tant per
l’aportació que representa per a l’economia de
la ciutat com pels diversos efectes que
genera en la dinàmica urbana.
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Taula de Gestió Turística. Es tracta d’un
espai estable de reflexió i diàleg per
compartir de manera intermunicipal els
aspectes rellevants de la gestió del turisme
a la ciutat. S’hi tracten qüestions entorn de
la informació de l’activitat turística, la
informació de l’activitat municipal
relacionada amb el turisme —com ara les
inspeccions als allotjaments turístics, les
actuacions de la Guàrdia Urbana, els agents
cívics i la zona bus— i la gestió turística dels
districtes.
S’han fet un total de quatre reunions, tres de
les quals han estat en format virtual.
Web de Turisme. La Direcció de Turisme,
Esdeveniments i Indústries Creatives
disposa d’una pàgina web amb la informació
sobre la política turística de la ciutat, la
gestió i les actuacions que s’estan duent a
terme i, també, informes, estudis, dades i
estadístiques de l’activitat turística.
Del gener a l’octubre del 2020, el web va
tenir 66.857 visites i es va entrar un total de
104.539 vegades a les seves pàgines. Les
visites per idioma es van distribuir
aproximadament en un 60 % en castellà, un
25 % en català i un 15 % en anglès.
Estratègia turística territorial. Barcelona i
el turisme «Demanem la paraula». Es tracta
d’un projecte educatiu promogut amb la
col·laboració de l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (IMEB) que porta
als centres educatius la reflexió sobre un
fenomen complex i global com és el turisme,
que és una part fonamental de la vida
quotidiana a la nostra ciutat. El projecte
s’adreça a l’alumnat de 5è i 6è de primària i
d’ESO dels centres educatius sostinguts
amb fons públics.
El programa ha hagut d’adaptar el seu
enfocament amb el tancament de les
escoles al març per la pandèmia de la
COVID-19 i s’ha reorientat cap al projecte
«Barcelona a vista de balcó». Durant el curs
2019-2020 hi van participar 11 escoles, i el
2020-2021, nou.
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Hotels Salut. Amb aquest projecte es van
posar a disposició de la gestió sanitària, de
manera voluntària i altruista, més de 2.500
habitacions de 16 hotels de la ciutat. La
iniciativa va sorgir de la col·laboració entre
el Consorci Sanitari de Barcelona, format
per l’Ajuntament de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya, i el Gremi
d’Hotels de Barcelona.

La pandèmia de la COVID-19 i la paralització
dràstica de la demanda turística, amb la
suspensió del servei del bus turístic, han
reconduït el procés de reflexió sobre el nou
model de bus turístic cap a un model on el
servei d’aquest bus esdevingui un
instrument de gestió del turisme i de la
mobilitat sostenible de la ciutat.

Això va permetre alleujar la saturació dels
centres hospitalaris i atendre pacients
asimptomàtics o amb símptomes lleus,
pacients autònoms o pacients que no
podien fer l’aïllament a casa per dificultats
del seu entorn.
A més, hotels propers als quatre grans
hospitals de la ciutat van facilitar
instal·lacions per al descans i el suport al
personal sanitari.
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Al marge de la tasca dels equips d’atenció
primària de l’Institut Català de la Salut, el
Servei d’Emergències Mèdiques, els
treballadors i treballadores socials sanitaris i
altres proveïdors de Salut, també hi van
col·laborar els Bombers de Barcelona, la
Guàrdia Urbana, TMB i els equips de serveis
socials de la ciutat.
Relació dels Hotels Salut
· Hotel Cotton House
· Catalonia Barcelona Plaza
· Praktik Bakery
· Melià Barcelona Sarrià
· Praktik Vinoteca
· Barcelona Princess
· Ilunion Barcelona
· Catalonia Diagonal Centro
· Catalonia Rigoletto
· Alimara Barcelona Hotel
· Room Mate Emma
· Pullman Barcelona Skipper
· Ilunion Bel Art
· Generator Barcelona
· Tres Torres Atiram Hotels
· Hotel Sagrada Família
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El projecte Hotels Salut de Barcelona ha
aconseguit dos premis internacionals que en
reconeixen el valor com a iniciativa de compromís
ciutadà i públic durant la pandèmia de la
COVID-19.
Es tracta dels City Nation Place Awards, en la
categoria Best Citizen Engagement (millor
implicació ciutadana), i dels Responsible Tourism
Awards 2020, del World Travel Market de Londres,
una de les fires de turisme més importants del
món, en la modalitat «Addressing the Challenge
of COVID-19 Community Support».

GESTIÓ TURÍSTICA
La gestió turística és, per la seva pròpia
lògica funcional, transversal. Té com a
finalitat integrar el turisme en les
dinàmiques pròpies de la ciutat aplicant
els criteris de sostenibilitat que tinguin per
objectiu minimitzar-ne els efectes negatius
i maximitzar-ne els positius. En aquest
sentit, s’ha treballat per a la mobilitat
turística.
Repensar el bus turístic. Aquest projecte
sorgeix com a proposta de l’Estratègia de
mobilitat turística. El grup de treball
de mobilitat turística està format per la
Direcció de Turisme, Esdeveniments i
Indústries Creatives, la Direcció de Serveis
de Mobilitat, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, Transports Metropolitans de
Barcelona (TMB) i Barcelona Regional.

Així mateix, atesa la manca d’activitat
turística i la voluntat de potenciar el consum
ciutadà, s’ha establert un servei de bus
turístic especial adreçat a la ciutadania —
Barcelona Panoràmica— per fomentar el
gaudi de la ciutat després de la inactivitat
forçada de l’etapa de confinament. El servei,
que tenia un preu reduït de 10 €, es va prestar
del 10 de juliol al 25 d’octubre, amb més de
6.000 passatgers. Fou operat per Julià Travel,
a les 10.00 h i a les 12.00 h, i per TMB, a les
16.00 h, a les 18.00 h i a les 20.00 h els
divendres, els dissabtes i els diumenges.
EIT-KIC Mobility-City Flow. La mobilitat
urbana és un dels reptes prioritaris de tots
els governs. Està en joc la qualitat de vida
de la ciutadania, la convivència i el benestar.
Per trobar la resposta de manera col·lectiva,
Barcelona forma part, des de finals del 2018,
de les Knowledge and Innovation
Communities (KIC – Comunitats del
coneixement i la innovació) en mobilitat
urbana, amb una inversió de 400 M€ per
part de la Unió Europea. El projecte europeu
EIT-KIC Mobility-City Flow té com a
objectiu millorar l’habitabilitat dels espais
molt concorreguts mitjançant la prestació
de suport a la presa de decisions per a la
gestió dels fluxos de vianants.
En aquest projecte, Barcelona hi participa
amb un living lab impulsat per la Direcció de
Serveis de Mobilitat, l’Institut Municipal
d’Informàtica i la Direcció de Turisme,
Esdeveniments i Indústries Creatives. Les
altres ciutats que participen en el projecte
són Milà i Amsterdam.
Es preveia que el projecte s’executés aquest
any 2020, però per la COVID-19 ha calgut
ajornar la recollida de dades de mobilitat
fins a l’estiu del 2021. La nova data de
finalització del projecte, un cop aprovada la
pròrroga per l’EIT, és el setembre del 2021.

Hub turístic de l’estació del Nord. Amb
l’objectiu de millorar el model de gestió
d’autobusos discrecionals d’ús turístic a la
ciutat, juntament amb BSM, s’impulsa la
creació d’un hub turístic i d’excursions a
l’Estació Barcelona Nord. El grup de treball
incorpora Barcelona Serveis Municipals
(BSM) i Julià Tours.
BCN Safe City – Safe Visit. En el context
post-COVID-19, la confiança i la seguretat
són elements clau per a les ciutats i les
destinacions turístiques. Juntament amb
uns bons dispositius de salut pública, cal
afavorir que el conjunt d’establiments,
activitats i espais responguin adequadament
als criteris establerts d’higiene i salut.
Durant els mesos de la pandèmia, han sorgit
nombrosos protocols, certificats i
procediments sectorials. Amb BCN Safe
City – Safe Visit, l’Ajuntament de Barcelona
vol donar suport a les empreses dels
diversos sectors que orienten la seva
activitat al públic, tant local com visitant,
perquè coneguin quines són les normatives i
els protocols que s’ajusten més bé a les
seves necessitats.
A través d’un web s’ofereix assessorament
en funció de les característiques de cada
establiment i del seu àmbit d’actuació.
Operadors turístics. Des de la Direcció de
Turisme, Esdeveniments i Indústries
Creatives existeix un contacte constant amb
els operadors turístics i, especialment, amb
el sector dels creuers i el sector dels guies
turístics.
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FINANÇAMENT TURÍSTIC
Amb l’objectiu de reduir el diferencial entre
costos i ingressos en matèria de gestió del
turisme i ampliar el finançament de
projectes socioculturals, esportius o
educatius de potencial interès internacional,
es fa necessari buscar noves vies de
finançament.
Impost d’estades en establiments turístics
(IEET). Els ingressos transferits per la
Generalitat de Catalunya en concepte de la
recaptació d’aquest impost es gestionen a
escala municipal des que es va crear
l’impost.
Durant el 2020, d’acord amb la distribució
del fons (FFT), l’Ajuntament de Barcelona
només ha rebut els ingressos corresponents
a la recaptació del segon i el tercer trimestre
del 2019 al municipi de Barcelona, per un
import total de 10.028.823,04 €.
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A causa de la crisi de la COVID-19, s’ha
hagut de replantejar la previsió de projectes
per finançar a càrrec de l’IEET, a fi
d’incorporar-ne de nous relacionats amb el
Pla de reactivació econòmica de
l’Ajuntament de Barcelona.
Així, enguany s’han finançat a càrrec de
l’IEET projectes per a la contribució d’una
reactivació econòmica, iniciatives culturals i
projectes d’indústries creatives, promoció
d’elements patrimonials i històrics als
diferents districtes i projectes de turisme
responsable i sostenible.
D’altra banda, s’han transferit 4.500.000 €
al consorci Turisme de Barcelona, per a les
accions de promoció turística pròpiament.

Acord de nou recàrrec de l’IEET. El 30 de
setembre de 2019, el Consell Plenari
municipal va acordar instar la Generalitat a
traslladar al Parlament una proposta de
modificació de la Llei de l’impost d’estades
en establiments turístics per incloure un
recàrrec per a les estades a la ciutat de
Barcelona. Aquesta demanda va ser
aprovada per la Generalitat de Catalunya a
la Llei 5/2020, de 29 d’abril.
La proposta preveu que l’increment de
l’impost es faci de manera progressiva, i,
segons el Decret llei 36/2020, s’ajornarà fins
a l’1 de juny de 2021.

SOSTENIBILITAT TURÍSTICA
El compromís de la ciutat amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible fixats per
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides és
inqüestionable, la qual cosa exigeix que la
planificació, la promoció i la gestió turística
hi estiguin implicades.
Compromís per a la sostenibilitat turística
Barcelona Biosphere (CSTBB), pel qual es
reconeixen aquells operadors turístics que
aposten per una gestió responsable i
respectuosa amb el medi ambient, la
cultura, les condicions laborals, l’equitat de
gènere i el retorn social i econòmic. Des del
setembre del 2020, també inclou requisits
específics de seguretat, salut i higiene per
evitar contagis per la COVID-19.
Es pretén alinear les polítiques i els
procediments en matèria de sostenibilitat
turística a tota la destinació. A més, les
empreses adherides esdevenen membres
del Compromís ciutadà per la sostenibilitat i
del programa Barcelona + Sostenible.
Les empreses adherides al CSTBB han de
complir anualment una sèrie de requisits
vinculats als diversos Objectius de
Desenvolupament Sostenible recollits als 13
manuals de bones pràctiques corresponents
als diversos subsectors.
· 85 entitats de nova adhesió en procés de
distinció.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
L’objectiu és afavorir la connexió entre
sectors estratègics de la ciutat i els entorns
empresarials per assegurar canals estables
d’inserció laboral, una renovació del talent i
un desenvolupament econòmic sostenible.
Futurisme – Turisme i emprenedoria. Es
tracta d’un programa de suport a la creació
d’empreses innovadores, responsables,
sostenibles i amb visió de futur, que donin
resposta a les noves necessitats del sector
turístic de Barcelona. És promogut per
Barcelona Activa – Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona,
l’Associació Corporativa d’Agències de
Viatges (ACAVE) i el Gremi d’Hotels de
Barcelona.
Amb motiu de la pandèmia es va modificar
el calendari i el format del projecte per
adaptar-lo a les noves necessitats.
A la convocatòria del 2020 s’hi han
presentat 43 sol·licituds.
Impulsem el que fas: modalitat turisme
responsable i sostenible. L’Ajuntament de
Barcelona, a través de Barcelona Activa, va
obrir la quarta convocatòria d’ajuts per
finançar projectes que impulsin l’economia
dels barris de la ciutat, en la qual es
buscaven projectes arrelats al territori que
fomentessin l’ocupació, l’emprenedoria i
l’empresa, la innovació socioeconòmica, el
turisme responsable, la innovació social i
digital i els models agroalimentaris
sostenibles.
Aquest projecte es desenvolupa en el marc
de la convocatòria d’ajuts per a l’impuls
socioeconòmic del territori.
Suport a l’aterratge i la gestió
d’esdeveniments. Es facilita i s’acompanya
l’aterratge d’esdeveniments d’interès per a
la ciutat, a fi de fomentar l’activitat
econòmica i establir sinergies de
col·laboració entre els agents implicats, i es
participa activament en els processos
d’elaboració de candidatures.

Hi ha una coordinació estable
interdepartamental en la Ponència i la Taula
d’Esdeveniments que es porten a terme a
l’Ajuntament de Barcelona. També s’impulsa
la coordinació de les diferents institucions
implicades per a una bona gestió dels grans
esdeveniments, com en el cas del Mobile
World Congress.

CONEIXEMENT I INNOVACIÓ
L’aplicació de nous sistemes d’informació
permet optimitzar els fluxos turístics,
afavoreix la redistribució i adequa de la
manera més acurada possible l’oferta i la
demanda, mitjançant la col·laboració amb
els centres d’innovació tecnològica i amb la
implicació del sector privat i els operadors
turístics.
A través del web ajuntament.barcelona.
cat/turisme, s’ha publicat el contingut
següent als apartats «Coneixement» i
«Documentació»:
· Salaris del turisme a Barcelona 2018.
Ajuntament de Barcelona
· Perfil i hàbits dels turistes 2018-2019.
Observatori del Turisme a Barcelona
· Informe del mercat nacional a Barcelona
2018-2019. Observatori del Turisme a
Barcelona: ciutat i regió
· Cens d’establiments d’allotjament turístic
2019. Ajuntament de Barcelona
· Percepció del turisme a Barcelona 2019.
Ajuntament de Barcelona
· Informe de l’activitat turística a Barcelona
2019. Observatori del Turisme a Barcelona:
ciutat i regió
· Indicadors laborals 2019. Ajuntament de
Barcelona
· Infografia de l’activitat turística anual 2019.
Ajuntament de Barcelona
· Mesura de govern. Creació de nous
imaginaris i continguts per a la millora de la
mobilitat i la sostenibilitat turística 2020.
Ajuntament de Barcelona

· 106 entitats en procés de renovació de la
distinció.
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Els projectes més destacats de l’àmbit del
coneixement i la innovació durant el 2020
han estat:
Observatori del Turisme a Barcelona:
ciutat i regió (OTB). Es tracta d’una
plataforma de treball en matèria
d’informació estadística del turisme,
coneixement i intel·ligència de mercats de la
ciutat i la resta de la demarcació de
Barcelona. L’integren l’Ajuntament de
Barcelona, la Diputació de Barcelona, la
Cambra de Comerç de Barcelona i el
consorci Turisme de Barcelona.
Els seus objectius són:
· Generar coneixement aportant anàlisi,
descripció i avaluació de l’activitat turística i
monitorar-lo de manera intel·ligent i
transversal amb la resta dels sectors
productius.
· Contribuir a la sostenibilitat de l’activitat
turística en totes les seves dimensions.
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· Establir criteris metodològics comuns en
la quantificació i la caracterització de
l’activitat turística.
· Facilitar i agilitzar la presa de decisions i
fer-ne una transferència activa als actors
vinculats a l’activitat per a la millora de la
seva competitivitat i la qualitat de vida de la
ciutadania, des del món acadèmic,
l’Administració pública, l’empresa privada i
la mateixa ciutadania.
· Posicionar la ciutat i la regió com a
referent internacional en l’àmbit de
l’observació del turisme sostenible en
àmbits urbans, com també compartir
coneixement.
· Contribuir, de manera activa, al futur
Sistema d’Intel·ligència Turística de
Catalunya.
L’any 2020, l’OTB ha elaborat un total de 48
informes d’anàlisi de l’activitat turística i 37
notícies en català, 15 en castellà i 15 en
anglès.

Índex

Participació en el Centre of Excellence in
Tourism Innovation. El 30 de gener de 2020
es va posar en marxa el CoE in Tourism
Innovation, una iniciativa compartida entre
el sector públic i el sector privat per afavorir
la innovació, la sostenibilitat i la
competitivitat de destinacions i empreses
mitjançant activitats de recerca aplicada,
innovació, transferència de coneixement i
serveis d’intel·ligència competitiva.
El CoE és promogut per Eurecat, Centre
Tecnològic de Catalunya, amb la
col·laboració inicial de la Direcció General de
Turisme de la Generalitat de Catalunya, les
quatre diputacions catalanes i els
ajuntaments de Barcelona i Vila-seca, i també
empreses capdavanteres o vinculades al
sector. Des del CoE s’està treballant en la
priorització de temes d’interès per als
diferents promotors per definir l’estratègia
que es pretén desenvolupar i aconseguir
l’objectiu de generar una plataforma de
coneixement compartida.
Els àmbits de treball són:
· Previsió d’arribades de visitants

Tourism Data System. Es tracta d’una
plataforma digital de gestió d’informació
que automatitza el procés de recollida de
dades estadístiques i facilita l’explotació, la
difusió i la consulta de resultats dels nivells
d’ocupació dels habitatges d’ús turístic i
dels albergs a la ciutat de Barcelona.
Els indicadors que ofereix actualment són
les pernoctacions, el percentatge
d’ocupació, els preus de venda, el
percentatge per mercats i les previsions de
reserves.
El TDS ha estat promogut per la Direcció de
Turisme, Esdeveniments i Indústries
Creatives de l’Ajuntament de Barcelona i
compta amb la participació d’Apartur. L’eina
és desenvolupada per Eurecat. Actualment
es fan 6.000 enquestes a l’any a habitatges
d’ús turístic.
Suport al coneixement. Mitjançant
convenis i subvencions, es dona suport a
diverses iniciatives que tenen per objecte
aprofundir en el coneixement del turisme i
l’economia del visitant.

· Patrons de mobilitat i comportament dels
visitants

· Càtedra UB de Turisme, Hoteleria i
Gastronomia de Barcelona, CETT.
Pressupost: 55.000 €.

· Perfils, tendències i necessitats dels
visitants

· Turisme Sant Ignasi URL – Design the
future of tourism. Pressupost: 20.000 €.

Els projectes que s’han prioritzat són:

· Eurecat, Centre Tecnològic. COETourism,
CIDAI, Fòrum TurisTIC.
Pressupost: 55.000 €.

· Captació de dades diàries d’allotjaments
hotelers
· Fluxos de mobilitat de Catalunya
· Sistema predictiu d’arribades de visitants
· Gestor de perfils de visitants

· Congrés Touriscape2 – UPC.
Pressupost: 6.100 €.
· Projecte de postgrau sobre LGTBI, CETT.
Pressupost: 36.000 €.
· Smartmed – Empower Mediterranean for
Smart Tourism. Projecte d’innovació
promogut per l’Àrea Metropolitana de
Barcelona que pretén desplegar actius de
suport per a la consolidació de l’àrea
metropolitana com un espai amb usos
eficients i sostenibles de l’activitat del
turisme.

APP Check Barcelona. El consorci Turisme
de Barcelona, amb l’acompanyament de la
Direcció de Turisme, Esdeveniments i
Indústries Creatives de l’Ajuntament de
Barcelona, desenvolupa una app web amb
l’objectiu de comunicar als visitants
informació sobre recomanacions sanitàries,
com també la millor manera de fer les visites
de forma segura evitant aglomeracions i
cues. L’eina és desenvolupada per Eurecat i
compta també amb la col·laboració de la
Fundació Mobile World Capital i Barcelona
Tech City.
BI Turisme. Integra dades procedents de
diferents proveïdors i fonts amb interès per a
la gestió turística de la ciutat: BSM, SA
(agents cívics, zona Bus, visitants del Park
Güell, etc.), cens comercial (superfícies,
parcel·les, etc.), INE (viatgers,
pernoctacions), enquestes municipals
(percepció del turisme, afluència a les
platges...), AENA, Port de Barcelona,
cadastre, padró d’habitants, Ecologia
Urbana (inspeccions a HUT...), Guàrdia
Urbana (delictes, infraccions, etc.), Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB) – Sicub
(cultura), TMB (validacions del transport
públic), SEPE (mercat laboral) i Tourism Data
System (ocupació dels HUT), entre d’altres.
Actualment, el BI Turisme permet fer
informes de Power BI per a l’anàlisi de la
gestió turística.
Digitalització del tràmit «Gaudir més».
Adaptació del programa al context sanitari
generat per la COVID-19 amb l’eliminació de
l’empremta digital i el tràmit presencial per
als empadronats a la ciutat. La Direcció de
Turisme, Esdeveniments i Indústries
Creatives, juntament amb IMI, BSM i
Atenció Ciutadana, impulsa la
implementació de diversos canvis a les
aplicacions web i de les oficines d’atenció al
ciutadà (OAC) per passar el tràmit de
presencial a virtual.
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INDÚSTRIES CREATIVES
L’audiovisual, la moda, el disseny,
l’arquitectura, la restauració, les
aplicacions informàtiques aplicades al món
de la comunicació i les arts visuals com a
compendi de l’aplicació de les noves
tecnologies a la creació de nous escenaris
estètics configuren aquest immens món
que globalment anomenem indústries
creatives.
Impulsem la promoció empresarial i les
dimensions social i internacional de les
indústries creatives de Barcelona, amb la
creació d’un clúster per a la promoció i el
Barcelona Disseny Hub com a equipament
de referència.

MESURA DE GOVERN
Impuls de les indústries creatives
Octubre del 2019

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques de promoció
econòmica de la ciutat

BCN GREEN DEAL
Clau: sostenibilitat
Prioritat 6. Nous pols d’activitat econòmica
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

OBJECTIUS

CONVENIS

· Promoure la creació del Consell
Barcelona Creativa, integrat per les
principals associacions representatives,
empreses i personalitats del món del
disseny i la indústria creativa de Barcelona.

