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Què és el PDE 

 
 
 

bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella  

1. És el full de ruta per a la dinamització i 
transformació socioeconòmica del 
districte de 2016 a 2021. 
 

2. Es va aprovar a finals de juliol de 2016. 
 

3. S’ha elaborat a partir de propostes del 
teixit veïnal, comunitari, empresarial, 
comercial i social de Ciutat Vella. 
 

4. L'impulsa el Districte de Ciutat Vella i la 
Direcció de Desenvolupament de 
Proximitat de Barcelona Activa, en 
coordinació amb totes les altres àrees 
de l'Ajuntament dedicades a Promoció 
Econòmica i Comerç. 
 

 

5. Articula i ordena accions que ja 
existien i impulsava Barcelona Activa i 
d’altres àrees que ja existien però de 
manera inconnexa les unes de les altres. 
 

6. Idea i articula noves accions amb alt 
component innovador. 
 

7. En total planteja 57 actuacions 
distribuïdes en 5 eixos i 15 línies 
estratègiques  
 

8. Té un pressupost de més d’1 milió d’€ 
anuals, dels quals 200.000€ es 
dediquen a les noves accions 
específiques. Aquests 200.000 € anuals 
s’aporten entre Districte i Barcelona 
Activa. 
 

9. Enllaç vídeo de presentació del PDE  
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2o-0FVPGl4Y&feature=youtu.be
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Què hem aconseguit amb el PDE 

 
 
 

bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

El PDE conté 57 mesures per al desenvolupament socioeconòmic de Ciutat Vella, agrupades en 
diferents línies estratègiques. 
 
En els primers 9 mesos (de setembre del 2016 a maig del 2017) hem iniciat 39 mesures de les 57, 
de les quals 12 mesures ja s’han assolit. És a dir, s’ha començat a treballar amb accions 
concretes en el 68% del PDE. Les 18 mesures no iniciades no estaven calendaritzades per a aquest 
període. 
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Realitzades

Iniciades

Sense iniciar
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bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

ALGUNES FITES D’ACCIONS REALITZADES: 
 
Ocupació de qualitat 
 
1. Hem donat suport a 3 projectes de foment de l’ocupabilitat del veïnat i la 

intercooperació liderats per entitats del territori: 
 
 12 veïns i veïnes van realitzar una acció formativa en la tècnica de serigrafia per estampar les 

bosses de Nadal, dins el projecte #RavalKm0, de les quals 4 van ser contractades per a l’estampació 
de les 5.000 bosses.  

 Dins del propi projecte #RavalKm0, també hi va haver formació en muntatge d’il·luminació nadalenca (2 
setmanes)  de la qual se’n van beneficiar 9 persones i 4 van ser finalment contractades per a la 
instal·lació de les pròpies llums.   

 12 veïnes han realitzat una formació de 60 hores en neteja  (50 hores teòriques i 10 de pràctiques 
en entitats socials del barri) adreçada a mancomunar serveis de neteja entre establiments del Raval. 
Moltes de les participants han aconseguit la inserció laboral posteriorment.   

 15 veïnes del barri de la Barceloneta participen en una acció formativa en auxiliar de cuina en 
coordinació amb el Pla Comunitari i el Punt d’Informació i Orientació Laboral, que inclourà períodes 
d’experienciació en establiments del barri durant el mes de juliol. 

 Estem donant suport a les xarxes laborals dels barris de Casc Antic i Gòtic per aconseguir recursos 
per dinamitzar-les. 

 
 

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 
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bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

ALGUNES FITES D’ACCIONS REALITZADES: 
 
Ocupació de qualitat 
 
2. Hem dissenyat un nou punt de defensa dels drets laborals, que s’iniciarà a 
partir del 3 de juliol. 

 
 Coordinat amb les xarxes laborals del territori i les seves entitats, serà un recurs per a tots els treballadors i 

treballadores de Ciutat Vella, així com per a les empreses del territori i el veïnat.  
 Oferirà assessorament individual en drets laborals de manera conveniada amb organitzacions sindicals, així 

com atenció a les empreses i persones emprenedores sobre aquest tema.  
 S’hi promouran altres accions de sensibilització i serà punt de recollida i sistematització de dades sobre 

drets laborals i precarietat a Ciutat Vella.  
 A més de treballar en aquest disseny i operativa, s’ha impulsat la inclusió de mòduls de drets laborals en les 

formacions que es realitzen des de Barcelona Activa al Districte o es financen des d’aquesta. 
 

