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» Nota de Premsa 

2 de juliol de 2021 

 

www.barcelona.cat/premsa 

L’Ajuntament posa en marxa “reActivem Barcelona”, 

un fons de 20 milions d’euros per donar suport a les 

activitats econòmiques més afectades per la Covid-19 
 

» La primera convocatòria és de 12 milions d’euros i va destinada a 

establiments comercials, de serveis, de restauració, d’oci nocturn i 

allotjaments turístics situats en planta baixa que hagin invertit o tinguin 

previst invertir en millores als seus locals entre la declaració de l’estat 

d’alarma i fins a finals d’any 

» Els ajuts d’aquesta primera fase aniran dels 1.000 als 4.900 euros i es 

podran sol·licitar entre els dies 12 i 30 de juliol 

» Posteriorment, hi haurà una segona línia de subvencions de 8 milions 

d’euros que anirà dirigida a projectes de reforma, accessibilitat, adequació 

i digitalització que suposin grans inversions 

» En aquest cas, està previst que es posi en marxa durant aquest estiu i els 

ajuts podran arribar a ser de 100.000 euros  

 

L’Ajuntament de Barcelona ha creat un fons extraordinari de 20 milions d’euros per tal de donar 

suport a aquelles activitats econòmiques que més han patit les conseqüències de la Covid-19. 

Aquest fons, que porta per nom “reActivem Barcelona”, va destinat a comerços, restauració, oci 

nocturn i allotjaments turístics. 
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Els principals objectius d’aquesta iniciativa són: 

 

• Assegurar la supervivència econòmica evitant el tancament definitiu dels establiments 

de l’economia local i els sectors més afectats, impulsant la reobertura d’aquells que 

s’han vist obligats a tancar, protegint el treball i fomentant l’ocupació de qualitat. 

• Impulsar la reactivació de l’economia de la ciutat fomentant el consum local com a eix 

prioritari, mantenint el teixit comercial i empresarial de proximitat per la seva rellevància 

social.  

• Millorar la competitivitat del conjunt dels establiments impulsant serveis de digitalització, 

la millora i adaptació de les instal·lacions, permetent així augmentar les capacitats 

competitives.  

 

A més, també es busca generar activitat per reactivar l’economia, ja que l’obertura d’aquest 

fons implica que, indirectament, també puguin beneficiar-se d’altres sectors econòmics que 

estiguin implicats en la realització dels projectes d’inversió. És a dir, es busca estimular 

l’economia a la vegada que també permetrà generar nous llocs de treball. 

 

La primera convocatòria d’aquest fons tindrà lloc entre els dies 12 i 30 de juliol i comportarà la 

concessió de subvencions per un valor total de 12 milions d’euros a establiments comercials, 

de serveis, de restauració, d’oci nocturn i allotjaments turístics que estiguin situats en planta 

baixa i hagin fet o tinguin previsió de fer intervencions de millora en els seus establiments entre 

la declaració de l’estat d’alarma i el 31 de desembre de 2021. 

 

La segona fase serà una línia de subvencions per valor de 8 milions d’euros. En aquest cas, a 

més de la revitalització econòmica, també es valoraran aspectes de sostenibilitat i eficiència. La 

voluntat és que es posi en marxa durant aquest estiu. 

 

 

12 milions d’euros per a fer millores i adaptacions que permetin posar al dia els 

establiments 

En el cas de la convocatòria de 12 milions d’euros els ajuts es podran sol·licitar a través del 

web barcelona.cat/subvencionsreactivem i poden anar dels 1.000 als 4.900 euros. Les 

intervencions subvencionables són de millora i adaptació de les instal·lacions, millora de la 

digitalització, de l’accessibilitat i de l’eficiència energètica i la sostenibilitat. En concret, les 

actuacions que són objecte d’aquests ajuts són: 

 

• Millora de les instal·lacions: com actuacions de condicionament; o adquisició i revisió 
del maquinari pel desenvolupament de l’activitat. 
 

• Adaptació de les instal·lacions al context de la COVID-19: com mampares 
protectores, catifes desinfectants, modificació de sistemes de ventilació i purificadors 
d’aire... 
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• Millores de digitalització: com adquisició de material informàtic i de serveis de 
comunicació digital; o enfortiment de la seguretat informàtica. 

 

• Millores d’accessibilitat: com accessibilitat a l’establiment; o l’eliminació de barreres 
arquitectòniques per afavorir l’accés a tots els punts de l’establiment a les persones amb 
discapacitats visual o de mobilitat. 

 

• Millores en l’eficiència energètica i sostenibilitat: com instal·lació de sistemes 
d’aïllament tèrmic; o el condicionament o millora per a l’adequada recollida, separació i 
gestió dels residus domèstics. 

  
Les subvencions es concediran d’acord amb el compliment dels criteris subvencionables, per 

ordre d’arribada de la sol·licitud i fins a esgotar el pressupost disponible i es limita el nombre 

d’establiments pels que una mateixa persona física o jurídica pot demanar l’ajut a un màxim de 

tres. La quantia anirà en funció de la superfície de l’activitat econòmica, la despesa d’inversió i 

el nombre d’habitacions i la tipologia d’establiment d’allotjament turístic. 