Associació de Teatres de Catalunya
(ADETCA)

· Desenvolupar el DHUB, com a espai que
integri les diferents manifestacions del
disseny i les indústries creatives, amb
l’objectiu de facilitar el debat, la recerca i
la presentació de nous projectes i
continguts a escala local i internacional.
· Establir les connexions necessàries amb
les escoles i les universitats a fi de
generar dinàmiques conjuntes en matèria
de formació i recerca.
· Fer un mapa de la ciutat en termes de la
presència de les indústries creatives i
establir, en paral·lel, nous focus de
promoció i desenvolupament.
· Elaborar un pla estable
d’internacionalització de les indústries
creatives de la ciutat.
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Gremi de Cinemes de Catalunya
Associació de Sales de Concerts de
Catalunya (ASACC)
Gremi de Llibreters de Catalunya
Gremi d’Editors de Catalunya
TRESC – Club de Cultura
Advanced Music (Sónar)
Primavera Sound
Cruïlla
Paral·lel 40 (Docs Barcelona)
Poblenou Urban District
Gamelab
OFF Barcelona
Barcelona Centre de Disseny (BCD)
22@Network (comissió de disseny)
Foment de les Arts del Disseny (FAD)
Clúster de l’Audiovisual de Catalunya
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INDÚSTRIES CREATIVES
ACCIONS

SUPORT I IMPULS A
«MULTIPLICADORS SECTORIALS»

GOVERNANÇA DE LES
INDÚSTRIES CREATIVES
Es treballa per generar àmbits estables
de relació i interconnexió entre els
diversos sectors que constitueixen el
món de les indústries creatives:
· Creació del Departament
d’Indústries Creatives al si de la
Direcció de Turisme, Esdeveniments i
Indústries Creatives.
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· Creació de la Direcció Operativa de
Promoció del Disseny (DOPD) a
Barcelona Activa.
· Àmbits de governança del Disseny
Hub Barcelona. L’objectiu és la
transició cap a un centre de referència
global en matèria de desenvolupament
i promoció de les indústries creatives:
· Conveni de col·laboració entre
l’ICUB, la Regidoria de Turisme i
Indústries Creatives i Barcelona
Activa per a la gestió, la promoció i
el desenvolupament d’activitats del
DHUB, a través del qual la DOPD
n’assumeix la direcció funcional.
· Posada en marxa del Comitè de
Gestió del DHUB.
· Taula de les escoles de disseny.
Dinamització d’un espai de relació i
treball conjunt amb les escoles de
disseny.
· Primeres passes per a la configuració
del Consell Barcelona Creativa.
· Construcció del mapa de les
indústries creatives de Barcelona amb
la identificació i l’anàlisi del seu
ecosistema.
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Suport a l’aportació d’excel·lència que
diverses organitzacions fan a la ciutat de
Barcelona amb accions o programes que
tenen un efecte motor i dinamitzador
rellevant per a l’ecosistema de les indústries
creatives.
L’any 2020, aquestes accions s’han
caracteritzat per la seva ràpida adaptació a
les condicions exigides per la crisi de la
COVID-19: implementació de plans de
contingència per transformar, de manera
accelerada i reeixida, formats pensats com a
presencials (i sovint massius) en propostes
virtuals o mixtes que en garantissin la
celebració.
S’han concretat en convenis amb subvenció
associats als plans d’acció següents:
Sónar+D CCCB 2020. Transformació del
Sónar en una plataforma audiovisual per
retransmetre tota la seva programació en
directe des del web en dos canals de
streaming i amb continguts exclusius a
demanda. L’edició del 2020 s’ha fet 100 % en
línia.
Festival Primavera Sound. L’edició del 2020
s’ha celebrat 100 % en línia.
Docs Barcelona – Mirades Inquietes.
Projecte global al voltant del món del
documental amb festival, mercat
professional, distribució, xarxa de sales
d’exhibició i formació. L’edició del 2020 s’ha
celebrat 100 % en línia.

Gamelab Live BCN 2020. Congrés digital
del videojoc i l’oci interactiu que aplega els
líders més influents de la indústria mundial
del videojoc entorn de discussions i
moments únics i significatius: xerrades,
tallers i treball en xarxa per a professionals,
com també grups de discussió que exploren
el valor i el potencial del videojoc en la
nostra societat, la nostra cultura i la nostra
economia. L’edició del 2020 s’ha fet 100 %
en línia.
Cruïlla XXS. La necessitat d’adaptar el
festival anual davant la impossibilitat de
veure grans caps de cartell internacionals ha
representat una oportunitat per descobrir
l’enorme potencial del talent local. Gran i
emblemàtic esforç d’incorporació de
protocols de seguretat per poder fer
actuacions en viu amb garanties.

IMPULS I APLICACIÓ DEL TALENT
TRANSFORMADOR DE LES
INDÚSTRIES CREATIVES
Accions de recerca i presentació de nous
projectes creatius en connexió amb entorns
empresarials. Debat sobre els seus
potencials, dotació de recursos per al seu
desenvolupament i contrast real amb les
seves aplicacions potencials.
Dissenyem el comerç. Projecte per a
l’impuls del comerç de proximitat amb les
aportacions de joves talents de les
indústries creatives. Treball conjunt entre
estudiants de les escoles de disseny de la
ciutat i diversos eixos comercials per
elaborar propostes de reactivació i
potenciació d’aquest sector d’activitat
econòmica. Així doncs, es persegueix:

Ideal, Centre d’Arts Digitals. «Barcelona,
memòria fotogràfica»: experiència
immersiva sobre la ciutat de Barcelona a
través de la mirada de sis dels millors
artistes de la fotografia del país. Una visió
inèdita sobre la ciutat dels anys cinquanta i
seixanta a través de l’art digital.

· Donar visibilitat als valors del comerç de
proximitat i del disseny.

Poblenou Urban District. Mercat creatiu de
Nadal amb les entitats i les empreses
creatives del barri del Poblenou, integrades
a la plataforma Poblenou Urban District.

· Incloure en el procés de disseny els
diferents agents: estudiants, comerciants i
veïns per mitjà d’accions i tallers creatius
que es puguin desenvolupar en espais
públics o municipals del territori.

Barcelona Centre de Disseny (BCD).
Diversos projectes d’impuls sectorial i
intersectorial que tenen per objectiu la
promoció, la difusió i la interrelació i
transversalitat del sector del disseny amb
altres sectors econòmics de la ciutat.
Creixement empresarial i foment de
l’emprenedoria. Accions de promoció
internacional.
Foment de les Arts del Disseny (FAD).
Projectes de promoció del sector del
disseny i, especialment, de la moda amb la
implicació de les escoles de moda de la
ciutat de Barcelona. Altres activitats
vinculades als premis FAD 2020.

· Elaborar propostes a partir d’una mirada
transversal que incloguin temes de
comunicació, serveis, esdeveniments i
senyalització, fent èmfasi especialment en la
reactivació del comerç post-COVID-19.

· Compartir el procés amb la ciutadania.
Disseny Hub Barcelona, seu del festival Ars
Electronica: celebrat el 9 i 10 de setembre,
és el més important del món dedicat a les
interconnexions entre art, tecnologia i
societat. Les cinc taules rodones que van
tenir lloc, i que es van poder seguir en línia i
també de manera presencial, van apropar
l’opinió de figures destacades del món
digital sobre temes com el paper de l’art en
temps d’incertesa. Durant l’esdeveniment es
va dur a terme la prova pilot d’una catifa que
permet controlar la capacitat de manera
automàtica: un exemple de com el disseny
digital pot ajudar en el moment actual.
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Moda amb perspectiva de gènere:
Sustainable Challenge 2020. S’ha
col·laborat amb MODA-FAD per aportar
solucions a favor de la sostenibilitat de la
indústria de la moda. S’ha fet un treball
conjunt amb Design Manchester, el festival
del disseny de la ciutat britànica, perquè
estudiants d’escoles britàniques i
espanyoles desenvolupin projectes amb
perspectiva de gènere. El Sustainable
Challenge va culminar amb l’exposició dels
treballs a un aparador del centre comercial
Glòries.
Pont Madrid-Barcelona. En col·laboració
amb el Barcelona Centre de Disseny, s’ha
establert un pont de connexió entre el
Festival de Disseny de Madrid i la Setmana
del Disseny de Barcelona, amb l’objectiu
d’apostar per la difusió del disseny,
reconeixent el paper d’aquesta disciplina per
afrontar els reptes de la societat del futur.
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Durant el Madrid Design Festival del febrer
del 2020 es van organitzar dues jornades de
tallers, conduïts per la consultora de disseny
estratègic Soulsight, en què es van posar
sobre la taula qüestions que afecten el futur
de les ciutats: la mobilitat, la soledat i la
creació cultural.
Menú de les estacions (en el marc de la
Capitalitat de l’Alimentació Sostenible). S’ha
posat en marxa aquesta acció singular des
de la creativitat i el disseny aplicats a la
cuina i la gastronomia. Es tracta d’un treball
conjunt de les principals escoles de cuina de
Barcelona, el Gremi de Restauració de
Barcelona, Restaurants Sostenibles i Slow
Food per presentar pautes per a un menú
estacional, divers, equilibrat, popular i que
pugui ser adoptat per la restauració de
Barcelona i per la ciutadania.
Creamedia (Barcelona Activa). És un
programa per a l’emprenedoria a les
indústries creatives i culturals que té com a
finalitat donar suport a diverses generacions
de projectes d’emprenedoria amb potencial
per generar llocs de treball a la ciutat. Per a
aquest any s’han seleccionat 25 projectes.
Incubadora d’empreses Palo Alto.
Seguiment de la construcció de
l’equipament.
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Adequació de l’edifici annex del Barcelona
Disseny Hub. Projecte d’activació del nou
espai polivalent.
Botiga del DHUB. S’impulsa la creació d’una
botiga singular dins del DHUB, que
interpreti les necessitats tant en relació amb
l’existència del museu com de representació
del concepte i els sectors associats al
disseny. Elaboració de la creativitat i el
disseny del nou espai.
Barcelona Fashion Foward (BFF). Definició i
elaboració del contingut de la segona edició
del programa d’emprenedoria de suport al
talent de la moda de la ciutat.

PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL
DISSENY I LA MODA
El disseny és un factor clau per a la
competitivitat i la innovació dels països, per
al seu teixit empresarial (indústria, serveis i
comerç) i per a la millora de la qualitat de
vida de les persones. És el nexe d’unió entre
creativitat i innovació i font de l’avantatge
competitiu per a la diferenciació. El disseny
és fonamental per a l’economia del futur i
com a actiu intangible per a les empreses.
L’aposta de Barcelona pel disseny es basa en
aquesta naturalesa estratègica, perquè
aporta innovació, creativitat, dinamisme i
creació d’ocupació a diferents sectors
econòmics de la ciutat.
15a edició de la Barcelona Design Week.
Creada el 2006 pel BCD, des del 2018 és
organitzada conjuntament amb el FAD
(Foment de les Arts i del Disseny),
l’associació centenària de dissenyadors,
arquitectes, artesans i artistes de Barcelona,
amb l’impuls de l’Ajuntament de Barcelona.
El DHUB és el centre de les principals
activitats organitzades pel BDC, el FAD i el
Museu del Disseny. S’han fet més de 80
esdeveniments (presentacions, tallers,
conferències, exposicions i altres activitats)
per acostar a la ciutadania el disseny, la
creativitat i la innovació.

Tocadas por Balenciaga. Estudi i definició
de la primera exposició de disseny de
barrets de Balenciaga que tindrà lloc del
juny del 2020 al novembre del 2021.
Preparació de l’Any Miralles de
l’arquitectura (2021). Disseny i preparació
de diversos actes vinculats a la celebració
del 20è aniversari de la mort de l’arquitecte
Enric Miralles. Projecte treballat
conjuntament amb l’ICUB.

PROJECTES D’IMPULS A L’ECONOMIA
CREATIVA
Accions adreçades a la reactivació o el
desenvolupament d’àmbits específics de les
indústries creatives en funció de reptes o
contingències sobrevingudes.

Acció compartida amb les principals entitats
sectorials: Associació de Teatres de
Catalunya (ADETCA), Gremi de Cinemes de
Catalunya, Associació de Sales de Concert
de Catalunya (ASACC), Gremi de Llibreters
de Catalunya, Gremi d’Editors de Catalunya
i TRESC – Club de Cultura.
Urban Creative District. Ha estat una
oportunitat única per apropar-se al
Poblenou, conèixer la seva nova realitat com
a motor creatiu de la ciutat i contribuir a la
reactivació de l’activitat econòmica al barri.
Del 18 al 20 de desembre s’han organitzat
subhastes solidàries, tallers familiars,
mostres de peces d’art, disseny, il·lustració i
artesania, instal·lacions lumíniques i
actuacions musicals, entre d’altres.
Impuls al talent audiovisual local ISE 2021.
La celebració a Barcelona de la fira de
l’audiovisual Integrated Systems Europe
(ISE) 2021-2023 representa una oportunitat
per al desenvolupament i la projecció de
l’ecosistema local del talent audiovisual.
S’elabora, conjuntament amb l’ISE, un pla
de treball per optimitzar-ne l’impacte i la
capacitat motriu entre el talent creatiu local.
Es dona suport al Clúster de l’Audiovisual de
Catalunya:
· Pitching audiovisual universitat-indústria
· Setmana del talent audiovisual

Bonus Cultura. Per fer front al fort impacte
de la COVID-19 en la producció i el consum
cultural, s’han emès 90.000 Bonus Cultura
per gastar-los en cinema, llibres, espectacles
de música i arts escèniques, amb l’objectiu
d’impulsar el consum de cultura per part de
la ciutadania i l’activitat empresarial
vinculada a les indústries culturals.
Aquesta iniciativa s’ha ampliat enguany,
atesa la bona acollida inicial, i s’han posat a la
venda 25.000 Bonus Cultura nous fins a
l’abril del 2021. L’Ajuntament de Barcelona
col·labora subvencionant 10 € dels 40 € que
costa cada Bonus Cultura. També s’ha fet una
àmplia campanya de publicitat, fora de línia i
en línia, als principals mitjans generalistes de
la ciutat.
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INTERNACIONAL
L’objectiu és desenvolupar una estratègia de
promoció de la ciutat encaminada a
potenciar la internacionalització de les
indústries creatives i generar dinàmiques de
relació internacional entorn de la indústria
creativa local, a partir de la presència a la
ciutat d’operadors internacionals o amb la
presència de la indústria local en fires i
mercats internacionals.
Barcelona, seu de la xarxa World Design
Weeks. La World Design Weeks és una
xarxa global de les «setmanes» i els festivals
del disseny d’arreu del món que té com a
missió promoure el debat global, la
comprensió, l’educació i la connexió de la
població general amb el món del disseny.
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Fundada el 2016 per les Design Weeks de
Barcelona, Hèlsinki, Holanda, San Francisco,
Toronto, Ciutat de Mèxic, Pequín, Seül i
Tòquio, aquest 2020 la xarxa ha decidit
traslladar la seva seu de Hèlsinki a
Barcelona.
La Fundació Barcelona Centre de Disseny
(BCD) n’ha assumit la presidència i el DHUB
n’és l’espai de referència.

Barcelona és una ciutat al servei
del talent, el disseny, la moda i la
internacionalització.
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Projecte Manchester-Barcelona.
Col·laboració amb Design Manchester, el
festival del disseny d’aquesta ciutat
britànica (Sustainable Challenge 2020).
KIC CCI. Preparació de la convocatòria del
European Institute of Innovation and
Technology (EIT) per a la Knowledge
Innovation Community of Cultural and
Creative Industries (KIC CCI prevista per al
2021).
L’EIT és un òrgan independent de la Unió
Europea que té com a objectiu enfortir la
capacitat d’innovació dels països de la UE
mitjançant el treball integrat dels centres
formatius, les empreses i els centres de
recerca per trobar solucions als principals
reptes mundials. Actualment, l’EIT és la
xarxa d’innovació més important d’Europa i
estructura la relació entre els seus més de
mil socis; està integrat al Programa marc de
recerca i innovació de la UE (Horitzó 2020) i
promou la innovació a Europa mitjançant
l’empoderament de professionals de la
innovació i l’emprenedoria d’arreu de la UE
per fer possible que les millors idees puguin
ser realitat en forma de productes, serveis,
ocupació i creixement.
Enguany, l’Ajuntament de Barcelona ha
signat un conveni per formar part de la
candidatura amb fins a 50 empreses,
universitats, centres de recerca i d’altres
ciutats europees.

Plataforma Inspired in Barcelona. És una
plataforma digital pensada per apropar-nos
als principals prescriptors i potencials
compradors del disseny inspirat en
Barcelona.
També s’adreça als mitjans, les entitats i els
esdeveniments internacionals, així com al
públic interessat en la creativitat local.
Des de la plataforma es mostraran empreses
i professionals vinculats amb les indústries
creatives, com a altaveu per a la difusió del
talent local per mitjà de projectes o
exposicions, entre d’altres, i s’abordaran
temàtiques per sectors (contract, food
design, creativitat digital, artesania,
interiorisme, arts visuals...). Es desenvolupa
en col·laboració amb el BCD.
En paral·lel, Barcelona s’incorpora als
circuits internacionals de grans exposicions
d’art. També es treballa conjuntament amb
el Museu Marítim de Barcelona perquè les
Drassanes de Barcelona siguin l’escenari,
durant quatre mesos cada any, d’una gran
exposició d’art de referència internacional
(2021-2024).
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Es fan les primeres passes per a la creació
d’una agència metropolitana per a la
promoció de públics i audiències.
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PROMOCIÓ, DINAMITZACIÓ I COMUNICACIÓ
DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

Barcelona, un model de
desenvolupament econòmic local i divers

Es treballa per fer del comerç una peça
clau de vertebració de la ciutat. Parlem
d’una Barcelona dinàmica, emprenedora i
socialment cohesionada que considera el
comerç un valor de qualitat i creixement
econòmic. A partir de campanyes i
projectes destinats a dinamitzar el comerç
i la restauració per transmetre confiança a
la ciutadania i reactivar el consum.
Mantenir el teixit comercial de la ciutat per
la seva rellevància social i perquè és el pilar
del model barceloní de convivència.

MESURA DE GOVERN
Pla de xoc i mesures post-COVID-19 per al
comerç, els mercats i la restauració de
Barcelona
Juny del 2020

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques de comerç,
mercats, consum i alimentació

BCN GREEN DEAL
Clau: equitat
Prioritat 9. Petita economia per fer gran la
ciutat
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OBJECTIUS
· Promoure la compra i el consum amb la
incorporació de nous usuaris al consum i al
comerç de proximitat.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

· Conscienciar els consumidors i
consumidores sobre la responsabilitat que
implica l’acte de comprar i el consum de
proximitat.
· Crear mecanismes d’informació
immediata per als sectors afectats per la
crisi econòmica ocasionada per la
COVID-19, per possibilitar-los l’accés als
recursos públics oferts.
· Identificar i difondre les mesures de
seguretat i salut en el comerç alimentari i
no alimentari.
· Potenciar i facilitar unes relacions de
consum segures, sostenibles, locals i de
proximitat.
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PROMOCIÓ, DINAMITZACIÓ I COMUNICACIÓ DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

CONVENIS
Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació
d’Amics, Veïns i Comerciants de la Rambla
i la Plaça Catalunya per al projecte «Baixa
a la Rambla».
L’objecte del conveni és establir i regular la
col·laboració i el foment —mitjançant
l’atorgament d’una subvenció— del projecte
«Baixa a la Rambla», enfocat a impulsar el
desenvolupament comercial de la Rambla i
els seus voltants amb una sèrie d’activitats
que permetran fomentar-la i difondre-la i
que significaran un avenç considerable del
sector comercial. Així mateix, és un element
fonamental per a la supervivència de molts
establiments comercials, que s’han vist
greument afectats per la crisi sanitària
provocada per la COVID-19.
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Conveni 2020-2021. Import 2020 de la
subvenció: 73.816,05 €.

ACCIONS

CAMPANYA DE NADAL
La campanya se centra en tres escenaris
d’actuació amb un seguit d’activitats per
afrontar-ho amb solvència.
Enllumenat de carrers de tota la ciutat.
Nou model de gestió. Amb aquest nou
model, és la Direcció de Comerç,
Restauració i Consum qui contracta el
disseny i la instal·lació dels llums de Nadal,
una tasca que fins ara feien les associacions
de comerciants. En aquest primer any, 16
eixos comercials participen del nou model
de gestió.
Per a les associacions de comerciants de la
ciutat que no han participat en aquest nou
model de gestió, s’ha incrementat la
subvenció per a l’enllumenat nadalenc del
2020 del 50 % al 75 %.
Il·luminació de més vies públiques al centre
de la ciutat, finançades al 100 % per
l’Ajuntament de Barcelona: la plaça de
Catalunya s’ha il·luminat per primera
vegada, i el carrer de Balmes, després de
molts anys; es consolida la plaça
d’Urquinaona i la via Laietana, que ja es van
il·luminar l’any passat, i es continuen
il·luminant la Gran Via, el carrer d’Aragó,
l’avinguda del Paral·lel i la plaça de la
Universitat.
Acte d’encesa de llums de la ciutat. Es
porta a terme el 26 de novembre a la plaça
Comercial. Coordinació de l’organització de
l’acte que presenta un espectacle artístic
dirigit per la coreògrafa Sol Picó.

Festival de Nadal a la plaça de Catalunya.
Del 18 al 30 de desembre. S’aposta per una
programació cultural i artística diversa,
destinada a un ampli ventall de públic. La
programació es va dividir en tres franges
horàries, amb una oferta diversificada per a
cada una. Els matins es van dedicar a les
activitats familiars, les tardes a les arts
escèniques i musicals i als vespres es va fer un
espectacle innovador per a tots els públics.
El total de persones que van assistir a les
activitats amb reserva prèvia i amb la
inscripció in situ va ser de quasi 17.000
(3.316 als matins, 9.767 a les tardes i 3.879
als vespres).
Bastir de nou el món. Instal·lació lumínica a
la plaça de la Universitat. Del 26 de
novembre al 30 de desembre.
Aquest muntatge volia ser un reconeixement
a la ciutadania de Barcelona amb imatges
fetes de paraules que recorden com hem
viscut aquest 2020. El projecte va anar a
càrrec de l’artista Maria Güell, de l’Invisible
Lighting Design Lab Studio.
Sons de Nadal. Del 17 de desembre al 5 de
gener. Es va desplegar una programació
musical pels districtes de la ciutat amb
estàndards de jazz vinculats a Nadal. Les
actuacions es van fer sense avisar
prèviament, per evitar aglomeracions. Els
emplaçaments eren balcons, terrasses,
finestrals o altres llocs elevats pròxims a
zones de vianants i eixos comercials.

Activitats de dinamització als eixos
comercials. Programació de vuit
espectacles itinerants en cinc ubicacions
diferents a cada districte: ball, titelles,
teatre, concerts, espectacles visuals i
dinamitzacions específiques de Nadal.

