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COM ENTENEM EL DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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 Proximitat i territorialització de les actuacions 

 

Al centre, les necessitats de les veïnes i el veïns 

Economia plural que genera interrelacions entre ocupació, 

empresa, emprenedoria i economia social i solidària 

Estratègies concertades i coordinades entre els diferents 

agents del territori: públics, privats i comunitaris 

Mirada de gènere i intercultural 
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QUÈ ÉS EL PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (PDE) 
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 El full de ruta  d’activació econòmica del districte  

de Sant Andreu pel període 2016-2021 

 

 Facilita que es generi activitat econòmica equilibrada, 

sostenible i arrelada al territori 

 Contribueix a satisfer les necessitats de les veïnes i veïns 

 Integra i coordina el conjunt d’accions existents i futures 

de tots els actors del territori: administració i teixit social, 

comunitari i econòmic 
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PROCÉS D’ELABORACIÓ 
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•8 sessions 
consultives: 47 
actors, 100 
persones, 143 
aportacions  

•3 sessions de 
validació del 
document 
esborrany 

•S’ha nodrit del 
procés PAM/PAD i 
de la nova 
estratègia de  
territorialització 
de Barcelona 
Activa 

•Equip polític i 
tècnic de Districte, 
Barcelona Activa, 
Direcció de 
Comerç, Direcció 
de Turisme i 
Comissionat 
Economia Social i 
Solidària 

1 
GRUP 

MOTOR 
(desembre 2016)  

2 
DOCUMENT 

ZERO, 

(març 2017) 
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 SESSIONS  

CONSULTIVES 
(març 2017) 

 

4 
DOCUMENT 

ESBORRANY / 
SESSIONS 

VALIDACIÓ  
(maig 2017) 

Presentació com a mesura de govern al Consell Plenari del Districte de Sant Andreu, 4 de juliol de 2017 
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POTENCIALITATS TANGIBLES 

I INTANGIBLES, DINÀMIQUES 

SOCIOECONÒMIQUES A 

REVERTIR I SECTORS O 

ÀMBITS ECONÒMICS  

A POTENCIAR 
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Potencialitats tangibles 

  Dinamisme comercial 

  Polígon industrial del Bon Pastor  

  Conjunt de projectes de referència a la ciutat 

  Xarxa d’equipaments: centres cívics, casals de barri, escoles adults i 

empreses d’inserció laboral 

  Patrimoni  arquitectònic . Els museus 

  Riu Besòs 

 
Potencialitats intangibles 

  Territori divers internament  

  Capital cultural. Impuls de l’activitat musical 

  Passat cooperativista 

  Teixit associatiu molt ric, variat i dinàmic 
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Dinàmiques socioeconòmiques a revertir 

 

 
 

 

 

  Atur i precarietat laboral, sobretot persones en situació d’atur de llarga durada, 

persones majors de 45 anys amb baix nivell formatiu i joves, amb especial atenció de 

forma transversal a les dones en els tres col·lectius 

  Desigualtats socioeconòmiques entre els set barris del districte 

  Pèrdua de comerç de proximitat 

  Estancament del polígon industrial com a pol d’activitat econòmica 

 

Sectors o àmbits econòmics a potenciar 

  Cultura i innovació 

  Serveis a les empreses, especialment de base industrial i comerç 

  Lleure educatiu i esports 

  Serveis a les persones: infància, gent gran, persones amb diversitat 

funcional, persones en risc d’exclusió 

  Economia verda i circular 

  Economia social i solidària  
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LÍNIES, MESURES I 

ACCIONS DEL PLA DE 

DESENVOLUPAMENT 

ECONÒMIC DEL 

DISTRICTE DE SANT 

ANDREU 
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Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

 

5 àmbits d’intervenció 

 

 

 10 línies estratègiques 

 

  42 mesures 

 

Ocupació 

Economia 
de 

proximitat 

Economia 
Social i 

Solidària 

Turisme 
Sostenible 

Nou 
lideratge 

públic 

Pressupost mínim anual 1.500.000 € 
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Pla de Desenvolupament Econòmic de Sant Andreu 

4 
focus 

Millora de la 
competitivitat del 

comerç 

Sessions 
informatives 
d’ocupació, 
empresa, 

emprenedoria i 
ESS 

Foment Ocupació 
Juvenil  +  

Dispositiu joves 
trastorns salut 

mental i/o 
patiment 
psicològic 

Dinamització 
industrial  del 

Polígon del Bon 
Pastor 
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 1. Ocupació de qualitat 

 

Línia estratègica 1 . Impulsar l’ocupació dels veïns/es en situació 

d’atur 

1.1. Sessions informatives i activitats de foment d l’ocupabilitat  

1.2. Accions per al foment de l’ocupació juvenil de qualitat 

1.3. Nou Dispositiu d’inserció sociolaboral per persones joves amb 

problemàtiques de salut mental i/o patiment psicològic 

1.4. Projectes d’atenció integral i d’impuls per l’ocupació 

1.5. Accions de formació-capacitació  

1.6. Contractació de persones en situació d’atur per mitjà de plans 

d’ocupació o d’altres mesures d’experienciació laboral 

1.7. Creació d’una Taula d’Ocupació 
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 1. Ocupació de qualitat 

 

Línia estratègica 2.  Promoure treball digne 

 

