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Barcelona destina 2’5 M€ a subvencionar 

projectes econòmics de proximitat i 

d’economia social el 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
» L’Ajuntament de Barcelona llança la segona convocatòria 

d’Impulsem el que Fas,  línia de Barcelona Activa 

adreçada a activar l’economia als barris i dotada amb 

1,6M€ i Enfortim l’Economia Social i Solidària, dotada 

amb 840.000€  

 

» La convocatòria de Barcelona Activa incorpora com a novetat la opció de subvencionar 

iniciatives de turisme responsable, la instal·lació de nova activitat en locals buits i projectes 

d’R+D+i adreçats a petites empreses i entitats 

 

» En conjunt, la primera edició dels dos ajuts ha permès subvencionar 270 projectes amb 

3,8M€: 99 ajuts per promoure l’economia de proximitat i 171 d’economia social 

 

» La creació d’un carret de la compra caminador elèctric que ajudi a persones amb mobilitat 

reduïda, una empresa on persones discapacitades fan mobles a partir de materials de 

reciclatge o un curs de barber per a joves en risc d’exclusió, exemples de projectes 

subvencionats vinculats a l’economia dels barris  

 

» També han rebut subvenció projectes d’economia social i solidària com ara el cinema 

cooperatiu Zumzeig, la llibreria La caníbal, Cos cooperativa de salut  i la botiga CoopMercat  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 
www.bcn.cat/premsa 

L’Ajuntament de Barcelona obre, per segon any consecutiu, la convocatòria de dues noves 

línies de subvencions, Impulsem el que Fas, de Barcelona Activa per a l’activació econòmica 

als barris i Enfortim l’Economia Social i Solidària, de promoció i reforç de l’ESS amb un import 

total del 2.475.000€.  

 

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha destacat “la importància de donar suport a 

iniciatives empresarials que fomentin l’economia productiva, creativa, imaginativa i no 

especulativa” i que “enforteixin i dinamitzin el comerç local, ajudin a aixecar persianes, 

garanteixin la ocupabilitat dels col·lectius amb major situació de vulnerabilitat, projectes 

d’economia social i solidària, iniciatives que dinamitzin els barris, el turisme responsable, 

l’economia del porta a porta”. “En només dos anys destinem més de 6 milions d’euros a donar 

suport financer a projectes o iniciatives arrelades al territori, que es converteixen en un projecte 

de ciutat, i que donen un valor social i ambiental a la marca Barcelona”, ha dit. 

 

Aquestes dues noves línies de finançament de projectes s’emmarquen en l’aposta del govern 

municipal d’impulsar una economia més plural reforçant l’economia de proximitat i l’economia 

social i solidària. Al impuls polític i operatiu d’aquestes polítiques respon la creació del 

comissionat d’Economia Social, Desenvolupament  Local i Consum així com la reorientació de 

Barcelona Activa cap a noves línies aprofitant el seu 30è aniversari. 

 

Com a novetat, la segona edició de la línia d’ajuts de Barcelona Activa permetrà subvencionar  

dues noves modalitats de projectes: els adreçats a fomentar el turisme responsable i per 

instal·lar nova activitat en locals buits a barris afectats per processos de desertificació comercial 

o per processos de gentrificació. 

 

També, la convocatòria Enfortim l’Economia Social i Solidària contempla una nova modalitat 

(Intercooperació) adreçada a entitats de segon i tercer nivell representatives i de referència. Els 

possibles projectes i accions ha d’enfortir la intercooperació, formar  i acompanyar les entitats 

associades, afavorir l'enfortiment del sistema de finances ètiques i/o el seu l’ús per  part de les 

entitats d’ESS i fomentar l'ús del balanç social, ambiental i/o de transparència i bon govern. 

 

D’una banda, s’ha previst dotar amb 1,6M€ la línia de Barcelona Activa i de l’altre, l’Ajuntament 

destinarà 840.000€  a projectes d’economia social. Els ajuts es podran sol·licitar fins al mes de 

maig. En conjunt, fruit de la primera convocatòria s’han arribat a finançar un total de 270 

projectes amb 3,8M€: 99 ajuts per promoure l’economia de proximitat i 171 iniciatives 

d’economia social. 