El comerç contribueix a la
cohesió social i la millora de la
convivència als barris.
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S’han fet 246 passis d’activitats lúdiques per
a un públic familiar, amb tres o sis passis per
activitat.
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Cançó de Nadal. Per primera vegada s’ha
encarregat una cançó de Nadal per a la ciutat
de Barcelona, amb la complicitat del teixit
comercial. La peça formava part del fil
musical de la ciutat i va sonar durant tota la
campanya perquè la ciutadania se la fes seva.
La peça «És Nadal» ha estat creada per la
cantautora Paula Valls i es tracta d’una
cançó fresca, plena d’esperança, esperit
positiu i amb molta energia.
Marxandatge. S’ha distribuït el material de
marxandatge següent entre els comerços
dels 10 districtes de la ciutat:
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· 600.000 targetes «Rasca de Nadal»
repartides de manera equitativa entre
establiments o mercats. La iniciativa, en
col·laboració amb Barcelona Oberta, neix
com un reconeixement i un premi als
ciutadans i ciutadanes que aposten pel
comerç local i de proximitat de la ciutat.
20.432 targetes contenien un premi repartit
en quatre tipologies: oci, cultura i
espectacles; esports; restauració i hoteleria,
i productes i serveis de Barcelona.
· 400.000 cartes als Reis Mags.
· 400.000 adhesius per embolicar regals.
· 50.000 revistes Time Out.
· 20.000 cartells de les activitats als eixos
comercials lliurats als comerços.
· 2.500 lots de guarniment de Nadal per a
la canalla.
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«COMPRA A PROP. SOM COMERÇ. FEM
BARCELONA»

IDENTIFICACIÓ I DIFUSIÓ DE LES
MESURES DE SEGURETAT I SALUT

PROMOCIÓ I PROTECCIÓ DEL COMERÇ
EMBLEMÀTIC

Campanya de comunicació i de promoció del
comerç, la restauració i el consum local, per
donar visibilitat als seus valors i incentivar
que la ciutadania faci compra de proximitat.

Mitjançant el web i les xarxes socials de
comerç s’han difós les mesures de seguretat
i salut aplicades al comerç i a la restauració,
com també els recursos públics oferts, s’ha
enviat un butlletí mensual amb l’actualitat
del sector i se n’ha fet difusió a través dels
canals de Twitter i YouTube específics.

Edició de la guia Emblemàtics Barcelona
2020, una iniciativa del Fons d’Imatges del
Comerç de Catalunya (FICC), que té el
suport de l’Ajuntament de Barcelona. També
hi col·laboren l’Associació d’Establiments
Emblemàtics i el Museu d’Història de
Barcelona.

Així mateix, a través del web de consum es
va informar de totes les novetats normatives
que afectaven els consumidors i
consumidores, especialment les mesures
desplegades arran de la declaració de l’estat
d’alarma.

Reunió amb Patrimoni de la Generalitat de
Catalunya per establir una comissió de
treball amb l’objectiu d’avançar en la posada
en marxa de mecanismes de protecció dels
establiments emblemàtics.

La campanya s’ha programat en dues fases:
· Llançament de la primera fase, del 17 de
juny al 22 de juliol
· Llançament de la segona fase, del 19
d’octubre al 20 de novembre
Suports utilitzats: opis, banderoles,
autobusos, torretes, cartells de botiga,
premsa en paper (generalista i de proximitat),
premsa digital, falques de ràdio, xarxes
socials, contingut patrocinat (en línia, fora de
línia i ràdio), leds a la Rambla i marxandatge.
Indicadors: 2.100 banderoles; 720 opis;
14.953 visites al web.

IMPULS I REACTIVACIÓ COMERCIAL
DEL CENTRE DE LA CIUTAT
Foment i impuls d’esdeveniments de
promoció comercial, fires i mostres al carrer,
a iniciativa del sector i els operadors
comercials de la zona i amb la seva
col·laboració. Es vol recuperar el ciutadà
local com a visitant/client i, posteriorment,
atreure el turista nacional i estranger.
Dins d’aquest impuls destaca el projecte
«Baixa a la Rambla».

Les novetats legislatives i la normativa que
afecten les relacions de consum són:
· Secció específica de FAQS.
· Consells per a una compra segura:
«Compra des de casa, compra segur».
· Nou servei de cita prèvia per a l’atenció
presencial als consumidors i consumidores a
través del web i combinat amb el programa
«L’OMIC et truca», per evitar el
desplaçament i la mobilitat de les persones.
L’OMIC truca directament i presta atenció
als usuaris que demanen informació o volen
presentar una reclamació.
· Servei específic d’atenció als usuaris
afectats per la bretxa digital. Tot i la nova
mesura d’atenció presencial només amb cita
prèvia, i malgrat que el tràmit pot ser
telemàtic, durant els mesos d’agost a
novembre moltes persones afectades per la
bretxa digital es personaven a les
dependències per ser ateses. Aquest servei
es va iniciar per donar-los suport per fer els
tràmits de consultes i reclamacions amb
mitjans telemàtics.

NOVES LÍNIES DE NEGOCI I TREBALL
PER AL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ
Implementació de la campanya promocional
(fase 1) de consum per delivery i take away
(menús especials que inclouen el vi o altres
begudes, tiquets de descompte per a la
compra següent, restaurants oberts que
poden ser punts de venda de productes
frescos locals, incloent-hi receptes de
cuiners prestigiosos per preparar el menjar
amb els productes adquirits...).

PROGRAMA EDUCATIU «EL COMERÇ I
LES ESCOLES»
Aquest any s’ha adaptat al format en línia:
nous recursos en format digital per apropar
el valor del comerç de proximitat a l’alumnat
de la ciutat i les famílies.
El programa promou el coneixement de
l’entorn cultural, social i històric a través del
comerç de proximitat, amb l’objectiu de
crear una cultura de consum crític i
responsable des de ben petits.
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A la nostra ciutat es passeja,
es compra, es treballa,
es fan negocis, i es viuen
moments entranyables gràcies
a l’esforç continuat dels sectors
hoteler, del lleure, de la cultura,
de la restauració i del comerç per
oferir serveis de qualitat.
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SUBVENCIONS I AJUTS AL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ
La Direcció de Comerç, Restauració i
Consum de l’Ajuntament de Barcelona
convoca periòdicament subvencions i ajuts
econòmics adreçats al comerç de
proximitat i als establiments de
restauració.

MESURA DE GOVERN
Pla de xoc i mesures post-COVID-19 per al
comerç, els mercats i la restauració de
Barcelona
Juny del 2020

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
OBJECTIUS
· Garantir la liquiditat de les activitats
econòmiques del sector del comerç i la
restauració.
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· Gestionar l’impacte econòmic i crear
mesures de resiliència adreçades als
sectors econòmics del comerç i de la
restauració.
· Fomentar i enfortir el teixit comercial i de
la restauració.

Actuacions estratègiques de comerç,
mercats, consum i alimentació

BCN GREEN DEAL
Clau: equitat
Prioritat 9. Petita economia per fer gran la
ciutat

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

SUBVENCIONS I AJUTS AL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ
ACCIONS
Activació de mesures a disposició del teixit
comercial i de la restauració per augmentar
la seva liquiditat i disposar de més recursos
per poder fer front a les despeses.

SUBVENCIONS PER A LA
TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL
COMERÇ DE PROXIMITAT I LA
RESTAURACIÓ
Convocatòria que ha tingut un gran èxit de
participació del sector del comerç al qual
anava adreçada i que ha comportat
l’ampliació extraordinària del crèdit inicial
fins a arribar a 1.200.000 €.
Forma part d’un paquet de mesures més
ampli impulsat conjuntament amb Barcelona
Activa, que inclou també l’assessorament
necessari per crear un pla de digitalització i
l’accés a un catàleg formatiu, amb més de
50 cursos per seguir en línia, i la realització
d’un estudi amb dades sobre les
competències digitals emergents: el sector
del comerç i la restauració.
Gestió del procés administratiu: redacció de
les bases, convocatòria i gestió dels
expedients.
S’han presentat 580 sol·licituds i se n’han
admès 415 (resolució provisional).

SUBVENCIONS PER INCENTIVAR LA
REBAIXA DEL LLOGUER COMERCIAL
Subvenció de nova creació adreçada als
propietaris de béns immobles comercials
que redueixin el lloguer als seus arrendataris
per pal·liar els efectes de la COVID-19.
Pagament de 600 € quan es faci una rebaixa
d’entre el 25 i el 50 % del lloguer del local
comercial i de 1.200 € quan la rebaixa sigui
de més del 50 %. La rebaixa s’ha de mantenir
durant sis mesos.
Gestió de tot el procés administratiu:
redacció de les bases, convocatòria i gestió
dels expedients.
S’han rebut 407 sol·licituds.

SUBVENCIONS PER AL COMERÇ DE
PROXIMITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA
Convocatòria anual dins de la convocatòria
general de l’Ajuntament de Barcelona, que
inclou un apartat específic per fomentar el
comerç de proximitat de Barcelona, adreçat
a les associacions de comerciants territorials
o sectorials.
Gestió de tot el procés administratiu:
redacció de les bases, convocatòria i gestió
dels expedients.
S’ha aprovat un decret d’alcaldia per
accelerar el pagament d’aquest ajut i,
d’aquesta manera, disminuir els efectes de
la crisi.
S’han rebut 241 sol·licituds i se n’han aprovat
215 de manera definitiva.

Barcelona, una ciutat que se sent
orgullosa del seu comerç i dels
seus comerciants.

Índex

Índex
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SUBVENCIONS PER A L’ENLLUMENAT
NADALENC DE BARCELONA
Convocatòria anual de subvencions per a
l’enllumenat nadalenc de les vies públiques i
de l’interior dels aparadors dels comerços.
Adreçada a les associacions de comerciants
de la ciutat.
Aquest any s’ha incrementat la subvenció
del 50 al 75 % a tota la ciutat.
Gestió de tot el procés administratiu:
redacció de les bases, convocatòria i gestió
dels expedients.
S’han rebut 77 sol·licituds i se n’han aprovat
76.
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PROVISIÓ DE MESURES DE
PROTECCIÓ PER ALS COMERÇOS I LA
RESTAURACIÓ — MAJORISTES I
DETALLISTES
Suport als comerços i a la restauració per
obtenir o millorar l’adquisició de materials
de seguretat.
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Barcelona i les entitats més
representatives del comerç i la restauració,
com a responsables de la distribució
correcta dels equips de protecció individual
(EPI) a les botigues de la ciutat.
Entitats col·laboradores: Barcelona Comerç,
Barcelona Oberta, Comertia, PimecComerç, Foment del Treball-Comerç, Gremi
de la Restauració i Consell de Gremis de
Barcelona.

AJUTS A LA UNITAT ALIMENTÀRIA DE
BARCELONA
Consisteix en l’atorgament de subvencions a
empreses de la unitat alimentària de
Barcelona que s’han vist greument afectades
per la pandèmia.
Transferència per un import de 450.000 € a
Mercabarna en la seva condició d’entitat
col·laboradora de l’Ajuntament de Barcelona
per a la gestió del programa de subvencions.

NOU SERVEI D’ASSESSORAMENT DE
SERVEIS FINANCERS
L’Ajuntament de Barcelona, des de l’Oficina
Municipal d’Atenció al Consumidor (OMIC) i
amb el suport d’Asufin (Associació d’Usuaris
Financers de Catalunya), obre un servei
gratuït d’assessorament, informació i
consulta sobre la contractació de productes
financers adreçat a la ciutadania, als
autònoms i autònomes i a les pimes. El
servei atén consultes sobre contractes
bancaris, comissions, targetes bancàries,
préstecs hipotecaris, registres d’impagats,
crèdits al consum i altres tipus de relacions
de consum amb les entitats de crèdit i de
serveis financers. Una de les tasques
principals és l’assessorament a autònoms i
autònomes i pimes en la contractació de
crèdits ICO (Institut de Crèdit Oficial).
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SUBVENCIONS DE CONSUM DE LA
CONVOCATÒRIA GENERAL DE
SUBVENCIONS
Programa dedicat a projectes d’ampliació i
dinamització de la base social i de foment
d’un consum informat, segur i sostenible per
part de les associacions de defensa dels
consumidors i consumidores. Les persones
sol·licitants únicament són organitzacions
de consumidors i consumidores actives
inscrites a la secció general del Registre
d’organitzacions de consumidors i
consumidores de Catalunya, que inclouen en
el seu objecte i activitat principal la gestió de
reclamacions i la realització de mediacions en
controvèrsies relatives a relacions de consum
i que fan atenció a les persones de manera
presencial o en línia, a més d’altres canals.
S’han presentat 15 sol·licituds i se n’han
atorgat set.
Índex

Índex

EINES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ
En aquest projecte es treballa per afavorir
el creixement orgànic amb la creació de
noves eines que permeten establir
sinergies dins del teixit comercial i
socioeconòmic de la ciutat.

MESURA DE GOVERN
Pla de xoc i mesures post-COVID-19 per al
comerç, els mercats i la restauració de
Barcelona
Juny del 2020

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
OBJECTIUS
· Fomentar i enfortir el teixit comercial i de
la restauració.
· Millorar la competitivitat del sector del
comerç i la restauració.
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Actuacions estratègiques de comerç,
mercats, consum i alimentació

BCN GREEN DEAL
Clau: equitat
Prioritat 9. Petita economia per fer gran la
ciutat

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

EINES DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DEL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ
ACCIONS

TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL
COMERÇ

DINAMITZACIÓ D’ESTABLIMENTS
BUITS EN PLANTA BAIXA

Implantació de les noves tecnologies i les
eines digitals per integrar el comerç
tradicional amb presència física a la ciutat i
millorar la competitivitat, amb
l’acompanyament de recursos perquè pugui
transformar-se digitalment i adaptar-se a les
noves necessitats dels consumidors.

Impulsem el que fas. És una modalitat
anomenada «Empresa al territori», pensada
per finançar projectes que impulsin
l’activitat de les empreses i l’emprenedoria
al territori i que impliquin l’ocupació de
locals buits en planta baixa (inclòs el trasllat
de primeres plantes a plantes baixes) als
districtes amb una renda inferior a la mitjana
de la ciutat: Ciutat Vella, Sants-Montjuïc,
Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i
Sant Martí.

Projecte CORE 2019. Anàlisi de les
funcionalitats mínimes viables dels mòduls
identificats en models Drupal per a la
implementació de l’eina de col·laboració
oberta del projecte CORE, d’acord amb el
temps d’implementació disponible en el
projecte i el seu abast.

El 2020 s’han atorgat 18 projectes per un
valor de 360.000 €.

Hackató de Comerç. El 20 de juny es va
celebrar la primera Hackató en línia de
Comerç de Barcelona, un esdeveniment
virtual on professionals del
desenvolupament web, experts en disseny,
en enginyeria o del món del comerç
busquen solucions innovadores per al
comerç de proximitat. Hi han participat més
d’una cinquantena de persones organitzades
en 10 equips.
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Projecte de digitalització d’eixos (SIRT).
Octubre del 2020.
Cicle de seminaris web «Barcelona mai
s’atura: reactivem l’economia!». Octubre
del 2020.
Innovació del comerç. Novembre del 2020.
Projecte catalitzador per al sector a
Barcelona (lab de comerç). Programa de
ràpid impacte d’experimentació i validació
de solucions innovadores per al comerç (en
desenvolupament).
Jornada de transformació del comerç.
Novembre del 2020 (Centre Tecnològic de
Catalunya).

Índex
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SISTEMA DINÀMIC DE MANTENIMENT
DEL CENS CONTINU DE LOCALS
COMERCIALS
Aquest projecte pretén consolidar un canvi
de paradigma en l’elaboració del cens de
locals de l’Ajuntament de Barcelona.
Històricament, el cens s’ha anat fent cada
dos anys, amb l’esforç consegüent
d’identificar físicament tots els locals de la
ciutat en una operació de camp específica.
En el darrer cens del 2019, s’han
desenvolupat els mecanismes tecnològics
per aconseguir la base d’un cens continu de
locals.
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NOU WEB DE L’OMIC
Posada en funcionament del nou web de
l’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) per informar i
assessorar la petita economia i la ciutadania
sobre consum durant la COVID-19.
Es publiquen totes les novetats jurídiques
relatives a la COVID-19, es promociona el
consum local i de proximitat i s’ofereix
formació en l’ús de les noves tecnologies en
les relacions de consum.

Aquest cens és un instrument
imprescindible per a la diagnosi, la
sistematització d’indicadors, la presa de
decisions i l’avaluació de polítiques
públiques sobre el sector. Permet quantificar
els comerços actius en planta baixa,
classificar-los pel tipus de servei que
ofereixen a la ciutadania i comprovar-ne
l’evolució districte a districte, entre d’altres.
Una de les eines que sorgeixen d’aquest
cens és el Visor Comercial, que, en una
primera fase, té com a objectiu apropar les
dades estadístiques a la ciutadania.
Les dades que s’obtenen es poden filtrar per
sectors comercials, activitats econòmiques,
districtes o barris i es poden visualitzar en
gràfics, taules i mapes en tot l’àmbit de la
ciutat. Aquesta eina té un llarg recorregut i
s’anirà adaptant als avanços del cens
continu de locals comercials en els dos anys
vinents.

Índex
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Barcelona treballa per
a un comerç actual i
viu que arribi a tots els
racons de la ciutat.

Índex

CANVIS NORMATIUS I ADMINISTRATIUS
EN EL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ
Durant aquest any, s’han adaptat diferents
ordenances i alguns processos
administratius a les necessitats del teixit
comercial.
L’objectiu és canviar determinades taxes i
impostos i flexibilitzar normatives i alguns
tràmits, de manera que la reactivació
econòmica sigui més àgil.

OBJECTIUS
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· Incorporar les mesures necessàries
perquè la reactivació econòmica sigui més
àgil, amb l’adaptació de determinades taxes
i impostos i la flexibilització d’algunes
normatives i tràmits.

MESURA DE GOVERN
Pla de xoc i mesures post-COVID-19 per al
comerç, els mercats i la restauració de
Barcelona
Juny del 2020

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques de comerç,
mercats, consum i alimentació

BCN GREEN DEAL
Clau: equitat
Prioritat 9. Petita economia per fer gran la
ciutat

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

CANVIS NORMATIUS I ADMINISTRATIUS EN EL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ
ACCIONS

FLEXIBILITZACIÓ TEMPORAL DE
L’ORDENANÇA D’ESPAI PÚBLIC PER A
TERRASSES
Una de les mesures de xoc davant la situació
de pandèmia ha estat l’ampliació de l’espai
delimitat per a les terrasses d’acord amb les
recomanacions sanitàries, per permetre el
mateix nombre de taules i cadires amb més
distància entre els elements i la possibilitat
de demanar terrassa qui no en tingui.

ESTUDI I SEGUIMENT
DE LA NORMATIVA
Estudi i seguiment de la normativa que cal
aplicar per facilitar l’ocupació de la via
pública com a mesura per fomentar i
promocionar el comerç.

Per donar suport al sector de la restauració,
aquesta acció s’acompanya de mesures de
millora, com ara:
· Gratuïtat de la taxa de terrasses durant el
període de l’estat d’alarma i reducció d’un
75 % des de la finalització de l’estat
d’alarma fins al 31 de desembre de 2020.
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· Participació en l’oficina tècnica operativa
per gestionar les sol·licituds.
De les 4.240 peticions entrades se n’han
acceptat 3.129. D’aquestes acceptades, 2.167
—dues de cada tres— són ampliacions de
terrasses que ja existien i 962 són noves. En
global, representen 8.633 taules i 33.418
cadires noves.
Pel que fa a la ubicació, una mica menys de
la meitat han ocupat espais de calçada que
abans eren per a vehicles com ara carrils de
serveis —on hi ha aparcament— o
xamfrans. Concretament, 1.299 s’han posat
a la calçada i 40 han combinat calçada i
vorera. Les 1.790 restants s’han col·locat a la
vorera. Amb aquestes actuacions s’han
alliberat 23.176 m2 d’asfalt que fins ara eren
destinats als vehicles.
La inversió en aquesta mesura ha estat
d’1.163.171 €.
L’ampliació de terrasses ha tingut un
impacte positiu sobre l’ocupació i la
producció. L’ampliació de 18.032 m2 de
terrassa útil ha contribuït a generar 1.875
llocs de treball i ha aportat 35,4 M€ de valor
afegit en el sector de la restauració a
Barcelona.

Índex
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MERCATS DE BARCELONA
Els mercats de Barcelona tenen com a
missió proveir la ciutadania de productes
de qualitat.
Promouen un estil de vida saludable, la
cohesió social i l’articulació dels barris i
fomenten l’economia i l’ocupació en el marc
del comerç de proximitat.
La constant renovació dels mercats, tant
física com de serveis, i l’adaptació a la nova
realitat digitalitzada han de permetre
continuar assolint el model de ciutat de
benestar de Barcelona.

MESURA DE GOVERN
Pla de xoc i mesures post-COVID-19 per al
comerç, els mercats i la restauració de
Barcelona
Juny del 2020

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques de comerç,
mercats, consum i alimentació

BCN GREEN DEAL
Clau: competitivitat
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Els mercats de Barcelona,
la vida de la ciutat

OBJECTIUS
· Mantenir l’impuls inversor amb la
finalització de les remodelacions dels
mercats de la Vall d’Hebron i del Bon
Pastor, l’inici de les reformes dels de
l’Abaceria i de Sant Andreu i la posada en
marxa dels processos de remodelació dels
mercats de Montserrat i Horta.
· Continuar amb l’impuls del Pla de millores
i manteniment dels mercats.
· Posada en marxa del Pla de xoc i les
mesures post-COVID-19 que l’acompanyen
en els mercats municipals.
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Prioritat 1. Ciutat emprenedora
Prioritat 2. Capital digital
Clau: sostenibilitat
Prioritat 5. Economia circular i de valor
Clau: equitat
Prioritat 9. Petita economia per fer gran la
ciutat

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

· Mantenir l’atenció propera i
personalitzada i la diversificació del
producte, com també el lideratge en el
sector de la distribució de producte fresc i
de qualitat.
· Flexibilitzar l’experiència de compra i
l’estalvi de temps.
· Promoure la cultura del consum i
l’alimentació sostenible.

Índex
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CONVENI AMB LA FEMM
S’ha signat un conveni amb la Federació
d’Associacions de Mercats de Barcelona
(FEMM), nova entitat que agrupa les
associacions administratives de
concessionaris dels mercats municipals
de la ciutat, que inclou l’impuls dels
projectes recollits en aquest programa.
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La Xarxa de Mercats Municipals, com a punts
centrals de la vida als barris, ha d’acabar
la seva modernització i definir estratègies
per a cada tipologia de mercat com a
llocs de generació de vivències diverses i
d’experiències enriquidores, dins del doble
vessant comercial i social que exerceixen.
Ha de poder ser un dels canals principals
de comercialització per a l’alimentació
sostenible a la nostra ciutat, de manera que
hi hagi una diferenciació comercialment
beneficiosa i socialment responsable.

La finalitat de la Federació és mantenir les
relacions amb l’Institut Municipal de
Mercats de Barcelona (IMMB) i
l’Ajuntament de Barcelona per a la millor
defensa dels interessos comuns de les
associacions federades i l’establiment
d’estratègies comunes de comunicació i
promoció dels mercats.

MERCATS DE BARCELONA
ACCIONS
Per assolir aquests objectius, s’han impulsat
un conjunt de projectes i mesures que
donen resposta als valors i els objectius
del Pla estratègic 2015-2025 i a les noves
necessitats dels nostres clients i clientes
actuals i potencials.

ACTUACIONS FÍSIQUES
Finalització de les remodelacions dels
mercats de la Vall d’Hebron i del Bon Pastor.
Remodelació dels mercats de l’Abaceria, de
Sant Andreu, de Montserrat i d’Horta.
Actuacions importants als mercats del
Carmel, del Besòs i de Galvany.

PLA DE MILLORES I MANTENIMENT
Es tracta d’un gran pla de millora amb un
important esforç financer per part de
l’IMMB.

