Barcelona Activa
Empreses
Suport i acompanyament
a empreses
P R O G R A M A D E F O R M A C I Ó I A C T I V I T AT S

2020

GENER

FEBRER

MARÇ

L’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE)
neix com l’espai de referència per a
les empreses i pimes de Barcelona.
És el punt de contacte, informació i
assessorament pel desenvolupament
de les organitzacions.
Impulsada per l’Ajuntament de Barcelona
a través de Barcelona Activa, l’OAE busca
donar suport i millorar l’economia i el
teixit empresarial de la ciutat. Es tracta
d’un únic espai que aglutina tots els
serveis de valor afegit que necessita
l’empresa per créixer, en què un equip
expert acompanya de forma integral
a les organitzacions per resoldre les
seves necessitats. També contempla una
línia específica de serveis i activitats
per enfortir les empreses i entitats
d’Economia Social i Solidària de la ciutat.

Així, a l’OAE es pot rebre informació i
realitzar tràmits d’interès empresarial,
tant municipals com de constitució
o comerç exterior, participar en algun
dels programes de desenvolupament
empresarial o en les activitats de formació
que s’hi organitzen. També es posa a
disposició d’entitats i organitzacions
l’Espai Barcelona, una zona per realitzar
reunions corporatives tot incorporant els
valors de la marca Barcelona.

Fes-nos arribar les teves necessitats
i un equip expert t’acompanyarà per
resoldre-les a l’OAE.
Per a més informació entra al web

barcelonactiva.cat/empreses
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Serveis
A través dels serveis de l’OAE
atenem les necessitats de les
empreses i pimes de forma
personalitzada, i un equip tècnic
les acompanya i assessora en tots
aquells àmbits estratègics per a
la seva gestió i desenvolupament.

> Constitució d’empreses

barcelonactiva.cat/empreses/
serveis

> Assessorament a empreses
i entitats

> Informació i tràmits
municipals
> Finançament empresarial

> Gestió del talent
> Transmissió empresarial
> Internacionalització
i tràmits de comerç exterior
> Barcelona Landing Services
> Localització
> Punt d’informació Brexit
> Prototipatge i Innovació
> Espai Barcelona
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Constitució
d’empreses
Servei d’informació, assessorament i tramitació telemàtica per
constituir societats mercantils
(societats limitades) i altes
d’empresaris/àries individuals
(autònoms/es). Les constitucions es realitzen en un termini
de 4 a 10 dies per a les SL, i de
forma immediata per a l’alta
com a empresari/ària individual.
Per accedir al Servei de Constitució d’empreses cal assistir
prèviament a l’activitat formativa
“Com tramitar telemàticament
amb Barcelona Activa”, de dues
hores de durada.

Més de 5.000 empreses
constituïdes des del 2008
HI COL·LABOREN:

CIRCE, Ministerio de Industria,
Energía y Turismo

“Si només tens
la idea,
Barcelona Activa
t’ajuda a fer el
pla de negoci, després crear
l’empresa, créixer i, fins i tot,
escalar internacionalment.”
Roman Sandoval (DefyU)

Informació
i tràmits
municipals
Servei d’informació i assessorament sobre els principals
tràmits municipals necessaris
per desenvolupar una activitat
econòmica a Barcelona com,
per exemple, tràmits relacionats
amb obres, via pública o llicències d’activitat.

Més de 500 empreses i
3.000 persones emprenedores ateses el 2019

“L’entrevista
amb una tècnica
de Barcelona
Activa ha estat
de gran ajuda a l’hora
d’articular en concret les
idees per poder donar-li
una empenta al negoci.
Va ser una xerrada llarga
i compromesa, no pas
un tràmit.”
Jordi Bonamusa
Espai 34BCN

Finançament
empresarial
Servei de suport en la recerca de
finançament a través d’un equip
expert que treballa conjuntament
amb l’empresa en el diagnòstic i
la definició del millor itinerari a seguir segons les seves necessitats
específiques, i que dóna suport
en tot el procés de tramitació i assoliment. El servei permet accedir
a productes financers existents,
tant públics com privats, bancaris
i alternatius, amb el segell de
garantia de Barcelona Activa.

Més de 20 milions d’euros
aconseguits anualment
per una mitjana de 200
empreses
HI COL·LABOREN:

Finançament públic: ICF, CDTI,
Enisa, Horizon2020, etc.
Finançament bancari: Banc
de Sabadell, BBVA, La Caixa,
Caixa d’Enginyers, etc.
Xarxes de Business Angels:
BANC, Eix Technova, ESADE
BAN, IESE Business Angels,
Keiretsu Forum, SeedRocket,
Antai Business Angels, etc.
I una quinzena de plataformes
de finançament alternatiu
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Assessorament
a empreses
i entitats
Servei personalitzat i expert per
diagnosticar i definir accions de
millora per a tot tipus d’empreses:
persones autònomes, comerços,
pimes, empreses i entitats
d’Economia Social i Solidària. Un
cop realitzat el diagnòstic, es recomanen formacions i programes
adequats a les vostres necessitats.

Hem reforçat
l’atenció
personalitzada a
empreses de l’àmbit
de l’Economia Social
i Solidària amb eines
i recursos per enfortirles i consolidar-les
Més informació
i inscripcions a:
barcelonactiva.cat/ess

Oferim assessorament en
el foment de la igualtat
de gènere a l’empresa per
fomentar la igualtat entre
dones i homes en el seu
funcionament intern.
S’orienta tant a facilitar el
compliment de la normativa
legal en matèria d’igualtat com
a identificar altres mesures.
HI COL·LABOREN:
VAE, SECOT i Departament de
Transversalitat de Gènere de
l’Ajuntament de Barcelona.

Gestió del talent
Servei d’acompanyament i
assessorament en necessitats vinculades a la gestió
dels Recursos Humans de les
empreses: captació i retenció
del talent, informació i suport en
matèria de contractació, polítiques retributives, bonificacions
a la contractació, mesures de
conciliació i recursos per a la millora competencial dels equips.
S’ofereix aquest suport tant per
posicions laborals com per a
la incorporació de personal en
pràctiques universitàries o de
tercer cicle.

Prop de 1.000 contractes
laborals i 400 convenis en
pràctiques signats durant
el 2019
Col·laborem amb més de 50
centres de formació i disposem d’una plataforma pròpia
de persones candidates.

“Barcelona Activa
ens ha facilitat la
primera selecció
curricular, que ens ajuda a
anar més al detall de les
posicions que tenim obertes
en aquest moment.”
Mireia Dafis
(Fira de Barcelona)

Transmissió
empresarial
Servei d’acompanyament en el
procés de transmissió d’empreses i pimes, tant a les persones
que volen cedir el seu negoci com
a potencials empresaris/àries
que vulguin donar-hi continuïtat.
Per la banda de la persona
reemprenedora, s’identifiquen les
oportunitats de negoci i s’ofereix
assessorament per realitzar el
pla de transmissió. A la persona
cedent se li ofereix l’elaboració
del diagnòstic de viabilitat de
l’operació, el pla de cessió i es
dóna suport en la negociació i
tancament de l’acord.