3. Hem definit els criteris d’excel·lència i promoció de drets laborals que 
inclourà el segell de turisme responsable per als operadors de tot Barcelona. 

 
Des de la Direcció de Turisme s’està elaborant aquest segell. Com que el PDE es va marcar com a prioritat la lluita 
contra la precarietat i el turisme responsable, s’està treballant amb la Direcció de Proximitat i la Direcció de Turisme 
els criteris del segell relatius a drets laborals per recollir la realitat de Ciutat Vella. 
 

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 
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bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

Comerç i activitat econòmica 
 

4. Hem realitzat una convocatòria de subvencions per a l'impuls 
socioeconòmic del territori 
 

 Adreçada a finançar projectes d’emprenedoria individual i col·lectiva, empresa mercantil i cooperativa, 
economies comunitàries, innovació social i ocupació als territoris i innovació social digital.  

 Pressupost global per tota la ciutat: 1,3 milions d’€ 
 Al Districte hem assessorat de forma personalitzada una trentena d’entitats per a la presentació de sol·licituds. 
 11 entitats han participat en el servei d’assessorament per a la configuració de projectes.   

 
5. Hem dissenyat, publicat i difós el web d’establiments de Gòtic i Casc Antic 
i hem consolidat els de Raval i Barceloneta. 

 En resum i com a dada global: més de 25.700 persones han visitat els webs el darrer trimestre, que 
aglutinen un total de 2.498 establiments publicats. 

 Els webs publiciten 755 establiments de Gòtic i 685 de Casc Antic, tots ells entrevistats i amb llicència 
validada: 3.000 visites al trimestre a la web del Gòtic i 5.800 visites a la del Casc Antic, amb 6.800 i 11.200 
pàgines vistes respectivament.  

 Aquests dos webs se sumaven als ja existents, la gestió dels quals s’han mantingut durant aquests mesos, 
aconseguint  comptar amb un total de 1.045 establiments en el cas del Raval i 283 en el de la Barceloneta, i 
més de 14.300 visites al trimestre per al Raval i gairebé 2.600 a la Barceloneta, amb un total de 28.800 i 5.300 
pàgines vistes respectivament. Totes les dades són de Google Analytics.  

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 
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Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

Comerç i activitat econòmica 
 

6. Hem realitzat una diagnosi de l’oferta de béns i serveis necessaris per a la vida 
quotidiana en cadascuna de les zones (subbarris) del Districte per determinar 
possibles mancances o buits d’oferta. 

Els resultats de la diagnosi, que es publicaran properament al web, ens permetran complementar i afinar altres 
actuacions del PDE que tenen com a objectiu la promoció d’activitat econòmica necessària per al veïnat.  

7. Hem realitzat un estudi sobre les possibles estratègies d’intercooperació entre 
establiments a Ciutat Vella, amb propostes d’intervenció a implementar abans del 30 
de juliol, les quals ja hem començat a impulsar, en coordinació amb el teixit associatiu 
i d’entitats dels barris. El podeu trobar aquí: 
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/documentacio/informe_27de_marc_2017_intercooperacio.pdf 
 

8. Hem realitzat una diagnosi qualitativa del comerç regentat per persones d’origen 
pakistanès al Raval i hem dissenyat un programa d’atenció en llengua urdú en matèria 
socioeconòmica. 