PLA DE XOC COVID-19
· Reestructuració dels equips i els sistemes
de treball de l’IMMB. Plans de contingència
i de restabliment del servei de l’IMMB.
· Implementació dels protocols de contenció
de la COVID-19 i distribució de material.
· Reforç dels sistemes de control d’accés
i capacitat. Suport als paradistes i les
associacions per a la continuïtat i la
reobertura de la seva activitat.

· Reformulació del calendari fiscal del
cànon de mercats. No es cobraran els
cànons als comerços durant el període de
tancament obligat pel decret d’alarma (no
alimentaris, bars...).
· Redefinició del Programa de
subvencions del 2020 per donar suport
a l’autosuficiència econòmica de les
associacions.
· Elaboració de plans d’acció, de
comunicació i de suport específics per als
mercats més afectats: Boqueria, Encants de
Glòries, Encants de Sant Antoni i Dominical
de Sant Antoni.
· Realització de campanyes i accions
de promoció dels mercats i la seva
visualització com a referents del producte
fresc de proximitat, de professionalitat i
cohesió.
· Disseny, adjudicació i implementació
d’una plataforma digital de venda en línia
(marketplace) pròpia de l’IMMB per a la
xarxa de mercats.
· Disseny i implementació del nou model i
proposta de Nadal a Barcelona.
· Impuls dels projectes Paradistes Verds i
Plàstic Zero.
· Programa de formació de joves i aturats
amb Barcelona Activa, IMMB i Mercabarna.

· Suspensió de contractes garantint les
indemnitzacions per evitar acomiadaments
i reducció del termini de pagament a
proveïdors.
· Elaboració de campanyes als mitjans i un
pla de comunicació específic amb relació
als «Mercats Oberts» durant el confinament
i la desescalada. També, dels horaris i els
serveis que s’ofereixen.
· Suport per augmentar els recursos
humans dels serveis a domicili i per
destensionar l’operativa de la compra en
línia i ajudar a la seva extensió ràpida.

Índex
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PLA DE DIGITALITZACIÓ:
DE LA TRANSFORMACIÓ FÍSICA A LA
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Lideratge: notorietat i posicionament
com a líders en la distribució de producte
fresc, saludable i sostenibilitat alimentària.
Accions:

«El Mercat, àgora del barri»: espai de
convivència i solidaritat amb el doble
vessant comercial i social. Accions:

· Accions de comunicació: nou web, xarxes
socials, tallers, eina de publitramesa
electrònica massiva, repositori d’imatges,
campanya 2021

· Nou web
· Pantalles digitals
· Gestor de continguts
Proximitat i confiança: espais comercials
actuals, nets i amb instal·lacions en perfecte
estat que transmetin confiança i aportin
valor afegit respecte a la resta d’espais
alimentaris. Accions:
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Renovar els mercats per transformar
el barri: motor i exemple per a la
modernització del comerç del barri. Els
projectes vinculats a la tecnologia de la
informació acompanyen la transformació
física. Accions:
· Xarxa de càmeres zenitals i pantalles per al
comptatge de persones

· Xarxa de sensors

· Programari de control d’incidències

· Central d’alarmes

· Xarxa de sensors

· Xarxa de càmeres zenitals i pantalles per al
comptatge de persones

· Central d’alarmes

· Programari de control d’incidències
· Quadre de comandament en línia
· Accions de comunicació: campanya 2021
Qualitat i diversitat: mercats amb
combinació de tipus de comerços que
permeten als clients la compra unificada.
Accions:

Els mercats de Barcelona,
una xarxa única i extraordinària
a prop de la ciutadania.
Barcelona amb el consum
de proximitat, qualitat i
responsabilitat.

· Marketplace
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· Xarxa de lockers

NOVA MARCA
Disseny d’un nou logotip i una nova identitat
de marca, que vol reforçar el concepte de
xarxa dels mercats de Barcelona.

· Renovació del programari de backoffice
Alimentació sostenible: pioners en
la defensa de l’alimentació saludable i
respectuosa amb l’entorn i el medi ambient.
Accions:
· Xarxa de sensors
· Central d’alarmes
· Accions de comunicació: tallers, nou web,
xarxes socials, campanya 2021
Compra àgil: nous horaris comercials i
venda en línia. Accions:
· Marketplace
· Xarxa de lockers

Índex
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ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
Des de la política pública s’impulsa
l’economia social i solidària per reforçar i
promocionar les empreses, els projectes i
les organitzacions existents i de nova
creació, amb la finalitat d’estendre al
conjunt de Barcelona, als seus districtes i
barris, una economia que prioritza la
resposta a les necessitats de les persones i
del territori on es desenvolupa.

Barcelona amb el compromís
de l’economia del segle XXI:
social i solidària
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I ho fa des de la intercooperació i la
sostenibilitat ambiental, cercant l’equitat
interseccional i amb una governança
democràtica.
Les actuacions d’aquesta direcció, en
col·laboració amb Barcelona Activa, es
duen a terme per fomentar els nous
projectes d’emprenedoria social i
col·lectiva, a fi de contribuir a la generació
de canvis en les pràctiques de producció,
distribució, consum i estalvi.

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques d’economia social

BCN GREEN DEAL
Clau: equitat
Prioritat 8. Una economia més social i
solidària
Mesura 1. Estratègia d’economia social i
solidària
Mesura 2. Capital de l’Alimentació
Sostenible
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

La política pública d’impuls de l’economia
social i solidària ha treballat i ha acordat,
amb l’àmbit propi articulat entorn de
l’Associació Economia Social Catalunya
(AESCAT), l’«Estratègia de l’economia
social i solidària a Barcelona 2030.
Reactivació i enfortiment d’una economia
per a la vida a la ciutat».
A partir d’aquesta Estratègia, junt amb el
PAM i la Nova Agenda Econòmica, se’n
concretarà el Pla d’impuls de l’ESS a
Barcelona 2021-2023.

Índex
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OBJECTIUS
· Augmentar el pes de l’ESS en l’economia
de la ciutat, la seva solidesa, articulació i
extensió en sectors estratègics i generar
projectes de ciutat impulsats des d’aquest
vessant col·lectiu i transformador.
· Facilitar l’acompanyament, la formació i
l’accés al finançament a empreses,
organitzacions i persones.
· Incorporar els principis, els valors i els
instruments de l’ESS en el
desenvolupament de polítiques públiques
municipals i, en especial, en la contractació
i els serveis públics.
· Activar la demanda de productes, serveis
i activitats de l’ESS per promoure el teixit
socioempresarial de la ciutat.
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· Augmentar i millorar la presència de l’ESS
en el món formatiu i educatiu, no formal i
del lleure, a fi que l’ESS sigui una opció real
en les opcions econòmiques vitals.

ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
ACCIONS

ESTRATÈGIES AMB L’ECOSISTEMA DE
L’ESS
Elaboració de l’#EstratègiaESS2030 –
Estratègia de l’economia social i solidària a
Barcelona 2030
Reactivació i enfortiment d’una economia
per a la vida a la ciutat.
Aquest procés es va iniciar el setembre del
2019, i el març del 2020 va incorporar les
mesures de resposta a la crisi sanitària.
Finalment, el setembre del 2020 es va
aconseguir un document consensuat entre
les organitzacions de l’ESS, liderades per
l’AESCAT (Associació Economia Social
Catalunya) i l’Ajuntament de Barcelona. Hi
han participat 140 organitzacions de l’ESS
de Barcelona. Conté vuit línies
estratègiques, cinc reptes i 10 projectes de
ciutat.

PROJECTES DE CIUTAT
Són aquells que permeten impulsar d’una
manera significativa, coordinada i
prioritzada les línies estratègiques que ens
hem proposat, i que:
Impliquen diferents actors de diverses
branques de l’ESS.
Tenen un fort potencial d’impacte per a
una part significativa de l’ESS a la
ciutat.
Preveuen una trajectòria en el temps
que facilitarà veure’n resultats el 2030.
Alguns projectes responen a instruments
específics, i d’altres apunten a línies de
treball més àmplies que requeriran
concreció i planificació.

És imprescindible un treball de qualitat
per reduir les desigualtats i garantir els
drets laborals socials de dones i homes.
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Pla d’impuls de l’ESS a Barcelona 20212023. Document que determina els
objectius, les línies d’actuació i les accions
2021-2023 de la Direcció de Serveis
d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i
la Direcció Operativa d’Innovació
Socioeconòmica de Barcelona Activa.
Presidència de la Xarxa de Municipis per
l’ESS de Catalunya (XMESS). Presidida pel
Comissionat d’Economia Social,
Desenvolupament Local i Política
Alimentària. S’han celebrat dues
assemblees, una trobada de càrrecs electes,
una jornada sobre agroecologia i altres
accions destacades: recull de bones
pràctiques per fer front a la COVID-19 i
documentació sobre diferents polítiques
públiques d’impuls de l’ESS (plecs amb
clàusules socials, estructura d’un web sobre
ESS i mentoria sobre contractació i compra
pública responsable).
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FINANÇAMENT
Fons de crèdit. L’Ajuntament de Barcelona
té convenis de col·laboració amb Coop57 i
Fiare (amb subvenció de 200.000 €
cadascun) mitjançant els quals hi ha uns
fons per al foment de l’accés al finançament
de projectes d’economia social i solidària.
Aquest 2020 s’han ampliat a totes les
empreses de l’ESS per fer front a les
necessitats de finançament provocades per
la pandèmia, de manera que permeten obrir
dues noves línies de finançament de
2.000.000 € cadascuna. Fins al 30 de
setembre de 2020 s’han fet 11 operacions,
amb 587.000 € en crèdits/pòlisses.
Convocatòria específica de subvencions
«Promoció i reforç de l’economia social i
solidària: enfortim l’ESS 2020». Aquesta
convocatòria fou aprovada en comissió de
govern abans de l’estat d’alarma del 14 de
març de 2020 i, tot i que posteriorment no
se n’han pogut modificar les bases ni la
convocatòria, excepte per a l’ampliació del
pressupost, ha complert els objectius
previstos i ha servit per donar respostes a la
crisi socioeconòmica de la COVID-19.
En xifres:
· 226 sol·licituds presentades
· 193 admeses a valoració
· 131 aprovades
En global s’atorguen 1.099.681,33 €:
· En l’àmbit de l’acompanyament i la
formació s’han adjudicat subvencions a 101
projectes per un total de 573.803,71 €.
· En l’àmbit de la intercooperació s’han
adjudicat subvencions a 30 projectes per un
total de 525.877,62 €.

Una ciutat amb un pes més gran
de l’ESS serà més sostenible,
més democràtica, més
equitativa i més resilient.
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INNOBA, OFERTA FORMATIVA I NOUS
FORMATS
InnoBA, centre de referència de Barcelona
Activa per a la innovació socioeconòmica,
comprèn diferents recursos per apropar
l’ESS a la ciutadania i, a la vegada, és un
espai de referència per a l’ecosistema de
l’ESS de la ciutat.
· El Punt d’Acollida i Orientació d’InnoBA
(PAO), que esdevé la porta d’entrada
inespecífica per a la innovació
socioeconòmica i l’ESS. Durant aquest 2020
ha atès 503 persones.
· La CoAgenda ESS, que recull i mostra les
activitats que es duen a terme en l’àmbit de
l’ESS a Barcelona i rodalia. Actualment,
l’eina rep entre 700 i 1.000 visites mensuals i
hi publiquen una vuitantena
d’organitzacions, que des del gener han
generat unes 800 publicacions. Aquest
2020 i a partir de la pandèmia, aquest
recurs està ampliant el seu ús des de
l’ecosistema de l’ESS.

Oferta formativa i nous formats en el marc
de l’ESS. S’ha establert formació per a
empreses i organitzacions, així com per a
persones i col·lectius emprenedors que
impulsen projectes. Un total de 1.237
participacions en l’oferta formativa de
Barcelona Activa, amb una assistència de
820 persones, que han participat en més
d’una acció formativa.
· Formació estable: un total de 142 accions
formatives adreçades a empreses i
persones/col·lectius emprenedors, per a la
consolidació i l’enfortiment socioempresarial
i l’impuls de l’activitat econòmica des de
l’ESS i la innovació socioeconòmica.
· Coopciutat, la ciutat de l’economia social
i solidària. Joc en línia creat per apropar els
valors de l’ESS al públic general.
· FeminESS. Itinerari d’acompanyament per
a dones que vulguin conèixer formes
d’emprendre dins l’ESS i que estiguin en una
fase molt inicial. És un itinerari anterior a la
possible participació en el programa
«Construïm en femení», per a dones
emprenedores que tenen un projecte per
desenvolupar.
· UniversitariESS. Projecte que busca
fomentar l’ESS i el cooperativisme entre
joves mitjançant activitats i tallers basats en
metodologies vivencials i de simulació, en
l’entorn universitari.
· Formació en línia. Set formacions en línia
vinculades a temes de gènere (comunicació
no sexista, igualtat de gènere, diversitat i
mercat de treball, assetjament a la feina i
polítiques d’igualtat a les empreses —plans
d’igualtat—).
· Programa #TransformESS. S’han estrenat
noves activitats adreçades a donar a
conèixer els valors i els principis de l’ESS
entre l’alumnat de les diferents etapes
educatives, entre les quals destaca una
oferta d’activitats de curta durada,
l’exposició «Mou-te cap a l’ESS»,
cooperatives d’alumnes i una cooperativa de
joves. Durant l’any 2020 hi han participat un
total 245 alumnes i joves.
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Accions de l’ESS als barris i els districtes
de la ciutat:
· Col·laboratori (4a edició). Recurs per a
l’intercanvi de pràctiques i la generació de
coneixement entre tècnics i tècniques dels
diferents districtes de la ciutat, d’àrees de
l’Ajuntament de Barcelona i d’empreses
proveïdores que estan actuant en sectors o
territoris concrets, amb l’objectiu de
compartir criteris i metodologies
d’intervenció.
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Aquest any 2020 s’ha dut a terme la quarta
edició d’aquest programa, entorn del sector
de l’alimentació sostenible, com a aportació
a les activitats generades al voltant de la
Capitalitat de l’Alimentació Sostenible de
Barcelona el 2021, amb la participació de
més de 30 tècnics i tècniques, pertanyents a
quatre districtes de la ciutat i 10 equips de
diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona
o direccions de Barcelona Activa, i
empreses proveïdores de serveis en aquest
àmbit i de l’equip de la Capitalitat de
l’Alimentació Sostenible.
· Col·lectivament. Està enfocat a iniciatives
econòmiques en fase inicial, sorgides i
detectades a escala territorial, sovint
impulsades per persones que disposen de
pocs recursos per desenvolupar-les i
necessiten un suport que s’adapti a un ritme
més pausat de desenvolupament. De les sis
iniciatives que van començar, quatre han
continuat activament en aquest programa,
majoritàriament dones.

ACOMPANYAMENT I ENFORTIMENT
SOCIOEMPRESARIAL
Programa «Aixequem l’ESS» (període
COVID-19). El mes d’abril es va posar en
funcionament aquest programa en estreta
col·laboració amb serveis, operadors i
agents de l’ecosistema per fer front a la crisi
de la COVID-19, enfortir aquestes empreses
i millorar-ne la sostenibilitat econòmica.
Es va traçar tot un pla post-COVID-19 amb
mesures de contenció i reactivació per al
teixit de l’ESS a Barcelona, que consta de
tres fases:
1. Contenció dels efectes de l’impacte de la
COVID-19 a les empreses d’ESS de la ciutat
amb la identificació de les oportunitats de
desenvolupament per als col·lectius, els
territoris i els sectors prioritaris.
2. Acceleració de la reactivació de l’ESS i el
seu paper clau en la transformació del teixit
productiu de la ciutat.
3. Afavoriment de l’estabilització des de
l’enfortiment i l’extensió de l’ESS, amb una
visió sectorial i territorial.
El programa forma part de l’estratègia
Rethinking: plans de reactivació empresarial
adreçats a autònoms i autònomes, empreses
emergents (start-ups), petites i mitjanes
empreses i organitzacions de l’ESS que
necessiten ajuda per impulsar l’activitat
econòmica en aquest context.
Des del mes d’abril s’han assessorat 161
empreses, amb un 40 % de participació de
dones.

Servei d’assessorament en ESS (SAESS). Es
tracta d’un servei específic per a iniciatives
socioempresarials de l’ESS i que aposten pel
desenvolupament sostenible, siguin idees
emprenedores en fase de projecte o
iniciatives ja en funcionament i amb
activitat. Està articulat en dos recursos
específics amb coherència global.
S’han atès i acompanyat 340 empreses i
projectes d’ESS.
La InnoBadora – Comunitat d’incubació. Es
tracta d’un espai d’incubació d’empreses i
organitzacions de l’ESS de Barcelona Activa
per al creixement col·laboratiu de les
empreses allotjades durant un període de
tres anys, a la vegada que reben el suport de
Barcelona Activa.
Les iniciatives i les empreses allotjades
volen aportar solucions innovadores des de
l’economia social i solidària a sectors com
les cures, el cohabitatge, la comunicació, el
turisme o el comerç.
També impulsa la digitalització a través de
l’ús del FLOSS (Free/Libre and Open Source
Software) i les dades obertes, amb l’objectiu
de fomentar la sostenibilitat de les empreses
i les organitzacions.
El desembre del 2020 hi havia allotjades 18
iniciatives i un equip de recerca Digital
Commons, DIMMONS, de la Universitat
Oberta de Catalunya, amb qui s’estan
desenvolupant recursos per a la
digitalització de les empreses de
l’ecosistema de l’ESS.
Programes a mida d’acompanyament
empresarial. La Direcció d’Innovació
Socioeconòmica ofereix tres programes a
mida amb tutories individualitzades,
formacions especialitzades i espais de
treball col·lectiu, que durant el 2020 s’han
replantejat per adaptar-los a la situació
generada per la pandèmia.
Enguany hi han participat un total de 184
persones.
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· Camí de la Solidesa (6a edició). Programa
d’acompanyament i enfortiment per a
empreses i organitzacions d’ESS,
gestionades i liderades per dones, o bé que
volen apostar per promoure treballadores a
càrrecs de responsabilitat. Pretén donar
eines, formació pràctica i acompanyament
especialitzat per ajudar les participants a
elaborar un projecte d’enfortiment
empresarial concret. Des de la seva creació
s’han acompanyat 71 organitzacions. El
quart trimestre del 2020 se’n va iniciar la
sisena edició, amb la participació de 16
empreses i organitzacions.
· Construïm en femení (4a edició).
Programa de formació per a projectes
d’emprenedoria en ESS adreçat a les dones.
Vol donar visibilitat a les iniciatives
d’emprenedoria cooperativa, social i
solidària impulsades per dones, com també
donar-los suport, amb un programa de
formació amb visió de gènere que
contribueixi a crear un espai de referència
per a emprenedores cooperatives, socials i
solidàries. Des que es va posar en marxa
s’han acompanyat 57 projectes. El programa
es va iniciar el gener del 2020, va tenir una
durada de sis mesos i hi van participar vuit
projectes.
· La Comunificadora (4a edició). Programa
d’impuls per a projectes d’economia
col·laborativa amb enfocament procomú en
el qual s’ofereix un itinerari flexible i
personalitzat que inclou formació,
assessorament especialitzat i espais
participats i de col·laboració entre
projectes. El programa s’adreça a
organitzacions, col·lectius i persones
individuals que vulguin participar en la
transformació de l’economia amb projectes
col·laboratius d’una forta dimensió
comunitària. Des del seu inici, hi han
participat 48 projectes. La darrera edició ha
comptat amb la participació de nou
projectes: SadESS, Favors, La Masovera,
Rex, Nala, Holiday Exgange, Dogcaring,
Revol – 5G i DadESS.
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ACCIONS PER SECTORS
Per enfortir el sector es facilita l’accés de les
empreses d’economia social a la contractació
pública, mitjançant el servei d’assessorament
en clàusules socials de Barcelona Activa,
que ofereix assessorament tant a unitats
promotores com a empreses adjudicatàries
per a la implementació correcta de la reserva
social, la clàusula de subcontractació amb
empreses d’economia social i la contractació
de col·lectius en situació de vulnerabilitat
social.
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Durant aquest 2020, per l’impacte de la
pandèmia de la COVID-19, s’han fet 27
assessoraments, majoritàriament a unitats
promotores. També s’ha actualitzat el
directori d’empreses d’economia social i s’han
elaborat materials divulgatius sobre
contractació socialment responsable i
l’aplicació de la clàusula de subcontractació
amb empreses d’economia social i la reserva
social.
Des de Barcelona Activa es desenvolupen
estratègies per enfortir i dinamitzar els
sectors amb potencial per a l’ESS, per mitjà
d’assessorament especialitzat i formacions,
espais per a l’articulació i el foment del
mercat social i el desenvolupament d’eines
basades en la digitalització per fer front a
l’etapa de la COVID-19.

Durant aquest any, l’activitat s’ha centrat
sobretot en dos sectors i, especialment, el
darrer trimestre s’han revisat amb mirada de
curt, mitjà i llarg termini, per atendre
l’afectació que han tingut per la pandèmia:
Sector de les cures. En el marc d’un
programa global per a l’enfortiment de les
organitzacions que presten serveis de cures
des de la perspectiva de l’ESS, s’ha posat en
funcionament:
· Servei d’assessorament especialitzat i
específic per a iniciatives d’aquest sector per
donar resposta a necessitats del sector.
· Pla formatiu «En prenem cura». Un dels
resultats ha estat la constitució de Ca l’Abril,
una cooperativa que presta serveis de cures.
· Espai per a la intercooperació d’iniciatives
de cures en col·laboració amb Coòpolis i
l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, amb
l’objectiu de fomentar estratègies de
comercialització i visibilització conjuntes,
com també potenciar el suport mutu.
· Jornades «Activem les curESS»,
celebrades al desembre, amb l’objectiu de
compartir i analitzar els reptes de les
organitzacions arran de la situació de crisi
sanitària, la detecció de necessitats i la
identificació d’eines per poder cobrir-les.

Sector del tèxtil sostenible. S’ha donat
continuïtat al programa «ReveSStim el
tèxtil» iniciat durant el 2019, amb la
celebració d’una jornada organitzada el març
del 2020 per identificar els reptes del sector,
en la qual van participar 90 persones.
Durant l’estat d’alarma es va dur a terme el
projecte «Mascaretes», a través del qual es
va crear una xarxa d’empreses i particulars.
241 punts de costura gràcies als quals es van
poder elaborar 105.000 mascaretes tèxtils i
que van contribuir al sosteniment de tallers i
empreses.
Fruit de la revisió del programa per
l’afectació de la COVID-19, s’ha posat en
marxa una segona edició del RevESStim el
tèxtil, que preveu:
· Assessorament especialitzat i formació
per a organitzacions del tèxtil, on
participen una trentena d’organitzacions.
· Dinamització d’espais d’articulació:
acompanyament a iniciatives de caràcter
comunitari a través del qual s’acompanyen
una quinzena de grups de costura i, també,
la Xarxa de Dones Cosidores.
· Desenvolupament d’un projecte pilot de
foment de l’emprenedoria en escoles de
moda durant el mes de novembre.
La totalitat d’accions de formació,
acompanyament i articulació sectorial han
tingut 1.097 participacions i hi han pres part
604 persones.

