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L'Ajuntament de Barcelona, 
a través de Barcelona Activa, 
convoca per quart any consecutiu 
aquest programa innovador de 
subvencions per finançar projectes 
que impulsin l’economia dels barris. 

Es busquen projectes arrelats al 
territori que fomentin l’ocupació, 
l’emprenedoria i l’empresa, la 
innovació socioeconòmica, el 
turisme responsable i sostenible 
i la innovació social digital així com 
models agroalimentaris sostemibles 
i de consum responsable.

I com a novetat, enguany se 
subvencionaran noves tipologies 
d’accions en les modalitats 
d'Empresa al territori, Innovació 
socioeconòmica i ESS en sectors 
estratègics i Models Agroalimentaris 
Sostenibles i Consum Responsable.

Convocatòria de subvencions 
per a l’impuls socioeconòmic del territori

Qui s’hi pot presentar?

Us hi podeu presentar tant 
persones físiques com jurídiques: 
associacions, fundacions, micro 
i petites empreses, cooperatives, 
comerços de proximitat, persones 
autònomes, etc.

Import de la subvenció

Podreu rebre �ns al 80% del 
pressupost total del vostre projecte, 
amb un màxim de 40.000 euros 
d’import subvencionat.

Aquest any el projecte subvencionat pot ser el teu!



Modalitat 1    Renovada!

Empresa al territor
Impuls a les empreses i l’emprenedoria al 
territori a través de l’ocupació de locals 
buits en planta baixa als districtes amb 
renda inferior a la mitjana de la ciutat 
(consulteu els 6 districtes detallats a la 
convocatòria).

Modalitat 2    Renovada!

Innovació socioeconòmica 
i ESS en sectors estratègics
Foment de la innovació socioeconòmica 
vinculada al territori i amb dimensió 
comunitària a través de projectes en sectors 
estratègics que tinguin en compte la 
participació d’agents comunitaris, parteixin 
de necessitats detectades des del territori 
i contribueixin al desenvolupament dels 
objectius de l’Estratègia d’Economia Social 
i Solidària 2030 de la ciutat. 

Modalitat 3

Foment de l’ocupació 
de qualitat al territori 
Iniciatives adreçades a col·lectius 
especialment vulnerables a l’atur i 
de promoció de l’ocupació de qualitat. 
Podran ser actuacions d’orientació, 
formació i programes d’experienciació, 
mercat de treball i intermediació o 
d’abordatge de la precarietat laboral. 

Quins projectes poden ser subvencionats?
Projectes nous o existents que busquin millorar 
la situació socioeconòmica dels barris.



Modalitat 4

Innovació social digital 
als territoris
Impuls de les tecnologies obertes i de 
protecció del dret a la intimitat per fomentar 
noves formes d’innovació i col·laboració que 
resolguin reptes socials i de sostenibilitat 
dels territoris. Projectes de connectivitat 
digital i eines co-creació de fabricació 
digital; robòtica i intel·ligència artificial; 
dades obertes, etc.

Modalitat 5

Turisme responsable i sostenible 
Impuls de nova activitat econòmica 
turística, arrelament als territoris i foment 
de l’emprenedoria, l’empresa responsable 
i l’ocupació de qualitat en el sector, tot 
vinculant-se a la consecució dels objectius 
de desenvolupament sostenible i l’agenda 
2030.

Modalitat 6    Renovada!

Models agroalimentaris 
sostenibles i consum responsable
Projectes o iniciatives socials i/o 
empresarials compromeses amb els drets 
laborals, l’economia local, la sostenibilitat i 
el clima,  que contribueixin a avançar cap un 
canvi de model de consum més responsable 
i en especial garantir una alimentació sana, 
justa i sostenible a la ciutat.

Modalitat 7    NOVA!

Reactivació de l’activitat 
econòmica de proximitat 
als barris de Pla de Barris
Recuperar l'activitat econòmica prèvia a 
la crisi per CoVid19 d'empreses, comerços 
i projectes de proximitat dels barris de 
Pla de barris. Per iniciatives que fomentin 
l'ocupació i el treball digne, reorientin 
el model de negoci per incrementar-ne la 
viabilitat i resiliència, recuperin o fidelitzin 
clientela, generin noves formes de treball 
que millorin l’eficiència del projecte, o 
realitzin accions de promoció econòmica 
entre diverses empreses i entitats del 
territori. 



Sol·liciteu 
la subvenció!

barcelonactiva.cat/impulsemelquefas

proximitat@barcelonactiva.cat
93 485 32 07 

Direcció de Desenvolupament 
de Proximitat de Barcelona Activa

Des del Portal de Tràmits de l'Ajuntament 
de Barcelona (amb certificat digital)

http://ajuntament.barcelona.cat/ca/
informacio-administrativa/subvencions

Només per via telemàtica