400 transmissions amb
1.000 llocs de treball salvaguardats des del 2011
HI COL·LABORA:
Programa Reempresa / CECOT

“Em sento molt
satisfeta amb l’atenció
rebuda en el servei de
transmissió empresarial. Em
van ajudar en tot el procés de
compra de la llicència i en el
traspàs en general, i el seu
tracte va ser sempre molt
responsable i, sobretot , ràpid
i eficient, fent que la
negociació fos agradable. ”
Athalia Davila de Tinto
Reemprenedora
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Internacionalització i tràmits de
comerç exterior
Servei de diagnosi i primer
assessorament adreçat a empreses
i pimes en procés d’internacionalització, per resoldre consultes sobre
comerç exterior i rebre orientació
sobre negocis internacionals. A
través d’aquest servei es posa
a l’abast de les empreses un
programa específic d’activitats de
formació sobre internacionalització
i accés a nous mercats i, si s’escau,
es facilita l’accés a programes complementaris d’altres organismes.

Més de 100 empreses
ateses el 2019

Hola!

Localització
Servei d’informació i assessorament
en la recerca d’espais per a empreses
i pimes amb projectes d’expansió a
Barcelona i l’àrea metropolitana.
Per a empreses i projectes locals, se
cerca una ubicació adient a les seves
necessitats, tant en espais propis de
Barcelona Activa com en altres.
Per a empreses i persones emprenedores internacionals residents a l’estranger, s’ofereix assessorament personalitzat en els requisits legals per
establir-se, els tràmits de constitució
d’empresa, la cerca de professionals
i la localització d’espais. També es
facilita el contacte i networking amb
altres stakeholders de la ciutat.

90 empreses han trobat
localització amb una inversió superior als 3 milions
d’euros i més de 450 llocs
de treball creats

Barcelona
Landing Services
Looking to set up your business
in Barcelona? We oﬀer you a
whole range of services both for
entrepreneurs living abroad and
foreign companies looking to
invest in Barcelona.

116 empreses aterrades,
que van suposar més de
1.300 llocs de treball nous
i 42’5 milions d’euros d’inversió des del 2012

Punt d’informació
Brexit
Servei d’informació i suport a la
comunitat britànica resident a
Barcelona, així com a les empreses i organitzacions establertes
a la ciutat que tinguin interessos
en el Regne Unit.

Prototipatge i
Innovació
El nou servei de suport al
prototipatge empresarial guia i
acompanya les empreses i persones emprenedores per encarar els
seus processos de prototipatge de
manera estratègica i àgil. També
s’ofereix un servei especialitzat
per donar suport a empreses en
processos innovadors.
barcelonactiva.cat/parc

Més de 100 empreses i 40
projectes emprenedors en
el seu primer any d’activitat

des del 2015

Espai
Barcelona
Tota la informació econòmica de
la ciutat en un innovador espai
audiovisual on també podràs fer
reunions corporatives i atendre
visites.
Es tracta d’un espai especialment enfocat a explicar la ciutat
en clau econòmica, amb recursos, continguts i dades d’interès
empresarial.

Més de 100 activitats i
més de 2.500 participants
durant l’any 2019
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Programes
L’OAE posa a la teva disposició els
següents programes empresarials
per millorar i potenciar el desenvolupament, el dimensionament i les
vendes de la teva empresa. Escull
el que més s’adapta a les teves
necessitats.

barcelonactiva.cat/empreses/programes

Programa
de suport a
microempreses i
persones autònomes de Barcelona
Aquest programa, impulsat per
Barcelona Activa i SECOT, va
dirigit a persones treballadores
autònomes i microempreses de
Barcelona que, després d’haver
assolit la fase de posada en
marxa de la seva activitat, volen
accedir a un servei per consolidar i/o fer créixer el seu negoci.
Empreses i negocis participants
rebran suport durant 5 mesos
per part de sèniors de SECOT.

Empreses
responsables
de Barcelona
Des de Barcelona Activa volem
ajudar a les empreses a impulsar la
Responsabilitat Social Corporativa
(RSC) a través d’un programa específic de formació i suport tècnic.
Les empreses participants gaudiran
d’un procés d’acompanyament i
consultoria individualitzat.
PROPERA EDICIÓ: GENER 2020

La
Comunificadora
Programa d’impuls per a projectes d’economia col·laborativa del
procomú, en el que s’ofereix un
itinerari que inclou formació,
assessorament expert i espais
participats i de col·laboració
entre projectes.
PROPERA EDICIÓ: FEBRER 2020

Learning
to Grow
Programa que acompanya
les persones empresàries en
el desenvolupament del seu
negoci amb l’ajuda de persones
expertes. Al llarg de 10 sessions,
s’ofereix l’oportunitat d’aprendre
a través de l’anàlisi de situacions
concretes, del mètode del cas
i la participació en conferències-col·loqui.

Axelera
Programa adreçat a identificar
les empreses i pimes amb més
potencial de desenvolupament de
l’àmbit metropolità de Barcelona
per ajudar-les en la seva expansió.
EDICIÓ 2019-2020 EN CURS

Sales
Management
Programes per acompanyar
i assessorar a les persones
emprenedores i empresàries
en el procés de la gestió
i direcció de vendes de la seva
empresa, a través d’unes sessions pràctiques en un entorn
molt motivador i dinàmic.
PROPERA EDICIÓ: GENER 2020

Empresa busca
Empresa
Iniciativa que facilita el contacte
entre empreses que tenen una
necessitat empresarial real amb
aquelles que tenen la solució.
Ja som més de 2.500 membres.

Barcelona
Mentoring
Programme
Programa d’acompanyament
pel qual persones directives
i empresàries referents en el
seu sector i amb trajectòria
reconeguda ofereixen assessorament a un grup reduït
i seleccionat d’empreses i
pimes de la ciutat, seguint
la metodologia del Venture
Mentoring Service del
Massachusetts Institute of
Technology (MIT).
7a EDICIÓ EN CURS

Fires: activitats
de cooperació i
networking
Programa que facilita a petites
empreses i start-ups l’assistència
a les fires sectorials més importants de Barcelona.
D’una banda, els SynergyS són
activitats de networking on grans
companyies proposen els seus
reptes empresarials perquè les
pimes de la ciutat puguin oferir
les seves solucions, serveis i productes. De l’altra, les Innovation
Zone permeten a una selecció
d’empreses innovadores tenir
presència en aquestes fires amb
un espai promocionat per Barcelona Activa a preu reduït i en una
ubicació privilegiada.

Barcelona
Indústria
Urbana/
Prototype2Market
Barcelona Activa posa en marxa,
des del Parc Tecnològic, un programa dirigit a empreses pimes
industrials en procés de canvi
tecnològic estratègic. Consta de 9
workshops temàtics per millorar
l’eficiència i el negoci en les
empreses relacionades amb la
indústria. Són seminaris altament
especialitzats i impartits per persones expertes en la matèria.
Més informació:
barcelonactiva.cat/parc

“El programa
Axelera ens ha
permès passar
de vendes
puntuals a l’estranger a
comptar amb una base de
vendes internacionals
sostinguda i sostenible a
llarg termini.”
Ignasi Vilajosana
CEO de Worldsensing

Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
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L’Escola de Dones Professionals,
Directives i Emprenedores
compleix 30 anys i es renova i
amplia per donar cabuda a les
necessitats de les dones en
diferents situacions professionals.
Per això, a més d’acompanyar
dones emprenedores amb
assessorament, formació
empresarial i xarxes de
contactes, l’escola incorpora
també programes per a dones
professionals i directives amb
l’objectiu de fer realitat la igualtat
laboral entre homes i dones.
Tot per garantir la viabilitat
i la innovació de projectes
empresarials i afavorir la presència
i visibilitat de la dona en el món
empresarial de la ciutat. Les
emprenedores i professionals
poden assistir a qualsevol dels
cursos proposats a continuació,
segons els seus interessos i les
seves necessitats.
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Inicia
Aquest curs té com a
objectiu proporcionar a
dones emprenedores els
coneixements empresarials
necessaris per poder muntar
una petita empresa. Cada
alumna disposarà també de 4
hores de tutoria individual per
tal d’elaborar el seu propi pla
d’empresa.