COMUNICACIÓ I VISIBILITZACIÓ
La Direcció d’Economia Social i Solidària i
Polítiques Alimentàries disposa de cinc
canals de comunicació: la pàgina web
barcelona.cat/economiasocial, la pàgina
web barcelonactiva.cat/ess, la CoAgenda,
el perfil de Twitter @AltresEconomies i el
butlletí mensual.
L’objectiu és donar a conèixer l’ESS a la
ciutadania i que la incorpori al seu dia a dia,
amb la difusió dels serveis d’ESS i dels
serveis del mercat social, la construcció del
relat sobre l’ESS en què les persones són al
centre i la difusió de les accions
desenvolupades des d’aquesta Direcció
entre el públic intern (Ajuntament de
Barcelona i àmbit ESS).
Les campanyes de comunicació del 2020 han
estat:
· 2a Setmana del Consum Responsable.
Només se’n van fer les accions prèvies, atès
que el mateix dia que començava es decretà
l’estat d’alarma.
· Campanya de subvencions «Enfortim l’ESS
2020».
· Suport a les campanyes de la 1a tinència
per a la reactivació econòmica.
Les dades de visitants, seguidors i
subscripcions es resumeixen en:
La pàgina web barcelona.cat/economia
social ha tingut 97.385 visitants únics el
2020 (8.115 visites mensuals de mitjana).
El perfil de Twitter @AltresEconomies tenia
6.225 seguidors el 31 d’octubre, amb un
increment mitjà mensual de 100 nous
respecte a fa un any.

En el marc del servei d’innovació
socioeconòmica, han vist la llum
molts projectes d’emprenedoria
social que prioritzen l’economia
centrada en les persones.
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El butlletí mensual té 8.600 subscripcions
(més de 1.000 seguidors respecte al
novembre del 2019). Aquesta xifra és de les
més elevades de l’Ajuntament de Barcelona,
gràcies al fet de tenir una relació estreta
amb les persones usuàries dels serveis
d’ESS de Barcelona Activa.
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IMPULS DE PROJECTES,
INFRAESTRUCTURES I
ESDEVENIMENTS DE CIUTAT
Pol cooperatiu de ciutat a Can Batlló (Ateneu
Cooperatiu de Barcelona / Coòpolis), en
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya
i el teixit d’ESS de la ciutat. Coòpolis: posada
en funcionament de l’espai d’incubació
provisional amb vuit empreses incubades.
Conveni de col·laboració de Barcelona Activa i
la Direcció d’Economia Social i Solidària i
Polítiques Alimentàries de l’Ajuntament de
Barcelona per a actuacions de foment de l’ESS
a la ciutat: cures, cultura i incubació.
Coordinació del disseny del nou bloc IV.
BiciHub. Espai d’incubació d’empreses
d’ESS de sostenibilitat i activitats de serveis
a la ciutadania. Activitats de difusió de l’ESS
i mobilitat, com també taller obert de
reparacions. La pandèmia ha alentit la
consolidació de serveis i projectes.
S’impulsa un nou conveni 2021-2022 per
consolidar el projecte.
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Can Calopa. Nou conveni per quatre anys
(2020-2024). Incorporació de nous serveis
per a la ciutadania relacionats amb la difusió
de pràctiques de consum sostenible en
alimentació (per a les escoles i la
ciutadania). Obertura de l’espai a entitats
d’ESS per a trobades, consolidació de
l’agrobotiga i replantació de vinyes. També
s’han consolidat el celler i la producció de
vins de la marca Barcelona.
Cultura Viva. En el marc de les Festes de la
Mercè, s’ofereix el recinte Fabra i Coats per a
les propostes musicals de la cultura
comunitària i l’economia social i solidària.
Enguany, tot i la pandèmia, s’han pogut
programar més de 20 activitats.

IMPULS A SECTORS ESTRATÈGICS DE
L’ESS
Economia col·laborativa. Actuacions
relacionades amb l’economia de plataforma i
l’economia col·laborativa per a l’articulació
de l’ecosistema local i la generació de
projectes innovadors a la ciutat.
El 2020 s’ha creat la càtedra Barcelona UOC
en Economia Digital per a una Economia
Col·laborativa, centrada en el benestar de
les persones i el dret a la ciutat, amb:
· Recerca-acció enfocada a la digitalització i
la cocreació de política pública.
· Accions estratègiques per a l’impuls
empresarial mitjançant el pla de xoc Match
Impuls, un pla per a la plataformització i la
digitalització per fer front als canvis
estructurals econòmics post-COVID-19.
· Formació i capacitació en estratègies i
competències col·laboratives digitals.

Consum responsable – mercat social.
L’emergència sanitària va comportar
l’anul·lació de la Setmana del Consum
Responsable, prevista per al mes de març i
que incloïa més de 100 activitats.
En el nou context, des de l’Espai Consum
Responsable es va activar en format virtual
«Fem consum responsable #desdecasa!»,
amb activitats per experimentar el consum
responsable en tots els àmbits: alimentació,
tèxtil, serveis bàsics, consum digital, turisme,
salut, etc., per conèixer els projectes i les
entitats que ho fan possible a la ciutat i per
explicar les polítiques públiques que ho
fomenten.
Els cicles mensuals d’activitats estan
disponibles en un canal propi de vídeos.
6a Fira de Consum Responsable i
d’Economia Social i Solidària. La Fira vol
donar a conèixer a la ciutadania els
productes de qualitat i proximitat elaborats
en condicions respectuoses amb les
persones i el territori (seguint els principis del
consum responsable i les pràctiques de
l’ESS). Alhora, dona visibilitat a les empreses
i les organitzacions d’ESS i les enforteix.
La Fira es va celebrar del 18 al 30 de
desembre a la plaça de Catalunya.

Promovem espais per a la
intercooperació i l’enfortiment
econòmic de la ciutat.

Fòrum Social Mundial de les Economies
Transformadores (FSMET). Procés de
confluència de les economies que plantegen
alternatives al capitalisme, iniciat l’abril del
2019 a Barcelona. Tot i que s’havia de celebrar
presencialment, la crisi de la COVID-19 el va
transformar en una trobada virtual (del 25 de
juny a l’1 de juliol), amb desenes d’activitats
presentades per col·lectius d’arreu del món,
temàtica diversa i diferents fusos horaris per
adaptar-se a les audiències.

Índex
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COL·LABORACIONS
La Confederació, patronal del Tercer
Sector Social de Catalunya. Es tracta d’un
conjunt d’actuacions per enfortir el Tercer
Sector Social de Barcelona davant els
efectes provocats per la COVID-19. S’ha
treballat en la radiografia de l’impacte de la
pandèmia en aquest sector reconvertint
l’Anuari anual de l’ocupació.
Reorientació del suport informatiu, incidint
en l’enviament directe i permanent de
novetats, instruccions, protocols i mesures
oficials, i en la seva publicació a l’espai
habilitat al web corporatiu.
Reforç del servei de suport i
acompanyament jurídic en matèria de
contractació pública de Barcelona,
reorientat a la generació de coneixement i a
l’impuls d’espais de reflexió, formació i
intercanvi d’experiències.
88

Federació de Cooperatives de Treball de
Catalunya (FCTC). Des d’aquest projecte es
dona suport a les cooperatives de treball de
la ciutat davant la situació d’excepcionalitat
i crisi a causa de la COVID-19.
· S’ofereixen eines i recursos per minimitzar
l’impacte negatiu de la crisi.
· S’informa el teixit cooperatiu de les
mesures i les actualitzacions normatives que
l’afecten directament.
· S’ha generat relat i contingut per a la
difusió del cooperativisme en el nou
context.
· S’ha mesurat l’impacte de la COVID-19 en
el teixit cooperatiu.
· S’ha impulsat la intercooperació i el
coneixement mutu entre les cooperatives.
· S’han acompanyat les cooperatives en la
presa de decisions i se les ha format per
donar resposta a les noves necessitats
empresarials.
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Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya.
Projecte per millorar l’impuls i l’articulació
de l’ESS a Barcelona davant del context de
crisi desencadenat per la COVID-19.
Se centra en dues eines principals de
construcció de mercat social de la XES:
· La Fira d’Economia Solidària de
Catalunya (FESC).
· La diagnosi d’impacte de la crisi i
campanya de resposta de l’ESS davant la
crisi (amb el balanç social i el mapa «Pam a
Pam»).
La Fira d’Economia Solidària de Catalunya
(FESC) 2020 s’ha transformat en format
virtual i s’ha ampliat a un mes de durada (del
23 d’octubre al 22 de novembre), per donar
més espai a l’oferta de serveis de les
empreses i les organitzacions expositores i
per millorar la difusió de continguts i
activitats.

El caràcter transformador de
l’economia social i solidària es basa
en iniciatives amb gestió democràtica
i participativa, l’orientació a les
necessitats humanes i el compromís
amb la comunitat.

Andròmines Eines Assolides, empresa
d’inserció, SL. Projecte de creació d’un
dispositiu per respondre a la necessitat
urgent de crear unitats productives
especialitzades per donar feina a persones
d’origen immigrat de la ciutat que es troben
en situació d’irregularitat o que estan en risc
imminent d’irregularitat sobrevinguda.
L’objectiu principal és la formació, la millora
de l’ocupabilitat i la inserció sociolaboral,
per mitjà d’eines innovadores i activitats
relacionades amb la gestió de residus amb
un itinerari personalitzat per a cada persona.
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Venda, serveis i dignitat. Projecte dut a
terme per l’empresa d’inserció Diomcoop,
SCCL. Desenvolupament d’accions de
consolidació de la cooperativa d’inserció, la
reestructuració, l’organització, la millora de
la gestió i la generació de competències
encaminades a l’empoderament dels socis i
sòcies per a la consecució de la viabilitat
socioeconòmica de Diomcoop, enfortint la
cooperativa com a empresa d’inserció i com
a eina de regularització administrativa,
de dignificació i d’inserció sociolaboral de
persones migrades en situació de
vulnerabilitat, i com a mecanisme de
sensibilització ciutadana envers els
fenòmens migratoris.
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BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL
DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
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OBJECTIUS

Barcelona és ciutat signatària del Pacte de
Milà, on més de 200 ciutats d’arreu del
món, juntament amb la FAO (Organització
de les Nacions Unides per a l’Alimentació i
l’Agricultura), es comprometen a treballar
per a un model agroalimentari sa, just i
sostenible.

MESURA DE GOVERN

Els reptes socials i ambientals del segle XXI
demanen transformar el nostre model
alimentari, i les ciutats, com a principals
centres de consum i comercialització, estan
cridades a ser subjectes protagonistes
d’aquest procés.

Actuacions estratègiques d’economia social

Barcelona, per la seva naturalesa innovadora
i pionera, la riquesa del seu teixit econòmic
alimentari i el dinamisme i cultura
alimentària de la seva ciutadania, ha d’estar
en el grup de ciutats capdavanteres
d’aquest procés i, per aquest motiu, el 2021
Barcelona serà la Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible.

EIX 3. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

Alimentació sostenible

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC

Transversalment, es vincula als eixos
estratègics del PAM+

EIX 2. DRETS SOCIALS
EIX 5. DRET A LA CIUTAT

· Treballar en l’organització del 7è Fòrum
Global del Pacte de Milà, amb l’assistència
d’alcaldies internacionals de ciutats
importants.
· Garantir un compromís polític en relació
amb el nexe clima-alimentació des de
l’acció municipal en el 7è Fòrum Global del
Pacte de Milà.
· Situar Barcelona com una ciutat de
referència internacional en matèria
d’alimentació sostenible.
· Situar l’alimentació sostenible al centre
de l’agenda política i mediàtica durant tot
el 2021 i conscienciar la ciutadania sobre la
importància de transformar el sistema
alimentari cap a l’alimentació sostenible.

Clau: equitat
Prioritat 8. Una economia més social i
solidària
Mesura 2. Capital de l’Alimentació
Sostenible
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· La necessitat d’afrontar els
problemes de salut derivats de
l’evolució de la nostra dieta i dels
aliments que consumim.
· Repensar el nostre model
agroalimentari, que és el
responsable d’entre el 21 i el 37 %
de les emissions que provoquen el
canvi climàtic.

BCN GREEN DEAL

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

Durant tot l’any 2021, l’alimentació
serà un tema central a la nostra
ciutat en una proposta a la qual
volem sumar la societat civil
partint d’una triple visió:

Del 19 al 21 d’octubre de 2021 se
celebrarà el 7è Fòrum Global del Pacte
de Política Alimentària Urbana de Milà,
que estarà centrat en el nexe entre
alimentació i crisi climàtica. En aquest
marc d’actuació, la programació cultural
de la ciutat girarà entorn de l’alimentació
sostenible.
S’organitzarà la Setmana de l’Alimentació
Sostenible, que tindrà lloc pocs dies
abans del Fòrum Global del Pacte de Milà i
estarà destinada a oferir una programació
cultural de difusió i divulgació per fer
partícip el conjunt de la ciutadania.

· Aprofitar una oportunitat
econòmica, especialment per al
sector agroalimentari i per al
sector del comerç de proximitat i
la restauració, ja que cada vegada
hi ha una demanda ciutadana més
elevada de productes locals i
directes dels productors, amb
criteris ecològics.

Índex
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BARCELONA, CAPITAL MUNDIAL DE L’ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE
ACCIONS
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Des del projecte «Barcelona, Capital
Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021»,
es treballa per a la promoció dels aliments
locals i sostenibles, que faciliten la viabilitat
econòmica i social de la pagesia i el comerç
de proximitat i generen un equilibri
territorial millor i un model alimentari
sostenible.

DEFINICIÓ I IMPLEMENTACIÓ DE
L’ESTRATÈGIA COMUNICATIVA DE LA
CAPITALITAT

Alhora, s’impulsa un nou model alimentari,
des de la producció fins a la distribució i el
consum, que farà de Barcelona una ciutat
referent internacional en la promoció d’un
sistema alimentari sostenible, resilient, just i
segur.

Elaboració de les càpsules audiovisuals «4
realitats de l’alimentació», que es
projectaran a la plaça de Catalunya en el
marc de la programació de Nadal.

Elaboració d’un manual per a ciutats en el
qual es conceptualitzarà l’alimentació
sostenible i es donaran orientacions sobre
polítiques alimentàries municipals.

#AlimentacióSostenibleBCN

Elaboració d’un calendari de fruites i
verdures de temporada, que s’enviarà a
totes les llars de Barcelona durant l’any 2021.

7è FÒRUM GLOBAL DEL PACTE DE
POLÍTICA ALIMENTÀRIA DE MILÀ

Preparació del calendari d’esdeveniments
sobre alimentació sostenible que es faran a
la ciutat de Barcelona l’any 2021.

Preparació del disseny, definició de
continguts i organització del 7è Fòrum
Global del Pacte de Política Alimentària de
Milà. La designació de Barcelona com a
Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible
té el seu element central en l’organització
d’aquest fòrum, que se celebrarà el 2021 i on
es podran compartir experiències i nous
coneixements sobre aquesta matèria.

Programació d’una estratègia per
amplificar la interacció virtual ciutadana
mitjançant un programa de reptes i
activitats sobre alimentació sostenible, que
es plantejarà a la ciutadania en les xarxes
durant l’any 2021.

AGREDOLÇ: MENJAR ÉS UN ACTE
POLÍTIC
En el marc de la Biennal de Pensament 2020
sobre alimentació sostenible es va celebrar el
col·loqui Agredolç: menjar és un acte polític,
per parlar sobre què hi ha darrere del que
mengem, quina relació té el menjar amb la
salut, la sostenibilitat, les cures, la sobirania
alimentària, les relacions entre el camp i la
ciutat o la crisi climàtica i ecològica global.

CONVENIS I COL·LABORACIONS
Conveni de col·laboració amb el Pla
estratègic metropolità de Barcelona,
amb la voluntat de donar una dimensió
metropolitana al projecte, coorganitzant
el Fòrum i la Setmana de l’Alimentació
Sostenible.

SETMANA DE L’ALIMENTACIÓ
SOSTENIBLE
Preparació del disseny, definició de
continguts i organització de la Setmana de
l’Alimentació Sostenible.

MENÚ DE LES ESTACIONS
Cocreació d’un menú amb els principis de
l’alimentació sostenible per temporada amb
escoles de restauració i realització del
primer showcooking dels quatre que es
duran a terme.
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Creació de material gràfic, amb cartells,
fotografies, peces publicitàries o de
difusió:
· Presentació de l’audiovisual de la marca de
capitalitat.
· Disseny del logotip i variants per fer-ne ús.
Creació del manual de la marca amb les
especificacions corporatives per utilitzar-lo
en totes les accions relacionades amb el
projecte.
· Desenvolupament del web del programa.
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IMPULS A LES POLÍTIQUES
ALIMENTÀRIES URBANES
Les polítiques alimentàries urbanes tenen
com a missió aprofitar la transversalitat de
l’alimentació i el sistema alimentari per
promoure dietes saludables i sostenibles a
la ciutat de Barcelona.
Així mateix, també tenen l’objectiu de
promoure l’activació econòmica del territori
mitjançant la facilitació de canals per a la
distribució i la comercialització de
productes ecològics i de proximitat.
Amb aquestes actuacions es pretén
fomentar la lluita contra l’emergència
climàtica, amb l’impuls de sistemes de
producció, distribució i consum basats en
criteris ecològics i de sostenibilitat.

CONVENIS, ACORDS I COL·LABORACIONS

MESURA DE GOVERN
Alimentació sostenible

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC

A més, s’han signat convenis de
col·laboració amb:

Actuacions estratègiques d’economia social

· Unió de Pagesos
· Red de Ciudades por la Agroecología

Transversalment, es vincula als eixos
estratègics del PAM+

EIX 2. DRETS SOCIALS
EIX 3. EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
EIX 5. DRET A LA CIUTAT
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BCN GREEN DEAL
Clau: equitat

OBJECTIUS

Prioritat 8. Una economia més social i
solidària

· Promoure dietes saludables i sostenibles
accessibles per al conjunt de la ciutadania.

Mesura 2. Capital de l’Alimentació
Sostenible

· Fomentar la comercialització i la
distribució d’aliments de proximitat,
ecològics o de circuit curt.

Per al desenvolupament d’aquest programa
d’impuls a les polítiques alimentàries
urbanes, s’ha treballat mitjançant un conveni
de col·laboració amb el Pla estratègic
metropolità de Barcelona, amb la voluntat
de donar una dimensió metropolitana a
l’impuls de les polítiques alimentàries.

S’ha participat i col·laborat en convenis
d’altres àrees amb agents clau per als
diferents projectes:
· Conveni de l’Institut Municipal de Mercats
de Barcelona (IMMB) amb el Gremi de Fruita
i Verdura de Barcelona
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· Conveni de l’Institut Municipal de Mercats
de Barcelona (IMMB) amb la Federació de
Mercats Municipals de Barcelona (FEMM)

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

· Impulsar una transició agroecològica a la
ciutat de Barcelona.
· Dissenyar una Estratègia alimentària de la
ciutat de Barcelona, amb el 2030 com a
horitzó.
· Fer de l’alimentació sostenible un tema
transversal als programes i les polítiques
municipals.
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IMPULS A LES POLÍTIQUES ALIMENTÀRIES URBANES

ACCIONS EDUCATIVES

ACCIONS

Acompanyament a la microxarxa d’Escoles +
Sostenibles per treballar l’alimentació
sostenible a les aules. Articulació amb el
Consorci d’Educació per fer partícips les
escoles de l’any de la Capital Mundial de
l’Alimentació Sostenible.

Les accions desenvolupades per impulsar la
política alimentària urbana a Barcelona
treballen amb aliances orientades a l’Agenda
2030.
#AlimentacióSostenibleBCN

MARC D’ACTUACIÓ FORMAL
· Impuls i definició de la mesura de govern
de l’alimentació sostenible, amb la
participació de 21 àrees i un total de 93
projectes.
· Adhesió a la Carta alimentària de la Regió
Metropolitana de Barcelona (CARM), marc
per preparar l’Estratègia alimentària de
ciutat 2030.
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· Promoció de la inclusió de criteris de
proximitat, sostenibilitat i temporada en la
compra alimentària de les diferents
licitacions: de menjadors socials,
de menjadors d’escoles de primària, de
menjadors d’escoles bressol i del servei
de restauració del Zoo i l’Anella Olímpica.
· Procés d’actualització de la instrucció
alimentària, incorporant els criteris de
l’alimentació sostenible i aprofundint-hi.

CENTRE LOGÍSTIC D’INTERCANVI
AGROALIMENTARI DE PROXIMITAT
(CIAP)
Promoció del disseny i la realització dels
treballs preparatoris per a la posada en
marxa del Centre Logístic d’Intercanvi
Agroalimentari de Proximitat, un servei
pensat per facilitar la logística de
productores i comercialitzadores de
proximitat.

BARCELONA MENJA DE PROXIMITAT I
ECOLÒGIC
Projectes i actuacions diverses per
promoure l’alimentació sostenible,
l’economia circular i els productes ecològics
i de proximitat en els mercats, el petit
comerç, la restauració de Barcelona i,
també, Mercabarna.

BIOMARKET
Promoció dels aliments ecològics i de
proximitat a la nova nau de Mercabarna
dedicada al producte ecològic.

MENJADORS + SANS I SOSTENIBLES
Procés de transformació dels menjadors
escolars cap a un model més sa i sostenible.

L’ESPAI PARTICIPATIU AGRÒPOLIS
Dinamització de l’espai participatiu
Agròpolis, un espai a Barcelona on
intervenen diferents agents interessats en
l’agroecologia que pensen en la sobirania
alimentària a la ciutat i treballen amb aquest
objectiu, i promoció de projectes
d’intercooperació.

ESPAI TÈCNIC DE FORMACIÓ
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Espai tècnic de formació, intercanvi
d’experiències i bones pràctiques en
l’alimentació sostenible per al personal de
l’Ajuntament de Barcelona (Col·laboratori).

· Estructuració d’una nova secció de
polítiques alimentàries urbanes com a
unitat organitzativa d’impuls de les
polítiques alimentàries urbanes a la ciutat.
· Convocatòria de projectes «Impulsem el
que fas», donant suport a projectes
d’entitats en la modalitat d’alimentació
sostenible.
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FORMACIÓ I MILLORA DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS
DE PERSONES I EMPRESES
Un conjunt de projectes, serveis o
programes per formar i millorar les
competències digitals de persones i
empreses.

MESURA DE GOVERN

Oferim assessorament, formació,
acompanyament i treball en xarxa per a
professionals, persones emprenedores,
treballadors i treballadores autònoms i
empreses. També donem suport específic a
organitzacions i projectes de l’economia
social i solidària.

