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Barcelona Activa potencia els serveis de formació, 

ocupació i empresarials durant la pandèmia amb 

l’aportació de 20M€ de fons extraordinaris 

 

» L’agència municipal ha executat un pressupost de 61,8M€ l’any 2021, un 16% més 

respecte 2020, i ha rebut 12M€ de fons extraordinaris, 4M€ més que l’exercici 

anterior 

 

» Barcelona Activa ha desenvolupat un sistema de gestió compliance, en 

compliment dels nous requeriments legals, i necessari per optar als fons 

europeus 

 

» Avui ha celebrat el seu Consell d’Administració, on s’ha donat compte de les 

principals mesures i actuacions per ajudar a la reactivació de la ciutat  

 

 

  

El Consell d’Administració de Barcelona Activa ha anunciat avui que els fons extraordinaris de 

20M€ han estat clau per potenciar serveis i adaptar de forma urgent les línies prioritàries de 

formació, ocupació i acompanyaments empresarials durant els dos anys de pandèmia  viscuts 

fins ara. A més, l’any 2021 ha tancat amb una execució del pressupost de 61,8M€ que, a 

diferència dels 53,4M€ de 2020, ha representat un 16% més.  

Dels 61,8M€ del pressupost total, un 81%, concretament 49,9M€, han estat fons de 

l’Ajuntament de Barcelona, fet que reflecteix l’aposta del consistori per la societat municipal; i a 

més ha rebut 12M€ de fons extraordinaris, en el marc de les mesures CECORE per donar 

resposta ràpida a la crisi generada per la Covid. L’any 2020 els fons addicionals per cobrir 

necessitats urgents van ser de 8M€. Per tant, 20M€ extraordinaris els dos anys de pandèmia 

han permès accelerar noves mesures per donar suport a la ciutadania i la petita economia de la 

ciutat.  
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Les accions dutes a terme a través d’aquests fons responen a línies prioritàries urgents que 

han complementat l’activitat de Barcelona Activa per fomentar l’ocupació, la formació i la 

creació d’empreses, tenint en compte els sectors més afectats per la crisi sanitària i econòmica. 

A més, són mesures que han posat l’atenció en protegir l’economia de proximitat als barris i 

districtes, i fent front a bretxes territorials, digitals i de gènere. 

La destinació d’aquests ajuts han anat a diferents programes com els Reskilling, que readapten 

habilitats tant tècniques, com d’idiomes o digitals, amb dotació de 1,8M€; programes nous per 

orientar laboralment a joves i adults, com el Fem Feina, Fem Futur, amb 1,6M€; d’ajuts a la 

contractació amb 6,3M€, el Crea Feina Plus, amb incentius de fins a 6.000 euros a les 

empreses que ampliaven plantilla, i els Projectes Integrals amb Contractació amb els que es 

dona formació i oportunitats laborals a col·lectius amb més vulnerabilitat; les subvencions a 

projectes que reactiven els barris i districtes Impulsem el que fas (2M€); i el suport a la 

promoció del sector del disseny, a través de dinamització emprenedora, suport al comerç de 

proximitat i creació d’activitat d’indústries creatives, amb 288.000 euros. 

Prop de 9.000 empreses 58.000 persones ateses  

Durant 2021, el total de persones ateses a través dels serveis i programes va ser de 57.656 

persones, 58% dones, i un 7% més de l’any anterior, i la meitat han estat persones que abans 

no havien conegut els serveis de Barcelona Activa. Durant aquest any, s’han atès 8.715 

empreses, 45% empreses que per primer cop han rebut assessoraments i serveis que són un 

11% més comparat amb els exercicis anteriors. De forma excepcional, l’any 2020 es van 

atendre 21.921 empreses amb la subvenció Autono+Barcelona. 

En el marc del Consell d’Administració s’han presentat el resultat de les mesures vinculades a 

les 5 prioritats marcades per Barcelona Activa: 

- Formació i capacitació digital: s’emmarquen accions com l’apertura del nou Cibernàrium 

Nou Barris al Parc Tecnològic, amb l’objectiu d’una major proximitat d’acostar els recursos i les 

formacions als barris, i en aquest cas, on hi ha una escletxa digital, i es detecta que cal més 

acompanyament i cursos. Es cobreixen necessitats de les persones amb menys coneixement 

d’ús dels dispositius informàtics i se’ls proporciona formació pràctica. L’any 2021 ha estat l’any 

de consolidació i creixement de l’IT Academy: 2.535 persones han passat per la formació i 

sessions de divulgació d’aquesta escola de programació, un 178% més que l’any anterior. El 

rati d’inserció és del 81% i s’han atès 16.199 persones en formació tecnològica, 63%, dones, 

També s’han obert espais Antenes Cibernàrium, un a Plaça Catalunya-Movistar Centre, i un 

altre al Canòdrom, per oferir més formació digital a la ciutadania. El conjunt d’Antenes 

Cibernàrium han tingut 3.092 participants. 