 

Així, en el cas de comerços i serveis la subvenció serà d’entre 1.000 i 1.500 euros en funció de 

la despesa d’inversió i la superfície de l’activitat econòmica. Pel que fa a la restauració i l’oci 

nocturn, l’ajut pot ser d’entre 1.500 i 2.250 euros en base als mateixos criteris. Finalment, els 

establiments d’allotjaments turístics poden rebre entre 2.250 i 4.900 euros en funció de la 

despesa d’inversió i el nombre d’habitacions. 
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La segona línia de suport del “reActivem Barcelona” serà de 8 M€ 

Els 8 milions d’euros que completaran aquest fons extraordinari formaran part d’una segona 

fase que suposarà l’impuls de subvencions per a projectes d’obres i grans inversions 

realitzades a establiments empresarials, comercials, de serveis, restauració, oci nocturn i 

allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona. 

 

Els ajuts podran suposar, com a màxim, el 50% del cost de les actuacions amb un límit de 

100.000 euros subvencionats. Per tal d’accedir a aquesta línia caldrà la presentació d’un 

projecte d’inversió que tingui per objectiu la millora de la competitivitat, del funcionament i de 

les instal·lacions del seu negoci. 

 

Aquestes actuacions podran ser de condicionament i reforma de l’establiment per millorar 

l’accessibilitat i la seguretat; l’adquisició de maquinari i altres elements relacionats amb la 

millora de la producció, servei o distribució i la digitalització; o la realització de millores en el 

camp de la sostenibilitat  i la recollida, separació i gestió de residus domèstics. 

 

El fons “reActivem Barcelona” forma part de l’acord pressupostari amb el grup d’ERC per a 

l’any 2021. 

 

 

 

2’5 milions d’euros per subvencionar les despeses de manteniment d’aquelles empreses 

vinculades amb l’oci i el turisme que han estat tancades gran part de la pandèmia 

En la mateixa línia que les subvencions del “reActivem Barcelona”, l’Ajuntament de Barcelona 

també impulsarà una línia de subvencions de 2’5 milions d’euros destinades a aquelles 

empreses vinculades als sector de l’oci i el turisme que, a causa de la pandèmia, han tingut 

períodes en els que no han tingut ingressos o aquests han estat mínims. D’aquesta manea 

se’ls ajuda amb les despeses de manteniment del negoci. 

 

El termini de sol·licitud d’aquests ajuts s’iniciarà a finals de juliol i es mantindrà obert durant dos 

mesos. Igual que en el cas anterior, les subvencions s’atorgaran d’acord amb el compliment 

dels criteris subvencionables, per ordre d’arribada de la sol·licitud i fins que s’esgotin els 2’5 

milions d’euros previstos. Aquestes subvencions aniran vinculades a la liquidació de l’Impost 

d’Activitats Econòmiques (IAE) i podran ser d’entre 1.000 i 8.000 euros.  

 

LIQUIDACIÓ IAE IMPORT SUBVENCIONS 

Fins a 2.000 euros 1.000 euros 

De 2.001 a 5.000 euros 2.000 euros 

De 5.001 a 10.000 euros 3.000 euros 

De 10.001 a 20.000 euros 5.000 euros 

Més de 20.000 euros 8.000 euros 
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Barcelona continua implementant l’estratègia de recuperació econòmica del Centre de 

Coordinació de la Resposta Econòmica 

El govern municipal continua treballant en la implementació de l’estratègia de recuperació 

econòmica de Barcelona del Centre de Coordinació de la Resposta Econòmica. Aquesta és 

una iniciativa per donar resposta de manera transversal a la crisis COVID-19 per part de 

l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de fer el seguiment de la situació econòmica i 

emprendre les mesures econòmiques municipals per afrontar-la. 

 

Per aconseguir-ho, es destinen 87 milions d’euros extraordinaris per tal de poder donar 

respostes a les necessitats sorgides en el teixit econòmic de la ciutat. A més, s’ha incrementat 

un 290% el pressupost destinat a aquest àmbit respecte de l’any 2020.  

 

Amb aquest pressupost extraordinari es busca fer front a la destrucció del teixit productiu dels 

barris de la ciutat tot mantenint l’activitat i dinamització dels locals de planta baixa, revertint el 

creixement dels espais buits i activant una nova palanca de promoció econòmica. També es vol 

fer front a la pèrdua de llocs de treball per part de la ciutadania, posant el focus d’atenció a les 

petites i mitjanes empreses, així com les persones treballadores autònomes. Finalment es vol 

revertir la situació actual pel que fa a la baixa digitalització i la falta d’adaptació de les 

instal·lacions d’establiments a la conjuntura sanitària que ha impedit la disposició d’alternatives 

a l’activitat comercial habitual i ha minvat el teixit productiu de la ciutat.  