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC

Barcelona, ciutat de talent

Actuacions estratègiques d’economia social

BCN GREEN DEAL
Clau: competitivitat
Prioritat 1. Ciutat emprenedora
Prioritat 2. Capital digital
Prioritat 3. Ciutat de talent
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Barcelona, talent i formació
per a una ocupació de qualitat
que ens fa més competitius

OBJECTIUS

Prioritat 4. Barcelona oberta al món

· Impulsar la generació, el
desenvolupament, la retenció i l’atracció
de talent a Barcelona.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
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· Contribuir a la competitivitat i la
transformació digital del teixit productiu
de la ciutat.
· Reduir la bretxa digital a la ciutat, en totes
les seves dimensions.
· Contribuir al foment de les vocacions
científiques i tecnològiques.
· Posicionar Barcelona com a hub digital de
referència del sud d’Europa.
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FORMACIÓ I MILLORA DE LES COMPETÈNCIES DIGITALS DE PERSONES I EMPRESES
ACCIONS

DIGITALITZACIÓ DELS SERVEIS DE
FORMACIÓ ESTABLE DE BARCELONA
ACTIVA
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La crisi de la COVID-19 ha accelerat l’aposta
per la digitalització dels continguts i els
serveis formatius a Barcelona Activa i ha
impulsat un canvi del model de la prestació
de serveis. Des d’abril, la pràctica totalitat
de l’oferta formativa estable de Barcelona
Activa ha passat a impartir-se en format en
línia síncron (seminaris web) amb el nom
d’Aules Virtuals. La Direcció de Formació i
Innovació ha liderat aquesta transformació,
dissenyant la sistemàtica i els protocols que
han permès el desplegament de les aules
virtuals a tota Barcelona Activa. L’àmplia
acceptació d’aquesta oferta, com també els
canvis en els models de consum de formació
per part dels usuaris i usuàries en els últims
mesos, fa que el format en línia síncron hagi
vingut per quedar-se, coexistint de manera
integrada amb el presencial en els
programes regulars de formació.
Mitjançant aquesta aposta s’ha contribuït a
millorar l’eficiència i l’impacte de l’activitat
al servei de les persones i el teixit productiu
de la ciutat.
A tota Barcelona Activa s’han fet el 2020 un
total de 4.274 Aules Virtuals.

PROJECTES TRANSVERSALS DE
FORMACIÓ EN LÍNIA
S’ha consolidat i ampliat una oferta de
formació en línia asíncrona (accessible per a
les persones usuàries sense limitacions
físiques ni d’horari) amb més de 200
activitats diferents, en el marc del projecte
de digitalització dels serveis de formació
2017-2020, finançat amb fons FEDER.
Els projectes formatius transversals que
s’han desplegat estan adreçats als àmbits de
l’emprenedoria, l’empresa, el comerç i
l’economia social, i sempre amb una
perspectiva de gènere.
A més d’aquest finançament, s’ha donat
suport i assessorament en la creació i la
publicació d’altres continguts formatius en
línia per fomentar l’ocupació, la indústria
urbana, etc.
Igualment, el model de formació en línia de
Barcelona Activa ha estat reconegut com a
bona pràctica per altres institucions amb les
quals s’ha col·laborat en la cessió de
continguts o l’assessorament (el mateix
Ajuntament de Barcelona, Barcelona de
Serveis Municipals, l’Ajuntament del Prat de
Llobregat i l’Ajuntament de Masquefa, entre
d’altres).
Durant l’any 2020 hi ha hagut una alta
connexió i consum de formació tecnològica
asíncrona, i s’ha arribat a un total de 8.203
persones diferents.

MILLORA DE LES COMPETÈNCIES
DIGITALS DE LA COMUNITAT
EDUCATIVA
L’impacte de la COVID-19 en el sector
educatiu ha fet aflorar una gran demanda de
coneixement tecnològic per part dels
professionals de l’ensenyament i, en alguns
casos, ha posat de manifest mancances
importants en les capacitats d’ús de la
tecnologia.
Cibernàrium ha desplegat una àmplia oferta
d’activitats de capacitació en eines i
metodologies aplicades a l’ensenyament
amb les TIC, en coordinació amb el
Consorci d’Educació de Barcelona, a fi
d’adaptar tant el format com els continguts
a les necessitats concretes d’aquest públic.
Així, s’ha reformulat i incrementat l’oferta
del track «TIC i Educació», dins del
programa regular de Cibernàrium, en què
han participat mestres i educadors, com
també famílies que requereixen una
capacitació específica per afrontar la
digitalització dels processos educatius.
Globalment, l’impacte ha estat de 1.651
persones.

LLUITA CONTRA LA BRETXA DIGITAL
EN COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES
Ampli desplegament de diverses iniciatives
que complementen les Antenes
Cibernàrium, punts de formació
tecnològica bàsica a la Xarxa de
Biblioteques de Barcelona gestionats per
Barcelona Activa, i que tenen per objectiu
acompanyar els processos d’alfabetització
digital dels col·lectius més vulnerables, i
especialment dels més afectats
«digitalment» per la COVID-19. Els recursos
—virtuals i presencials— que s’han posat a
disposició s’han coordinat amb agents clau
del territori, com és el cas de Serveis
Socials. Tot plegat té la finalitat de reduir la
bretxa digital en totes les seves dimensions:
d’accés, d’ús i de qualitat d’ús.

DESPLEGAMENT DE L’IT ACADEMY PER
AL FOMENT DEL TALENT DIGITAL
Impuls i ampliació del programa de foment
del talent digital IT Academy. Es tracta d’una
formació tecnològica avançada que ajuda al
reposicionament laboral (reskilling) de
perfils no TIC. Aquestes persones, per mitjà
d’una capacitació intensiva i mentorada,
adquireixen habilitats digitals de
programació que responen a les necessitats
reals de les empreses. El model d’èxit de l’IT
Academy es basa en la col·laboració
publicoprivada, i les empreses són un factor
actiu dins del programa.
Durant el 2020, s’han acompanyat i format
cap al sector TIC (reskilling) 327 persones, el
33 % de les quals han estat dones, i el 50 %
estaven en situació d’atur.
L’IT Academy també ha organitzat
formacions d’upskilling, en les quals han
participat 105 persones. Així mateix, s’han
dut a terme accions de divulgació, amb la
participació de 524 persones.
D’altra banda, aquest 2020, i per continuar
apostant pel foment del talent digital, s’ha
signat un conveni entre la Fundació
Telefònica, el Departament d’Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona – Barcelona
Activa, perquè el 2021 el Parc Tecnològic
sigui la seu de l’innovador campus de
programació 42 Barcelona.

En total, 3.311 persones han consumit aquest
tipus de formació, el 72 % de les quals han
estat dones.
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PLA DE DIGITALITZACIÓ DEL PETIT
COMERÇ I LA RESTAURACIÓ
Amb aquest programa es posa a disposició
de les petites empreses i els autònoms i
autònomes del sector un servei per
acompanyar-los en els diferents processos
de digitalització. El servei inclou
assessorament tècnic especialitzat,
formació en línia i una línia de subvencions.
Pel que fa a la formació en línia, s’han posat
a disposició més de 70 cursos per
acompanyar el procés d’implementació dels
plans de digitalització. Tots els cursos estan
relacionats amb la creació web, el
màrqueting i la comunicació, i les vendes.
Més de 200 empreses ja se n’han beneficiat
i més de 1.800 persones han consumit prop
de 1.200 hores de formació en línia.
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PROGRAMES DE FOMENT DE LES
VOCACIONS CIENTÍFIQUES I
TECNOLÒGIQUES EN COL·LABORACIÓ
AMB ALTRES INSTITUCIONS
Impuls del Pla STEAM Barcelona mitjançant
diverses iniciatives desenvolupades a les
escoles («Bretxes digitals»), biblioteques
(#estasON), Barcelona Supercomputing
Center («Som investigadores»), universitats
(Inspira STEAM), Oficina de Dades Obertes
(«Repte de dades obertes») i altres
esdeveniments com SteamConf.

IMPULS DE PROJECTES GENERATS
PER AGENTS DE L’ECOSISTEMA
DIGITAL

PROGRAMA DE DIVULGACIÓ
TECNOLÒGICA, TENDÈNCIES I
HUMANISME DIGITAL

S’han subscrit convenis o s’han establert
acords de col·laboració amb 12 institucions i
empreses diferents per impulsar projectes
de tercers que s’ha considerat que tenen un
impacte positiu en l’assoliment dels
objectius estratègics de Barcelona Activa i
estan alineats amb els seus valors.

Cibernàrium ha desplegat un programa
regular d’activitats tant presencials com en
línia (masterclasses) adreçades a fomentar
el coneixement i la reflexió sobre les últimes
tendències tecnològiques, les seves
aplicacions i els debats entorn del seu
impacte social i humà.

Els projectes estan relacionats amb la
creació de recursos i serveis que fomenten
el coneixement i la capacitació tecnològica
en diferents entorns, i proporcionen a
Barcelona Activa la possibilitat d’accedir i
actuar sobre públics als quals, sense
aquestes aliances, seria més difícil arribar-hi.
Igualment, aquestes accions permeten
ampliar el rang i la dimensió de les accions
de Barcelona Activa més enllà de la seva
estructura.

Aquesta oferta de caràcter divulgatiu
complementa les activitats formatives i obre
el focus a contextualitzar els canvis
tecnològics i els desafiaments que
comporten.

S’ha col·laborat en diferents iniciatives
promogudes per la UPC, la UPF, la UOC, el
Consorci d’Educació de Barcelona, el
Barcelona Supercomputing Center, Valkiria
Hub, Soko, Harbour Space, MWC
(Barcelona Digital Talent), la iniciativa
Barcelona Open Data, el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i el CIDAI.

En aquest marc, s’ha participat amb
activitats dissenyades especialment en
esdeveniments com la Mobile Week, l’Smart
City Week o el Dia de la Dona, i s’ha
fomentat també de manera activa la reflexió
sobre els aspectes de gènere i tecnologia i
ètica i tecnologia.

Un progrés econòmic
compartit i plural.
Un mercat de treball més
estable i inclusiu.
Un futur d’oportunitats
per a tothom.
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S’han organitzat un total de 311 accions de
divulgació amb 3.000 persones, el 66 % de
les quals han estat dones.

Treballar les vocacions STEAM garanteix no
trencar l’anomenada cadena del talent, que
comença a les aules i acaba al món laboral.
Durant el 2020 han participat en les
diferents activitats organitzades prop de
3.000 persones.
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ECONOMIA DE PROXIMITAT PER GARANTIR
LA COHESIÓ SOCIAL I COMBATRE LES DESIGUALTATS
La nostra missió és promoure l’economia
de proximitat.
És a dir, fomentar aquella activitat
econòmica que té un impacte positiu sobre
els barris i els districtes, perquè contribueix
a resoldre necessitats de cada territori
(genera benestar perceptible pels seus
residents), aprofita els seus actius (valora el
capital endogen físic o intangible dels barris
i els districtes) i neix del lideratge local
(persones o actors econòmics implicats en
el desenvolupament del territori).

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques d’economia social,
de comerç, mercats, consum i alimentació

BCN GREEN DEAL
Clau: equitat
Prioritat 9. Petita economia per fer gran la
ciutat

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

OBJECTIUS
· Generar un marc coordinat
d’intervenció en cada territori, tenint en
compte els recursos preexistents i
determinant noves intervencions a partir
de la detecció de les necessitats i les
potencialitats socioeconòmiques.
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· Dissenyar i implantar nous projectes i
noves iniciatives que dinamitzin
l’economia dels districtes i els barris,
promoguin l’ocupació de qualitat i lluitin
contra la precarietat.
· Reconèixer i implicar els actors
socioeconòmics dels territoris potenciant
el treball en xarxa i la generació de
sinergies publicoprivades, socials i
comunitàries.
· Fer els serveis de Barcelona Activa més
propers, més integrals i més adaptats a
les necessitats de les persones i dels
diferents agents socioeconòmics en
l’àmbit territorial.
· Dotar els territoris dels recursos per
desenvolupar accions i programes
adequats a les seves necessitats i
dissenyats des del mateix territori.
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ECONOMIA DE PROXIMITAT PER GARANTIR LA COHESIÓ SOCIAL I
COMBATRE LES DESIGUALTATS
ACCIONS

IMPULSEM EL QUE FAS
S’han incrementat un 84 % els projectes de
dinamització de l’economia de proximitat
finançats per mitjà del programa «Impulsem
el que fas».
En la quarta edició s’ha atorgat finançament
a 127 projectes (58 més que l’any passat),
per un global de 2,71 M€. Dins d’aquesta
convocatòria s’ha llançat una línia de
finançament per a la instal·lació d’activitat
econòmica a locals buits en planta baixa (18
projectes, 360.000 €).

PUNTS DE DEFENSA DELS DRETS
LABORALS
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S’ha fet créixer un 60 % el nombre de
persones ateses als Punts de Defensa dels
Drets Laborals, gràcies a la seva extensió a
tota la ciutat. El 2020 s’han atès 2.945
persones (de les quals el 66,15 % han estat
dones).
Les atencions fins ara s’han centrat sobretot
en quatre temes: seguretat social,
acomiadaments, ERTO i dubtes de
condicions laborals en general.

COMERÇ A PUNT
Es tracta d’un nou recurs d’assessorament
empresarial per a un conjunt d’entre 200 i 480
comerços de tota la ciutat que ofereix
assessoraments individualitzats dins de botiga
d’entre 5 i 12 hores de durada i que està sent
molt ben acollit pels comerços participants,
perquè s’orienta a la reactivació econòmica.
Des del juliol del 2020, s’han assessorat 138
comerços en 382 accions.
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PUNTS D’ATENCIÓ A L’ACTIVITAT
ECONÒMICA
A través dels dos punts que hi ha als
districtes de Ciutat Vella i Nou Barris, s’han
pogut atendre les demandes, sobretot, de
comerços i persones emprenedores amb
necessitat d’accedir a recursos específics.
El 2020, el Punt d’Atenció a l’Activitat
Econòmica de Nou Barris ha atès 193
persones amb projecte d’emprenedoria (el
60 % dones) i ha assessorat 104 comerços,
serveis i autònoms i autònomes.
El Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de
Ciutat Vella ha atès 153 persones de l’àrea
d’emprenedoria (el 64 % dones) i ha
assessorat 170 empreses.

XARXES DE RESPOSTA
SOCIOECONÒMICA (XARSE)
S’han creat Xarxes de Resposta
Socioeconòmica (XARSE) en cinc punts de
la ciutat, conjuntament amb el Pla de barris,
que ofereixen, entre d’altres, atenció a les
persones que busquen accedir als ajuts de
diversa naturalesa llançats per les
administracions en el període de pandèmia.
Les XARSE, a més, canalitzen la informació
dels recursos de promoció econòmica de
què disposa l’Ajuntament de Barcelona
perquè la informació arribi als barris.
Des de l’inici d’aquest servei a finals de
setembre, s’han atès 1.809 persones a les
XARSE, de les quals un 56 % són dones.

LI TOCA AL BARRI

NOU BARRIS ACTIVA

Es tracta d’una campanya d’impuls del
comerç de proximitat que implicarà una
injecció de 770.000 € a comerços i serveis
de proximitat de l’Eix Besòs.

S’ha mantingut l’equipament Nou Barris
Activa, amb uns nivells remarcables
d’atenció malgrat les restriccions d’activitat
presencial provocades per la pandèmia. Fins
al mes d’octubre, tot i les restriccions, s’han
atès 2.251 persones.

La campanya, que oferirà bonificacions del
15 % en compres de proximitat, implicarà un
ingrés de 5.000 € de mitjana als 150-200
comerços participants. Finalitzem l’any amb
131 comerços adherits a la campanya, que es
va posar en marxa el 27 de novembre.

BANC DE RECURSOS MANCOMUNATS
S’ha actualitzat el projecte Banc de
Recursos Mancomunats de Ciutat Vella,
que incorpora nous objectius, com ara oferir
un servei de repartiment a domicili a
comerços i serveis de proximitat.
El projecte farà 105 serveis de suport a
l’organització d’actes i esdeveniments per
part del Districte i 65 per entitats del
territori. Tres joves seran contractats per a
la gestió del projecte i 22 faran estades
professionals a empreses.

PLA DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC 2021-2023 A SANT
ANDREU
S’ha dissenyat el primer Pla de
desenvolupament econòmic 2021-2023, en
clau de reactivació econòmica, al districte de
Sant Andreu.
És el primer pla dels 10 que farem al conjunt
de la ciutat, i planteja un full de ruta en
matèria de promoció econòmica per als
pròxims tres anys al districte de Sant Andreu.
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NAU VILA BESÒS
S’ha incrementat l’ús de la Nau Vila Besòs
en 17 punts, des del 52 % de capacitat el
2019 fins al 69 % que s’ha registrat l’octubre
del 2020.
L’objectiu és fomentar l’economia
col·laborativa entre les entitats que guarden
el seu material en aquesta nau de 800 m2
situada al polígon del Bon Pastor.

HORTA-GUINARDÓ
Clota Cotreball és un espai de cotreball que
el 31 de desembre de 2020 tenia 34 projectes
actius.
Malgrat les restriccions provocades per la
pandèmia, s’ha aconseguit mantenir un ús
elevat d’aquest espai i s’han aconseguit
comprometre el 85 % de les hores anuals de
retorn social previstes. S’ha fet una
enquesta de satisfacció, de la qual ha
emergit una bona valoració del projecte per
part dels cotreballadors i cotreballadores.
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EMPRENEDORIA I EMPRESA:
COMPETITIVITAT DE PIMES I AUTÒNOMS I AUTÒNOMES
Es dona suport a l’emprenedoria i
l’empresa i es fomenten models de negoci
sostenibles, que contribueixen a generar
més llocs de treball.
S’impulsen actuacions a favor dels sectors
estratègics i d’unes zones econòmiques
determinades de la ciutat.

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques de promoció
econòmica de la ciutat

BCN GREEN DEAL
Clau: competitivitat
Prioritat 1. Ciutat emprenedora

OBJECTIUS
· Impulsar la competitivitat del teixit
empresarial de Barcelona.
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· Contribuir a la creació d’ocupació de
qualitat, valor i benestar per a la ciutat.
· Impulsar l’ecosistema emprenedor,
creatiu i innovador de Barcelona.

Prioritat 2. Capital digital
Prioritat 3. Ciutat de talent
Prioritat 4. Barcelona oberta al món

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
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· Acompanyar el creixement empresarial
sostenible, amb focus especial en els
sectors estratègics.
· Posicionar Barcelona com a capital
digital i emprenedora del sud d’Europa.

Donem impuls a la nova
activitat econòmica d’una
ciutat que mira al futur.
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EMPRENEDORIA I EMPRESA: COMPETITIVITAT DE PIMES I AUTÒNOMS I AUTÒNOMES
ACCIONS

LÍNIA D’AJUTS AUTÒNO+
Línia especial d’ajuts de 300 € als
treballadors i treballadores autònoms de
Barcelona més afectats per la COVID-19, sigui
perquè les seves vendes han caigut més d’un
75 % o perquè han hagut de tancar el seu
establiment o negoci, amb la finalitat que es
pugui complementar amb els ajuts tramesos
per altres administracions. Amb aquesta
mesura, dotada amb 5 M€, s’ha pogut donar
suport a 16.600 persones (el 42 % dones).

LÍNIA DE MICROCRÈDITS B·CRÈDITS
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Línia especial de microcrèdits de 12.500 €
per donar suport a les micropimes i els
treballadors i treballadores autònoms de la
ciutat afectats econòmicament per la
COVID-19. En col·laboració amb l’Institut
Català de Finances i Avalis de Catalunya,
SGR, l’Ajuntament de Barcelona ha pogut
posar en marxa aquesta mesura innovadora
dotada amb 12 M€ de pressupost, que es
traduirà en 1.000 microcrèdits per a la petita
empresa de la ciutat.
Durant el 2020, s’han rebut més de 1.300
sol·licituds, de les quals s’han aprovat 348
(el 38 % del total disponible).
S’ha llançat una línia de finançament de
12 M€, mitjançant avals, per a les petites i
mitjanes empreses de Barcelona.

LÍNIA D’AJUTS A LA CONTRACTACIÓ
«CREA FEINA BARCELONA»
Línia especial d’ajuts per accelerar la
contractació de persones aturades de
Barcelona per part d’empreses de l’àrea
metropolitana.
Amb un pressupost d’1,5 M€, el 2020 s’han
atorgat 211 ajuts (132 per a la contractació de
dones, el 62,6 % del total).

FONS «BARCELONA ACCELERA»
Nou fons de 10 M€ per invertir en sis fons
de capital de risc amb seu a Barcelona, amb
l’objectiu d’impulsar l’ecosistema local
d’empreses emergents i reforçar el
posicionament de la ciutat com a hub
tecnològic del sud d’Europa i magnet
d’atracció de talent i innovació. Amb
aquesta inversió, es podran impulsar noves
empreses vinculades amb els sectors
estratègics, com ara la salut i el sector bio,
les indústries creatives, l’economia blava i
l’economia digital en general.

PLANS DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA
RETHINKING
Programa d’assessorament estratègic
individualitzat adreçat a treballadors i
treballadores autònoms, comerços,
empreses emergents, petites i mitjanes
empreses i organitzacions de l’ESS per
reorientar el seu negoci en el context de la
COVID-19.
Cada empresa rep entre 5 i 10 hores
d’assessorament especialitzat, centrat
sobretot en les àrees de vendes,
finançament i model organitzatiu.
En finalitzar l’any, s’havien atès un total de
650 empreses (el 45 % autònoms i
autònomes).

SERVEI DE FINANÇAMENT
EMPRESARIAL PER A LA COVID-19
Davant els efectes de la COVID-19, s’ha
reforçat el Servei de Finançament
Empresarial de Barcelona Activa, per donar
suport als treballadors i treballadores
autònoms, empreses i entitats en la recerca
dels recursos financers necessaris per fer
front a situacions de tensió de tresoreria o a
necessitats de finançament a mitjà i llarg
termini.
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Aquest servei ofereix acompanyament en la
tramitació dels ajuts i les línies de
finançament específics per a la COVID-19.
Durant el 2020, hi han participat més de
1.300 empreses i 188 persones
emprenedores i s’han aconseguit canalitzar
gairebé 55 M€.

PROGRAMA «DISSENYEM COMERÇ»
Per potenciar el comerç de proximitat i
reactivar-lo amb propostes transversals i
innovadores, l’Ajuntament de Barcelona ha
impulsat el projecte «Dissenyem comerç»,
que vincula escoles de disseny i eixos
comercials per dinamitzar el comerç de
proximitat.
Aquest projecte recollirà propostes per
impulsar el comerç de proximitat amb les
aportacions de joves talents de les
indústries creatives.
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NOU BIZBARCELONA
El setembre del 2020 es va poder celebrar
una nova edició del BizBarcelona, la trobada
anual de l’ecosistema emprenedor de la
ciutat impulsada per Barcelona Activa en
col·laboració amb Fira de Barcelona, que
enguany es va celebrar juntament amb el
Saló de l’Ocupació, també promogut per
l’agència municipal. Amb aquests
esdeveniments, Fira de Barcelona ha pogut
tornar a obrir les portes, experimentant un
nou format de salons híbrids, en format
presencial i virtual, que ha tingut 7.123
assistències presencials i 4.512 de virtuals.

SUPORT A ESDEVENIMENTS
D’INDÚSTRIES CREATIVES
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Barcelona, a la recerca de
l’ecosistema emprenedor que
afavoreixi el talent.