INICIA XVII
Sessió informativa: dimarts 18
de febrer a les 12:00 h. Lloc:
Convent de Sant Agustí.
Inici formació: del 9 de març al
22 d’abril, de 10:00 a 14:00 h,
de dilluns a divendres.

INICIA XVIII
Sessió informativa: dimarts 18
de febrer a les 12:00 h. Lloc:
Convent de Sant Agustí.
Inici formació: del 23 de març al
14 de maig, de 16:00 a 20:00 h,
de dilluns a divendres.

Tallers i Seminaris
d’estratègia digital

Women Mentoring
Programme
Un grup de persones amb àmplia
experiència i coneixement brinda
l’acompanyament necessari
per consolidar el creixement de
l’empresa.
A partir del mes de març.
Consulta al web per més
informació.

Camí de la solidesa
Programa de formació i
acompanyament per a
organitzacions d’Economia
Social i Solidària (associacions,
fundacions, cooperatives,...)
liderades i/o gestionades per
dones.
Inici: 8 de gener.
Consulteu al web per a properes
edicions

Finanwomen
Té per objectiu acompanyar a les
emprenedores en el procés de
recerca de finançament.
A partir del mes de març.
Consulta al web per més
informació.

Lidera el Canvi
Acompanya a les professionals
en el desenvolupament de
les capacitats individuals
i de lideratge per tal que
puguin optar a l’exercici
de càrrecs directius o de
major responsabilitat en les
organitzacions.

”Crec que una dona
emprenedora s’ha
d’anar formant en
autoestima, en seguretat,
perquè ha de lluitar pels
preus, ha de fer negociacions... és un procés
d’aprenentatge.”
Marta León
Fundadora de martaleon.com

Consulta al web per més
informació.

Consulta el web per a més
informació.

Taller d’habilitats
emprenedores
Consulta el web per a més
informació.

Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
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Formació
barcelonactiva.cat/empreses/
formacio

> Constitució d’empreses
A

Pàg. 13

> Finançament i gestió
B

Pàg. 14

> Cerca i gestió d’equips
C

Pàg. 15

> Internacionalització
D

Pàg. 15

> Assessorament empresarial:
Estratègia i gestió
E

Pàg. 18

> Assessorament empresarial:
Màrqueting i vendes
F

Pàg. 19

> Transmissió empresarial
G

Pàg. 20

> Enfortiment d’organitzacions
d’Economia Social i Solidària
H

Pàg. 21
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A2

A4

Com tramitar
telemàticament:
societats limitades
El servei de constitució d’empreses permet constituir telemàticament societats mercantils en
un període mitjà de 4-10 dies
per a les SL.

Constitució
d’empreses

Barcelona Activa
(Servei de Constitució)

A1

Com tramitar
telemàticament:
autònoms/es
El servei de constitució d’empreses permet donar-se d’alta com
a empresari/ària individual de
manera immediata.
Barcelona Activa
(Servei de Constitució)
09/01/20
23/01/20
29/01/20
06/02/20
12/02/20
20/02/20
03/03/20
12/03/20
24/03/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

08/01/20
16/01/20
22/01/20
30/01/20
13/02/20
27/02/20
05/03/20
19/03/20
25/03/20
31/03/20

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

-

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

A3

Gestió fiscal 1:
autònoms/es i
societats civils
Coneix els principals sistemes
de liquidació de l’IRPF i de
l’IVA aplicables a l’autònom/a
i a la Societat Civil, i quines
obligacions fiscals bàsiques
han de complir.
Olga Ferrer i Mireia Casals
10/01/20
24/02/20
23/03/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

Coneix els principals sistemes
de liquidació de l’Impost de
Societats i de l’IVA aplicables
a la teva empresa, i quines
obligacions fiscals bàsiques
han de complir.
Olga Ferrer i Mireia Casals

EDIFICI MEDIATIC – OAE

-

Gestió fiscal 2:
societats de capital
(SL i SA)

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
15:30 - 19:30

24/01/20
26/02/20
16/03/20

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
15:30 - 19:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

A5

Inici d’activitat: entorn legal, llicències
ambientals, etc.
Coneix els tràmits necessaris per
posar en marxa la teva empresa.
Barcelona Activa
(Servei de tràmits)
16/01/20
18/02/20
24/03/20

09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

A6

Necessito un local!
Tràmits i passos a
seguir
Coneix els elements clau per
triar la millor ubicació -local i
entorn- per a la teva empresa.
Cámara Bonastre
21/01/20
16/03/20
CONVENT DE SANT AGUSTÍ

10:30 - 13:30
10:30 - 13:30
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A7

IMPARTIDA
EN ANGLÈS

B2

Legal Structures
and Tax Systems
for Freelance and
Companies
We are going to analyse the
basic Tax System for each Legal
Structure: Freelance, Partnership
and Limited Liability Company.
We will analyse the following
Taxes: IRPF (Income Tax), IS
(Company Tax) and IVA (Value
Added Tax).
Cristina Martinez Blanco
03/02/20
11/03/20

15:30 - 18:30
09:30 - 12:30

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

Finançament
i gestió
B1

On trobar
finançament
per a l’empresa?
En aquesta sessió pràctica
pots conèixer els recursos i les
vies per cercar finançament
per a la teva empresa, sigui
amb entitats bancàries, fons
públics, inversions privades o
altres formes de finançament
alternatives.
Barcelona Activa
(Servei de Finançament)
15/01/20
19/02/20
18/03/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30

La gestió del
marge, el secret
del benefici: què
és i com dominar la
gestió econòmica
i el marge com
a generador del
benefici
Gestió econòmica i gestió de
marges de l’activitat per generar
beneficis amb o sense ànim de
lucre.
Sebastià Garcia (Garcia Basco
Iniciativas Empresariales, S.L.)
16/01/20
11/03/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

16:00 - 20:00
15:30 - 19:30
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D3

Primeres passes
per exportar
mercaderies

Cerca i gestió
d’equips
C1

Digital Recruitment
& Employer
Branding: aprèn
les últimes eines
digitals per a RRHH
Internet i les xarxes socials han
revolucionat la forma com el talent
i les organitzacions connecten
entre si. Descobreix com el
domini dels cercadors d’Internet
i de plataformes de contactes
professionals pot marcar la
diferència a l’hora de trobar talent
a la xarxa a través de la sessió
teoricopràctica que proposa
una persona especialista en la
matèria.
Federico d’Alessio
26/03/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 13:30

Internacionalització
i tràmits de comerç
exterior
D1

Analitzarem els aspectes
clau per a realitzar activitat
internacional i poder exportar i
importar mercaderies. Veurem
criteris per seleccionar mercats
exteriors i desenvolupar un pla
de negoci, i estructurarem un
departament internacional amb
pocs recursos.

