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22 de març del 2021

El desplegament dels projectes CECORE 2020, ha tingut una sèrie d’impactes associats:
Principals xifres d’impacte

783.730€ invertits en Bonus Cultura venuts i +175
establiments adherits a la iniciativa

Distribució del fons

211 noves contractacions a través del Crea Feina, 62,6%
74,0% 22,2 M€
Subvencions i finançament

5,0% 1,5 M€

Assessorament i formació

30 M€
de Fons CECORE 2020

3,3% 1 M€
Promoció i comunicació

6,7% 2 M€
Àmbit digital

3,3% 1 M€

de les quals dones

16.600 sol·licituds pagades a persones treballadores
autònomes, 42% de les quals dones
+900 persones participants ens els projectes integrals de
formació i contractació

+1.000 persones i +80 empreses participants en el
Marketplace d’ocupació

201 empreses a les que s’ha prestat suport jurídics per
flexibilitzar els lloguers dels locals

+900 plans de reactivació empresarials i digitalització
realitzats a microempreses, persones treballadores
autònomes, entitats de l’ESS, start-ups i comerços

Àmbit esportiu

254 projectes d’impuls a l’economia de proximitat finançats

7,7% 2,3 M€

23,4M€ d’estalvi dels negocis a través de modificació de

Eines de desenvolupament
econòmic

mesures fiscals

3.000 sol·licituds autoritzades de modificació de terrasses,
reduint-ne la taxa un 75%

2

Es presenten les dades més rellevants de la situació macroeconòmica de la ciutat de
Barcelona:
L’evolució econòmica dels darrers mesos del 2020 ha estat marcada per les mesures de restricció d’activitat i mobilitat per contenir l’empitjorament de la situació
sanitària del darrer trimestre de l’any.
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L’atur registrat a Barcelona se situa en
96.228 persones a finals de gener,
superant la xifra de 90.000 persones per
primera vegada en aquest mes des de
2015. El valor d’aquest indicador s’ha
incrementat en 25.625 persones (un
+36,3%) el darrer any. El perfil de la
persona aturada a la ciutat de Barcelona
és una dona de més de 45 anys i amb
educació general.

Evolució sectorial

3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2020
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Evolució de l’atur

L’ocupació en el sector TIC ha augmentat
lleugerament i en el sector salut s’ha
mantingut. La resta de sectors, el que han
reduït més l’ocupació han sigut el turisme,
la manufactura i el comerç.
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Espanya

L’economia catalana tanca l’any amb una
reducció anual del Producte interior brut
d’un -11,4%. Pel conjunt del 2020, l’efecte
de la pandèmia pot suposar, segons els
escenaris estimats per l’Oficina Municipal de
Dades, un decreixement d’entre el -10% i
el -10,8% del PIB de Barcelona.
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Per tal d’abordar l’estratègia de recuperació econòmica de Barcelona, s’ha posat en marxa el
Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica

Establir de forma permanent un mecanisme de coordinació de la resposta econòmica a la crisis COVID-19 per part
de l’Ajuntament de Barcelona.

01\ Definir i executar una

estratègia transversal de resposta
municipal al COVID-19 que
involucri al conjunt de l’estructura,
per fer front a la situació econòmica
post crisi.

02\ Establir relacions amb la

resta d’administracions per a
maximitzar recursos i compartir
estratègies i fer partícips als agents
econòmics i socials.

03\ Dissenyar una estratègia

comunicativa enfocada a la
transparència, amb missatges
clars que aportin seguretat i ajudin
a rellançar la reputació
internacional de Barcelona.
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L’estructura del CECORE es basa en el principi de la transversalitat, la transparència i la
integració de tots els punts de vista
Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE)

01\ Definir i executar una estratègia

transversal de resposta municipal al
COVID-19 que involucri al conjunt de
l’estructura, per fer front a la situació econòmica
post crisi.

