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 Ets una persona emprenedora? 

Vols iniciar una activitat al Districte d’Horta-Guinardó? 

Nosaltres t’acompanyem  

Decidir què i on 

A l’hora d’iniciar una activitat, el primer de tot és la idea. Valorar-la, donar-li una volta 

si cal i, quan ho tinguis tot clar, buscar un local on engegar el projecte. 

El servei d’Emprenedoria està present en diferents espais de la ciutat amb voluntat 

d'acostar-se a la ciutadania. El Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica ubicat a Nou 

Barris Activa o el Centre de Recursos per Emprendre de Barcelona Activa són espais on 

podràs transformar la idea de negoci en un projecte empresarial viable a través d'un 

programa d'activitats diari, accés a continguts online i assessorament expert, tot fomentant 

la cooperació entre persones emprenedores. Al mateix temps disposes d’un complet 

aplicatiu Pla d'Empresa ONLINE, que t'ajudarà a analitzar la viabilitat del projecte. 

L’elecció del local per instal·lar el negoci és una decisió bàsica, cal trobar la millor 

localització per garantir-ne l'èxit. Un dels factors més importants que cal tenir en compte 

és conèixer el flux de vianants que passen per davant, els eixos i associacions de comerç 

que hi han repartits pels diferents barris o la tipologia de negocis. 

A l’hora de trobar un espai, al districte comptem amb un nou recurs municipal, 

consulta el que oferim i les condicions per ser-hi! 

La Clota Cotreball         

Projectes Econòmics amb retorn social 

Nou espai municipal La Clota Cotreball on s’allotgen projectes econòmics, en el 

que la contraprestació per l’ús no és econòmica sinó per mitja d’accions de retorn 

social al territori. Per més informació, envia un email 

a laclotaespaicotreball@bcn.cat i/o consulta el web 

barcelona.cat/pdehortaguinardo/laclotacotreball 
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Iniciar l’activitat 

Comunicar o demanar la llicència d'activitat és un acte obligatori i previ a l'inici de 

qualsevol activitat empresarial, que assegura el compliment de les normatives establertes 

per poder iniciar una activitat concreta en una ubicació determinada.  

Per a conèixer quines són les normatives a complir (la superfície mínima de venda, la de 

magatzem, el saber si dues activitats diferents poden donar-se al mateix espai...) pots 

comptar amb el servei d’atenció per a consultes de llicències a l’Oficina d’Atenció a les 

Empreses. 

Si coneixes un local i tens les seves característiques, pots fer tu mateix la consulta al 

simulador de consultes de permisos de la pàgina de tràmits on line de l’Ajuntament. 

Una vegada tens la informació del local, demana hora al Departament de Llicències del 

Districte per saber si aquell local té està afectat per un pla urbanístic o si té un expedient 

sancionador obert o quina és la llicència atorgada per a la darrera activitat que s’ha 

desenvolupat o s’està desenvolupant. 

Pel que fa a la tramitació per iniciar una activitat o instal·lació a la ciutat de Barcelona, 

cal diferenciar entre: 

➢ Informació Activitats Alimentàries l'activitat principal consisteix en la venda de 

productes destinats al consum humà: pa, carn, begudes, farina, etc. 

➢ Informació Activitats no-alimentàries 

Donar-se d'alta a la Seguretat Social, de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, 

aconseguir la llicència d'activitat municipal a Llicències del Districte i pagar el preu 

públic per la recollida de residus comercials i industrials són els tràmits necessaris per 

poder iniciar l’activitat. 

En el cas de fer obres d’adequació a l’establiment haurem de fer una consulta prèvia per 

saber el règim d'intervenció que correspon (assabentat d’obres o llicència d’obres 

majors). 

Recursos per oferir un servei de qualitat 

Servei Emprenedoria Barcelona Activa   

Impulsat per l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa s’ofereixen 

serveis, eines i recursos d’emprenedoria: assessorament, càpsules formatives, programes 

a mida, aplicatius online, així com informació del finançament (Guia de recerca de 

finançament) i les subvencions (com autònoma/o llança’t, properament) existents per a la 

creació d'empreses. 
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Transmissió empresarial als barris 

És un servei d’assessorament per posar en contacte persones cedents d’un negoci i 

emprenedores, per acompanyar-les en el procés de traspàs de l’empresa. El programa 

permet que una o més persones reemprenedores accedeixen a la propietat d’una empresa 

petita o mitjana que està en funcionament a Catalunya, per fer-la créixer sense haver de 

passar per la fase de crear-la. 

Contractació de personal i subvencions a la contractació 

➢ Gestió del talent: serveis i recursos per a ajudar-te a trobar el millor talent. 

T’acompanyem  durant tot el procés des de la identificació de vacants, la cerca de 

talent, la preselecció i l'enviament de candidatures. 

Si voleu contractar persones residents al territori podem prioritzar la cerca de 

candidats/es del territori. 

 

➢ Bona feina, Barcelona! programa d’ajuts a la contractació, de fins a 12.000€,  per 

fomentar l’ocupació de qualitat a la ciutat. 

 

➢ Programa 30 Plus, ajuts a la contractació de persones en situació d’atur de 30 anys o 

més i empadronades a Barcelona. 

Servei d’Assessorament per la Igualtat 

Assessorament i acompanyament personalitzat per a millorar la vostra gestió i 

funcionament en relació a la igualtat entre dones i homes. 

Equitest: Qüestionari d’Autoavaluació per a la Igualtat a l’Empresa, és una eina de suport 

online dirigida a aquelles empreses que volen millorar la seva gestió incorporant mesures 

de foment de la igualtat entre dones i homes. 

Recursos pel Comerç 

La Direcció de Comerç de l'Ajuntament de Barcelona treballa per fer del comerç una peça 

clau de vertebració de la ciutat. 

Serveis i Programes per al Comerç 

La Direcció de Comerç ha dissenyat, conjuntament amb Barcelona Activa, un conjunt de 

serveis i programes de suport al desenvolupament empresarial, així com necessitats del 

teixit comercial de la ciutat. 
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Obert al Futur, programa formatiu per al comerç 

Programa de formació i assessorament per al comerç de proximitat, que 

s’imparteix en format grupal que incorpora una part d’assessorament 

personalitzat. 

Una iniciativa de la Regidoria de Comerç i Mercats de l'Ajuntament de Barcelona, 

a través de Barcelona Activa i amb col·laboració dels districtes i el teixit associatiu 

de la ciutat. 

Consulta l’oferta d’HORTA-GUINARDÓ 

Digitalitza’t 

Programa d’assessorament per a la transformació digital del comerç, amb el qual 

s’ofereix assessorament personalitzat a comerços, serveis de proximitat i 

associacions de comerciants per a millorar el seu nivell de maduresa digital 

Enllaços d’interès:  

✓ Avalua l'estat de maduració de la teva idea de negoci 

✓ Cens dels establiments en planta baixa per sector d’activitat 

✓ Guia de recerca de finançament 

✓ Normativa Municipal 

✓ Pla de Desenvolupament Econòmic d’Horta-Guinardó.  

✓ Llicència d’Activitat. On es poden fer aquests tràmits?  

➢ Per Internet a l’Oficina Virtual: 

▪ Llicència d’activitats  

▪ Llicència d’obres   

➢ Presencialment demanant cita prèvia per l’oficina d’atenció ciutadana: 

▪ OAC Horta-Guinardó: Lepant, 387 

 

✓ Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica ubicat a Nou Barris Activa, Carrer Vilalba 

dels Arcs, 39-41, 08042 Barcelona. 932 346 131. 

✓ Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE): 

L'OAE t'ofereix assessorament personalitzat en tots els àmbits estratègics 

➢ Per Internet, empreses.barcelonactiva.cat 
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➢ Presencialment: EDIFICI MEDIATIC  Carrer de Roc Boronat, 117, 08018 

Barcelona. 

Horari: de dilluns a dijous, de 8:30h a 18:00h i divendres, de 8:30h a 

14:30h 

✓ Normativa comercial bàsica 
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Localització del local Llicència d'obres?

Llicència d'Activitats

Alta IAE

Seguretat Social de les 
persones propietaries i 

treballadores

Preu públic per la recollida de 
residus comercials i industrials
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