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1.621 comerços han rebut assessorament 

empresarial, un 35% més que l’any anterior 

 
» Els comerços de proximitat han demanat aquest suport per qüestions com 

millora del talent de la plantilla, transmissió de l’empresa, selecció de 

recursos humans o millora de la gestió de l’empresa 

 

» A la primera línea de subvenció creada per la digitalització del comerç, s’hi 

han destinat 245.295 euros per qüestions que van des de l'obtenció d'una 

presència bàsica a Internet fins a la contractació de serveis de 

comunicació digital, o participació en plataformes de venda en línia 

 

 

El nombre de comerços de proximitat que reben assessorament per professionalitzar i enfortir 

el seu negoci creix any rere any a Barcelona. Durant l’any 2018, 1.621 comerços de proximitat 

han demanat aquest suport al servei de l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de Barcelona Activa 

amb el suport de la Direcció de Comerç, que es va crear específicament per aquest sector al 

2017. La xifra suposa un creixement del 35% respecte l’any anterior, quan el nombre va ser de 

1.200 negocis.  

L’objectiu ha estat acompanyar el sector comercial en el procés de professionalització i 

enfortiment que s’està accelerant en els darrers anys, prestigiar la carrera professional dels i les 

professionals del sector, millorar la gestió dels negocis, afavorir el relleu professional, o reclutar 

els recursos humans que necessita el sector o realitzar consultes sobre tràmits.  

El regidor de Turisme, Comerç i Turisme, Agustí Colom, ha volgut remarcar que “en aquest 

mandat, les polítiques que hem presentat concreten el suport municipal al comerç de proximitat, 

que passa per encarar el repte de la digitalització sense perdre allò que el fa fort: la qualitat, 

l'especialització, la prescripció, la construcció de veïnatge”. 

Entre comerços que han que han estat atesos, s’han fet 346 consultes per “cerca de 

treballadors”, 250 per “assessorament empresarial”, 94 per assessoria respecte “transmissió de 

l’empresa”, 59 per “finançament empresarial”, 34 per “internacionalització”.   
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Procedència per districtes del comerç atès a l' OAE 

 
Per districtes, el nombre de sol·licituds té una clara correlació amb la presència de comerços en 

cada un dels districtes i el seu pes en el conjunt de la ciutat. Així, l'Eixample és el districte que 

té més pes en quant a la procedència o origen del comerç que es atès a l'OAE, amb un 19,2 %. 

En el segon lloc es troba el districte de Sant Martí, amb un 14,5 % dels comerços i en el tercer 

lloc el districte de Ciutat Vella amb un 10,8 %. És evident que hi ha una relació directe entre la 

procedència del comerç i la ubicació de l'OAE, ja que els 3 districtes més representatius sumen 

el 44,5 % del total.  

D’altra part en igual percentatge trobem els districtes de Gràcia i Sant Andreu amb un 10 % 

dels comerços que han fet ús durant el 2018 d'algun dels serveis de l'OAE, seguit en el sisè lloc 

del districte de Sants-Montjuic amb un 9,5 %.  

En quant a la banda inferior, és a dir, els districtes amb menys comerços atesos a l'OAE, es 

troben el districte de Sarrià-Sant Gervasi amb un 7,8 %, seguit pels districtes d’ Horta-Guinardó 

amb un 6,5 %, Les Corts amb un 6,2%, i Nou Barris amb un 5,5 %. Tots tenen un percentatge 

molt similar i coincideix amb els comerços que estan més allunyats de l'OAE. 

Digitalització de comerços 

D’altra banda, l’Ajuntament ha obert aquest any, per primera vegada, una línia de subvenció 

destinada específicament a la digitalització de comerços i associacions digitals. S’hi ha destinat 

245.000 € a 82 a establiments i 23 a associacions que impulsaran el desenvolupament de 
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projectes de transformació digital. Aquesta és la primera vegada que el consistori crea un ajut a 

la digitalització destinat no només a les associacions de comerciants sinó als establiments 

individuals per a projectes concrets de cada un d'ells.  

Els ajuts han estat destinats als comerços al detall situats a peu de carrer, i a les empreses de 

serveis de taller mecànics, fotografia, copisteries i arts gràfiques, reparacions, agències de 

viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries i salons d'estètica, serveis de menjar 

preparat i càtering i bars i restaurants. Els projectes poden anar des de l'obtenció d'una 

presència bàsica a Internet fins a la contractació de serveis de comunicació digital, màrqueting 

digital o la participació en plataformes de venda en línia, directoris especialistes o plataformes 

de senyalització digital (digital signage). 

 

 