02\ Establir relacions amb la resta

d’administracions per a maximitzar recursos i
compartir estratègies i fer partícips als agents
econòmics i socials.

03\ 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

Relació amb agents

Premsa i comunicació

Definir i estructurar les mesures a posar en marxa,
tenint en compte escenaris i impacte pressupostari

Establir models de comunicació, coordinació i consens
amb tots els agents, així com consensuar les mesures
d’activació necessàries en cada moment

Garantir l’alineament en l'estratègia i planificar les
actuacions de comunicació del CECORE a curt, mig i
llarg termini

Pressupostari
Analitzar els
impactes derivats
del COVID19 als
ingressos i
despeses de
l’Ajuntament de
Barcelona, i cercar
i proposar
mecanismes per
minimitzar aquests
impactes

Mesures
d’activació

Observatori
COVID 19

Definir en base al
expertise sectorial i
el contacte
permanent amb
els agents del
sector
corresponent, les
mesures
d'activació
necessàries en
cadascun de les
fases

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

Grups
Municipals

Institucions

Agents
econòmics
i socials

Pacte de ciutat
Constituir un gran pacte per al reimpuls de la ciutat
des de tots els àmbits, fomentant el diàleg i el
consens, conjuntament amb grups municipals, agents
econòmics, socials, culturals i educatius
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Els 8 objectius estratègics del Pla de recuperació econòmica de la ciutat de Barcelona són:
Fer de Barcelona una
ciutat més resilient,
justa i sostenible
Definir solucions
transformadores amb
visió metropolitana

Barcelona oberta al
talent, a les inversions i
als visitants

Mantenir el teixit
empresarial de la ciutat
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Protegir i rellançar la
reputació internacional
de la ciutat

Protegir el treball i
fomentar l’ocupació de
qualitat

Fomentar de manera
prioritària el consum
local
Promoure l’equitat de
gènere i la reducció de
les desigualtats

Objectius prioritaris
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Els 8 objectius estratègics del Pla de recuperació econòmica de la ciutat de Barcelona són:
Impulsar canvis de model per a fer de Barcelona una ciutat més resilient, justa i sostenible, alineat amb l’Agenda 2030, fent
d'aquesta crisi una oportunitat per a repensar el model Barcelona també des d'una perspectiva econòmica i adaptar-nos a un model
més resilient, amb més cura ambiental, de la salut i també repensi el model productiu per a enfortir-nos i fer-nos menys dependents
de l'exterior.
Mantenir el teixit empresarial de la ciutat evitant una destrucció massiva del teixit empresarial, recolzant-lo per a què resisteixi el
màxim nombre d'activitat empresarial posterior a la crisi, impulsant aquell teixit de major valor afegit.

Protegir el treball i fomentar l’ocupació de qualitat amb mesures específiques encaminades a no deixar a ningú enrere i per tant a
protegir l'ocupació i el treball com a valor essencial.
Fomentar de manera prioritària el consum local per la reactivació econòmica serà imprescindible comptar amb la potència i la força
de l'impuls del consumidor/a local que es veurà menys afectat que les restriccions a nivell internacional. Es igualment imprescindible
mantenir el teixit comercial de proximitat per la seva rellevància social i pilar del model de convivència barceloní.
Protegir i rellançar la reputació internacional de la ciutat impulsant accions que encapsulin la reputació de Barcelona, la
protegeixin i emetin missatges positius sobre la ciutat i les accions que pren per a què la reputació internacional de la ciutat sigui un
actiu que ajudi a recuperar-nos en el mig termini.
Impular Barcelona com a ciutat oberta al talent, a les inversions i als visitants, treballant en mesures d’atracció per dinamitzar
l’economia de la ciutat, fomentat l’innovació i la generació d’ocupació de qualitat.
Definir solucions transformadores amb visió metropolitana per poder resoldre amb major eficiència els problemes de mobilitat
(aparcaments d’arribada), economia (àrees industrials i tecnològiques), residencial (limitar la gentrificació), formativa (desplegament
universitari), entre d’altres que condicionen el creixement i la transformació de Barcelona i del conjunt de la seva àrea d'influència.
Promoure l’equitat de gènere i la reducció de les desigualtats per a garantir la presència de les dones entre la població beneficiària
(llindars mínims per a dones) i incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i els continguts de les actuacions.
7