Des de la Direcció Operativa de Promoció
del Disseny de Barcelona Activa, s’ha donat
suport al Sónar+D (18 i 19 de setembre), una
edició extraordinària que ha posat l’accent
en el talent local. Ha dut a terme més de 70
activitats, entre concerts, debats, DJ sets,
workshops, exposicions i nous formats. La
conscienciació mediambiental i les relacions
entre art i ciència són eixos centrals en el
programa de conferències i presentacions.
D’altra banda, el Disseny Hub Barcelona ha
estat l’escenari del festival Ars Electrònica
(9 i 10 de setembre), el més important del
món dedicat a les interconnexions entre art,
tecnologia i societat. Durant l’esdeveniment,
es va dur a terme la prova pilot d’una catifa
que permet controlar la capacitat de manera
automàtica: un exemple de com el disseny
digital pot ajudar en el moment actual.
També s’ha donat suport a l’exhibició
«Barcelona, memòria fotogràfica»,
impulsada per Ideal, Centre d’Arts Digitals.
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FER MÉS VISIBLE LA INNOVACIÓ
EMPRESARIAL A LA CIUTAT
S’ha treballat, sota el guiatge de l’ecosistema
d’innovació local, per visibilitzar la innovació
empresarial a la nostra ciutat. En concret, s’ha
assegurat la introducció de la innovació
empresarial com a vector dels principals
esdeveniments econòmics de ciutat com el
BizBarcelona, el BNew o la SmartCity (Week
i Congress).
Barcelona Activa ha liderat iniciatives com un
track específic de Start-up&Business
Innovation Arena al BizBarcelona, juntament
amb Barcelona Tech City, amb quasi un miler
de participants, dels quals un 70 % ho han fet
de manera virtual.
També ha format part, amb el CFZ i
LaSalleTechnova, del jurat dels premis
d’Innovació del BNEW, l’entrega dels quals
va reunir més de 10.000 assistents de 100
països amb els principals agents globals de la
nova economia, i ha participat activament en
la SmartCityWeek, sempre assegurant que la
innovació empresarial es vincula estretament
a la marca Barcelona.

TECH SPIRIT BARCELONA
Com a resposta a la cancel·lació del Mobile
World Congress i el saló 4YFN, l’ecosistema
emprenedor de la ciutat es va mobilitzar per
celebrar un nou esdeveniment que va
permetre generar dinàmiques de trobada i
intercanvi entre persones emprenedores,
empreses emergents, inversors i talent.
Barcelona Activa va dur a terme una tasca
activa en l’organització d’aquest
esdeveniment que va culminar amb una
trobada lúdica al Palau Sant Jordi,
organitzada per BSM.
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FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT
La missió d’aquest projecte és protegir
l’ocupació i fomentar la seva qualitat, per
assolir més i millor ocupació a la ciutat de
Barcelona.
Es treballa amb una atenció especial al
col·lectiu de persones joves i a les dones, al
costat dels sectors econòmics generadors
d’oportunitats i l’ecosistema d’ocupació a la
ciutat.

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC
Actuacions estratègiques d’ocupació de
qualitat

BCN GREEN DEAL
Clau: equitat
Prioritat 10. Bona feina: qualitat i ocupabilitat

OBJECTIUS
· Orientar professionalment les persones
aturades o en situació precària i oferir-los
acompanyament.
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· Fomentar la qualificació professional i la
millora del talent.
· Impulsar l’ocupació de qualitat i la
contractació especialment dels col·lectius
amb més dificultats, garantint la
perspectiva de gènere en totes les
actuacions.
· Fomentar l’orientació, la formació i
l’ocupació juvenil.
· Fer accessibles els serveis i els programes
de millora de l’ocupabilitat a tothom i,
principalment, als barris amb dificultats
especials.
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OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT
ACCIONS

SALÓ DE L’OCUPACIÓ
En el marc de les mesures de reactivació
econòmica i el Pla d’impuls a l’ocupació, el
setembre passat es va poder celebrar el
Saló de l’Ocupació, enguany un saló obert a
tothom, especialment a les persones en
recerca de feina o en situació laboral
precària més afectades per la pandèmia.
És impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i
Barcelona Activa i té el suport d’altres
institucions públiques, entitats socials,
gremis i empreses. Ha estat la primera fira
de l’Estat que s’ha tornat a celebrar
presencialment, amb formats híbrids, i amb
mesures de seguretat innovadores, fet que
ha evidenciat el valor insubstituïble dels
esdeveniments presencials. Tres dies per
compartir coneixement, assessorament i
espais de treball en xarxa amb empreses i
prop de 200 activitats. S’ha celebrat
juntament amb BizBarcelona, hi han assistit
presencialment 7.123 persones i ha tingut
una audiència en línia de 4.512 usuaris.

CONVENI ENTRE EL SERVEI PÚBLIC
D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA I
BARCELONA ACTIVA
El 20 d’octubre de 2020, el primer tinent
d’alcaldia d’Economia, Treball,
Competitivitat i Hisenda i president de
Barcelona Activa, Jaume Collboni, i el
conseller de Treball, Afers Socials i Famílies,
Chakir El Homrani, van signar un conveni
per reforçar la col·laboració, la coordinació i
el treball conjunt entre ambdues
administracions en l’àmbit de les polítiques
actives d’ocupació a la ciutat. L’acord recull
la voluntat de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona de reforçar la
bona col·laboració per avançar en la creació
d’un model integral de serveis que
multipliqui l’impacte i potenciï la feina
conjunta. El conveni es concretarà en
primera instància mitjançant un Pla
d’actuacions per al bienni 2021-2022, que
serà finançat pel Servei d’Ocupació de
Catalunya i cofinançat i executat per
Barcelona Activa.

IMPULS DE LA FORMACIÓ EN LÍNIA I
VIRTUALITZACIÓ DELS SERVEIS
D’ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT A
L’OCUPACIÓ
Amb l’objectiu de no aturar els serveis
d’orientació professional i acompanyament
a les persones en recerca de feina quan més
es necessitava, el mateix dilluns 16 de març
es van iniciar els assessoraments en línia i es
va reforçar la comunicació de les 25 accions
en línia asincròniques de competències i
recerca de feina, i el 7 d’abril es van iniciar
les accions del Barcelona Treball mitjançant
Aula Virtual. L’assessorament personalitzat
es consolida amb una metodologia híbrida:
en línia i, des del mes de juny, presencial,
prioritàriament per a les persones
vulnerables o sense competències TIC, amb
l’objectiu de reduir la bretxa digital i,
d’aquesta manera, arribar a tota la
ciutadania.
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TREBALL ALS BARRIS I ACCIONS EN EL
MARC DEL PLA DE BARRIS

PLA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ
JUVENIL

PROJECTES INTEGRALS DE FORMACIÓ
I CONTRACTACIÓ (PIC)

Mitjançant aquests dos projectes (un amb
finançament del SOC i l’altre amb
finançament municipal), Barcelona Activa
dona suport a aquells barris amb més
necessitats de reequilibri territorial i social.
Gràcies als dispositius d’inserció
sociolaboral, durant els mesos de l’estat
d’alarma s’ha ofert un servei ocupacional del
territori, de proximitat i personalitzat,
d’atenció a les persones en situació d’atur
amb una vulnerabilitat alta i dificultats
especials d’inserció laboral.

En el marc del Pla de foment de l’ocupació
de qualitat, estructurat en quatre eixos
d’intervenció i 39 mesures, el 2020
destaquem aquests projectes d’atenció a
joves en situació de més vulnerabilitat i risc
d’exclusió del mercat laboral, els quals s’han
mantingut i reforçat durant la pandèmia per
atendre un dels col·lectius més afectats:

Els PIC combinen formació, orientació,
experiència laboral i intermediació a fi que
les persones participants millorin les seves
competències professionals per afavorir la
seva incorporació al mercat de treball.

En el cas dels 10 dispositius de «Treball als
barris», s’han atès 1.832 persones (el 55 %
dones) durant el 2020. El 33 %, gairebé 600
persones, han trobat feina, tot i la
pandèmia.
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D’altra banda, en el marc del Pla de barris,
el 2020 s’han executat diversos projectes de
foment de l’ocupació que han beneficiat
més de 490 persones (el 64 % dones).

Les «Cases d’oficis», dins del projecte
«Treball als barris», en tres sectors
estratègics (cultura, medi ambient i TIC),
amb 103 joves de menys de 25 anys i 88
contractats, fent pràctiques en entorn real.
L’adaptació a la situació de la COVID-19 s’ha
fet mitjançant la cessió d’equips informàtics
als alumnes amb menys recursos,
l’assessorament en situacions de malestar
psicològic, les formacions telemàtiques i
l’assessorament 2.0. A l’edició anterior, el 72 %
dels participants contactats s’havien
incorporat al mercat de treball ordinari o
havien tornat al sistema educatiu.
«Projectes singulars», adreçats a prop de
350 joves de la garantia juvenil, on s’han fet
diversos itineraris integrals de formació i
inserció en sectors estratègics de ciutat en
partenariat a entitats, escoles gremials i
Mercabarna.
D’altra banda, el programa «Referents
d’ocupació juvenil» ha ofert atenció,
assessorament i derivació a recursos
ocupacionals a més de 1.600 joves de la
ciutat i ha posat el focus especialment en
els joves amb necessitat d’acompanyament
en el procés de transició del sistema
educatiu al sistema laboral o ocupacional.
El programa «A prop Jove», que facilita
l’acompanyament personalitzat en la
recerca de feina a joves amb malestar
psicològic, ha reforçat i incrementat la seva
atenció durant la pandèmia i, com a servei
estable d’activitats grupals per a la recerca
de feina, s’ha continuat desenvolupant el
programa «Barcelona Treball Joves». Amb
«A prop Jove», durant el 2020 s’han
acompanyat 168 joves en el marc del
programa (81 dones).
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Aquest 2020, i a causa de la COVID-19, s’ha
reestructurat i reprioritzat la implementació
d’aquesta mesura ocupacional en:
· Projectes estratègics de ciutat nascuts de
les noves necessitats de la pandèmia.
· Projectes que atenen col·lectius
especialment vulnerables.
· Projectes que s’implementen en territoris
amb desequilibris socioeconòmics.
A més, es fa l’acompanyament virtual a les
persones, els projectes, la formació i els
processos de selecció, per no interrompre la
implementació d’aquesta mesura
ocupacional.
El 2020 han participat als PIC un total de
974 persones (el 53 % dones), segons dades
anteriors a la COVID-19.

ELS ‘MARKETPLACES’ PER A LA
INTERMEDIACIÓ LABORAL DURANT LA
PANDÈMIA
Es tracta d’un model innovador
d’intermediació laboral que té com a
objectiu dinamitzar el mercat de treball de
la ciutat i amplificar els espais de trobada
entre oferta i demanda de feina. Aquests
esdeveniments, que abans de la pandèmia
eren presencials, s’adapten a la contingència
econòmica i social derivada de la pandèmia
i a un format virtual:
· Es prioritza la prospecció i la intermediació
d’ofertes de feina amb vacants múltiples en
sectors essencials, o bé posicions de serveis
no essencials que es puguin dur a terme en
la modalitat de teletreball.
· S’adapta el protocol de gestió d’ofertes de
feina de Barcelona Activa per donar
resposta a les necessitats de les empreses
davant la contingència.
· S’adapten els canals de difusió de les
ofertes i el procés de preselecció i
presentació de candidatures per donar una
resposta a les entitats contractants en el
menor temps possible.
· S’amplifiquen i s’intensifiquen els canals de
comunicació amb les potencials
candidatures.
· Es virtualitzen les trobades entre empreses
i persones candidates per mitjà de
videoconferència o videotrucada, tenint en
compte les possibilitats de la persona
candidata, i amb un acompanyament
específic per a les persones amb menor
autonomia digital.
S’han organitzat 40 esdeveniments a mida
d’empreses, amb participants de programes
d’ocupació i formació, 30 dels quals han
estat en format virtual.
El total de participants ha estat de 1.130
persones i 87 empreses.
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PASSAREL·LES CAP A L’OCUPACIÓ I LA
INCLUSIÓ
El programa finançat pel Fons Social
Europeu, i cofinançat per l’Ajuntament de
Barcelona, ofereix itineraris integrals
d’inserció sociolaboral amb formació i
pràctica professional en empreses, amb
l’objectiu que persones en situació de
vulnerabilitat millorin el seu nivell
d’ocupabilitat.
Disposa d’un sistema de coordinació amb
més de 10 plans i estratègies municipals que
treballen per a la inclusió social dels
col·lectius en risc d’exclusió, garantint la
complementarietat amb la resta de recursos
municipals. S’han seguit 15 itineraris
formatius amb 212 persones participants i
s’ha adaptat l’atenció personalitzada i el
seguiment personalitzat durant la pandèmia
per mitjà de suport i acompanyament en
situacions d’urgència social especial.
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RETORN AMB OPORTUNITATS
Iniciat durant el segon semestre del 2020, té
per objectiu incentivar el retorn a Barcelona
de les persones joves de menys de 35 anys
que van emigrar, especialment fruit de la
passada crisi econòmica.
El pla té com a punt central una plataforma
en entorn web que permet establir un enllaç
i un pont amb les persones joves, oferint-los
una cartera de serveis a mida de les seves
necessitats o interessos.

CONCEPTUALITZACIÓ DEL NOU
SERVEI INTEGRAL D’OCUPACIÓ DE
BARCELONA
Barcelona Activa ha iniciat el procés de
transformació digital del Servei d’Ocupació
amb el disseny i el desplegament d’un nou
model de servei, de caràcter integral, per a
la millora de l’ocupabilitat de les persones
basat en el model d’orientació professional.

Barcelona, cap a un nou model
de ciutat plena d’oportunitats.

Aquest nou model ha de comportar una
millora qualitativa en l’accessibilitat al
servei, a manera de «finestreta única», i en
els recursos i l’acompanyament que
s’ofereixen a les persones, posant-les al
centre del sistema, com també una
distribució més eficient dels recursos
disponibles entre tota la ciutadania.
El projecte requereix definir una nova
cartera de serveis digitals, complementària
als presencials, que cobreixi les necessitats
d’informació ocupacional, orientació
professional, formació professionalitzadora,
capacitació per a la recerca de feina i
intermediació laboral.
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Des d’una òptica interna, aquest model ha
de comportar la implementació d’un nou
model de gestió que permeti una presa de
decisions analítica a partir de les dades.

Actualment, 32 joves qualificats, amb
currículum internacional i amb voluntat de
tornar, ja estan sent acompanyats per al
retorn a la ciutat tot i les dificultats del
context actual.
Es preveu la continuïtat i la consolidació
d’aquest programa l’any vinent i una
connexió més gran amb els agents
econòmics i les empreses de la ciutat que
cerquen determinats perfils difícils de cobrir.
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COORDINACIÓ OPERATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Un treball coordinat i transversal
per a la promoció econòmica
de la ciutat de Barcelona
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El coneixement global de tota la promoció
econòmica i el seu paper aglutinador es
concreta en l’impuls de la coordinació,
amb una funció connectora, entre els
diferents àmbits que configuren la
promoció econòmica de la ciutat, alhora
que es garanteix la transversalitat de les
actuacions.

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC

El treball de coordinació amb els serveis de
suport i assessorament transversal
d’Administració i Serveis Jurídics configura
una altra de les funcions que es porten a
terme.

De turisme

Donar suport a la gerència i a les diferents
comissions i grups de treball, d’una banda, i
fer el seguiment tècnic del procés
administratiu amb relació a convenis,
subvencions i contractes de promoció i
innovació econòmica, de l’altra, són pilars
que configuren la naturalesa operativa del
servei d’aquest departament, amb la creació
de circuits i l’automatització de processos
per aconseguir una resolució àgil.
Vetllar per la interdependència i el treball
conjunt entre les diferents direccions i
optimitzar els recursos disponibles en
benefici de la consecució dels objectius
comuns complementen la visió global de
coordinació al servei de tot l’equip.

Actuacions estratègiques en tots els àmbits:
De promoció econòmica de la ciutat
De comerç, mercats, consum i alimentació
D’ocupació de qualitat
D’economia verda, blava i circular
D’economia social

BCN GREEN DEAL
Clau: competitivitat
Prioritat 1. Ciutat emprenedora
Prioritat 2. Capital digital
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Prioritat 4. Barcelona oberta al món
Clau: sostenibilitat
Prioritat 5. Economia circular i de valor
Prioritat 6. Nou pols de l’activitat econòmica
Prioritat 7. L’economia del visitant
Clau: equitat
Prioritat 8. Economia més social i solidària
Prioritat 9. Petita economia per fer gran la
ciutat
Prioritat 10. Bona feina: qualitat i ocupació

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

Índex

Índex

OBJECTIUS

CONVENIS

SUBVENCIONS

· Treballar de manera transversal i
coordinada, amb una visió global i
integrada de la promoció econòmica a la
ciutat de Barcelona.

DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ
OPERATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ
OPERATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Associació Barcelona Global

Fundació Internacional Olof Palme

Càtedra d’Economia Urbana de la UB

· Potenciar i promoure el creixement de les
petites i mitjanes empreses, l’ecosistema
empresarial de la ciutat i les relacions
econòmiques de la ciutat.

Circuits de Catalunya, SL
Federación de Entidades Culturales
Andaluzas en Catalunya (FECAC)

· Impulsar la col·laboració publicoprivada
per mitjà de convenis de col·laboració o de
subvencions.
· Establir i facilitar ponts de comunicació
entre l’Administració municipal i el teixit
empresarial.
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· Dur a terme la coordinació en relació amb
tots els àmbits que formen la promoció
econòmica.

Graduate School of Economics (GSE) +
Nesta

L’Ajuntament de Barcelona,
conjuntament amb la resta de les
parts implicades, reafirma el seu
compromís amb el Mobile World
Capital Project perquè la ciutat sigui
la seu del MWC en l’edició del MWC
2021 i en extensió fins al 2024.

Next Bussines Exhibition

BARCELONA ACTIVA EN COL·LABORACIÓ
AMB EL DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ
OPERATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Barcelona Supercomputing Center (BSC)
CTECNO (Fundació Cercle Tecnològic de
Catalunya)
Fundació Privada Jovent

BARCELONA ACTIVA EN COL·LABORACIÓ
AMB EL DEPARTAMENT DE COORDINACIÓ
OPERATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i
Diputació de Barcelona (DIBA)
Associació Catalana d’Empreses LGTBI
(ACEGAL)
Associació 22@Network
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA)

Fundació Intermedia
Fundació Joia
Institute for Future, SLU – Valkiria
Meditecnologia
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Soko Digital, SL – SteamConf 2020
Barcelona Live

ALTRES COL·LABORACIONS
Associació Barcelona Centre Logístic

Consorci de la Zona Franca

Fundació Institut d’Economia de Barcelona

Clúster Nàutic

Fundació Bioregió de Catalunya (BIOCAT)

Doing More Good, SLU – Sports Biz Europe

Pla estratègic metropolità

Fundació Privada per l’Autoocupació

Pacte Industrial de la Regió Metropolitana

Fundació Secretariado Gitano
Fira de Barcelona
Fundació Telefònica
Institut Català de Finances (ICF) + Avalis de
Catalunya, SGR
Servei Català d’Ocupació (SOC)
Time Use Week Iniciative for a Healthy
Society (BTUI)
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Tot l’equip de la Gerència
d’Economia, Recursos i
Promoció Econòmica actua de
manera activa, transversal
i coordinada per assegurar
la reactivació econòmica i el
progrés de la ciutat.
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COORDINACIÓ OPERATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
ACCIONS
Els projectes que s’han dut a terme des
d’aquest departament han estat coordinats de
manera transversal pels diferents àmbits que
formen la promoció econòmica de la ciutat:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona,
Barcelona Activa, Direcció de Promoció de la
Ciutat, Direcció Operativa de Turisme i
Esdeveniments, Direcció de Serveis de
Comerç, Direcció d’Economia Social i
Solidària i Polítiques Alimentàries, Direcció
d’Estudis, Secretaria Delegada, Departament
de Comunicació i Departament de
Coordinació Operativa de Promoció
Econòmica.
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PROJECTES INTEGRALS AMB
CONTRACTACIÓ – PLANS D’OCUPACIÓ
MUNICIPALS
Coordinació de plans d’ocupació amb
Barcelona Activa pel que fa a les noves
convocatòries i, també, pel que fa al
seguiment dels procediments amb els
tècnics referents. Seguiment dels processos
ocupacionals amb relació als diferents
àmbits que formen la promoció econòmica i
reportar-ne informació.

PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS
· Comissió Barcelona Esdeveniments.
· Comissió de Paisatge Urbà.

GESTIÓ I CONTROL PRESSUPOSTARI

FUNDACIÓ MOBILE WORLD CAPITAL
El patronat del Mobile World Congress,
reunit a l’Ajuntament de Barcelona el 9 de
juliol, va ratificar l’acord i el compromís
subscrits a l’abril entre la Fundació
Barcelona Mobile World Capital i la GSMA
perquè el congrés tingui lloc a la ciutat fins
al 2024, fet que consolida la posició de la
ciutat de Barcelona com a capital mundial
del mòbil.
Aquest esdeveniment té un gran impacte
positiu que reverteix en la promoció
econòmica de la ciutat i en la seva projecció
internacional. Reuneix 2.400 empreses i més
de 100.000 visitants d’arreu del món.
L’impacte que té el congrés en l’economia
local és d’uns 500 M€.
Amb la finalitat d’assolir i garantir l’èxit i
l’excel·lència en el seu desenvolupament, es
constitueix la Secretaria Tècnica per
coordinar totes les actuacions de manera
òptima. Es treballa de manera coordinada i
transversal mitjançant l’establiment de la
Direcció Estratègica Corporativa, formada pel
Comitè Estratègic, la Comissió Executiva i la
Taula de Coordinació Operativa:
Comitè Estratègic. Govern corporatiu amb
visió estratègica i resposta conjunta
Participen en aquest comitè l’Ajuntament de
Barcelona, la Generalitat de Catalunya,
Aena i l’Ajuntament de l’Hospitalet.

SUPORT A LES DIVERSES UNITATS DEL
DEPARTAMENT PEL QUE FA A LA
GESTIÓ ECONÒMICA

Les seves funcions són:

DISSENYAR I PROPOSAR PLANS DE
FORMACIÓ TRANSVERSALS

· Supervisar el desenvolupament
organitzatiu i la logística amb l’aeroport, el
port i Mercabarna.

· Jornada de formació en contractació.

· Fer un seguiment de la situació general:
anàlisi política, econòmica i d’impacte a
l’espai urbà.

· Supervisar l’estratègia comunicativa
(interna i externa).
· Fer un seguiment dels calendaris i
planificar esdeveniments interns i externs
al congrés.
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Comissió Executiva. Lideratge gerencial
per alinear l’estratègia amb les accions
operatives
Formada per l’Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, Aena, l’Ajuntament
de l’Hospitalet i la Secretaria Tècnica,
assumida des de la Gerència d’Àrea
d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica
(GERPE) pel Departament de Coordinació
Institucional.
Les funcions desenvolupades són:
· Analitzar les dades reportades des de la
Taula de Coordinació Operativa.
· Avaluar i analitzar les accions operatives.
· Alinear estratègies i accions operatives.
· Gestionar i facilitar el flux d’informació.
· Homogeneïtzar la metodologia en la
gestió.
· Elaborar informes en relació amb les
dades aportades des de la Taula de
Coordinació Operativa.
Taula de Coordinació Operativa.
Desplegament d’accions operatives

BARCELONA FÀCIL – CONFERENCE
ECONOMIC REACTIVATION
BARCELONA CITY COUNCIL
Aquesta jornada, celebrada el 14 de
desembre en format digital, tenia com a
objectiu debatre sobre com les
administracions de les ciutats poden ajudar
a accelerar el desenvolupament econòmic,
especialment en temps de la COVID-19.
L’esdeveniment va ser una oportunitat per
presentar el pla Barcelona Fàcil, un nou
programa liderat per l’Ajuntament de
Barcelona que té com a objectiu millorar,
optimitzar, agilitzar i simplificar les gestions
administratives i legals per facilitar la
creació d’empreses i negocis a la ciutat i
promoure el creixement empresarial.