2.1. Radiografia de la precarietat laboral 

2.2. Accions específiques per a persones en situació de precarietat 

laboral 

2.3. Impuls de la Responsabilitat Social de les Empreses al 

districte de Sant Andreu 

Districte de Sant Andreu 
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2. Desenvolupament i economia de proximitat 
 

 
Línia estratègica 3. Promoure el comerç de proximitat 

 

3.1 Enfortiment de la visibilitat del comerç 

3.2 Impuls de l’associacionisme comercial 

3.3 Millora la competitivitat del teixit comercial i l’emprenedoria 

3.4 Foment de les sinèrgies amb altres sectors 

 Cultura, restauració, polígon i activitats turístiques 

3.5 Integració habitat urbà i comerç 

3.6 Posada en valor de la participació ciutadana i de la seva vessant 

social 
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2. Desenvolupament i economia de proximitat 
  
Línia estratègica 4. Promoure activitat econòmica sostenible i de 

qualitat 

4.1. Detecció de pols econòmics que té el territori per crear activació 

econòmica 

  Fàbriques de Creació, Canòdrom i centre de treball la Maquinista 

4.2. Foment de projecte d’impuls socioeconòmic per mitjà 

d’instruments de finançament municipal 

4.3. Assessorament tècnic a projectes de base comunitària i 

d’entitats de territori sobre ocupació i desenvolupament local 

4.4. Sessions informatives i formatives de foment de l’activitat 

econòmica 

4.5. Impuls d’accions d’informació i sensibilització sobre finançament 

alternatiu 

4.6. Impuls d’eines per l’activació de locals buits 
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2. Desenvolupament i economia de 

proximitat 

 
Línia estratègica 5. Dinamització industrial del polígon del Bon 

Pastor 

5.1. Incorporació d’una figura de dinamització industrial 

5.2. Cartera de serveis i programes adaptats per empreses del 

polígon 

 Accés al finançament, cerca de talent, suport a la internacionalització... 

5.3. Programes d’economia verda i circular 

5.4. Enfortiment de la cooperació empresarial 

5.5. Dinamització de naus buides per millorar l’atractivitat 

 ALENCOOP, nau emmagatzematge per entitats, iniciatives d’economia verda 

5.6. Promoció de la incorporació de dones a les empreses del 

polígon 
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 3. Economia social i solidària 
 

 

Línia estratègica 6. Promoure nova economia social i solidària 

 

6.1. Promoció de l’economia social i solidària des de l’impuls 

comunitari 

6.2. Accions d’acompanyament, formació i de sensibilització a 

persones i iniciatives 
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 3. Economia social i solidària 
 

Línia estratègica 7. Enfortir l’economia social i solidària existent 

 

7.1. Identificació i visibilització d’iniciatives existents d’ESS 

7.2. Impuls d’ESS a partir d’iniciatives comunitàries existents 

7.3. Suport a la consolidació d’iniciatives socioempresarials 

viables i alineades amb l’interès públic 

7.4. Dinamització i participació als espais d’interlocució , 

representació i articulació de l’ESS del Districte 

7.5. Participació en el desenvolupament i consolidació de la Fira 

d’Economia Solidària de Catalunya  

7.6. Exploració de la viabilitat d’una experiència pilot de 

desenvolupament d’una xarxa o infraestructura per 

contrarestar l’escletxa digital 
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4. Turisme sostenible 

 
 

Línia estratègica 8. Gestionar el turisme com a desenvolupament 

econòmic de proximitat 

 

8.1. Gestió del patrimoni cultural i vivencial com a tractor 

d’activitat econòmica 

8.2. Impuls de la generació de projectes finançats per l’IEET, 

impost sobre les estades en establiments turístics 
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5. Nou lideratge públic 
 
Línia estratègica 9. Creació d’un nou model  per a la promoció de 

l’activitat econòmica al territori 

9.1. Identificació i mapatge del conjunt de recursos ocupacionals i 

formatius d’entitats i operadors públics del districte 

 

Línia Estratègica 10. Impuls d’una major contractació pública 

socialment responsable des del Districte 

10.1. Elaboració d’un catàleg de potencials proveïdors de 

proximitat de productes i serveis del Districte 

10.2. Impuls de la compra de productes i la contractació de 

serveis a agents de proximitat i/o actors de l’ESS 

10.3. Compliment de les obligacions socials de les empreses 

contractades per prestar serveis al districte 
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GOVERNANÇA 
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 Espai de Lideratge: Grup Motor del PDE 
  Espai municipal  de lideratge per crear, compartir estratègia i per la 

governança del propi procés 

 Composició: Districte de Sant Andreu (Consellers/Gerència / Serveis a 

les Persones i Territori) + Barcelona Activa (Desenvolupament de 

Proximitat /Projectes Integrals d’Ocupació /Innovació Socioeconòmica) + 

Direcció de Comerç  + Comissionat d’Economia Social, Solidària i 

Consum + Direcció de Turisme + Pla de Barris 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espais de Rendició de comptes 
  Consell de Comerç 

  Taula d’Economia Cooperativa, Social i Solidària 

  Taula d’Ocupació (futura creació)  

  Grup de millora del polígon 

 

Espais de Coproducció 
  Operativització de les mesures 

  Es convocaran en base a mesures o projectes concrets del Pla 
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