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Ajuts i
serveis per a
comerços i
empreses

 

Aquest estiu l’Ajuntament de Barcelona
ha posat en marxa dues línies d’ajuts
econòmics que poden beneficiar als
comerços i negocis del districte.

A més, a Nou Barris existeix un servei
que de manera permanent acompanya
a comerços i empreses donant suport
a totes les necessitats de les persones
empresàries o comerciants.

Facilitem informació sobre aquests tres
serveis i ajuts. Tingueu present que les
subvencions tenen una data límit de
lliurament de sol·licituds.

barcelona.cat/noubarris



Un nou fons extraordinari de 20 M d'euros per donar suport a les
activitats econòmiques que més han patit la Covid-19.
Hi poden optar els comerços i els locals de restauració, oci nocturn
i allotjaments turístics que hagin fet o tinguin previsió de fer
intervencions de millora als seus establiments entre la declaració
de l’estat d’alarma i el 31 de desembre de 2021.

Millores generals de les instal·lacions.
Adaptació al context de la covid-19: mampares protectores, catifes
desinfectants, sistemes de ventilació o purificadors d’aire...
Millores de digitalització: nou material informàtic, serveis de
comunicació digital, enfortiment de la seguretat informàtica...
Millores d’accessibilitat: eliminació de barreres arquitectòniques
per afavorir l’accés a les persones amb discapacitat visual o
mobilitat reduïda.
Millores en eficiència energètica i sostenibilitat: sistemes d’aïllament
tèrmic o per a la recollida, separació i gestió dels residus domèstics.

Les subvencions es concediran per ordre d’arribada de les
sol·licituds fins a esgotar el pressupost. Una mateixa persona física
o jurídica pot demanar ajuts per a un màxim de tres establiments.
La quantitat adjudicada anirà dels 1.000 als 4.900 euros i dependrà
de la superfície de l’activitat econòmica, la inversió i, en els casos
dels allotjaments turístics, del nombre d’habitacions i el tipus
d’establiment.
Aquest estiu s’obrirà la 2a fase d’aquesta línia d’ajuts, dotada amb 8
milions d’euros, per a projectes d’obres i grans inversions
realitzades en establiments empresarials, comercials, de serveis,
restauració, oci nocturn i allotjaments turístics. Es cobrirà fins al
50% del cost de les actuacions amb un límit de 100.000 euros.

AJUTS ECONÒMICS PER A
EMPRESES I COMERÇOS
“REACTIVEM BARCELONA”

Sol·licituds del 12 al 30 de juliol de 2021
www.barcelona.cat/reactivacioeconomica

Què són?

Quin tipus de millores poden optar als ajuts?

Què cal tenir present?

Es tracta d’una línia d’ajuts inclosa dins la convocatòria d’ajuts per
al foment de la protecció i millora del paisatge urbà de Barcelona.
Són subvencions per a obres de naturalització i sostenibilitat,
millora de la imatge exterior dels comerços i millora de
l'accessibilitat.

Rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels locals
comercials, en locals històrics protegits i no protegits.
Millora de l’accessibilitat dels locals comercials des de la via
pública.
Millora de la sostenibilitat en locals.

Sí, a determinades zones de Nou Barris els ajuts poden arribar fins al
75 % de l'import de les obres amb un màxim de 10.000 €. Aquestes
zones són:

C/ Fabra i Puig, des de l'av. Meridiana fins al carrer Canfranc 
Via Júlia, des de la plaça de la República fins a la Via Favència
C/ Pablo Iglesias, des del c/ Argullós fins a la Via Favència
C/ Joaquim Valls, des de Via Júlia fins a l'av. Rio de Janeiro

AJUTS ECONÒMICS PER A LA
MILLORA DELS PETITS
COMERÇOS

Sol·licituds fins al 30 de novembre de 2021
www.barcelona.cat/paisatgeurba

Què són?

Quin tipus de millores poden optar als ajuts?

Hi ha algun ajut addicional per a Nou Barris?

Tens una idea de negoci o vols posar en marxa una iniciativa
socioeconòmica?
Ets un/a professional autònom/a, tens un comerç o una empresa i
tens dubtes i necessites assessorament professional?
Vols conèixer els ajuts i les eines de finançament que pots tenir?
Vols aprofitar Internet per millorar el negoci? vols saber com crear
el teu comerç online?
Saps com controlar les despeses del teu negoci/comerç? 
Saps com establir el preu dels teus productes? 
Busques personal? 
Busques tenir més clientela?
Et cal reorientar el teu negoci? 

Desenvolupament de la idea
Estudi de mercat (competència, aterrament del producte...)
Estudi de viabilitat financera
Pla d’empresa certificat
Tràmits i llicències
Formació
Recerca de finançament
Reorientació del teu negoci

ASSESSORAMENT PER A
EMPRESES I COMERÇOS

Servei permanent
www.barcelonactiva.cat/noubarrisactiva

Truca al Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris (PAAE), un
dels serveis que s’ofereixen a l’espai municipal Nou Barris Activa per a
la promoció econòmica i l’ocupació.

Què t’oferim?
Acompanyament al llarg de tot el procés:

Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Nou Barris (PAAE)
Nou Barris Activa
C/ Villalba dels Arcs 39
Tel. 665 888 805
punteconomicnb@barcelonactiva.cat 

Més informació: Més informació:Més informació:

mailto:punteconomicnb@barcelonactiva.cat