Introducció
a l’e-commerce
internacional

Marc Prat (Barcelona Activa)

Analitzem de manera pràctica els
diferents aspectes operatius del
funcionament del comerç electrònic
a nivell internacional i les diferents
implicacions que comporta per a
l’empresa, tant si es tracta de vendre
productes com serveis en general.

EDIFICI MEDIATIC - OAE

Marc Prat (Barcelona Activa)
30/01/20

09:30 - 11:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

D2

Bases de dades
gratuïtes per fer
negoci internacional
Presentem algunes bases de
dades de comerç exterior de
lliure accés per tal que l’empresa
les conegui i en pugui obtenir
informació que li permetrà fer
una prospecció de mercats/
països/àrees, dels productes que
es comercialitzen, dels volums
importats i exportats, i de la seva
evolució en el temps, entre altres
dades.
Marc Prat (Barcelona Activa)
13/02/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 11:30

23/01/20

09:30 - 11:30

D4

Primeres passes per
exportar i importar
serveis
La importació i exportació
de serveis planteja reptes
addicionals al de mercaderies.
Analitzarem aspectes clau per
realitzar activitat internacional
en el sector dels serveis, com
cercar informació, criteris per
seleccionar mercats i establir
acords de col·laboració amb
partners.
Marc Prat (Barcelona Activa)
23/01/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

15:30 - 17:30
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D5

D6

L’acord de
compravenda
internacional: tràmits
necessaris per
exportar productes
Ja tens clar que el teu projecte
o negoci és internacional? Si el
teu repte és el mercat global, en
aquesta sessió t’expliquem els
tràmits necessaris per exportar
productes al món.

D7

Export/Import:
càlcul dels costos i
aplicació de l’IVA
Aquesta activitat se centra
en conèixer les eines
necessàries per poder fer
ofertes internacionals i les
corresponents facturacions.
Núria Tobella (SFT Exports S.L)
31/01/20
17/03/20

10:00 - 14:00
10:00 - 14:00

Núria Tobella (SFT Exports S.L)
15/01/20
25/02/20

10:00 - 14:00
10:00 - 14:00

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

Identificar i
seleccionar
clientela
als mercats
internacionals
Càpsula informativa per
analitzar les diferents opcions
per identificar i localitzar
clientela (noms d’agents
comercials, distribuïdors/
es, importadors/es, partners,
prescriptors/es...) en els
mercats internacionals.
Marc Prat (Barcelona Activa)
20/02/20

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

09:30 - 11:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

T’agrada el món de la Fabricació Digital
i vius a prop de Nou Barris?

Vine al nou Ateneu de Fabricació Digital del Parc Tecnològic

Si tens algun projecte que requereixi utilitzar
maquinària de fabricació digital (impressora
3D, talladora làser, fresadora CNC, etc.) o vols
aprendre a utilitzar-la, vine a l’Ateneu del Parc
Tecnològic de Barcelona Activa.
També pots inscriure’t a les activitats formatives
del Cibernàrium.
barcelonactiva.cat/cibernarium/AFParcTecnologic

Ateneu del Parc Tecnològic
Carrer de Marie Curie, 8-14
08042 Barcelona
T. 93 291 77 77
Dimarts, dimecres i dijous
de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 h
afparctecnologic@barcelonactiva.cat
#AFParcTecnològic
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D8

Accedir i fer
negoci als mercats
europeus
Donar una visió global del que
representa el mercat europeu
en general i analitzar quina és
la millor estratègia per accedir
i poder-hi operar amb èxit en
funció de la tipologia d’empresa
i del seu producte o servei.
Marc Prat (Barcelona Activa)
05/03/20

09:30 - 11:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

D9

Accedir i fer negoci
a Amèrica del Sud
Donar una visió global del que
representa el mercat d’Amèrica
del Sud i Central, en general,
i analitzar quina és la millor
estratègia per accedir-hi i poder
operar amb èxit en funció de
la tipologia d’empresa, el seu
producte o servei, i aprofitant
l’afinitat idiomàtica i cultural.
Marc Prat (Barcelona Activa)
19/03/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 11:30

NOVA

D10

D12

Gestió de les
diferències culturals
en la negociació
i la comunicació
internacional de
l’empresa

Accedir i fer negocis
a l’Orient Mitjà i
Nord d’Àfrica

Desenvolupar habilitats de
comunicació amb persones
d’altres cultures i nacionalitats:
per negociar un contracte
amb la clientela o amb un/a
proveïdor/ora, per comunicarse efectivament amb un/a
company/a de feina o per altres
situacions que es donen en
l’entorn professional en les que
les habilitats de comunicació
intercultural i el protocol
resulten claus.
Jordi Mundet (STF Exports SL)
21/01/20

09:30 - 13:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

D11

NOVA

Classificació i origen
de mercaderies en
comerç internacional
En comerç internacional totes
les mercaderies tenen una
equivalència numèrica i un
origen. Dedicarem la sessió a
facilitar una sèrie de pautes
bàsiques per classificar
mercaderies i localitzar
la partida aranzelària, i
parlarem de la importància i
de com justificar l’origen de
les mercaderies en comerç
internacional.
Marc Prat (Barcelona Activa)
06/02/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 11:30

Analitzarem quines
característiques presenten els
mercats d’Orient Mitjà i del
Nord d’Àfrica per fer negoci
internacional, i quines són les
estratègies i pautes a seguir.
Marc Prat (Barcelona Activa)
12/03/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 11:30
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E3

E5

Genera oceans
blaus amb les teves
propostes de valor

Assessorament
empresarial
Estratègia i gestió
E1

Com fer un pla
estratègic de
creixement
Amb l’ajuda d’una potent eina
online, aprèn a planificar el procés
d’internacionalització de la teva
empresa en el temps, d’acord
amb els objectius i recursos
disponibles, i aprenent també a
seleccionar els mercats on accedir.
Barcelona Activa (Servei
d’Assessorament Empresarial)
04/02/20
17/03/20

09:30 - 12:30
09:30 - 12:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

Prototipatge de
producte per a
petites empreses
En aquesta càpsula es donaran
les eines per encarar la fase
de prototipatge de manera
realista i estratègica, aprofitant
les tecnologies de disseny i
fabricació digital.
Barcelona Activa

PARC TECNOLÒGIC

Xavier Olivares
14/01/20

09:30 - 13:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

E4

Tècniques de
creativitat per a
petites empreses.
Troba respostes més
enllà de l’òbvia
L’objectiu de la sessió és
presentar i practicar diverses
tècniques de creativitat que es
poden usar en el dia a dia de les
petites empreses.

09:30 - 11:30
09:30 - 11:30

21/01/20
26/02/20
23/03/20
PARC TECNOLÒGIC

L’objectiu d’aquest taller és
mostrar un procés d’innovació
per a qualsevol tipus d’empresa,
tinguis els recursos que tinguis.
Trencarem amb els falsos mites
i demostrarem que la innovació
és l’única forma de competir.
Sergi Manaut
MULTISESSIÓ:
25/02/20
27/02/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

Barcelona Activa

E2

21/01/20
23/03/20

Aprèn a fer que la competència
es torni irrellevant, ampliant els
límits del mercat i la demanda
d’acord amb les motivacions
i necessitats reals de la
clientela. Màrqueting disruptiu
en la generació de productes
i serveis, que maximitzen la
percepció de valor i redueixen
la variable del cost a la mínima
expressió.

