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L’Ajuntament de Barcelona destina una xifra rècord per
finançar 263 projectes econòmics innovadors i de
proximitat
»

Enguany s’ha destinat el pressupost més alt fins ara del programa Impulsem el que
fas, 3’7 milions d’euros, i també s’ha arribat al major nombre de projectes
subvencionats

»

L’objectiu és dinamitzar projectes nascuts i arrelats a un territori i adaptats a les
necessitats dels barris

»

En aquesta edició s’ha fixat com a prioritat el suport a nova activitat econòmica i al
comerç de barris més desfavorits, que ha suposat un 40% del crèdit pressupostari,
així com l’impuls de nous projectes que generen ocupació, entre d’altres modalitats

»

Impulsem el que fas es consolida amb un total de sis edicions (2017-2022) que han
subvencionat 839 projectes i impactat, a través de formacions i serveis, en 20.000
persones i 5.000 empreses. El pressupost total és de 16,5 milions d’euros

L’Ajuntament de Barcelona ha destinat 3,7 milions d’euros al finançament de 263 projectes
econòmics innovadors i de proximitat, adaptats a les necessitats dels barris i promoguts des dels
barris i districtes. L’edició del programa Impulsem el que fas de 2022 és la que ha ofert l’import
més elevat, una xifra rècord comparada amb les convocatòries anteriors, i també el que ha arribat
a un major nombre de projectes subvencionats. Amb el propòsit de contribuir a l’aixecament de
persianes per a noves activitats, de generar nova ocupació i d’impulsar projectes d’innovació
socioeconòmica i d’economia social i solidària, es va incrementar en 800.000 euros la partida
pressupostària inicial.
Les subvencions poden cobrir fins el 80% del pressupost de cada projecte, un import que reben
de forma immediata, per tal que comptin amb aquest suport per l’impuls de la seva activitat,
dinamitzant els barris i alhora districtes de la ciutat.
El tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Jaume Collboni, ha destacat
que “enguany hem destinat un pressupost rècord per a l’Impulsem el que fas perquè creiem que
potenciar l’economia dels nostres barris a través de negocis de proximitat que dinamitzen el
territori i milloren la qualitat de vida del veïnat és una de les millors respostes a la situació
econòmica actual” i ha afegit que “el balanç d’aquesta iniciativa ens avala, ja que gràcies a aquest
programa hem subvencionat 839 projectes amb un impacte en formacions i serveis que han
arribat a les 20.000 persones i a 5.000 empreses”.
El consistori veu primordial l’impuls socioeconòmic del territori per cultivar i enfortir aquells
negocis de proximitat. A més, fent-ho d’una forma sostenible en el temps, que contribueixi a una
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ciutat resilient a les fluctuacions econòmiques i condicionants externs que puguin repercutir en
la vida dels ciutadans i ciutadanes i la solidesa de les empreses. En aquest sentit, l’acció
s’emmarca en les estratègies de promoció econòmica integrals als diferents territoris, amb un
impacte positiu sobretot en els sis districtes amb indicadors econòmics més desfavorables.
De les sis modalitats a la que es podien acollir els projectes:
•

158 són projectes en la modalitat ‘Amunt Persianes’. En el marc de l’estratègia molt més
àmplia del mateix nom, en aquesta categoria es vol impulsar l’aixecament de persianes
per a la instal·lació de nova activitat econòmica a locals en planta baixa, així com
acompanyar en la millora dels negocis ja existents en els barris més desfavorits, del Pla
de Barris. D’aquests, 99 són millora del negoci i 59, aixecaments de persianes de nova
activitat. Aquesta modalitat se’n duu el 40% del total pressupostari del programa.

•

25 projectes de la modalitat ‘Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària
en sectors estratègics i en clau territorial’. Des d’aquesta vessant, l’objectiu és
incrementar la dimensió comunitària dels projectes, la capacitat d’innovar al territori, i
l’articulació en els barris i districtes de la ciutat.

•

42 projectes del ‘Foment de l’ocupació de qualitat al territori’. En aquest cas amb
iniciatives adreçades especialment a col·lectius vulnerables a l’atur, així com promoure la
qualitat en l’ocupació, amb salaris dignes i bones condicions en el lloc de treball.

•

9 són projectes de ‘Turisme responsable i sostenible’. En aquesta modalitat els
projectes seleccionats fomenten l’emprenedoria i l’empresa responsable en generació
d’activitats d’arrelament del turisme en el territori, i amb la vinculació amb els objectius de
desenvolupament sostenible i l’Agenda 2030.

•

31 projectes han estat seleccionats en la modalitat ‘Alimentació sostenible i consum
responsable’, que contribueixen a avançar cap a un consum més eficient i garantir una
alimentació sana, justa i sostenible a la ciutat.

•

7 projectes són de la modalitat ‘Centres de distribució Urbana de Mercaderies
d’Última Milla’ que busquen millorar l’eficiència i reduir l’impacte mediambiental del
repartiment urbà de mercaderies mitjançant el desplegament d’iniciatives de repartiment
d’última milla en vehicles de zero emissions.

Quant a l’abast territorial dels projectes, 42 tenen repercussió a tota la ciutat; i, focalitzant en
districtes: 54 a Nou Barris; 33 a Sants-Montjuïc; 31 a Sant Martí; 30 a Horta-Guinardó; 29 a Ciutat
Vella; 17 a Sant Andreu; 12 a Gràcia; 11 a l’Eixample; 3 a Les Corts; i 1 a Sarrià-Sant
Gervasi. Així, més del 60% dels projectes subvencionats es concentren en els sis districtes de
renda més baixa, donant empenta a més a nova activitat econòmica en aquestes zones
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geogràfiques. El desplegament d’Impulsem el que fas, però, dona oportunitats als negocis de
tota la ciutat.
Aquest programa es consolida a Barcelona després de sis convocatòries llançades, des de 2017
fins a l’actualitat. En tots aquests anys, s’hi han destinat 16,5 milions d’euros, i s’han subvencionat
839 iniciatives amb un impacte en formacions i serveis que han arribat a 20.000 persones i 5.000
empreses. El 50% dels projectes finançats tenen accions i activitats destinades a persones en
risc d’exclusió social.

ANNEX
Exemples de projectes finançats el 2022
Modalitat 1. ‘Amunt Persianes’
•
•

Fisioteràpia Minyu
Reobrim el Bar Venezia inaugurat l’any 1959

Modalitat 2. ‘Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics i en clau territorial’
•
•

Producció i autoconsum d’energia en l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús
EduCoop: intercooperació estratègica en l’ecosistema educatiu de l’ESS

Modalitat 3. ‘Foment de l’ocupació de qualitat al territori’
•
•
•

Escola Taller Viserveis
Consolidació del Servei d’Inserció Laboral de MIFAS a Barcelona
Generació dones

Modalitat 4. ‘Turisme responsable i sostenible’
•
•

Apropa’t més als barris
Itineraris Submarins a Barcelona - ISBarcelona

Modalitat 5. ‘Alimentació sostenible i consum responsable’
•
•

Cooperativa integral Rebost Molsa
Gra Sencer: Producció de cereal i farina local per la Sobirania Alimentària

Modalitat 6. ‘Centres de distribució Urbana de Mercaderies d’Última Milla’
•
•

Desenvolupament i creixement de l’última milla
Ampliació i consolidació de la microplataforma DUM de Trèvol
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