DOCUMENTS DE COORDINACIÓ
OPERATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
· Document de la Direcció Estratègica del
MWC 2020.
· Informes de la Comissió
Interadministrativa.
· Document de pauta organitzativa.

Formada per l’Ajuntament de Barcelona, la
Generalitat de Catalunya, Aena, l’Estat (amb
Renfe, Rodalies i Adif), l’Ajuntament de
l’Hospitalet i altres operadors (AMB, GHB,
Gremi de Restauració de Barcelona,
AUDICA, B-Network).

· Document de planificació estratègica.

Entre les seves responsabilitats, destaquen:

· Ordres del dia per a les reunions del
Comitè de Direcció.

· Comitè de Transport i Mobilitat

· Els primers 100 dies de govern municipal:
àmbit de Promoció Econòmica.
· Quadres de seguiment de convenis,
subvencions i contractes.

· Pla director de seguretat
· Reunions de Mobilitat in situ
· Programa d’allotjament i assistència al
congressista
· Centre de Coordinació (CECOR)
Les seves funcions són planificar, programar,
prevenir i dur a terme la gestió,
l’organització i el report de dades.
Aquest model desenvolupat per a l’edició
del MWC 2021 serà el model de referència
per a l’organització de pròximes edicions.
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DEPARTAMENT D’ESTUDIS
El Departament d’Estudis dona suport a la
Gerència d’Economia, Recursos i Promoció
Econòmica i Barcelona Activa en l’àmbit de
l’anàlisi, els indicadors i la gestió del
coneixement per al disseny i la gestió de
les polítiques municipals en el camp de
l’economia, l’ocupació i els sectors
estratègics.

PAM+ 2020-2023
EIX 1. PROGRÉS ECONÒMIC

Així mateix, analitza les tendències actuals i
futures de l’activitat econòmica i el mercat
laboral de la ciutat per contribuir, amb
aquesta prospectiva, a la definició de noves
línies estratègiques que cal desenvolupar.

Alineat amb totes les claus i prioritats

Actuacions estratègiques de promoció
econòmica de la ciutat

BCN GREEN DEAL

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE
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OBJECTIUS

Anàlisi i gestió del coneixement per al
desenvolupament local a Barcelona

· Fer un seguiment del pols econòmic de la
ciutat mitjançant un conjunt sistemàtic
d’indicadors econòmics, empresarials i
laborals.
· Dur a terme la redacció d’informes
periòdics sobre conjuntura econòmica de
la ciutat, mercat laboral, activitat
econòmica i empresarial, sectors
estratègics, indicadors per districtes i
barris, etc. Comparació amb altres àmbits
territorials de referència, i confrontació dels
indicadors urbans de Barcelona amb els
d’altres ciutats europees i del món.
· Dur a terme estudis, informes i
publicacions en col·laboració amb altres
àrees i departaments de l’Ajuntament de
Barcelona, la universitat, la Cambra de
Comerç, consultores, etc.
· Fer intermediació amb universitats,
consultores i l’Administració pública.
· Participar en xarxes i projectes amb altres
institucions.
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DEPARTAMENT D’ESTUDIS

SECTORS ESTRATÈGICS A L’ECONOMIA
DE BARCELONA

ACCIONS
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ANÀLISI DE LA CONJUNTURA
ECONÒMICA I LABORAL A
BARCELONA:
OBSERVATORI CECORE

ANÀLISI D’INDICADORS ECONÒMICS,
SOCIALS I AMBIENTALS PER A LA
PROMOCIÓ INTERNACIONAL DE LA
CIUTAT

Projecte tècnic d’elaboració i anàlisi
d’indicadors sobre l’economia, el mercat de
treball i l’empresa de Barcelona i els seus
àmbits de referència per al seguiment de
l’evolució i l’impacte de la crisi de la
COVID-19, amb un focus especial sobre els
sectors estratègics. Desenvolupat en el
marc del Centre de Coordinació de la
Resposta Econòmica (CECORE) i en
col·laboració amb Deloitte.

Elaboració d’informes tècnics que, a partir
d’indicadors econòmics, socials i
ambientals, analitzin les característiques i
les potencialitats de l’economia de
Barcelona i el seu posicionament
internacional amb l’objectiu de contribuir a
la promoció de la ciutat.

El CECORE s’ha creat expressament per a
l’activació de l’economia de Barcelona
davant la situació generada per la
COVID-19, amb l’objectiu de trobar
solucions econòmiques amb el treball
transversal en diferents projectes.
Quadre de comandament del CECORE:
aplicació que recull un ampli conjunt
d’indicadors (presentats amb elements de
visualització) sobre l’economia, el mercat
de treball, l’empresa i els sectors estratègics
de Barcelona i els seus àmbits de
referència.
Flaix econòmic Barcelona-COVID-19:
informe mensual que analitza l’evolució de
l’economia i el mercat de treball de
Barcelona a partir dels principals indicadors
del quadre de comandament.

Barcelona en Xifres 2020: publicació amb un
ampli recull d’indicadors econòmics, socials i
ambientals de l’àrea de Barcelona, orientada
a la promoció internacional i, també, als
actors locals.
Observatori de Barcelona 2020: iniciativa
promoguda per l’Ajuntament de Barcelona i
duta a terme en col·laboració amb la
Cambra de Comerç, que al seu informe
anual presenta el posicionament
internacional de Barcelona respecte de les
principals ciutats del món en un conjunt
d’indicadors, com ara activitat econòmica,
sostenibilitat, qualitat de vida i cohesió
social, mercat laboral i formació, societat
del coneixement, turisme i preus i costos.

Estudi sobre l’impacte del Mobile World
Congress i la Mobile World Capital a
Barcelona.
Estudi L’economia ‘silver’ a l’àrea de
Barcelona.
Infografies sobre indicadors laborals dels
sectors estratègics: turisme, logística,
indústria 4.0 i treball de cures.

ANÀLISI SOCIOECONÒMICA AL
TERRITORI
Breu informe d’indicadors clau per als 10
districtes de la ciutat.
Diagnosis socioeconòmiques per als plans
de desenvolupament econòmic (PDE) de
districte: Sant Andreu i Nou Barris.

ACTIVITAT I CLIMA EMPRESARIAL A
L’ÀREA DE BARCELONA
Difusió i anàlisi dels resultats de l’Enquesta
de clima empresarial a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona.
Díptic i monogràfic sobre els resultats de
l’Enquesta de clima empresarial de 2019.
Informe sobre els ODS a les empreses de
l’àrea de Barcelona el 2019.
Estadística trimestral de clima empresarial
l’any 2020.
Enquesta sobre la digitalització de les
empreses de l’AMB (setembre del 2020).

CONVENIS
Conveni de col·laboració amb la
Cambra de Comerç per al projecte
Observatori de Barcelona
Elaboració conjunta de l’informe anual
de l’Observatori de Barcelona, que
analitza el posicionament internacional
de Barcelona en diversos àmbits clau de
la competitivitat urbana, i difusió i
comunicació durant l’any de continguts
relacionats amb aquesta temàtica
adreçats tant al públic local com
l’internacional.
Conveni de col·laboració amb el Grup
de Recerca QUIT (UAB) sobre Usos del
Temps
Desenvolupament d’una recerca sobre
els canvis en els usos del temps i la
transformació dels hàbits quotidians a
l’àrea de Barcelona.
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Conveni de col·laboració amb la Xarxa
d’Observatoris de Desenvolupament
Local (XODEL) que impulsa i coordina
la Diputació de Barcelona
Realització d’activitats d’intercanvi i
generació de coneixement en
col·laboració amb els observatoris
socioeconòmics de la província de
Barcelona per al disseny i l’aplicació de
les polítiques públiques de
desenvolupament local.

Així mateix, s’han elaborat altres informes
d’anàlisi de la conjuntura econòmica i
laboral:
· Breus i infografies mensuals d’atur i
contractació a Barcelona
· Síntesi mensual d’indicadors econòmics
· Breus i infografies trimestrals d’EPA i
afiliació a la Seguretat Social
· Diagnosi del mercat laboral per als plans
d’ocupació i d’ocupació juvenil 2020
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PRESSUPOST
ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL 2020
Ens trobem davant d’un repte extraordinari
al qual Barcelona ha de fer front amb
accions contundents per liderar la
recuperació i el rellançament econòmics
amb la configuració d’un model econòmic
més just i sostenible.
Àmbits d’actuació:
· Posar l’accent en la lluita contra l’atur i la
precarietat laboral, la millora de la qualitat
de l’ocupació, la cohesió social i l’avenç cap
a un nou model de desenvolupament més
just i sostenible.
· Incorporar la perspectiva de gènere en les
polítiques actives d’ocupació i en totes les
estratègies d’ocupació municipals.
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· Prioritzar la promoció de l’ocupació de
qualitat per a tothom, i l’acompanyament a
les persones en els seus processos de
millora de la seva ocupabilitat, de recerca
de feina i d’adaptació contínua als canvis
tecnològics i del mercat de treball.

L’emergència econòmica generada per la
pandèmia de la COVID-19 ha fet que el
consistori es plantegés la necessitat de
reforçar el pressupost dedicat a la promoció
econòmica per a l’any 2020.
Així, l’àmbit municipal de promoció
econòmica, que tenia previst un pressupost
de 74.631.529 €, per a l’any 2020, arriba a un
pressupost de 104.411.412 €.
Aquest reforç pressupostari, que representa
un increment del 40 % sobre el pressupost
inicial, es destina a planificar i executar
mesures i accions contundents per reactivar
el teixit econòmic i l’ocupació.

PRESSUPOST DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2020

Accions:
· Ampliar línies de crèdit i subvencions per a
la reactivació econòmica de la ciutat.
· Agilitzar, simplificar i digitalitzar els tràmits
administratius, en especial, concessió de
llicències i processos de contractació
pública.
· Desenvolupar estratègies específiques per
impulsar sectors com ara el digital, el
sociosanitari, l’economia social o l’economia
verda i circular.

CRÈDIT INICIAL

CRÈDIT DEFINITIU

40.310.865 €

48.518.892 €

Coordinació Operativa de Promoció Econòmica

12.721.376 €

22.161.815 €

Turisme, Esdeveniments i Indústries Creatives

6.561.535 €

16.291.041 €

Comerç, Restauració i Consum

7.032.407 €

8.448.472 €

Economia Social i Solidària i Polítiques Alimentàries

4.050.326 €

4.239.896 €

0€

400.000 €

2.888.002 €

2.893.697 €

1.067.018 €

1.457.599 €

74.631.529 €

104.411.412 €

Barcelona Activa

Pla de Barris
Mercats Municipals
Promoció de la Ciutat
						Total

· Promoure la marca Barcelona i alinear-s’hi.
· Fomentar un pla per generar, desenvolupar,
retenir i atreure el talent.
· Donar suport al teixit professional.
· Impulsar la reindustrialització de Barcelona
i l’àrea metropolitana.
· Promoure el comerç de proximitat.
· Enfortir les polítiques actives d’ocupació i
potenciar la inserció laboral i les clàusules
socials.
· Impulsar les campanyes per atreure el
turisme, orientades sobretot al turisme
cultural, familiar i de negocis.
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MESURES CECORE

XIFRES
ÀMBIT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 2020
COMUNICACIÓ
MESURES CECORE
NOUS CANALS D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA

AUTÒNO+ BARCELONA

IMPULSEM EL QUE FAS 2020 (4A EDICIÓ)

5 M€

2.710.000 €

· 16.600 beneficiats.

FORMACIÓ

· S’han incrementat un 84 % els projectes de
dinamització de l’economia de proximitat.

· El 42 % han estat dones.

AIXEQUEM L’ESS: REACTIVACIÓ ECONÒMICA
PER A L’ÀMBIT DE L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

· 127 projectes finançats (58 més que l’any
passat).

PLANS DE DIGITALITZACIÓ PER A MICROEMPRESES I
AUTÒNOMS I AUTÒNOMES
· 220 empreses (el 55 % autònoms i autònomes).

· 14.552 trucades ateses.

· 45 formacions amb 379 persones usuàries.

· Dins d’aquesta convocatòria s’ha llançat una
línia de finançament per a la instal·lació
d’activitat econòmica a locals buits en planta
baixa (18 projectes, 360.000 €).

· El 50 % de les trucades han estat
relacionades amb ajuts a treballadors i
treballadores autònoms i empreses.

PROGRAMA DE DIVULGACIÓ TECNOLÒGICA,
TENDÈNCIES I HUMANISME DIGITAL

GUIA PER A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA
«BARCELONA MAI S’ATURA»

· 311 accions de divulgació.

· 24.000 exemplars distribuïts en comerços
de la ciutat.

Telèfon gratuït d’atenció 900 533 175
(del 20 de març de 2020 a l’octubre del 2020)

· El 17 % són de fora de Barcelona (un 25 % de
l’Hospitalet de Llobregat). Per districtes, els
cinc que acumulen més consultes són
l’Eixample, Ciutat Vella, Sant Martí, SantsMontjuïc i Horta-Guinardó.
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AJUTS A LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA

· 95 empreses assessorades.
· 143 empreses han participat en el cicle.

· 3.000 participants.

FONS BARCELONA ACCELERA
PLA STEAM BARCELONA

www.barcelonactiva.cat/covid19
(inici: 23 de març de 2020)

· 3.000 participants.

· 123.745 usuaris únics acumulats.
Recursos més sol·licitats actualment:

10 M€ per invertir en sis fons de capital de
risc amb seu a Barcelona, amb l’objectiu
d’impulsar l’ecosistema local d’empreses
emergents i reforçar el posicionament de la
ciutat com a hub tecnològic del sud d’Europa i
magnet d’atracció de talent i innovació.

· Orientació laboral
· Fons públics
· Ajuts Autòno+
· Borses de treball d’emergència COVID-19
· Ofertes de feina

WEB DE TURISME
(del gener a l’octubre del 2020)
· 66.857 visites.
· 104.539 pàgines visitades.

· El 68 % han estat dones i el 18 % han estat
autònoms i autònomes.
· A tota Barcelona Activa s’han fet 4.274
formacions en Aules Virtuals.		

ASSESSORAMENT EN AJUTS I FINANÇAMENT COVID-19

· El 66 % han estat dones.

· El 55 % han estat dones.

· 1.402 persones als 71 cursos específics
organitzats.

55 M€
· 1.300 empreses.
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· 188 persones emprenedores.

SUPORT JURÍDIC LLOGUERS
· 201 empreses ateses (el 44 % autònoms i
autònomes), de maig a novembre del 2020.

BONUS CULTURA
783.730 €

MESURES PER AL COMERÇ I LA RESTAURACIÓ

PLANS DE RECUPERACIÓ ECONÒMICA - RETHINKING
1.500.000 €
· 650 empreses (el 45 % autònoms i autònomes).

· Campanya de Nadal:
· Subvencions per a l’enllumenat: 799.831,53 €
· Despesa de l’enllumenat: 603.955,52 €
· Activitats de suport i dinamització del
comerç de proximitat: 224.329,78 €

CREA FEINA BARCELONA
1.500.000 €
· 211 ajuts (132 per a la contractació de dones,
el 62,6 % del total).

· Ajuts al lloguer: 1.000.000 €
· Ajuts per a la digitalització del comerç de
proximitat i la restauració: 1.008.176,39 €

MESURES EN L’ÀMBIT DELS MERCATS
· Projectes d’inversió: 12.873.011,84 €
· Despeses del conveni amb la FEMM: 320.000 €
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B·CRÈDITS
Línia de finançament per a petites i mitjanes
empreses mitjançant avals per un import de
12.000.000 € en col·laboració amb l’Institut
Català de Finances i Avalis de Catalunya, SGR.
Programa iniciat el mes d’octubre del 2020 i
en el qual s’han rebut més de 1.300 sol·licituds.
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OCUPACIÓ

ASSESSORAMENT I SUPORT

SALÓ BIZBARCELONA – SALÓ DE L’OCUPACIÓ

PUNTS DE DEFENSA DELS DRETS LABORALS

· Primera fira de l’Estat que s’ha tornat a
celebrar presencialment, amb formats híbrids,
i amb mesures de seguretat innovadores, fet
que evidencia el valor insubstituïble dels
esdeveniments presencials. Tres dies per
compartir coneixement, assessorament i
espais de treball en xarxa amb empreses i
prop de 200 activitats.

· 2.945 persones (de les quals, el 66,15 % han
estat dones).

· Celebrat conjuntament amb BizBarcelona,
amb 7.123 assistents presencials i una
audiència en línia de 4.512 usuaris.

TREBALL ALS BARRIS
· 1.832 persones ateses en els 10 dispositius.
· El 55 % han estat dones.
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· Gairebé 600 persones (el 33 %) han trobat
feina.
· En el marc del Pla de barris s’han executat
diversos projectes de foment de l’ocupació
que han beneficiat més de 490 persones (el
64 % dones).

ELS ‘MARKETPLACES’ PER A LA INTERMEDIACIÓ LABORAL
· 1.130 persones participants.
· 87 empreses.

PROJECTES INTEGRALS DE FORMACIÓ I CONTRACTACIÓ
(PIC)
· 974 persones participants (el 53 % dones),
segons dades anteriors a la COVID-19.

TURISME

· S’ha fet créixer un 60 % el nombre de
persones ateses als Punts de Defensa dels
Drets Laborals, gràcies a la seva extensió a
tota la ciutat.
· Les atencions fins ara s’han centrat sobretot
en quatre temes: seguretat social,
acomiadaments, ERTO i dubtes de condicions
laborals en general.

PROMOCIÓ EXTERIOR
PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE LA COMUNITAT
INTERNACIONAL I BARCELONA EXPAT WEEK
Fins al mes de març es van dur a terme una
sèrie d’activitats presencials (Barcelona
Update amb consolats, welcome session i
algun tour o visita guiada). Amb la declaració
de l’estat d’alarma, el març del 2020, la
programació es va interrompre i, a finals del
mes d’abril, es va reiniciar i reinventar el
programa d’activitats en format digital,
retransmès per streaming amb 74 activitats i
4.265 participants.
Indicadors de la Barcelona Expat Week:
· 2.634 participants de 130 nacionalitats
diferents.
· 39 activitats programades.
· 9 persones amfitriones.
· Més de 70 empreses i entitats
col·laboradores.
· 100 ponents i experts.

HOTELS SALUT

OBSERVATORI BARCELONA 2020

Més de 2.500 habitacions de 16 hotels de la
ciutat a disposició de la gestió sanitària, de
manera voluntària i altruista.

Barcelona és l’única ciutat europea amb dues
institucions docents al top ten del MBA
d’escoles de negocis d’Europa.

Col·laboració entre el Consorci Sanitari de
Barcelona, format per l’Ajuntament de
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, i el
Gremi d’Hotels de Barcelona.

Barcelona es manté com el cinquè principal
start-up hub d’Europa (EU-Start-Ups).
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Barcelona és la vuitena ciutat tecnològica de
futur d’Europa el 2020, segons l’FDI.
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ESTRUCTURA POLÍTICA

ESTRUCTURA EXECUTIVA
ADA COLAU BALLANO

ADA COLAU BALLANO

Alcaldessa

Alcaldessa

Alcaldia

SARA BERBEL SÁNCHEZ
Gerència Municipal

JAUME COLLBONI CUADRADO
1a Tinència d’Alcaldia
Àrea d’Economia, Treball,
Competitivitat i Hisenda

M. CARME TURÉGANO LÓPEZ
Gerència de Coordinació
Territorial i de Proximitat

ANNA TERRA SANS
Foment de Ciutat, SA
Gerències sectorials
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JORDI MARTÍ
GRAU

MONTSERRAT BALLARÍN
ESPUÑA

FRANCESC XAVIER
MARCÉ CAROL

ÁLVARO PORRO
GONZÁLEZ

RAQUEL GIL
EIROÁ

Regidoria d’Economia
i Pressupostos

Regidoria de Comerç,
Mercats, Consum,
Règim Interior i
Hisenda

Regidoria de Turisme
i Indústries Creatives

Comissionat
d’Economia Social,
Desenvolupament
Local i Política
Alimentària

Comissionada de
Promoció d’Ocupació i
Polítiques contra la
Precarietat Laboral
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ALBERT DALMAU
MIRANDA

GEMMA ARAU
CEBALLOS

Gerència d’Àrea
Gerència d’Àrea
d’Economia,
d’Ecologia Urbana
Recursos i
Promoció Econòmica
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XAVIER PATÓN
MORALES

RICARDO FERNÁNDEZ
ONTIVEROS

MARIA TERESA
CASADO CADARSO

MARTA CLARI
PADRÓS

Gerència d’Àrea
d’Agenda 2030,
Transició Digital i
Esports

Gerència d’Àrea de
Drets Socials,
Justícia Global,
Feminismes i LGTBI

Gerència d’Àrea
de Seguretat i
Prevenció

Gerència d’Àrea
de Cultura,
Educació,
Ciència i
Comunitat

JORDI AYALA
ROQUETA

AGUSTÍ ABELAIRA
DAPENA

MÀXIM LÓPEZ
MANRESA

FÈLIX ORTEGA
SANZ

MARTA LABATA
SALVADOR

SERGI VICENTE
MARTÍNEZ

Gerència de
Pressupostos i Hisenda

Gerència de
Recursos

Institut Municipal
de Mercats de
Barcelona

Barcelona Activa

Barcelona de
Serveis
Municipals
(BSM)

Informació i
Comunicació
de Barcelona

ANTONI FERNÁNDEZ
PÉREZ

JAVIER PASCUAL
GURPEGUI

Institut Municipal
d’Hisenda de Barcelona

Gerència de Persones i
Desenvolupament Organitzatiu
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
ESTRUCTURA EXECUTIVA

FRANCESC PUIGDOMÈNECH I TORRAS
ESTER VIDAL PUJOL-XICOY

Departament de Consum

Direcció d’Economia Social i
Solidària i Polítiques Alimentàries

MANUEL VÁZQUEZ ASENCIO
Direcció de Serveis de Comerç,
Restauració i Consum

CARME GONZÁLEZ DURAN
138

Direcció de Promoció
de la Ciutat
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Departament de
Coordinació Operativa de
Promoció Econòmica

MARIO RUBERT CATALÀ

ALBERT DALMAU MIRANDA
Gerent d’Economia,
Recursos i Promoció
Econòmica
XAVIER SUÑOL FERRER

ÀNGELS SANTIGOSA COPETE

Direcció de Turisme,
Esdeveniments i
Indústries Creatives

Departament d’Estudis

MÀXIM LÓPEZ MANRESA
Institut Municipal de
Mercats de Barcelona

JOAN TORRELLA REÑÉ
FÈLIX ORTEGA SANZ

Departament d’Indústries Creatives

Barcelona Activa
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COL·LABORACIÓ PUBLICOPRIVADA
S’han implementat projectes d’interès per a la ciutat en l’àmbit de la promoció econòmica a
partir de la col·laboració publicoprivada.
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