Innovar des de
l’oportunitat,
innovar des de
la solució

12:00 - 14:00
09:30 - 11:30
12:00 - 14:00

15:30 - 19:30
15:30 - 19:30
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F2

F4

Mapa 2.0. A quines
xarxes socials ha
de tenir presència
la teva empresa,
producte o servei?

Assessorament
empresarial
Màrqueting i vendes

Cèlia Hil

F1

Com gestionar la
marca personal i
empremta digital a
Internet per generar
oportunitats de
negoci
Durant la sessió veurem com
dissenyar una estratègia de
personal branding per tal
d’aconseguir tenir una marca
personal i una empremta digital
a les xarxes socials i a la resta
d’Internet, que ens projecti
com a professionals amb el
talent, valors i professionalitat
que volem i que, alhora, sigui
generadora d’oportunitats de
negoci.
Cèlia Hil
26/02/20

Durant la sessió veurem les
característiques concretes que
tenen les principals xarxes socials,
com ser-hi, per a què, quines
poden ser més útils per al nostre
negoci i com treballar-les per
aconseguir clientela, persones
inversores i sòcies, generar marca...

15:30 - 19:30

11/02/20

09:30 - 13:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

Influencers i
continguts per
xarxes socials: com
dissenyar i executar
la campanya
perfecta
Activitat per ajudar a aprofitar al
màxim les nostres xarxes socials i
les col·laboracions amb influencers
per millorar la visibilitat i notorietat
de la nostra oferta, amb exemples i
exercicis pràctics.
Carlos Pérez / Sergi Manaut
(Galactinet)
09/01/20
11/03/20

15:30 - 19:30
09:30 - 11:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

F3
F5

Mercats de
demanda i mercats
d’oferta, o com
articular la millor
oferta a la persona
consumidora

Com dissenyar un pla
de màrqueting online
per aconseguir
coneixement i
vendes

En aquesta càpsula busquem, en
primer lloc, identificar en quin tipus
de mercat estàs o vols competir,
com a element clau per definir la
nostra estratègia.

Activitat per adaptar un pla de
màrqueting a les necessitats i
possibilitats específiques. Es farà
un treball sobre els casos de les
persones assistents.

Carlos Pérez / Sergi Manaut
(Galactinet)

Carlos Pérez / Sergi Manaut
(Galactinet)

31/01/20
13/03/20

28/01/20
25/02/20

09:30 - 14:30
09:30 - 14:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE
EDIFICI MEDIATIC – OAE

EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30
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F9

F6

Prepara’t per vendre
Actualment, la nova persona
compradora té molta informació. Ja
no s’hi val a improvisar i hem d’estar
més preparades. Per això, aquesta
sessió se centra en què s’ha de fer
abans de sortir a visitar la clientela.
Vine i prepara’t!
Montse Ramos
20/01/20

09:30 - 13:30

Curs on facilitem els coneixements
i les eines per tal que les persones
participants aprenguin i apliquin
què és la cooperació empresarial
i ho apliquin a la seva empresa
o organització per ser més
competitives.

Transmissió
empresarial

Teia Guix (Cooperar per
emprendre SL)

G1

MULTISESSIÓ:
07/02/20
14/02/20

EDIFICI MEDIATIC – OAE

F7

Coneix les tècniques
per vendre
La venda tradicional ja no funciona
amb la nova persona compradora.
L’eficiència comercial no és fruit de
la casualitat. Per això, veurem les
tècniques actuals que afavoreixen
la venda. Vine i aprèn com es ven.
Montse Ramos
27/01/20

Cooperar per
competir

09:30 - 13:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 13:30
09:30 - 13:30

Com adquirir
una empresa en
funcionament
En aquesta sessió, la persona
emprenedora que vulgui adquirir
una empresa en funcionament
amb l’assessorament de Barcelona
Activa coneixerà les variables
que ha de tenir presents a
l’hora de valorar aquesta forma
d’emprendre.
Barcelona Activa (Servei
de Transmissió Empresarial)
13/01/20
12/02/20
16/03/20

09:30 - 11:30
09:30 - 11:30
09:30 - 11:30

EDIFICI MEDIATIC – OAE
EDIFICI MEDIATIC – OAE

F8

Entrena’t per vendre
Aquesta activitat és totalment
pràctica. Una vegada feta la
introducció als punts clau del
procés de venda, començarem a
fer simulacions de venda amb els
productes o serveis dels i de les
participants al taller. Serà una sessió
a mida de les persones participants.
Així que veniu amb una actitud
positiva i amb ganes de participar.
Montse Ramos
10/02/20
EDIFICI MEDIATIC – OAE

09:30 - 13:30

“És la seguretat que
et dona Barcelona
Activa a l’hora
d’agafar un negoci. I, a més,
t’ajuden amb tot el que
necessitis. Si tens dubtes, t’ho
faciliten moltíssim.”
Pep Valls (Propietari de
Pep Valls Fotografia)
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H2

Enfortiment
d’organitzacions
d’Economia Social
i Solidària
Allò que no es
comunica no
existeix!

H4

Mitjans de
comunicació i
economia solidària:
com fer visible el
meu projecte?
Vols sortir a la premsa i no saps
com? Els mitjans de comunicació
funcionen com un públic
específic a qui dirigir les nostres
accions comunicatives. En
aquesta càpsula mostrarem altres
eines i recursos per arribar al o a
la periodista de mitjans.
Marta Rius (COLECTIC)
10/03/20

15:30 - 18:30

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

H1

Estratègies de
màrqueting en
valors
És possible vendre els nostres
productes i serveis a través
d’eines i estratègies que
reflecteixin com funcionen els
projectes d’ESS? En aquesta
càpsula reflexionarem sobre
aquestes qüestions i analitzarem
bones pràctiques.
Marta Rius (COLECTIC)
11/02/20

09:30 - 12:30

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

Gestió amb valors
i eficiència!
H3

Licitacions
públiques: com
presentar-les i
gestionar-les?
En aquesta activitat treballarem
els aspectes clau que cal
conèixer a l’hora de presentarse a concursos públics, així
com estratègies per millorar les
ofertes des d’una perspectiva de
l’Economia Social i Solidària.
Marc Vilanova (FACTO)
MULTISESSIÓ
02/03/20
09/03/20

09:30 - 12:30
09:30 - 12:30

OFICINA D’ATENCIÓ A LES EMPRESES (OAE)

Subvencions:
com presentar-se i
gestionar-les?
Sou una entitat de l’ESS i voleu
presentar-vos a una convocatòria
de subvencions? En aquesta
activitat treballarem el cicle de
subvencions, repassant-ne els
aspectes clau, i identificant els
errors més freqüents.
Marc Vilanova (FACTO)
MULTISESSIÓ 1
14/01/20
15:30 - 18:30
16/01/20
15:30 - 18:30
CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

MULTISESSIÓ 2
21/01/20
09:30 - 12:30
23/01/20
09:30 - 12:30
CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

MULTISESSIÓ 3
26/03/20
31/01/20

16:00 - 20:00
16:00 - 20:00

BINCOME BESÓS

“Els cursos que
estem fent a InnoBA
ens estan servint per
posar ordre a tot aquest
contingut, descobrir
tècniques noves i aprofundir
en aquelles estratègies que
són més pròpies de
l’Economia Social i Solidària
i que són innovadores”
Nura Nieto
(Monolit)

Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària
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H5

H7

Instruments i serveis
financers de les
finances ètiques
Les finances ètiques aposten per
activitats amb impacte social i
ambiental positiu. En aquesta
càpsula introduirem el marc
general de les finances ètiques, les
seves característiques i diferències
respecte al sector convencional,
alhora que coneixerem els
instruments financers que
ofereixen. Voleu saber-ne més?
Marc Vilanova (FACTO)
13/02/20

09:30 - 12:30

PORTA 22

H9

Gestió financera:
eines pràctiques per
millorar la gestió
financera d’empreses
i entitats
En aquesta activitat farem una
aproximació multidimensional i
progressiva per aprofundir en la
millora del finançament i gestió de
les empreses i entitats d’ESS.
Joan Martínez (FACTO)
MULTISESSIÓ
17/03/20
20/03/20
23/03/20

15:30 - 18:30
15:30 - 18:30
15:30 - 18:30

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

H6

Captació de fons:
eines i estratègies
per fer un bon pla
de captació de fons

Construïm una
cultura organitzativa
més humana!
H8

En aquesta activitat treballarem
els aspectes clau per elaborar una
estratègia efectiva per captar fons
de finançament públic i privat, així
com estratègies de finançament
col.lectives.

Avaluar què fem
i com ho fem:
indicadors d’impacte
i balanç social

Marc Vilanova (FACTO)

En aquesta activitat presentarem
diferents metodologies, eines
i processos amb l’objectiu de
conèixer, analitzar i decidir quin
procés d’avaluació pot ser el més
idoni segons les necessitats de la
nostra entitat o projecte.

MULTISESSIÓ
12/03/20
17/03/20
BINCOME BESÓS

16:00 - 19:00
16:00 - 19:00

Raquel León (BARABARA)
MULTISESSIÓ
26/02/20
28/02/20

15:30 - 18:30
15:30 - 18:30

Taller vivencial:
eines per a la gestió
d’equips
Quan parlem d’un projecte
d’Economia Social i Solidària
parlem sempre de projectes
col.lectius, però com ens
enfrontem al treball en equip? En
aquesta activitat coneixerem eines
i estratègies per millorar-lo, des
de la gestió emocional, la gestió
dels conflictes i la facilitació de
processos.
Anna Duch (BARABARA)
MULTISESSIÓ
02/03/20
03/03/20

15:30 - 18:30
15:30 - 18:30

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

H10

Eines i recursos
per promoure la
conciliació familiar,
personal i laboral
La conciliació de la vida
laboral, familiar i personal és
una estratègia que facilita la
consecució de la igualtat efectiva
de dones i homes. Incorporar
aquestes mesures al nostre
projecte serà vital per no reproduir
desigualtat de gènere. Com podem
fer-ho?
Raquel León (BARABARA)
MULTISESSIÓ
17/03/20
18/03/20
PORTA 22

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de l’Economia Social i Solidària

09:30 - 12:30
09:30 - 12:30
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H11

H12

Eines per a la
prevenció de
l’assetjament

Mesures i plans
d’igualtat a les
organitzacions

Aquesta activitat pretén
aproximar-se a l‘elaboració de
protocols per definir el marc
d’actuació davant de situacions
d’assetjament amb la finalitat
d’erradicar aquest tipus de
conductes a l’empresa.
Raquel León (BARABARA)

Aquesta activitat té per objectiu
incidir en la importància
d’incorporar la transversalitat de
gènere per treballar activament
per a la igualtat real i efectiva.
Veurem com dissenyar, redactar i
implementar el pla d’igualtat per
fases.
Raquel León (BARABARA)

03/02/20

09:30

-

13:30

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

MULTISESSIÓ
18/02/20
19/02/20

15:30 - 18:30
15:30 - 18:30

CENTRE PER A LA INICIATIVA EMPRENEDORA
GLÒRIES

Sessions
d’intercanvi
en Economia
Social i Solidària
Sessions d’intercanvi
(networking), de trobada i de
coneixement, per promoure la
creació de projectes col·lectius
i el treball en xarxa, així com la
intercooperació entre projectes
i iniciatives. Les sessions
oferiran un format dinàmic i
se centraran en temàtiques i
sectors específics. Tot plegat,
amb l’objectiu de crear i enfortir
l’Economia Social i Solidària.
Consulteu les dates al web
www.barcelonactiva.cat/ess

la
CIBER
Anna
CURS
D’USABILITAT WEB
GRATUÏT
+ DE 200 CURSOS

FES-TE CIBER
Si tu també vols fer-te Ciber i millorar les teves
competències tecnològiques per evolucionar
professionalment, per trobar feina o per al teu
dia a dia, vine al Cibernàrium i descobreix tota
la formació tecnològica que necessites per no
quedar-te enrere.

Ja som més de 140.000 Cibers

Cibernàrium
Formació tecnològica per a tothom

FEM

20
ANYS
Vine al CIBERFEST
a celebrar-ho. Informa-te’n a
barcelonactiva.cat/cibernarium

Activitats
online!

Aprèn al teu ritme,
sempre que vulguis
i des d’on vulguis

Empreses

Sense horaris, sense presses...
Actualitza la teva empresa en els àmbits
que més t’interessin al teu ritme.
Com? Amb els nostres cursos online per a empreses!

Nou!

Assessorament empresarial: estratègia i gestió
Com interpretar els números de la teva empresa (1/2)
Com interpretar els números de la teva empresa - societat mercantil (2/2)
Assessorament empresarial: finançament
On trobar finançament per a l'empresa?
Formació online per al comerç de ciutat
Crea el teu Pla de Màrqueting Digital
Diagnosi DAFO: orienta l'estratègia del teu negoci
Habilitats per a la gestió del negoci
Innovació en el comerç
Inversions per digitalitzar un comerç
Formació en igualtat
Eines per prevenir i erradicar l'assetjament a la feina
El Pla d'Igualtat a les empreses
Igualtat de gènere, diversitat i mercat de treball
La comunicació no sexista
Transmissió empresarial
Com adquirir un negoci en funcionament

Apunta-t’hi!
Més informació a: www.barcelonactiva.cat/empresesonline
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Espais
per a
pimes

Parc Tecnològic
Ubicat al districte de Nou Barris i adreçat a
empreses tecnològiques i industrials, el seu
objectiu és contribuir al desenvolupament
de la indústria avançada mitjançant el Centre
d’Empreses Tecnològiques i el Centre de
Prototipatge empresarial i fabricació digital, el
primer espai municipal per al suport al prototipatge a Barcelona. També inclou el nou Ateneu
de Fabricació Digital, que apropa aquesta tecnologia, ciència i disseny a tota la ciutadania.