Sobre el pressupost extraordinari de recuperació econòmica, la distribució de despesa dels
projectes que s’ha identificat, és la següent:

87M€

290%

Extraordinaris de recuperació
econòmica de Fons CECORE 2021

d’increment
respecte 2020

20 M€
Distribució per capítols
pressupostaris

25 M€
Fons Ajuts i Serveis

45 M€

Distribució per eixos
d’actuació

Llegenda:

20 M€
Fons Participació, Consolidació
i Creixement PIMES

20 M€

45 M€
12 M€
Ajuts directes sectors
més afectats i
finançament

Millora ocupació i
ocupabilitat

6 M€
16 M€

Capítol VII Fons de Reactivació
Capítol II Fons extraordinaris
Capítol VIII Fons Participació,
Consolidació i Creixement PIMES
Industria i Economia Circular
Capítol VIII Fons Participació,
Consolidació i Creixement PIMES

Fons Compra Actius

22 M€

30 M€
Promoció economia i
dinamització consum
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Els 3 eixos d’actuació principal del conjunt de mesures del CECORE són:

Ajudes directes als sectors més
afectats i finançament

Millora de l’ocupació i l’ocupabilitat
de les persones

Promoció de l’economia i
dinamització del consum

45 M€

12 M€

30 M€

Principals objectius

Principals objectius

Principals objectius

13.000+ empreses i activitats
econòmiques beneficiades

870 llocs de treball directes que es crearan
6.800 persones que milloraran el nivell

16M€ en compra de locals de planta baixa
1.000+ comerços s’adheriran al Marketplace

3.700 persones que s’acompanyaran en la

4M€ d’incentiu per al consum
x4 Efecte multiplicador en la despesa de

d’ocupabilitat a través de la formació
recerca de feina

Comerç

Cultura. Per cada € de despesa de l’Ajuntament es
dinamitzaran 4€ d’ingressos al sector
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Per tal d’assolir aquests objectius, des dels diferents equips del CECORE s’han proposat
mesures que s’engloben en aquests àmbits d’actuació:

Subvencions,
ajuts i
finançament
S’activaran mesures a
disposició de les empreses,
amb l’objectiu
d’augmentar la seva
liquiditat, la seva
ocupació i evitar danys al
teixit productiu.
Alhora s’activaran
mecanismes financers per
garantir l’estabilitat durant
el període de recuperació.

Formació i
assessorament
Es buscarà augmentar la
capacitació, tant de
treballadors com
d’empreses, de manera
que la millora competitiva
sigui un accelerant de la
recuperació econòmica.
Es mantindrà el focus
social per minimitzar
l’impacte en col·lectius
vulnerables.

Promoció,
comunicació i
connectivitat
S’impulsaran campanyes
per restablir la reputació de
Barcelona de cara a
reactivar el turisme i
transmetre confiança als
ciutadans per reactivar el
consum.
S’articularan nous
esdeveniments que
dinamitzin la vida a la
ciutat.

Eines de
desenvolupam.
econòmic
S’establiran noves eines que
permetin la creació de
sinèrgies entre el teixit
empresarial i
socioeconòmic de la ciutat,
de manera que s’afavoreixi
el creixement orgànic.
Es crearan plans de
desenvolupament
específics.

Canvis
normatius i
administratius
S’adaptaran les diferents
normatives, els processos
administratius i la
prestació de servei cap a la
ciutadania i empreses,
amb l’objectiu de
simplificar i flexibilitzar
certs tràmits de manera
que la reactivació
econòmica sigui més àgil.

10

11

