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Barcelona respon a l’emergència econòmica per 
la Covid-19 amb més de 60 actuacions per valor 
de 30 milions 

» L’Ajuntament de Barcelona té en marxa des de l’inici de l’afectació per la 
Covid-19 el CECORE, Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica, que 
ha prioritzat 60 actuacions en l’àmbit econòmic per valor de fins a 30 milions 
d’euros 

» L’àrea econòmica del Govern municipal ha treballat amb cinc prioritats clau: 
subvencions, ajuts i finançament; formació i assessorament; promoció, 
comunicació i connectivitat; eines de desenvolupament econòmic, i canvis 
normatius i administratius 

» El gruix del finançament s’ha destinat a subvencionar i finançar ajuts (74%) 
com el del lloguer per a pimes i persones treballadores autònomes o els 
crèdits a empreses de l’economia social i solidària; a projectes estratègics 
(7’7%), i a millores en l’àmbit digital (6%) com la digitalització dels mercats 
municipals  

» El CECORE ha prioritzat les ajudes immediates i a mig termini per al comerç, 
restauració, turisme, indústries creatives, cures, educació, esports i dones 
treballadores autònomes i empresàries, a més de l’economia social i solidària 

» Les mesures s’han acordat amb els sectors, amb més de 15 trobades i a través 
del pacte socioeconòmic per Barcelona que va cloure al juliol  

 

Barcelona té en funcionament des de l’inici de la pandèmia el CECORE, Centre 
municipal de Coordinació de la Resposta Econòmica, que treballa durant aquests 
mesos amb una estratègia transversal, articulant les relacions amb la resta 
d’administracions per a maximitzar recursos, i compartint estratègies amb els agents 
econòmics i socials, per fer front a la situació econòmica post crisi.  

PRIMERA RESPOSTA RÀPIDA: CREACIÓ DEL CECORE 
I MOBILITZACIÓ DEL FONS EXTRAORDINARI DE 30M€ 

Ja en el primer moment de l’afectació a la ciutat per la crisi sanitària i econòmica, des 
de l’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona 
es va crear el Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica (CECORE), format 
amb professionals del Consistori i amb l’objectiu de fer seguiment de la situació 
econòmica i emprendre les mesures econòmiques municipals per afrontar-la. En el 
marc d’aquest òrgan municipal, es va activar de manera immediata un primer fons de 
25 milions d’euros per donar suport als agents econòmics de la ciutat i fer front a la 
fiscalitat post-coronavirus, per tal d’anticipar-se a la situació de crisi econòmica i poder 
donar resposta al teixit econòmic de la ciutat, autònomes i petites i mitjanes empreses.  

Aquest primer fons, fruit d’una mobilització extraordinària de recursos del Govern 
municipal per articular ajuts, subvencions i accions de promoció fruit de l’acord amb els 
sectors econòmics de la ciutat, s’ha ampliat fins a finals d’any amb límit fins als 30 
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milions d’euros. És un fons extraordinari, que se suma als recursos ordinaris amb 
què compta la ciutat per a l’impuls i seguiment de l’activitat econòmica a la ciutat (72 
milions d’euros més, ordinàriament per a polítiques econòmiques).  

El gruix de les aportacions d’aquest fons extraordinari creat ad hoc per a la resposta 
econòmica s’ha destinat a subvencions i finançament (74%), seguit dels diners 
destinats a projectes estratègics (7’7%) i a millores en l’àmbit digital (6%). 

 

60 MESURES EN QUATRE FASES: PLA DE XOC, 
RESILIÈNCIA, RECUPERACIÓ I REINVENCIÓ 

El CECORE ha articulat les mesures en quatre fases temporals, els primers tres 
mesos i després amb terminis a 6, 12 mesos i més enllà. Una primera fase 
contemplava mesures per frenar la caiguda en sec i reactivar els sectors aturats (pla 
de xoc); una segona amb actuacions per afavorir el creixement i la ràpida recuperació 
de l’economia (fase resiliència); la tercera amb vistes a la recuperació progressiva de 
l’economia fins a recuperar nivells anteriors a la crisi amb el consum del Nadal (fase de 
recuperació); i una quarta amb la reinvenció de certs sectors que reimpulsin el 
creixement i posicionin la ciutat com líder (fase de reinvenció). 