S’ha dissenyat conjuntament amb Pla de Barris un programa, que s’iniciarà a partir del 10 de juliol, per a la implicació en 
la vida comunitària del col·lectiu pakistanès i per afavorir la diversificació comercial i la millora de l’ocupabilitat i 
l’emprenedoria d’aquest i altres col·lectius d'origen estranger en situació de vulnerabilitat al Districte, arran de l’estudi 
realitzat: es va dur a terme una enquesta a una selecció d’empreses en els sectors on més s’ha especialitzat la 
comunitat pakistanesa (alimentació i telecomunicacions) i en les àrees de major concentració, al Raval sud. L’enquesta 
va permetre recollir les característiques principals del negoci, així com dades bàsiques dels empresaris i els treballadors. 
L’anàlisi també incloïa entrevistes amb agents rellevants del barri.  

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 

http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/documentacio/informe_27de_marc_2017_intercooperacio.pdf
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Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

Comerç i activitat econòmica 
 
9. Hem dissenyat el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Districte, per a 
que sigui operatiu durant el segon semestre de l’any. 

En aquest Punt s’atendran les demandes relatives a iniciatives emprenedores que es vulguin implantar al Districte, 
consultes d’activitats empresarials ja en marxa, dubtes sobre l’àmbit de l’economia social i solidària, possibles 
subvencions o ajuts a la contractació vigents, etc., amb informació relativa a la realitat socioeconòmica del Districte i 
al teixit comercial i comunitari existent.  
El Punt d’atenció a l’activitat econòmica  es complementarà amb el Punt per la defensa dels drets laborals descrit 
anteriorment. 

 

10. Hem realitzat un cens dels establiments comercials de cada barri, liderat per 
la Direcció de Comerç.  

El cens està finalitzat i actualment s’estan explotant les dades per a la realització de diverses anàlisis de la realitat 
comercial de la ciutat. 
 

11. Hem dissenyat un Programa d’Intermediació per a l’Aixecament de 
Persianes i estem detectant possibles propietaris participants.  

El programa d’intermediació de l’Ajuntament té l’objectiu d’aconseguir que les persones propietàries de locals de Ciutat Vella 
sense activitat els posin a disposició de projectes econòmics necessaris a Ciutat Vella (d’acord amb el PDE). Aquest 
programa s’ha treballat molt directament amb la Gerència de Districte, els Serveis Jurídics de Districte i Barcelona Activa i la 
Direcció de Comerç. S’han determinat els marcs jurídics necessaris, l’operativa i pressupost. Durant el mes de juliol tindrem 
identificats 20 propietaris que podrien estar interessats a participar en el programa.  

 

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 
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Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

Comerç i activitat econòmica 
 
12. Hem redactat les bases d’una futura convocatòria de cessió de locals 
públics per a activitat econòmica, que es presentarà properament.  

Dins del marc d’una nova estratègia de protecció de locals, en coordinació amb la Gerència de Districte, hem 
redactat els criteris i procediment d’adjudicació de locals públics per a activitat econòmica d’interès per al Districte. 

 
13. Seguim treballant per propiciar la transmissió empresarial i preservar el 
teixit comercial divers del Districte 

S’està duent a terme una tasca de visita als comerços del Districte per informar-los del servei de transmissió 
empresarial de Barcelona Activa i d’altres que puguin ser del seu interès:   

• Comerços informats (presencialment o telemàtica) dels serveis de Barcelona Activa i transmissió empresarial : 180 
• Segones visites de seguiment i/o lliurament de més documentació: 55 
• Segones visites relleu empresarial: 12 
• Terceres visites relleu empresarial: 5 (processos de transmissió actius actualment: 3) 

 
Lideratge públic 
 

14. Hem realitzat una anàlisi de les dades de contractació del Districte en els 
anys 2014 i 2015 i hem iniciat la redacció d’un protocol de compra i 
contractació que inclogui les clàusules socials, ambientals i de bon govern i 
vetlli pel retorn social al territori. 

