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RECURSOS I SERVEIS PERAL 
COMER(; DE PROXIMITAT 
A NOU BARRIS 
https://www.viunoubarris.com 

ASSESSORAMENT 

PAAE NOU BARRIS_Punt d 1atenció a l 1activitat 
economica 

Servei per al comen; de Nou Barrisque ofereix 

assessorament per reactivar-lo i millorar-ne la 

comunicació, així com acompanyament per 

trabar noves formes de financ;ament, revisar-ne 

el pla economic i introduir-hi noves tecnologies 

per guanyar en eficiencia i impacte. A més a més, 

el PAAE també ofereix serveis per a persones 

emprenedores, projectes d'economia social i 

solidaria, i empreses i entitats en general del 

districte. 

COMER( A PUNT 

Assessorament professional individualitzat per 

reactivar el teu negoci. Es pot disposar d'entre 5 i 

12 hores d'assessorament presencial a la botiga i/o 

per via telematica, sempre respectant els ritmes de 

treball i de manera totalment graturta. 

o 

COM ES DEMANA 

Telefon 665 888 805 

932 346 131 

punteconomicnb@ 

barcelonactiva.cat 

A través del web 

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/comerc-a-punt
https://www.viunoubarris.com


RECURSOS I SERVEIS PERAL 
COMER<; DE PROXIMITAT 
A LA CIUTAT 

FORMACIÓ 

Activitats en línia pera empres es 

Cataleg de formacions per fer quan es pugui o es 

vulgui. lnclou formacions en molts ambits, des 

de constitució de temes de financ;ament fins a 

internacionalització. 

Activitats en streaming pera empres es 

Cataleg de formacions per fer en di recte (en 

línia). lnclou formacions en molts ambits, des 

de constitució de temes de financ;ament fins a 

internacionalització. 

Pla estrategic pera Pimes i person es 
autonomes 

Eina d'autoservei que ajuda a analitzar la situació 

del comer<; i a dissenyar-hi un pla de contingencia 

,. 

COM ES DEMANA 

A través del web 

A través del web 

A través del web 
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https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/formacio-online
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/detall-formacio?id=1080500
https://peppa.barcelonactiva.cat/peppa/#/login/ca


RECURSOS I SERVEIS 
PERAL COMER<; DE 
PROXIMITAT A 
LA CIUTAT 

DIGITALITZACIÓ 

Plans de digital ització pera micropimes i 
persones t rebal ladores autonomes 

Des de la diagnosi del negoci fins a l'acompanya
ment en la implementació del pla i el seguiment 
de consecució d'objectius. 

Re-connectant 

El programa de l'Ajuntament, Endesa i Barcelona 
Comer<; per digitalitzar el comer<; de barri. Cataleg 
de cursos amb diferents sessions. 

1. Digitalitza el teu negoci
lnclou sessions de GESTIÓ INTERNA i de
digitalització

2. Crea el web del teu negoci
lnclou sessions per crear webs i per atraure visites
al web

3. Dona a coneixer el teu negoci
lnclou marqueting a Internet i publicitat a Internet

4. 1 ncrementa les teves vendes
lnclou vendes i fidelització de la clientela i venda
per Internet

COM ES DEMANA 

Demana el servei 

Demana el servei 

lnscripcions web 

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/assessorament-en-digitalitzacio
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid=9&from=formserveis
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca_ES/web/es/formacio-i-programes-per-al-comerc


RECURSOS I SERVEIS 
PERAL COMER<; DE 
PROXIMITAT A 
LA CIUTAT 

CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 

Servei d'intermediació de Barcelona Activa_Gestió 
del Talent 
Servei d'acompanyament durant tot el procés per cobrir 
vacants de feina o per a alumnes en practiques, des de 
la identificació de vacants fins a la cerca de talent, la 
preselecció i l'enviament de candidatures. Ofereix la 
possibilitat de prioritzar persones del territori. 

Programes d'ajuts a la contractació de joves 
i de majors de 30 anys 
Programes del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
per impulsar la reactivació socioeconomica a la 
ciutadania i a les empreses amb l'objectiu de generar 
noves contractacions. 

AJUDES I SUBVENCIONS 

B-CREDITS
Microcredits de 12.500 € avalats per l'Ajuntament 
de Barcelona per reactivar l'economia. 
Subvenció per a la digitalització del comer�. 

Amunt Persianes! 
Estrategia de dinamització de locals en planta baixa que 
impulsa l'Ajuntament de Barcelona per reduir el nombre 
de locals buits a la ciutat i fomentar-ne la seva ocupació. 

Subvencions comer� i serveis 
Unía de subvencions per a la transformació digital del 
comer� de proximitat i la restauració de barrí. 

lmpulsem el que fas 
Ajuts de fins al 80% per a projectes que activen 
l'economia deis barris. 

COM ES DEMANA 

Demana el servei 

Demana el servei 

Demana el servei 

A través del web 

https:/ /ccam.gencat. 

cat/ca/serveis/ 

A través del web 

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid=3&from=formserveis
https://online.ccam.cat/view.php?J=xeiWwEyR5JUkjAGOwY3m892A&C=7Gi1kU892X3PxeekQx60dcdA
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&serviceid=2&from=formserveis
https://www.barcelonactiva.cat/es/amuntpersianes
https://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/innovacio/innovacio-empresarial/oficina-next-generation-eu/index.html
https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/impulsem-el-que-fas


RECURSOS I SERVEIS 
PERAL COMER<; DE 
PROXIMITAT A 
LA CIUTAT 

TRASPAS DE NEGOCI 

Pla de transmissió empresarial 

Servei que té per objectiu facilitar la transmissió de 

petits comer�os i negocis de proximitat a fi d'evitar 

el tancament per motius de jubilació, canvi de 

domicili o qualsevol altre motiu personal deis seus 

propietaris. 

ALTRES SERVEIS 

Servei Emprenedoria Barcelona Activa 

Oficina Atenció a les Empreses 

ALTRES ADMINISTRACIONS 

Diputació de Barcelona 

Cataleg de serveis convocatoria 2021-23. 

Comer� i consum 

Districte de 

Nou Barris 

COM ES DEMANA 

A través del web 

A través del web 

A través del web 

A través del web 

https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/ca_ES/web/es/pla-de-transmissio-empresarial-als-barris-cedents
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/accedeix?saveLastPath=0&p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&_58_redirect=/ca_ES/web/es/pla-de-transmissio-empresarial-als-barris-cedents
https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/resultats