Des de la seva creació, ha prioritzat 60 mesures concretes que formen part del Pla de 
Recuperació econòmica de Barcelona, de les quals ja se n’han finalitzat el 52%, el 
40% estan executant-se i la resta estan definides. 
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5 PRIORITATS COM A FLOTADOR PER A LA PETITA I 
MITJANA ECONOMIA QUE MOU LA CIUTAT 

Les mesures s’han fet per actuar prioritàriament amb: 

 Subvencions, ajuts i finançament 

 Formació i assessorament 

 Promoció, comunicació i connectivitat 

 Eines de desenvolupament econòmic 

 Canvis normatius i administratius 

 

SUBVENCIONS, AJUTS I FINANÇAMENT A PERSONES 
AUTÒNOMES COM A MESURA DE XOC PER EVITAR 
LA DESTRUCCIÓ DE L’ECOSISTEMA EMPRENEDOR 

Les primeres actuacions i les més urgents van adreçades al manteniment financer de 
les empreses, PIMES, comerços, persones autònomes i les entitats de la ciutat. Per 
donar suport i garantir la supervivència del teixit empresarial de la ciutat, s’obre un fons 
de 5 milions que ja ha arribat a pagar el 98% de les sol·licituds, de tots els sectors. 
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FINANÇAMENT IMMEDIAT ALS SECTORS MÉS 
CASTIGATS, DIGITALITZACIÓ I CRÈDIT 
 
Per actuar ràpid amb el teixit comercial, es posen en marxa mesures específiques de 
finançament i crèdit enfocades al petit comerç i la restauració de Barcelona, l’economia 
cooperativa, economia del visitant i als mercats, tenint molt en compte també la 
necessitat de digitalització del sector. 

Es creen els B-Crèdits, que arriben ja a 650.000 euros repartits de manera capil·lar i 
prioritàriament en els sectors del comerç, restauració, turisme, indústries creatives, 
cures, educació, esports i dones treballadores autònomes i empresàries. També 
actuacions com l’increment de crèdit al programa Impulsem el que fas, o la inversió en 
captació de fons de capital risc de Barcelona Accelera. 

 

ACTUAR AMB EL COMERÇ PER SALVAGUARDAR LA 
PRIMERA LÍNIA DE L’ECONOMIA DE PROXIMITAT 

Ja s’han conceidit prop de 290.000 euros d’ajuts directes al lloguer, s’ha augmentat un 
65% el pressupost per finançar els llums de Nadal en eixos i carrers comercials, i s’han 
atorgat més de 115.000 euros per a la digitalització i transformació digital de negocis.  
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INCREMENTEM EL CRÈDIT PER OBRIR CAMÍ A 
L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 

En l’àmbit de l’Economia Social i Solidària, s’incrementa un 37’5% el crèdit per a 
subvencions, arribant als 131 projectes, i s’impulsen línies de crèdit amb acords amb 
les finances ètiques, per valor de 4 milions d’euros.  

 

 

ESFORÇ PER FOMENTAR L’OCUPACIÓ I INCENTIVAR 

EL CONSUM I L’ACTIVITAT ECONÒMICA CULTURAL 

Amb la iniciativa del Bonus Cultura, que subvenciona una part del consum en llibreries, 

teatres, etc, i amb les mesures de CreaFeina i els Projectes Integrals amb 

Contractació que ja ha generat 206 contractacions, un 57% de dones. 
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PLANS DE RECUPERACIÓ I CAPACITACIÓ PER A 529 
PETITES I MITJANES EMPRESES I SUPORT JURÍDIC A 
201 PER ALS COSTOS COM ELS LLOGUERS 

Per enfortir el teixit productiu capacitant-lo, s’ha activat el Rethinking, amb plans de 
reactivació empresarial amb formació i assessorament per afrontar el moment de crisi i 
el futur, que ha arribat a 529 empreses, entre micropimes, persones treballadores 
autònomes, entitats d’Economia Social i Solidària, startups i comerços. També s’ha 
ofert suport jurídic a 201 empreses per flexibilitzar els lloguers de locals.  