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 



10 bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

Altres accions de Barcelona Activa inserides al PDE 
 

15. Hem facilitat que programes globals de Barcelona Activa tinguin un alt impacte a 
Ciutat Vella. Algunes dades comparatives: 
 
 

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 

Inici PDE 

Persones ateses Augment 
2016-2015 

Orientació ocupacional +23 

Empresa +240 

Projectes emprenedoria +19 

Contractes en projectes  +50 
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Empreses de Ciutat Vella assessorades 
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Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

FITES D’ESTRUCTURA I METODOLOGIA: 
 
1. Hem aconseguit que l’Ajuntament treballi de manera coordinada en matèria 
de desenvolupament econòmic per primera vegada al territori.  
  

El PDE concerta totes les àrees de Promoció Econòmica de l’Ajuntament:  
 Direcció de Comerç,  
 Comissionat d’Economia Social i Solidària,  
 Direcció de Turisme,  
 Direccions Operatives de Barcelona Activa (Ocupació, Empresa, Innovació Socioeconòmica, 

Emprenedoria, Formació, etc)  
 
Ha estat elaborat amb l’aportació de totes i cadascuna d’elles en diverses trobades i quinzenalment les reuneix a 
Ciutat Vella per tal de fer seguiment de les accions emmarcades en el PDE i per tractar noves línies d’intervenció 
o novetats de les diferents àrees a aplicar al territori.  
 
Mai fins ara s’havia treballat d’aquesta manera. Així, quan per exemple des de Pla de Barris s’ha preguntat al 
Districte què necessitava en matèria de desenvolupament econòmic, hem comptat amb aquest espai per a la 
definició i articulació de les propostes d’activació econòmica. 

 

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 
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Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

FITES D’ESTRUCTURA I METODOLOGIA: 
 
2. Hem dotat al Districte d’una estructura d’experts en desenvolupament 
econòmic incrustada als seus equips i dinàmiques. 

 
Fins ara, el Districte de Ciutat Vella només comptava –com la resta de Districtes- amb una tècnica de comerç com a 
única persona dedicada a la promoció econòmica.  
 
Amb el PDE i el seu equip humà, el Districte compta a més amb una persona a jornada complerta, i una altra en jornada 
parcial de Barcelona Activa, que treballen des de i amb l’equip de Districte (Regidoria, Gerència i Direcció de Serveis a 
les Persones i Territori, bàsicament) i de la mà de l’equip tècnic de dinamització econòmica de Treball als Barris (un 
tècnic a Raval i una tècnica a la Barceloneta), figura que guanya així en coordinació i coherència. 
 

3. Hem iniciat una dinàmica de diàleg i treball periòdic amb les entitats del 
territori per coproduir i articular projectes de desenvolupament econòmic 
(taules multiactors 2/3 cops l’any a cada barri). 

 
Fins ara no hi havia cap més espai de convocatòria pública específica per tractar temes de desenvolupament que la 
Taula de Comerç de Districte, que reunia les associacions de comerciants i no tenia una periodicitat establerta. Amb el 
PDE, es convoquen 4 taules (una per a cada barri) entre dos i tres cops l’any. Hi són convocades les associacions de 
comerciants però també les entitats que composen cada xarxa laboral i altres empreses, entitats i veïnes del territori que 
hi han mostrat interès.  

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 
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bcn.cat/barcelonactiva 

Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 

EXECUCIÓ DE PRESSUPOST: 
 
El 2016, es va fer una despesa específica de 227.000€ per al PDE de Ciutat Vella, 

incorporant les aportacions de la Direcció de Proximitat de Barcelona Activa 
(122.000€), i del Districte de Ciutat Vella (105.000€).  

 
Es presentarà informe econòmic més en profunditat a principis de 2018, on es 

detallaran les aportacions de les diferents Direccions de Barcelona Activa, de la 
Direcció de Comerç, del Districte de Ciutat Vella i del Comissionat d’ECSS en 
l’execució de les mesures previstes al PDE.  

  
El pressupost per a 2017 és al voltant de 100.000€ per part de Barcelona Activa i 
de 90.000€ de Districte. 
  

Què hem aconseguit amb el PDE en els primers 9 mesos (set16-maig17) 
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