Servei d’Assessorament Empresarial

A l’Oficina d’Atenció a les Empreses comptem amb un servei permanent d’assessorament a petites empreses i
professionals autònoms sobre les diferents àrees de gestió de la seva activitat: comercial, recursos humans,
logística, àrea administrativa i econòmico financera, realitzat per l’equip tècnic especialitzat de Barcelona Activa.

El servei parteix d’una diagnosis inicial per avaluar la situació de l’empresa i detectar els punts de millora. A
continuació es planteja amb la empresa una sèrie d’accions i propostes de millora, amb un acompanyament que
pot de tipus més puntual en el cas de que l’empresa tingui necessitats molt concretes i definides, o bé un
acompanyament més profund si l’empresa necessita fer un anàlisis i un replantejament de tipus més estratègic.

Per fer aquest acompanyament el servei compta amb dos recursos específics, gestionats per l’equip tècnic de
Barcelona Activa:

•

•
•

Pla Estratègic de Creixement (PEC)
Conveni de col·laboració amb l’associació VAE (Voluntaris en Assessorament Empresarial)
Punt d’Atenció Econòmica al Districte de Nou Barris
Pla Estratègic de Creixement (PEC)
Aquest és un recurs adreçat específicament a les empreses interessades en participar en un procés de reflexió
estratègic, en el que s’analitzaran totes les àrees de gestió de l’empresa, en un procés global de millora i una
planificació integral a mig i llarg termini.
Per fer aquest procés, les podran fer servir un aplicatiu online, i comptaran amb l’assessorament de l’equip tècnic
de Barcelona Activa.
Per accedir a l’aplicatiu: pec.barcelonactiva.cat

Conveni de col·laboració amb l’associació VAE
VAE és una associació formada per voluntaris i voluntàries amb experiència en el mon empresarial ja sigui perquè
han desenvolupat càrrecs directius i de responsabilitat o han gestionat les seves pròpies empreses. Els voluntaris
de l’associació assessoren a petites empreses i professionals de manera desinteressada amb la finalitat de
retornar a la societat el seu coneixement i experiència.
Punt d’Atenció Econòmica al Districte de Nou Barris
Les entitats i empreses del Districte de Nou Barris disposen d’un punt d’assessorament i acompanyament específic
al barri de la Guineueta, carrer Vilalba dels Arcs 39

Quines empreses poden participar?
Petites empreses i professionals autònoms de la ciutat de Barcelona, que necessitin orientació i recolzament en la
millora de la seva activitat, ja sigui en aspectes concrets de la gestió empresarial, o ja sigui perquè estiguin
interessades en processos més generals de reflexió estratègica.
Sol·licita el servei complimentant el formulari de demanda de serveis que trobaràs en
https://empreses.barcelonactiva.cat/web/es/assessorament-a-empreses-i-entitats