 

PROMOCIÓ DE L’ECONOMIA LOCAL PER CONSTRUIR 
EL FUTUR A LA BARCELONA POST CRISI COVID 
 
Aquest apartat inclou actuacions per millorar i incrementar l’interès per consumir 
productes de proximitat i per afavorir la transició cap a un model de consum urbà 
centrat en la promoció amb una economia local més forta. Com són les campanyes de 
comunicació per al consum de proximitat o els diferents esdeveniments per promoure 
el teixit econòmic de la ciutat.   
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Són actuacions en aquest àmbit l’aposta per l’organització del saló BizBarcelona i de 
l’Ocupació, que ha estat la primera fira híbrida presencial i telemàtica amb més de 
11.600 assistents, i la Barcelona Expat Week, adreçada a la comunitat internacional 
amb interès econòmic per la ciutat i que va comptar amb més de 2.600 participants. 
També la web de Barcelona Safe City, per a la bona gestió de la situació sanitària i els 
protocols i mesures vigents en empreses de l’àmbit turístic a la ciutat.   

 

DOTAR LA CIUTAT D’EINES DE DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC PER DESPRÉS DE LA CRISI 

El CECORE també ha treballat per crear noves eines que serveixin per al creixement 
econòmic de la ciutat, com l’agència Barcelona & Partners, de captació d’inversions 
internacionals o el Pla de Sistemes de Mercats per a la transformació digital dels 
mercats municipals amb la possibilitat d’oferir serveis en línia a través d’un 
Marketplace, l’adaptació dels edificis a protocols Covid o la incursió dels Mercats en el 
mon online, amb 2’8 milions d’inversió. 
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OPTIMITZAR ELS PAGAMENTS DE L’ADMINISTRACIÓ I 
FLEXIBILITZAR CRITERIS PER DONAR EL MÀXIM 
 
S’han dut a terme canvis en la regulació i funcionament administratiu de l’Ajuntament 
de Barcelona per impulsar l’activitat econòmica, com el canvi de normativa per reduir 
el termini de pagament a proveïdors, amb el què s’ha aconseguit rebaixar el termini de 
pagament del Consistori fins als 19’9 dies de mitjana a l’octubre, o la flexibilització de 
criteris d’espai públic de les llicències de terrasses, que ja arriba a les 3.000 sol·licituds 
autoritzades, i la reducció del 75% de la taxa de terrasses fins al 31 de desembre de 
2020. 

 

MESURES FISCALS DE XOC I DECRET PER AVANÇAR 
LES SUBVENCIONS PER FACILITAR LA LIQUIDITAT 
DELS NEGOCIS  

 
Des del CECORE s’ha impulsat el paquet de mesures fiscals que eximia de la taxa de 
terrasses i reduïa al 25% la quota durant els períodes d’apertura, a més de la 
condonació de la recollida de residus a comerços, bars i restaurants, amb més de 23 
milions d’estalvi per a aquests establiments. A més, es va aprovar un decret per 
facilitar el pagament avançat de subvencions i així dotar de més liquiditat a les 
empreses i entitats que les sol·liciten.  
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UN PLA A PARTIR DEL DIÀLEG CONSTRUCTIU AMB 
ELS SECTORS ECONÒMICS DE LA CIUTAT 

Des del CECORE i la primera tinència d’alcaldia, s’ha marcat com a prioritat donar 
resposta a la crisi econòmica generada per l’afectació de la Covid-19 a l’economia de 
Barcelona, fent-ho de la mà i escoltant el màxim dels sectors econòmics de la ciutat.  

Així, des del mes de setembre, s’han dut a terme quinze trobades del tinent d’alcaldia i 
els equips directius i polítics de l’àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda 
amb els sectors de la restauració, el comerç, sector del talent, operadors de creuers i 
el Port de Barcelona, el sector de l’oci, el gremi de l’estètica, llibreters i editors, 
representants sindicals, representants del mon del disseny, hotelers, entitats de 
persones autònomes, cooperatives de l’Economia Social i Solidària, industries 
creatives, representants del teixit industrial i amb el cos consular. L’objectiu principal 
ha estat escoltar les seves situacions, inquietuds i establir un diàleg constructiu per 
donar resposta a les dificultats econòmiques de cada sector.  

A més, al mes de juliol es va impulsar el Pacte de Ciutat, un gran acord amb grups 
municipals, agents econòmics, socials, culturals i educatius de la ciutat. 
 
 
Enllaç relacionat 
 

https://www.barcelona.cat/reactivacioeconomica/sites/default/files/2020-09/bcn-no-satura_GUIA_web-2.pdf