Carrer de Marie Curie, 8-14. 08042 Barcelona
+34 932 917 777
barcelonactiva.cat/parc
parc.tecnologic@barcelonactiva.cat
Horari:
De dilluns a divendres,
de 8 a 20 h
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Incubadores Barcelona Activa
Incubadora Glòries

Incubadora ubicada al complex principal de Barcelona Activa per donar
suport a empreses altament innovadores de creació recent (un any
d’activitat com a màxim). Aquestes hi poden romandre un màxim
de tres anys.
Carrer de la Llacuna, 162-164. 08018 Barcelona +34 934 019 700
incubadoraglories@barcelonactiva.cat

Incubadora Almogàvers

Incubadora que, per millorar l’ecosistema emprenedor de la
ciutat, coopera amb entitats col·laboradores que impulsen
empreses d’impacte social i institucions que donen suport
a l’emprenedoria.
Carrer dels Almogàvers, 165. 08018 Barcelona +34 934 019 855
incubadoraalmogavers@barcelonactiva.cat

Incubadora MediaTIC

Adreçada a empreses intensives en desenvolupament que no superin
els dos anys de vida i tinguin un alt impacte tecnològic, especialment
aquelles que desenvolupin tecnologies en el camp de la Intel·ligència
Artificial, Internet of Things, tecnologies espacials, Big Data i robòtica.
Carrer de Roc Boronat, 117, 2a planta
(Edifici MediaTIC). 08018 Barcelona +34 933 209 565
incubadoramediatic@barcelonactiva.cat

La innoBAdora

La innoBAdora acull projectes d’Innovació Socioeconòmica, facilitant i
promovent la generació de sinergies entre les persones, col·lectius i empreses mitjançant la coproducció d’activitats i formacions. Neix per acompanyar iniciatives que volen treballar plegades i compartir coneixements,
recursos i serveis, impulsant així els valors i les pràctiques de l’ESS.
Can Jaumandreu
Carrer del Perú , 52. 08018 Barcelona +34 933 203 404
barcelonactiva.cat/innoBA
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Calendari
Gener
01/2020
dimecres, 8
12:00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: societats limitades
A2

Pàg. 13

dĳous, 9
12.00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: autònoms/es
A1

Pàg. 13

15:30 a 19:30
Influencers i continguts
per a xarxes socials:
com dissenyar i executar
la campanya perfecta
F4

Pàg. 19

divendres, 10
09:30 a 13:30
Gestió fiscal 1: autònoms
/es i societats civils
A3

09:30 a 11:30
Com adquirir una empresa
en funcionament
Pàg. 20

dimarts, 14
09:30 a 13:30
Genera oceans blaus
amb les teves propostes
de valor
E3

Pàg. 18

15:30 a 18:30
Subvencions: com
presentar-se i gestionarles? (x2)
H4

Pàg. 21

dimecres, 15
09:30 a 11:30
On trobar finançament
per a l’empresa?
B1

D5

Pàg. 16

dĳous, 16
09:30 a 11:30
Inici d’activitat:
entorn legal, llicències
ambientals, etc.
A5

Pàg. 13

12:00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
societats limitades
A2

Pàg. 13

15:30 a 18:30
Subvencions: com
presentar-se i gestionarles? (x2)
H4

Pàg. 21

16:00 a 20:00
La gestió del marge,
el secret del benefici:
què és i com dominar
la gestió econòmica i el
marge com generador
del benefici
B2

Pàg. 14

Pàg. 13

dilluns, 13

G1

10:00 a 14:00
L’acord de compravenda
internacional: tràmits
necessaris per exportar
productes

Pàg. 14

10:30 a 13:30
Necessito un local!
Tràmits i passos a seguir
A6

12:00 a 14:00
Tècniques de creativitat
per a petites empreses.
Troba respostes més
enllà de l’òbvia
E4

09:30 a 13:30
Prepara’t per vendre
F6

Pàg. 20

dimarts, 21
09:30 a 11:30
Prototipatge de producte
per a petites empreses
E2

Pàg. 18

09:30 a 12:30
Subvencions: com
presentar-se i gestionarles? (x2)
H4

Pàg. 21

09:30 a 13:30
Gestió de les
diferències culturals
en la negociació
i la comunicació
internacional de
l’empresa
D10

Pàg. 17

Pàg. 18

dimecres, 22
12:00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: societats limitades
A2

Pàg. 13

12.00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
autònoms/es
A1

09:30 a 11:30
Primeres passes per
exportar mercaderies
D3

Pàg. 15

09:30 a 12:30
Subvencions: com
presentar-se i gestionarles? (x2)
H4

Pàg. 21

12:00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: autònoms/es
Pàg. 13

09:30 a 11:30
Introducció a l’ecommerce internacional
D1

09:30 a 14:30
Mercats de demanda
i mercats d’oferta o
com articular la millor
oferta a la persona
consumidora
F3

Pàg. 13

dilluns, 27
09:30 a 13:30
Coneix les tècniques per
vendre
F7

Pàg. 20

dimarts, 28
09:30 a 13:30
Com dissenyar un pla
de marketing online per
aconseguir coneixement
i vendes
F5

Pàg. 19

Pàg. 19

10:00 a 14:00
Export/Import: càlcul
dels costos i aplicació
de l’IVA
D6

Pàg. 16

Febrer
02/2020

divendres, 24

A4

Pàg. 13

divendres, 31

Pàg. 15

09:30 a 13:30
Gestió fiscal 2: societats
de capital (SL i SA)

Pàg. 15

12:00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: societats limitades

15:30 a 17:30
Primeres passes per
exportar i importar serveis
D4

Pàg. 13

dĳous, 30

A2

dĳous, 23

A1

dilluns, 20

Pàg. 13

dimecres, 29

dilluns, 3
09:30 a 13:30
Eines per a la prevenció
de l’assetjament
H11

Pàg. 23

15:30 a 18:30
Legal Structures and Tax
Systems for Freelance
and Companies
A7

Pàg. 14

dimarts, 4
09:30 a 12:30
Com fer un pla estratègic
de creixement
E1

Pàg. 18

29

dĳous, 6
09:30 a 11:30
Classificació i origen de
mercaderies en comerç
internacional
D11

Pàg. 17

12.00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: autònoms/es
A1

Pàg. 13

divendres, 7
09:30 a 13:30
Cooperar per competir (x2)
F9

Pàg. 20

dilluns, 10
09:30 a 13:30
Entrena’t per vendre
F8

Pàg. 20

12:00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: societats limitades
A2

Pàg. 13

divendres, 14
09:30 a 13:30
Cooperar per competir (x2)
F9

Pàg. 20

dimarts, 18
09:30 a 11:30
Inici d’activitat:
entorn legal, llicències
ambientals, etc.
A5

Pàg. 13

15:30 a 18:30
Mesures i plans
d’igualtat a les
organitzacions (x2)
H12

Pàg. 23

dimarts, 11

dimecres, 19

09:30 a 12:30
Estratègies de
màrqueting amb valors

09:30 a 11:30
On trobar finançament
per a l’empresa?