- Reforç a l’emprenedoria i competitivitat de pimes i treball autònom: s’han constituït 603 

empreses des de l’Oficina d’Atenció a les Empreses, un 18,5% que el 2020; els ajuts per a la 

contractació Crea Feina Plus han atorgat 642 ajuts, i cal sumar-hi 89 que eren de l’any anterior 
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i s’han executat al 2021. Altres exemples són la mesura Barcelona Accelera, excepcional i 

sense precedents, mitjançant fons de capital risc s’ha contribuït en inversió i ha impactat en 58 

start-ups de la ciutat; el B-Crèdits que s’ha impulsat amb l’ICF i Avalis han permès llançar un 

miler de microcrèdits de 12.500 euros per donar suport a empreses petites i mitjanes. El 

Barcelona Internacional Welcome Desk és un altra mesura d’impuls al talent internacional dins 

de la ciutat, que ja ha atès a 126 persones en pocs mesos des de la seva inauguració. A l’àrea 

d’emprenedoria s’han atès 1.670 projectes, 3,2% més que 2020; la xarxa d’incubadores de 

Barcelona Activa (Incubadora Glòries, Almogàvers, MediaTIC, Parc Tecnològic i InnoBa) han 

tingut un total de 230 projectes en tot 2021; i en quant a promoció del disseny, accions com 

Dissenyem comerç o Barcelona Fashion Forward, han promogut l’emprenedoria i els sectors 

més creatius de la ciutat en diferents activitats. 

- Nous pols tractors de desenvolupament territorial i sectorial: cal destacar la mesura de 

govern d’impuls a l’Economia Blava, a la qual es destina 40,5M€ i més de 52.000 m2 per donar 

dinamisme a activitats socioeconòmiques vinculades amb els àmbits aquàtics; i s’hi 

emmarquen els nous pols d’activitat econòmica que obren nous equipaments: Palo Alto (en el 

sector de les indústries creatives), Estadi Olímpic (esport i tecnologia), Food Lab (alimentació 

sostenible) i Node Formatiu (Economia Blava). 

- Accés al treball i foment de l’ocupació de qualitat: l’any 2021, només en Treball i 

Ocupació, es van atendre 30.675 persones, un 13,8% més que l’any anterior, i dels quals 

10.146 joves; es va celebrar un Saló de l’Ocupació, amb prop de 5.000 visitants i on es van fer 

3.500 assessoraments; i per primer cop, s’han format persones a través de cursos d’idiomes, 

considerats estratègics en la societat globalitzada actual, i formacions tecnicoprofessionals que 

han permès canviar d’activitat laboral gràcies a formacions de curta durada i realitzades als 

principals centres de referències de cada sector; programes d’intermediació laboral han acostat 

les empreses a les persones candidates, i han aconseguit 282 insercions al món del treball; els 

Punts de Defens dels Drets Laborals ha consolidat el servei amb atenció presencial a tots els 

districtes i atenció telemàtica amb l’atenció a 2.168 persones; el programa Fem Feina, Fem 

Futur que va donar resposta  a 7.500 persones quan l’atur a la ciutat es va elevar per la 

pandèmia. 

- Economia de Proximitat per combatre les desigualtats: una de les mesures amb més 

impacte ha estat l’estratègia Amunt Persianes, amb àmplia col·laboració municipal, i que, entre 

altres coses, aconsegueix instal·lar nova activitat a baixos buits, amb diferents tipus d’ajuts; el 

programa de subvencions Impulsem el que fas, que acaba d’obrir una nova convocatòria per a 

projectes, ha impulsat els darrers dos anys el màxim de projectes fins ara, més de 300, que 

impacten positivament en l’economia de la ciutat i afavoreixen noves contractacions; el 

programa Comerç a punt, acompanyant en les necessitats i digitalització dels comerços han 

atès 375 empreses; i a 815 empreses vinculades a l’economia social i solidària.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

www.barcelona.cat/premsa 

A més, nou sistema de gestió ‘compliance’ 

Barcelona Activa ha explicat als consellers i conselleres que ara compta amb un sistema de 

gestió de compliance que, entre altres aspectes, esdevé una eina necessària per optar als fons 

europeus. L’agència dona compliment als nous requeriments legals i consolida el seu model 

d’organització referent en molts àmbits, com ho és en el món de l’Ocupació i l’Empresa. Aquest 

sistema, i especialment en el cas de les organitzacions públiques, és una garantia de prevenció 

penal de l’empresa i de mesures antifrau. 

L’agència municipal continua acompanyant el teixit econòmic de la ciutat en aquesta etapa de 

recuperació, i a través dels fons NextGenEU vol contribuir a una millor transició digital i 

sostenible de l’economia de la ciutat. 

  

 