 

 

» S’obren les dues convocatòries d’ajuts adreçades al teixit 

econòmic, social i comunitari de la ciutat 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 
www.bcn.cat/premsa 

 1,6M€ per finançar projectes de proximitat que millorin la situació 

socioeconòmica als barris 

Des de la direcció de Desenvolupament de Proximitat de Barcelona Activa es llança la segona 

convocatòria d’ajuts d’Impulsem el que Fas, dotada amb 1.635.000€. El programa de 

Subvencions per a l’Impuls socioeconòmic del territori té per objectiu generar riques als barris i 

districtes a través de l’apoderament dels actors que hi desenvolupen activitat socioeconòmica. 

Com a novetat, enguany s’incorporen dues noves modalitats de projectes subvencionables i 

destaca una tipologia nova d’acció. 

 Turisme Responsable. Per desenvolupar projectes, iniciatives o subvencions en l’àmbit 

turístic adreçades a l’impuls de l’activitat econòmica, el foment de l’emprenedoria i 

l’empresa responsable així com de la promoció de l’ocupació de qualitat 

 

 Instal·lació d‘activitat econòmica en plantes baixes buides. Impuls de nova activitat 

econòmica a locals buits en planta baixa a barris afectats per processos de 

desertificació comercial o per processos de gentrificació. 

 

 Projectes d’R+D+i adreçats a petites empreses i entitats. Iniciatives que promoguin 

de manera individual o col·lectiva un nou servei, producte o línia d’activitat econòmica, 

que respongui a una problemàtica d’un sector, d’un col·lectiu o bé d’un territori.  

Així mateix podran seguir rebent ajuts projectes d’Emprenedoria i Empresa de Proximitat; 

Economies Comunitàries i Innovació Social;  Foment de l’Ocupació de Qualitat al Territori i 

Innovació Social Digital als territoris. 

A més, la convocatòria farà possible la presentació de nous tipus de projectes: entre d’altres, 

iniciatives que abordin temes de precarietat laboral, accions de formació ocupacional que 

tinguin impacte en la cohesió social i la convivència al territori, creixement d’iniciatives 

d’economia social com cooperatives de consum i projectes d’R+D+I adreçats a petites 

empreses i entitats. 

 

Els ajuts poden arribar a cobrir fins el 80% del pressupost dels projectes, amb un màxim de 

50.000 euros. En el cas de la modalitat nova de buits, el màxim serà 10.000 euros per projecte.  

 
La presentació de sol·licituds es pot fer del 25 d’abril al 25 de maig electrònicament mitjançant 

el portal de tràmits o presencialment a les Oficines d’Atenció Ciutadana (OACs) 

 

Més informació a www.barcelonactiva.cat/impulsemelquefas 

 

http://www.barcelonactiva.cat/impulsemelquefas
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 840.000€ en subvencions per a la promoció i reforç de l’economia social i 
solidària 2018  
 

Enguany amb la convocatòria Enfortim l’Economia Social i Solidària es destinaran un total de 

840.000€ a subvencionar projectes o activitats que fomentin activitats d’interès públic o social, 

crear noves línies de negoci, o que ajudin a millorar la formació o capacitació de socis 

treballadors d’aquestes entitats. Com a novetat enguany hi ha una modalitat exclusiva per 

entitats de segon i tercer grau. 

 

Les subvencions, en 5 modalitats diferents, arriben a cobrir fins el 80% del projecte i amb ajuts 

que van des de 3.600 € a un màxim de 35.000€. S’adreça a entitats i empreses del tercer 

sector social, societats cooperatives, mutualitats, societats laborals, iniciatives d’economia 

comunitària i economia col·laborativa del procomú, entitats universitàries i educatives de 

caràcter públic o privat que acompleixin els requisits de les bases i convocatòria, entitats 

representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques, entitats de segon i tercer nivell 

que contribueixin a l’assoliment del Pla d’Impuls de l’ESS.  

 

També agrupacions de persones pel que fa a projectes d’Economia Social i Solidària, 

concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú, que no estan formalitzats 

amb forma jurídica. 

 

La presentació de sol·licituds es pot fer del 10 d’abril al 9 de maig.  
 
Més informació a: barcelona.cat/subvencionsESS 

 

» Èxit de la primera convocatoria: 270 projectes o inciatives 

econòmiques subvencionades 

 
La bona resposta a la primera convocatòria, que s’ha tancat amb 270 projectes finançats i 3,8 

M€ en ajuts, ha estat un revulsiu per tal de donar continuïtat a aquests ajuts de nova creació 

adreçats d’una banda, a impulsar projectes socioeconòmics que ajudin a transformar els barris, 

i de l’altre, a acompanyar iniciatives i accions d’economia social i solidària en clau de ciutat.  

 

Pel que fa a la convocatòria Impulsem el que Fas s’han finançat en total 99 projectes gràcies a 

la convocatòria  2017. El 42,4% de les iniciatives finançades se centren en facilitar la inserció 

laboral  i econòmica de diferents col·lectius en situació de risc d’exclusió social, mentre que el 

58% s’ubiquen en els sis districtes de la ciutat amb renda familiar inferior a la mitjana de la 

ciutat. 

 

Són, en definitiva projectes nascuts del teixit veïnal i comunitari i del teixit econòmic i 

empresarial que contribueixen a l’objectiu estratègic del govern d’impulsar una nova economia 
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més plural i sostenible, de proximitat, vinculada a les necessitats del territori. Projectes 

innovadors que han sumat nous actors a l’esforç municipal d’impulsar el desenvolupament 

econòmic de barris i districtes: el 22% de d’entitats finançades no havien sol·licitat mai una 

subvenció municipal 

 

Els projectes finançats per Impulsem el que fas son tan diversos com ara un curs de barbers 

per a joves en risc d’exclusió al Raval, una cooperativa de persones amb discapacitat que 

produeix i ven mobles elaborats a partir de materials de reciclatge i mobles en desús o la 

creació d’un carret caminador elèctric que ajudi a les persones amb mobilitat reduïda a moure's 

amb seguretat per carrer. 

  

Pel que fa a les subvencions Per a la promoció i reforç de l’economia social i solidària 2017 , 

que s’han atorgat a 171 projectes, empreses o associacions, destaquen els projectes de difusió 

i sensibilització de l'economia social i solidària de la cooperativa Suara i la Llibreria la Caníbal, 

suport a accions de comunicació per estendre la base social i la intercooperació amb l'entorn 

de Zumzeig i Cos i l'ajuda al desenvolupament de projectes en matèria de finançament en el 

cas de la Borda i de tramitació de la llicència en el cas del nou establiment de CoopMercat del 

Teb solucions. 

 

» 6 exemples de projectes finançats per Impulsem el que 

Fas  

 
 Millora de la ocupabilitat de persones amb discapacitat 

L’estoc http://lestoc.com. Cooperativa de producció i venda de mobles elaborats a partir de 

materials de reciclatge i mobles en desús. El projecte, a nivell de ciutat,  té com a objectiu oferir 

formació integral en fusteria i hàbits de treball per a la futura inclusió en l’àmbit laboral de 

persones amb discapacitat. Es tracta d’una empresa amb retorn social avaluat que millora 

l’ocupació d’un col·lectiu en risc d’exclusió. Import atorgat: 25.000 euros 

 

 Carret Caminador Elèctric Per Millorar Mobilitat I Fomentar Inclusió Laboral 

L’Associació Esclat, a Horta-Guinardó. Creació d'un carretó de compra motoritzat del tipus 

caminador que ajudi a les persones amb mobilitat reduïda a moure's amb seguretat per carrer i 

poder realitzar les tasques habituals amb el mínim esforç possible. Import atorgat: 10.000 

euros. Aquesta iniciativa combina esperit empresarial, inclusió laboral i retorn social.  

 

 Curs de Barber per a joves en risc d’exclusió.  

Fundació Bayt Al-Thaqafa. Formació en perruqueria  i en competències pre-laborals (llengües, 

coneixement mercat laboral i recursos, alfabetització digital...) per al col·lectiu de joves migrants 

no acompanyats. El projecte, centrat al Casc Antic, al districte de Ciutat Vella,  està format per 

3 edicions d’aquestes formacions. Import atorgat: 39.944€. S’ha valorat que es tracta d’un dels 

pocs projectes orientats a persones en situació irregular. 

http://lestoc.com/
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 Música i Professió fem Camí 

Jam session Enseñanza Musical. L’objectiu del projecte presentat per aquesta escola de 

música és facilitar, a 10 joves majors de 16 anys amb vocació musical i dificultats econòmiques 

per accedir a aquesta formació, la possibilitat d’accedir a una titulació musical i que en el futur 

pugui esdevenir en una professió o oferir una sortida laboral. Per desenvolupar el projecte, 

estan vinculats a altres entitats del territori com l’IES XXVª Olimpiada, i el Centre Cívic Font de 

la Guatlla, entre d’altres. Import atorgat: 10.000 € El projecte té lloc al barri de Font de la 

Guatlla, districte de Sants-Montjuïc. 

 

 Espai Comunitari de Formació Permanent 

Associació Educativa i Cultural Formes-La Troca. Aquest projecte neix amb la voluntat de donar 

una resposta innovadora a les necessitats formatives de les persones joves i adultes de Sants-

Montjuïc. La proposta busca crear un espai que permeti a persones joves i  adultes, aprendre a 

desenvolupar‐se com a persones autònomes i crítiques en tots els àmbits de la vida. Volen 

crear un espai que aspira a esdevenir un punt de trobada, d'intercanvi, de diàleg i 

d'aprenentatge entre persones ben diverses i que actualment no existeix al Districte. Import 

atorgat: 36.746€ 

 

 Makers per la inclusió  

http://colectic.coop/projecte/makers-la-inclusio. Colectic és l’entitat que ha presentat el projecte 

Makers per la Inclusió que vol pal·liar l'anomenada esquerda digital de segon nivell, aquella no 

tan sols es basa en l'accés a Internet i a les tecnologies de comunicació, sinó que es 

fonamenta en dominar coneixements i tècniques avançades, reservades a població amb un 

nivell adquisitiu mig– alt. Suposa la implicació d'agents de la comunitat educativa en un territori 

concret el Raval, a Ciutat Vella. Import atorgat: 46.583,27€ 

 

» 6 exemples de projectes d’economia social i solidària 

subvencionats  
 

 Zumzeig Cinecooperativa: accions comunicatives 

http://zumzeigcine.coop/ca/ Cinema cooperatiu (des de novembre de 2016) al carrer Béjar, 53, 

amb una programació multidisciplinar en versió original, que combina amb altres activitats 

culturals i socials,  d’entre elles la difusió de l’economia social i soldaria, en especial, els 

projectes del barri i del Districte de Sants-Montjuic. Projecte d’accions comunicatives de les 

activitats del Cinema cooperatiu i de la seva intercooperació amb el teixit social del barri 

d’Hostafrancs, del districte de Sants-Montjuic i de la ciutat. Import atorgat: 8.640 € 

 

 Llibreria La Caníbal: projecte CooPoblet 

http://lacanibal.net/ Llibreria (cooperativa de treball associat al carrer Nàpols 314) que, 

mitjançant la venda de llibres i el desenvolupament d’activitats a la llibreria, pretén la 

http://colectic.coop/projecte/makers-la-inclusio
http://zumzeigcine.coop/ca/
http://lacanibal.net/
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transformació social. El projecte CooPoblet, mitjançant accions de formació i sensibilització 

(rutes per les diferents experiències)  pretén desenvolupar l’enxarxament, al barri de la Sagrada 

Família, per intercooperar i desenvolupar l’Economia Social i Solidària. Participen del projecte 

el Pla Comunitaria de la Sagrada Família, l’Associació Xarxa Dos de Deu, Espai Ambiental 

SCCL, Illa Emergent, Associació l’Automàtica i Associació de Veïns i Veïnes de la Sagrada 

Família, l’Associació matriu, Àurea Social, les cooperatives de Consum Garangola, el Guaret i 

Arrels entre d’altres. Import atorgat: 7.500 € 

 

 Cos, cooperació i salut, sccl: Pla de Comunicació COS 2.0 

http://www.cos.coop/ .Cos, és una cooperativa de medicina integrativa  i salut cooperativa, 

nascuda al carrer Mozart, 2 al barri de Gràcia, i consolidada amb una trentena de professionals 

treballant-hi i unes 600 persones sòcies col·laboradors de consum. El projecte Pla de 

Comunicació COS 2.0 pretén ampliar la base de persones sòcies de consum, donar a conèixer 

els serveis presents i futurs i difondre la campanya de títols participatius, anomenada 

#CosCreix, per recaptar els fons necessaris per obrir una nova seu al barri de Gràcia, doblant 

superfície, per incorporar noves especialitats mèdiques (com  servei d’odontologia, ginecologia, 

infermeria, pediatria i digestologia). Import atorgat: 10.000 € 

 

 Teb solucions: Llicència d'activitats d'un nou comerç de la xarxa Coopmercat a 

Sant Andreu  

http://www.coopmercat.coop/ .TEB Solucions és una cooperativa de treball, nascuda al 2009 

per donar feina a les persones amb discapacitat intel·lectual dins de l’àmbit dels serveis de 

proximitat. El projecte sol·licitat pretenia suport financer per obtenir la llicència d’activitat per 

l’obertura d’un tercer establiment de la xarxa CoopMercat (aquest a c/ Gran de Sant Andreu, 

126). Coopmercat és una botiga de proximitat que ofereix de productes d’alimentació 

cooperatius, d’entitats d’economia social i d’empreses locals i de Km 0. A la vegada s’ofereix, 

per als comerços del barri i per a les persones clientes,  el servei de repartiment sostenible de 

la paqueteria en l’última milla, millora de la mobilitat de les persones, cistelles ecològiques, 

encàrrecs…). Import atorgat: 8.000 € 

 

 Suara serveis sccl:  Un, dos, coop 

http://www.suara.coop/ Suara Cooperativa és una empresa d’economia social en el sector de 

l’atenció a les persones que presten  serveis  d’atenció, suport, assistència i educació d’infants i 

joves; de famílies o persones que volen entrar en el mercat laboral. També gestionen 

equipaments residencials, equipaments diürns i nocturns, escoles i centres educatius, serveis 

d’orientació, preventius i de suport, serveis a domicili, entre d’altres. El projecte Un, dos, coop 

consisteix en accions (tallers adaptats a les edats) de promoció dels valors cooperatius i de 

l’economia social i solidària a alumnes de 6 a 14 anys a 27 escoles d’educació primària i 

secundària de Barcelona. Import atorgat: 5.270 € 

 

 La Borda: contracte de finançament de la promoció d’habitatges 

http://www.cos.coop/
http://www.coopmercat.coop/
http://www.suara.coop/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

 
www.bcn.cat/premsa 

http://www.laborda.coop. La Borda, cooperativa d’habitatge en cessió d’ús, promou la 

construcció, a Can Batlló- La Bordeta, de 28 habitatges  de protecció oficial i propietat 

col·lectiva, en un solar cedit per 75 anys en dret de superfície per l’Ajuntament de Barcelona. El 

projecte consisteix en el contracte de finançament, amb Coop 57, que contempla tres línies: 

l’emissió de 865 títols participatius de 1.000€ (amb interès anual d’ 1’75 %), un préstec 

participatiu de 300.000 € a un tipus del 2’25% i un préstec a la inversió de 500.00€ al 2’75% 

anual. Import atorgat: 3.000 € 

 

 

En el següent enllaç, https://youtu.be/b4b3nknDWHU, es visualitza tres projectes/empreses 

significatius que van rebre subvencions durant el 2017: la cooperativa Suara, l’Escola Nou 

Patufet de Gràcia i la Borda, l’habitatge cooperatiu a Can Batlló . 

 

 

http://www.laborda.coop/
https://youtu.be/b4b3nknDWHU