H1

Pàg. 21

09:30 a 13:30
Mapa 2.0. A quines
xarxes socials ha de
tenir presència la teva
empresa, producte o
servei?
F2

Pàg. 19

dimecres, 12
09:30 a 11:30
Com adquirir
una empresa en
funcionament
G1

Pàg. 20

12.00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
autònoms/es
A1

B1

15:30 a 18:30
Mesures i plans
d’igualtat a les
organitzacions (x2)
H12

09:30 a 11:30
Identificar i seleccionar
clientela als mercats
internacionals
D7

Pàg. 16

12.00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: autònoms/es
A1

Pàg. 13

Pàg. 13

24/26 – febrer

24/27 – febrer

Pàg. 15

09:30 a 12:30
Instruments i serveis
financers de les finances
ètiques
Pàg. 22

divendres, 28

09:30 a 13:30
Com dissenyar un pla de
màrqueting online per
aconseguir coneixement
i vendes

15:30 a 18:30
Avaluar què fem i
com o fem: indicadors
d’impacte i balanç social
(x2)

F5

H8

dilluns, 24
09:30 a 13:30
Gestió fiscal 1: autònoms
/es i societats civils
A3

Pàg. 13

Pàg. 19

10:00 a 14:00
L’acord de compravenda
internacional: tràmits
necessaris per exportar
productes
D5

E5

Pàg. 18

dimecres, 26
09:30 a 11:30
Tècniques de creativitat
per a petites empreses.
Troba respostes més
enllà de l’òbvia
E4

Pàg. 18

09:30 a 13:30
Gestió fiscal 2: societats
de capital (SL i SA)
A4

Pàg. 13

15:30 a 18:30
Avaluar què fem i com
ho fem: indicadors
d’impacte i balanç social
(x2)
H8

Pàg. 22

15:30 a 19:30
Com gestionar la marca
personal i empremta
digital a Internet per
generar oportunitats de
negoci
F1

Pàg. 19

dĳous, 27
12:00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
societats limitades
Pàg. 13

15:30 a 19:30
Innovar des de
l’oportunitat, innovar
des de la solució (x2)
E5

Pàg. 18

Pàg. 22

Març
03/2020

Pàg. 16

15:30 a 19:30
Innovar des de
l’oportunitat, innovar
des de la solució (x2)

A2

09:30 a 11:30
Bases de dades
gratuïtes per fer negoci
internacional

H5

Pàg. 23

dĳous, 20

dĳous, 13

D2

Pàg. 14

dimarts, 25

dilluns, 2
09:30 a 12:30
Licitacions públiques:
com presentar-les i
gestionar-les?
H3

Pàg. 21

15:30 a 18:30
Taller vivencial: eines
per a la gestió d’equips
(x2)
H9

Pàg. 22

dimarts, 3
12.00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
autònoms/es
A1

Pàg. 13

15:30 a 18:30
Taller vivencial: eines
per a la gestió d’equips
(x2)
H9

Pàg. 22

dĳous, 5
09:30 a 11:30
Accedir i fer negoci als
mercats europeus
D8

Pàg. 17

12:00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
societats limitades
A2

Pàg. 13

dilluns, 9
09:30 a 12:30
Licitacions públiques:
com presentar-les i
gestionar-les?
H3

Pàg. 21

30

dimarts, 10
15:30 a 18:30
Mitjans de comunicació i
economia solidària: com
fer visible el meu projecte?
H2

Pàg. 21

dimecres, 11
09:30 a 11:30
Influencers i continguts
per a xarxes socials:
com dissenyar i executar
la campanya perfecta
F4

Pàg. 19

09:30 a 12:30
Legal Structures and Tax
Systems for Freelance
and Companies
A7

Pàg. 14

15:30 a 19:30
La gestió del marge,
el secret del benefici:
què és i com dominar
la gestió econòmica i el
marge com generador
del benefici
B2

Pàg. 14

dĳous, 12
09:30 a 11:30
Accedir i fer negocis
a l’Orient Mitjà i Nord
d’Àfrica
D12

Pàg. 17

12.00 a 14:00
Com tramitar telemàticament: autònoms/es
A1

Pàg. 22

divendres, 13
09:30 a 14:30
Mercats de demanda
i mercats d’oferta o
com articular la millor
oferta a la persona
consumidora
F3

Pàg. 19

dilluns, 16
09:30 a 11:30
Com adquirir una empresa
en funcionament
G1

A6

15:30 a 19:30
Gestió fiscal 2: societats
de capital (SL i SA)
A4

Pàg. 13

dimarts, 17
09:30 a 12:30
Eines i recursos per
promoure la conciliació
familiar, personal i
laboral (x2)
H10

Pàg. 22

09:30 a 12:30
Com fer un pla estratègic
de creixement
E1

Pàg. 18

10.00 a 14:00
Export/Import: càlcul
dels costos i aplicació
de l’IVA
D6

Pàg. 16

15:30 a 18:30
Gestió financera: eines
pràctiques per millorar
la gestió financera
d’empreses i entitats (x3)
H7

Pàg. 22

16:00 a 19:00
Captació de fons: eines
i estratègies per fer un
bon pla de captació de
fons (x2)
H6

Pàg. 22

Pàg. 20

18/22 – març

dimecres, 18
9:30 a 11:30
On trobar finançament
per a l’empresa?
B1

Pàg. 14

09:30 a 12:30
Eines i recursos per
promoure la conciliació
familiar, personal i
laboral (x2)
H10

dimecres, 25

Pàg. 13

Pàg. 13

16:00 a 19:00
Captació de fons: eines
i estratègies per fer un
bon pla de captació de
fons (x2)
H6

10:30 a 13:30
Necessito un local!
Tràmits i passos a seguir

Pàg. 22

19/20 – març

dĳous, 19

12:00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
societats limitades
A2

09:30 a 11:30
Accedir i fer negoci a
Amèrica del Sud
D9

A2

Pàg. 13

divendres, 20
15:30 a 18:30
Gestió financera: eines
pràctiques per millorar
la gestió financera
d’empreses i entitats (x3)
H7

26 – març

Pàg. 17

12:00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
societats limitades

Pàg. 22

Pàg. 13

dĳous, 26
09:30 a 13:30
Digital Recruitment &
Employer Branding:
aprèn les últimes eines
digitals per a RRHH
C1

Pàg. 15

16:00 a 20:00
Subvencions: com
presentar-se i gestionarles? (x2)
H4

Pàg. 21

dilluns, 23
09:30 a 11:30
Prototipatge de producte
per a petites empreses
E2

12:00 a 14:00
Tècniques de creativitat
per a petites empreses.
Troba respostes més
enllà de l’òbvia
E4

27/29 – març

Pàg. 18

Pàg. 18

dimarts, 31
12:00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
societats limitades

15:30 a 18:30
Gestió financera: eines
pràctiques per millorar
la gestió financera
d’empreses i entitats (x3)

A2

H7

H4

Pàg. 22

15:30 a 19:30
Gestió fiscal 1:
autònoms/es i societats
civils
A3

Pàg. 13

dimarts, 24
09:30 a 11:30
Inici d’activitat:
entorn legal, llicències
ambientals, etc.
A5

Pàg. 13

12.00 a 14:00
Com tramitar
telemàticament:
autònoms/es
A1

Pàg. 13

Pàg. 13

16:00 a 20:00
Subvencions: com
presentar-se i gestionarles? (x2)
Pàg. 21

Notes

CLOT

Accés:
Metro - L1 Glòries i L4 Llacuna
Bus 6, 7, 136, 192, B20, B25, H14 V25
Bicing - 142, 143, 151, 342 i 393
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Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dĳous, de 8:30 a 18h
Divendres, de 8:30 a 14:30h
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Edifici MediaTIC
Carrer de Roc Boronat, 117
08018 Barcelona
(Districte 22@)
+34 933 209 600

Consulta al web els
altres equipaments de
Barcelona Activa

barcelonactiva.cat/empreses
barcelonactiva
barcelonactiva
barcelonactiva
videosbarcelonactiva
company/barcelona-activa

Amb el suport de:

